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3 O.Γ.Ε. 

Αγαπητή αναγνώστρια.

Το φετινό Ιούνη η ΟΓΕ έκλεισε 37 χρόνια ζωής. 37 χρόνια πάλης για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση
των γυναικών του καθημερινού αγώνα. Γι’ αυτό κι επιλέξαμε το τεύχος που κρατάς στα χέρια σου να
έχει ως βασικό του «αποδέκτη» τη νέα εργαζόμενη μητέρα της λαϊκής οικογένειας, τη νέα εργαζόμενη
μητέρα που βάλλεται από παντού, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κυβέρνηση και τα κόμματα του ευ-
ρωμονόδρομου· τη νέα εργαζόμενη μητέρα που οφείλει (στον εαυτό της, τα παιδιά της, την τάξη της)
να μπει στη δράση, να σηκώσει το ανάστημά της και να μετατρέψει το άδικο που την «πνίγει» σε οργα-
νωμένη πάλη μέσα από τις γραμμές του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, μέσα από τις γραμμές της
ΟΓΕ και της Λαϊκής Συμμαχίας· που οφείλει ν’ αντιπαλέψει τα σχέδια των ιμπεριαλιστών στην περιοχή.

Θίγουμε λοιπόν τα προβλήματα των παιδικών σταθμών στη χώρα μας. Συγκρίνουμε την προσχολική
αγωγή που παρέχεται στα παιδιά μας, αλλά και στα παιδιά συνολικά των καπιταλιστικών χωρών, με
αυτήν που έλαβαν τα παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην πρώην ΕΣΣΔ.

Αναδεικνύουμε την κοινωνική αξία της μητρότητας.

Μια άνεργη γυναίκα μας μιλάει για την άλλη στάση ζωής που επέλεξε με την ένταξή της στην ΟΓΕ.
Επιπλέον, παραθέτουμε τις ανατροπές που έχουν γίνει στο ασφαλιστικό σύστημα και όσα μας ετοιμά-
ζουν...

Το Δελτίο μας φιλοξενεί ακόμα τη φωνή των γυναικών από τις Σκουριές της Χαλκιδικής που υπερα-
σπίζονται το δικαίωμα των παιδιών τους να ζήσουν σ’ έναν τόπο που δε θα έχει ξεπουληθεί στις πο-
λυεθνικές και τα μονοπώλια.

Ναι, οι μετανάστριες δεν είναι αντίπαλοι των γυναικών της εργατικής-λαϊκής οικογένειας, αλλά όλες
έχουμε την ίδια μοίρα.

Αυτή που μας καθορίζουν οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί που μπήκαν δερβέναγες στη ζωή μας και
νομίζουν ότι θα μας κάνουν να συμφωνήσουμε με το ματοκύλισμα των λαών που ετοιμάζουν. Όχι!
Εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος και θα μπούμε μπροστά στους αγώνες που
απαιτούν οι περιστάσεις!

* * *

37 χρόνια ύπαρξης της ΟΓΕ, αγαπητή αναγνώστρια. Μια ΟΓΕ που έρχεται από πολύ μακριά, που συ-
νεχίζει την πάλη των γυναικών που συμμετείχαν στους εθνικοαπελευθερωτικούς, τους εργατικούς και
λαϊκούς αγώνες του λαού μας· την πάλη των γυναικών του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας, των αγωνιστριών του αντιδικτατορικού αγώνα. Εμείς κρατάμε γερά τη σκυτάλη που παραλά-
βαμε από αυτές τις γυναίκες και υποσχόμαστε να φτάσουμε στο τέλος του δρόμου που έχουμε χαράξει... 

Της Επιτροπής Δελτίου 



Δεν είναι εύκολο ν’ αποτρέψεις έναν πόλεμο όταν προ-
ετοιμάζεται και ξεκινάει. Αν είμαστε όμως ως λαοί απο-
φασισμένοι, μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, συμβάλ-
λοντας στη λαϊκή νίκη κατά των εσωτερικών κι εξωτερι-
κών δυνάμεων του ιμπεριαλισμού που βάζουν τους λαούς
να σκοτώνονται για τα δικά τους συμφέροντα.

Τα παραπάνω σημείωνε προφητικά η Ομοσπονδία μας
ήδη από τον προηγούμενο Ιούλη και σήμερα επιβεβαι-
ώνεται. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, οι
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις επισπεύδουν τα σχέδιά τους για
την εξαπόλυση άμεσης στρατιωτικής επίθεσης στη Συρία,
με πρόσχημα τις αναπόδεικτες αιτιάσεις τους για τη
χρήση χημικών όπλων στις 21.8 από το συριακό
στρατό. Μια επίθεση που, όπως ισχυρίζονται, θα έχει τη
μορφή «χειρουργικών χτυπημάτων» «περιορισμένης
διάρκειας». Πρόκειται, δε, να εξαπολυθεί από τις αμερι-
κανικές και βρετανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ανατο-
λική Μεσόγειο.

Η πραγματική αιτία 
των ιμπεριαλιστικών πoλέμων

Το βάθεμα της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που
βιώνουμε εντείνει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αστι-
κές τάξεις για το ποια θα πάρει μεγαλύτερα μερίδια πλου-
τοπαραγωγικών πηγών, οικονομικών σφαιρών επιρ-

ροής, γεωστρατηγικών θέσεων, ενεργειακών δρόμων
κλπ., για να εξυπηρετήσουν καλύτερα τα συμφέροντά
τους.

Αυτοί είναι οι πραγματικοί λόγοι που βρίσκονται πίσω
από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που εξαπέλυσαν οι
ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ (με πρωτεργάτες τη Μ. Βρετανία,
τη Γερμανία και τη Γαλλία) στη Γιουγκοσλαβία το 1999,
στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003, στη Λιβύη,
και τώρα προχωρούν και στη Συρία. 

Το ιμπεριαλιστικό σχέδιο «Νέα Μέση Ανατολή» –που
επεξεργάστηκαν τα αμερικανονατοϊκά επιτελεία ήδη από
τη δεκαετία του 2000 και που υιοθέτησε και η ΕΕ– έχει
στόχο την  υπεράσπιση των οικονομικών τους συμφε-
ρόντων από τις τάσεις που εκδηλώθηκαν σε βάρος τους,
αφού κράτη της περιοχής έκαναν άλλες επιλογές κοιτών-
τας προς την Κίνα, την Ινδία και τη Ρωσία, οι οποίες με
τη σειρά τους βελτίωναν τη θέση τους στον ενδοϊμπε-
ριαλιστικό ανταγωνισμό.

Έτσι, «παλιές» και «νέες» ιμπεριαλιστικές δυνάμεις
ετοιμάζονται να λύσουν τις διαφορές τους για να μοιρά-
σουν τα κοιτάσματα του πετρελαίου, φυσικού αερίου και
νερού, να χαράξουν τους δρόμους μεταφοράς και τους
ενεργειακούς δρόμους όπως τους συμφέρει. 

Η κατάσταση που υπάρχει αυτήν τη στιγμή στη Συρία
οφείλεται σε επέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ,
αλλά και της Τουρκίας, του Κατάρ, της Σαουδικής Αρα-
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Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος

Iμπεριαλιστική επέμβαση στη Συρία:
Έχουμε αγώνες αύριο!

της Βούλας Λίτσιου,
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ



βίας –χρησιμοποιώντας ως μοχλό ομάδες αντικαθεστω-
τικών– για ν’ ανατραπεί η συριακή κυβέρνηση και ν’ ανα-
λάβει κάποια άλλη που στις σημερινές συνθήκες θα εξυ-
πηρετεί με καλύτερο τρόπο τα αντιπαρατιθέμενα συμφέ-
ροντά τους στην περιοχή. 

Η επικίνδυνη στάση της ελληνικής κυβέρνησης
Η δε ελληνική συγκυβέρνηση, υπηρετώντας τα συμφέ-

ροντα της ελληνικής αστικής τάξης, ετοιμάζεται να εμπλέ-
ξει τη χώρα και το λαό μας στην επικείμενη ιμπεριαλι-
στική επέμβαση, καθώς σε σύσκεψη που πραγματοποι-
ήθηκε υπό τον Ε. Βενιζέλο, υπήρξε δήλωση ότι το
υπουργείο Εξωτερικών «θεωρεί απαράδεκτη την παρεμ-
πόδιση των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ που διερευ-
νούν το ζήτημα της καταγγελθείσας χρήσης χημικών
όπλων». Υιοθετούν δηλαδή πλήρως την προπαγάνδα
της συριακής αντιπολίτευσης και τα προσχήματα των ιμ-
περιαλιστών. 

Όμως η στρατιωτική επίθεση κατά της Συρίας θα περι-
πλέξει ακόμα περισσότερο την ήδη σύνθετη κι επικίν-
δυνη κατάσταση στην περιοχή, με κίνδυνο ένα γενικευ-
μένο πόλεμο και θύματα τους λαούς.

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες οι δεσμεύσεις της
ελληνικής κυβέρνησης που εκφράστηκαν και κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στις
ΗΠΑ, που οδήγησε και στα... συγχαρητήρια της αμερι-
κανικής κυβέρνησης για τη χρησιμοποίηση της βάσης της
Σούδας και τη γενικότερη στήριξη στους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς.

Ωστόσο και ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος, αλλά και η ιμ-
περιαλιστική ειρήνη που τον διαδέχεται δεν είναι ξένα

για τον ελληνικό λαό. Διότι η χώρα μας είναι μέλος της
ΕΕ και του ΝΑΤΟ, έχει αμερικανονατοϊκές βάσεις, ενώ
έχει μεγάλη σημασία η γεωστρατηγική της θέση για τη
διεξαγωγή ιμπεριαλιστικών πολέμων.

Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!
Οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας πρέπει ν’ αντιδρά-

σουμε αποφασιστικά, να καταδικάσουμε κάθε συμμε-
τοχή της ελληνικής κυβέρνησης στην προώθηση των ιμ-
περιαλιστικών σχεδίων. Απαιτούμε να κλείσει τώρα η
βάση της Σούδας, να μη διατεθούν υποδομές και στρα-
τιωτικές δυνάμεις στους ιμπεριαλιστές όπως το στρατιω-
τικό αεροδρόμιο της Καλαμάτας, να μη δοθεί καμία δι-
ευκόλυνση στις ΗΠΑ, στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ και τους συμ-
μάχους τους σε οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση κατά
της Συρίας ή άλλης χώρας στην περιοχή, να σταματήσει
κάθε στρατιωτική συνεργασία της χώρας μας με το Ισ-
ραήλ. Ζητάμε την αποδέσμευση της χώρας μας από τους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, την απομάκρυνση των
ξένων στρατιωτικών βάσεων, την επιστροφή των στρα-
τιωτικών μας δυνάμεων από τις ιμπεριαλιστικές αποστο-
λές εκτός συνόρων. 

Ορθώνουμε το ανάστημά μας, εκφράζουμε την αλλη-
λεγγύη μας στους λαούς της περιοχής και δηλώνουμε
έτοιμες ν’ αποτρέψουμε τα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Γιατί
τα παιδιά μας δε θα γίνουν κρέας για τα κανόνια τους.
Γιατί έχουμε ιστορική μνήμη και δεν ξεχνάμε όσα υπέστη
ο λαός μας από τους ιμπεριαλιστές. Γιατί εμείς θα καθο-
ρίσουμε το μέλλον μας. Σε μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς
εκμετάλλευση και χωρίς ιμπεριαλιστικούς πόλεμους!

Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος
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Για τις εξελίξεις στη Συρία

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταδικάζει τα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών της ΕΕ, των ΗΠΑ και άλλων δυνάμεων
ενάντια στη Συρία. Το ενδιαφέρον για το συριακό λαό αυτών που έχουν κυλήσει στο αίμα τους λαούς είναι πέρα για πέρα κάλπικο.
Η χρήση χημικών όπλων δήθεν από τις συριακές ένοπλες δυνάμεις, είναι απλά το πρόσχημα για τον πόλεμο που ετοιμάζεται, για
την επέμβαση με την οποία οι ιμπεριαλιστές θέλουν να βάλουν στο χέρι πλουτοπαραγωγικές πηγές και τους δρόμους μεταφοράς
τους, να ανταπεξέλθουν στην όξυνση του ανταγωνισμού μεταξύ τους που οδηγεί η παγκόσμια οικονομική κρίση.

Η ελληνική κυβέρνηση σπεύδει να δηλώσει παρούσα στο νέο ιμπεριαλιστικό έγκλημα και να αναλάβει για μια ακόμα φορά
δραστήριο ρόλο, όπως με την παραχώρηση της βάσης της Σούδας ή του στρατιωτικού αεροδρομίου της Καλαμάτας. Η διεκδίκηση
αναβαθμισμένου ρόλου από την κυβέρνηση στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, σημαίνει βαθύτερη εμπλοκή στα σχέδια και τους αντα-
γωνισμούς των ιμπεριαλιστών, συνεπάγεται μεγαλύτερους κινδύνους για εμάς και τα παιδιά μας.

Μπροστά στη στρατιωτική επίθεση που βλέπουμε να προετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς, ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες, η
ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να εκφράσουν την καταδίκη και την αντίθεσή τους. Να βροντοφωνάξουν ενάντια
στην ιμπεριαλιστική επέμβαση και την εμπλοκή της Ελλάδας. Να απαιτήσουν να κλείσει η βάση - ορμητήριο της Σούδας, να μην
διατεθούν οποιεσδήποτε υποδομές της χώρας ούτε ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις για το νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο.

Αθήνα, 28/8/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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37 χρόνια ΟΓΕ

Αγαπητές συναγωνίστριες.
Όταν η Επιτροπή του Δελτίου μας μου πρότεινε να

γράψω για τα 37 χρόνια αγωνιστικής, ανυποχώρητης πο-
ρείας της Ομοσπονδίας μας, ένιωσα αγωνία γιατί πώς
αλήθεια μπορείς να κλείσεις σ’ ένα κείμενο την ιστορία
του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος του τόπου μας,
αλλά και της δυναμικής παρουσίας του στο παγκόσμιο
γυναικείο κίνημα μέσα από την Παγκόσμια Δημοκρατική
Ομοσπονδία Γυναικών ( ΠΔΟΓ);

Ανατρέχοντας στην 37χρονη ιστορία μας, στεκόμαστε
με σεβασμό και περηφάνια μπροστά στις αγωνίστριες της
Εθνικής μας Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας (Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών –ΠΟΓ,
Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών –ΠΔΕΓ, Πα-
νελλήνια Ένωση Γυναικών – ΠΕΓ), στις γυναίκες που βίω-
σαν αλύγιστες τις εξορίες και τις φυλακές, στις αγωνί-
στριες του αντιδικτατορικού αγώνα, στις εργάτριες της
φάμπρικας και τις φασονίστριες, τις συνδικαλίστριες, τις
γυναίκες του γραφείου, τις νοικοκυρές, τις γυναίκες των
γραμμάτων και των τεχνών, τις φτωχές αγρότισσες, τις
σπουδάστριες, που έσμιξαν πριν 37 χρόνια αποφασισμέ-
νες να μπουν μπροστά και ν’ ανοίξουν δρόμους για την
ισοτιμία και τα δικαιώματα των γυναικών του καθημερι-
νού μόχθου, των γυναικών που εισπράττουν βάναυσα
την εργασιακή εκμετάλλευση και τη φυλετική καταπίεση
στην εκμεταλλευτική κοινωνία που ζούμε.

Όλα αυτά τα χρόνια κρατάμε σφιχτά τη σκυτάλη αυτού
του δύσκολου, αλλά όμορφου κι ελπιδοφόρου αγώνα.
Δικαιώνουμε τον ορισμό του ριζοσπαστικού γυναικείου
κινήματος γιατί: 
• Από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής μας κατανοή-

σαμε ότι το γυναικείο ζήτημα έχει τις ρίζες του στην τα-
ξική διαίρεση της κοινωνίας με παρεπόμενες τις φυλε-
τικές διακρίσεις και ότι η προοπτική λύσης του είναι η
κατάργηση των σχέσεων εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα
αντιπαρατεθήκαμε στο ρεύμα του νεοφεμινισμού που
θεωρεί ως αιτία της ανισοτιμίας την ανδροκρατούμενη,
πατριαρχική κοινωνία. 

• Ονοματίσαμε τους υπαίτιους και τις πολιτικές που ευ-
θύνονται για την ένταση της ανισοτιμίας των γυναικών,
που είναι η ΕΕ και τα μονοπώλια, η εξουσία τους και οι
πολιτικοί που τα υπηρετούν. Γι’ αυτό οι διεκδικήσεις
μας, το πλαίσιο πάλης μας, έχουν πάντοτε αντιμονοπω-
λιακό προσανατολισμό.

Με ειδική έκδοση αποκαλύψαμε την αντεργατική συν-
θήκη του Μάαστριχτ, μήτρα όλων των συνθηκών που
ακολούθησαν και τσάκισαν τα εργασιακά και κοινωνικά
μας δικαιώματα· που στήνουν τη μητρότητα στο απόσπα-
σμα και στερούν από τα νέα ζευγάρια τη χαρά ν’ αποκτή-
σουν παιδιά. Δεν παύουμε ούτε λεπτό να την αποκαλύ-
πτουμε, να την αντιπαλεύουμε, καθώς τα κόμματα που
«πίνουν νερό» στ’ όνομα της ΕΕ των μονοπωλίων προ-
σπαθούν να παραπλανήσουν, ν’ αφοπλίσουν, να πείσουν
τις γυναίκες και το κίνημα ότι δήθεν υπάρχει λύση χωρίς
ριζικές αλλαγές, με μια καλύτερη διαχείριση της οικονο-
μίας από δήθεν αδιάφθορους πολιτικούς.
• Αναγνωρίσαμε και αναγνωρίζουμε τις κατακτήσεις των

γυναικών στις σοσιαλιστικές κοινωνίες του 20ού αιώνα
όπου αναδείχτηκε η κοινωνική αξία της εργασίας, της
μητρότητας και δόθηκαν απλόχερα δωρεάν παροχές σε
όλους τους εργαζομένους, με ιδιαίτερη φροντίδα και
μέτρα για τις γυναίκες, τα παιδιά, τη νεολαία.

• Η κοινή μας δράση μέσα από τη Λαϊκή Συμμαχία, με το
ταξικό εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ, τους μικρούς εμπό-
ρους, τους αυτοαπασχολούμενους της ΠΑΣΕΒΕ, τους
φτωχούς αγρότες της ΠΑΣΥ, τους σπουδαστές του
ΜΑΣ, πυκνώνει τις γραμμές μας μέσα από τους κοινούς
αγώνες και δυναμώνει τη Λαϊκή Συμμαχία με τις γυναί-
κες των λαϊκών οικογενειών, αποσπώντας τες από τα
δόκανα της κυρίαρχης πολιτικής. Ανοίγει το δρόμο και
δίνει τη μόνη ελπιδοφόρα διέξοδο, που είναι ο αγώνας
για την ανατροπή των εκμεταλλευτών μας, με κοινωνι-
κοποίηση των μονοπωλίων, οργάνωση της οικονομίας
και της παραγωγής με κριτήριο τις δικές μας λαϊκές ανάγ-
κες, έξω από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με μονομερή δια-
γραφή του χρέους, με λαϊκή εξουσία κι έλεγχο, γιατί
έτσι θ’ ανοίξει και ο δρόμος για την οριστική λύση του
ζητήματος της ισοτιμίας μας. 

• Η αταλάντευτη δράση μας ενάντια στους ιμπεριαλιστι-
κούς οργανισμούς ΝΑΤΟ, ΕΕ είναι συνεχής. Πάντα πα-
ρούσες στην πρώτη γραμμή του αντιιμπεριαλιστικού αν-
τιπολεμικού κινήματος, κινητοποιηθήκαμε ενάντια
στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία,
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στο Αφγανιστάν, στο
Ιράκ. Διαχρονική η αλληλεγγύη μας στις γυναίκες της
Παλαιστίνης με αλλεπάλληλες επισκέψεις αλληλεγγύης,
της Κύπρου, της Τουρκίας, του Λιβάνου, της Κούβας,
της Συρίας και όπου Γης ο ιμπεριαλισμός σπέρνει θά-

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας – 37 χρόνια 
ανυποχώρητης αγωνιστικής πορείας για την ισοτιμία 

και τα δικαιώματα των γυναικών των λαϊκών οικογενειών
της Μαιρήνης Στεφανίδη,

Προέδρου της ΟΓΕ
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νατο, φτώχεια, προσφυγιά, πορνεία, ναρκωτικά και
όλες τις παθογένειες για τους λαούς.

• Αποφασιστικά χτυπάμε όπου βρίσκουμε το φασιστικό,
συστημικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής και καλούμε τις
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών μέσα από το οργα-
νωμένο λαϊκό κίνημα, τους Συλλόγους και τις Ομάδες
της ΟΓΕ, τις Λαϊκές Επιτροπές στις γειτονιές να το κατα-
δικάσουν, να γίνουν ασπίδα για τους μετανάστες και τα
παιδιά τους. Δεν ξεχνάμε αυτό που λέει κι ο ποιητής:
«Ο φασισμός δε θα πεθάνει μόνος. Τσάκισέ τον!».

• Η συνεπής αντιιμπεριαλιστική δράση μας στην Παγκό-
σμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών (ΠΔΟΓ) δι-
καίωσε την εκλογή μας ως Συντονίστριας Οργάνωσης
της ΠΔΟΓ για την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτής της ιστο-
ρικής παγκόσμιας οργάνωσης, με σταθερότητα κι επι-
μονή στις θέσεις μας, δε σταματήσαμε να καταδει-
κνύουμε τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της ΕΕ, γεγονός
που είχε τελικά ως αποτέλεσμα την καταδίκη της πολιτι-
κής της ΕΕ ως ιμπεριαλιστικού κέντρου στα επίσημα κεί-
μενα και τις διακηρύξεις της ΠΔΟΓ. Ακόμα,
οι τεκμηριωμένες αναλύσεις μας για την οι-
κονομική καπιταλιστική κρίση και τις επι-
πτώσεις της στις γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων έχει πετύχει να υιοθετήσει η
ΠΔΟΓ στα επίσημα κείμενά της την άποψη
της ΟΓΕ για το χαρακτήρα και τις αιτίες
αυτής της κρίσης. 
Σήμερα, σε συνθήκες βαθιάς καπιταλιστι-

κής οικονομικής κρίσης, που η ανεργία συν-
θλίβει τους μισθωτούς και τις μισθωτές, που
η απληρωσιά, οι μειωμένοι μισθοί και συν-
τάξεις, η φοροληστεία, τα χαράτσια, οι αυ-
ξημένες πληρωμές για παιδεία, υγεία, κοινω-
νικές υπηρεσίες αποτελειώνουν τα λαϊκά
στρώματα, σηκώνουμε ακόμα πιο ψηλά τα
λάβαρα του αγώνα και διεκδικούμε σε κοινό
μέτωπο με τη Λαϊκή Συμμαχία να σταματήσουμε τα μέτρα
των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, να τ’ ακυ-
ρώσουμε στην πράξη. Ν’ απαιτήσουμε την κάλυψη των
σύγχρονων αναγκών μας, τα σύγχρονα δικαιώματά μας
στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα εργασιακά κι
ασφαλιστικά μας δικαιώματα, σύνταξη στα 55, δημόσια
και δωρεάν υγεία-πρόνοια, παιδεία, προστασία της μη-
τρότητας με δωρεάν παροχές κοινωνικής πολιτικής. Δι-
καίωμα στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. 

Εκεί που η ΕΕ μας καλεί για «συγκερασμό οικογενει-
ακών κι επαγγελματικών υποχρεώσεων» κάνοντας έκ-
πτωση στα δικαιώματα και τις ανάγκες μας, εμείς καλούμε
τις γυναίκες να οργανωθούν στους Συλλόγους της ΟΓΕ
και τα σωματεία τους και με τη λαϊκή αλληλεγγύη να συγ-
κεράσουν τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις με τη μα-
ζική αγωνιστική δράση, για συμμετοχή στις εργατικές και
λαϊκές κινητοποιήσεις, στη συνέλευση του σωματείου,
στην απεργιακή συγκέντρωση, στο κάλεσμα του γυναι-
κείου συλλόγου. 

Όταν ακούμε για τον «αγώνα για περισσότερες γυναί-

κες στα κέντρα λήψης αποφάσεων» εμείς καλούμε τις γυ-
ναίκες να δραστηριοποιηθούν εκεί που σφυρηλατείται η
ταξική τους συνείδηση: Στο σωματείο τους στο χώρο
δουλειάς, στις Λαϊκές Επιτροπές στις γειτονιές, στους συλ-
λόγους γονέων στα σχολεία, στο ριζοσπαστικό γυναικείο
κίνημα, στο αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κίνημα, προ-
κειμένου ν’ αλλάξουμε τους συσχετισμούς δύναμης, να
δημιουργήσουμε δυναμικά εκείνο το λαϊκό ποτάμι γυναι-
κών και αντρών που θ’ ανοίξει το δρόμο της ριζικής ανα-
τροπής των εκμεταλλευτών και καταπιεστών μας.

Ναι, συναγωνίστριες, όλες εμείς οι επώνυμες κι ανώνυ-
μες αγωνίστριες αυτών των 37 χρόνων, γυναίκες του
λαού, μαχήτριες της δουλειάς και δημιουργοί της ζωής,
που με συλλογικότητα και συνέπεια τραβάμε το δρόμο
του αγώνα με αυταπάρνηση, χωρίς να υπολογίζουμε προ-
σωπικές και οικογενειακές θυσίες, είμαστε οι γυναίκες της
σύγχρονης αντίστασης και γράφουμε σεμνά κι αγέρωχα
την ιστορία του σύγχρονου ριζοσπαστικού γυναικείου κι-
νήματος στον τόπο μας.

Έχουμε τη σιγουριά ότι οι εργαζόμενες και οι εργαζό-
μενοι, με τον αντικαπιταλιστικό αντιμονοπωλιακό αγώνα
τους σε κάθε χώρα χωριστά κι όλοι μαζί σε διεθνικό επί-
πεδο, θα κινήσουν τον τροχό που θ’ αλλάξει τους σημε-
ρινούς συσχετισμούς που βυθίζουν τον πλανήτη στους
πολέμους, την ανεργία, τη φτώχεια, την ανασφάλεια· και
οι γυναίκες της ΟΓΕ, κι αυτές που έφυγαν κι αυτές που θα
’ρθουν, θα είναι ένα μικρό γρανάζι αυτού του τροχού
μέχρι ν’ απαλλαγούμε από την ανισοτιμία μας.

Το σύνθημα του 11ου Συνεδρίου μας «Καμιά μόνη της!
Οργανωμένα αντιπαλεύουμε τους εκμεταλλευτές του μόχ-
θου μας!» δείχνει το δρόμο. Το κάνουμε πράξη γιατί ξέ-
ρουμε την αιτία των δεινών μας, ξέρουμε να δρούμε συλ-
λογικά και αλληλέγγυα.

Και θα φτάσουμε αυτόν τον αγώνα, χέρι-χέρι με τους
συμμάχους μας της Λαϊκής Συμμαχίας, με υπομονή κι επι-
μονή στην οργάνωση της καθημερινής δράσης, με θυσίες,
πίστη στο δίκιο και τη δύναμή μας, μέχρι το τέλος που θα
είναι νικηφόρο.

Συνεχίζουμε με αγωνιστική αισιοδοξία!
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Πλημμύρισε από κόσμο το Θέατρο «Πέτρας»
στην Πετρούπολη την Τετάρτη  5.6.13 στην
εκδήλωση που διοργανώθηκε για τη συμ-

πλήρωση στις 20 Ιούνη 2013 των 37 χρόνων από
την ίδρυση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, που διοργανώθηκε
με πρωτοβουλία των Συλλόγων της ΟΓΕ στη Δυ-
τική Αττική, παρουσιάστηκε από τη Θεατρική Σκηνή
«Εκτός Σχεδίου» η θεατρική παράσταση Ο Μπίν-
τερμαν και οι εμπρηστές του Μαξ Φρις. 

Πρόκειται για μια εξαιρετικά επίκαιρη, αν και
γραμμένη στις αρχές της δεκαετίας του’50, κωμω-
δία - αλληγορία της ανόδου του φασισμού στη
Γερμανία. Το έργο περιγράφει την κοινωνική ευ-
θύνη του σύγχρονου ανθρώπου, την ανοχή στη
χειραγώγηση και το σκοταδισμό του ρατσισμού και
του φασισμού που, αξιοποιώντας την κρίση του
καπιταλιστικού συστήματος, γεννιέται από τα σπλά-
χνα του. Αποτελεί μια καυστική καταγγελία της
αδιαφορίας μικροαστών και διανόησης που επέ-
τρεψε στον Χίτλερ ν’ ανέλθει κοινοβουλευτικά
στην εξουσία. 

Οι εκατοντάδες γυναίκες, άντρες, νέα ζευγάρια
απ’ όλη την Αττική, που ανταποκρίθηκαν στο κά-

λεσμα των Συλλόγων της ΟΓΕ, παρακολούθησαν
μ’ ενδιαφέρον την παράσταση και καταχειροκρό-
τησαν την προσπάθεια της θεατρικής ομάδας. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων,
αντιπροσωπία του ΚΚΕ με επικεφαλής την Ελένη
Μπέλλου, μέλος του ΠΓ της ΚΕ, καθώς και αντιπρο-
σωπία της Διοίκησης του δήμου Πετρούπολης. Εκ
μέρους της δημοτικής αρχής, σύντομο χαιρετισμό
απηύθυνε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Βάσω Που-
λογιαννοπούλου.

Ακολούθησε ομιλία της προέδρου της ΟΓΕ, Μαι-
ρήνης Στεφανίδη, για τα 37 χρόνια ζωής και δρά-
σης της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, την
οποία και παραθέτουμε στη συνέχεια. Η πρόεδρος
της ΟΓΕ αναφέρθηκε στις ρίζες και την ταυτότητα
της ΟΓΕ, στο ρόλο και την ευθύνη της μέσα στην
Κοινωνική Συμμαχία, δίπλα στις δυνάμεις του
ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ και του ΜΑΣ.

Η βραδιά έκλεισε με την υπόσχεση ότι θ’ αντα-
μώσουμε στις μάχες του επόμενου διαστήματος,
οπλισμένες με την αισιοδοξία και τη δύναμη που
μας γεμίζουν τα 37 χρόνια αγώνων της ΟΓΕ.

37 χρόνια ΟΓΕ – 37 χρόνια αγώνες
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Παραθέτουμε το χαιρετισμό της Προέδρου της ΟΓΕ,
Μαιρήνης Στεφανίδη, στην εκδήλωση των Δυτικών Συλ-
λόγων και Ομάδων για τα 37 χρόνια της ΟΓΕ, που έγινε
στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη, στις 5.6.2013. 

Έχω τη χαρά να σας απευθύνω τον αγωνιστικό χαιρετι-
σμό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γυ-
ναικών Ελλάδας, που τούτο το μήνα κλείνει 37 χρόνια
συνεχών αγώνων για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση των
γυναικών του καθημερινού μόχθου, του καθημερινού
αγώνα.

Ευχαριστούμε το δήμαρχο και το Πολιτιστικό Κέντρο
Πετρούπολης, που μας διέθεσαν αυτόν τον όμορφο
χώρο για να πραγματοποιήσουμε την εκδήλωσή μας,
καθώς και τους εργαζομένους του δήμου που μας βόη-
θησαν.

Ένα θερμό ευχαριστώ στη Θεατρική Σκηνή «Εκτός Σχε-
δίου» για την προσφορά της ωραίας παράστασης που θ’
απολαύσουμε σε λίγο.

Και βέβαια ένα μεγάλο μπράβο στους Συλλόγους και τις
Ομάδες μας της Δυτικής Αθήνας, που οργάνωσαν και αφιέ-
ρωσαν τη σημερινή εκδήλωση στα 37 χρόνια δράσης μας. 

Και όπως ξέρετε, εμείς οι γυναίκες της ΟΓΕ δεν είμαστε
τόσο νέες, δηλαδή μόνο 37 χρονών. 

Ερχόμαστε από πολύ μακριά. Δεμένες σε μια συνέχεια
με τις γυναίκες των εθνικοαπελευθερωτικών, των εργατι-
κών και λαϊκών αγώνων του λαού μας. Με τις γυναίκες
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τις
αγωνίστριες του αντιδικτατορικού αγώνα. Και κρατάμε
γερά τη σκυτάλη που παραλάβαμε από αυτές.

Από την ίδρυσή μας ξεκαθαρίσαμε την ταυτότητά μας,
διατυπώνοντας ότι η ανισότιμη θέση της γυναίκας είναι
πρόβλημα κοινωνικό με ταξική και φυλετική φύση κι έχει
τη ρίζα του στην ταξική εκμετάλλευση. Και θα λυθεί όταν
πάψει να υπάρχει η εκμετάλλευση, όταν αλλάξει η τάξη
στην εξουσία, όταν θα γίνουν λαϊκή περιουσία τα μέσα
παραγωγής. Διότι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να δώσει

την ισοτιμία στις γυναίκες, αφού έρχεται σε αντίθεση με
τον εκμεταλλευτικό του χαραχτήρα και από την ανισοτιμία
των δύο φύλων κερδίζει περισσότερα. 

Πίσω από κάθε μεγάλη ή μικρή κατάκτηση των γυναι-
κών στη χώρα μας θα βρούμε τους αγώνες της ΟΓΕ. Το
δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία με όλα τα ερ-
γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, η αναγνώριση της
κοινωνικής αξίας της μητρότητας, η ίση αμοιβή για ίση
δουλειά, τα επιδόματα μητρότητας, οι άδειες εγκυμοσύνης
και λοχείας, η σύνταξη της αγρότισσας, η αλλαγή του οι-
κογενειακού δικαίου κ.ά.

Παιδεία, υγεία, πρόνοια, πολιτισμός, ΜΜΕ, περιβάλλον
και ποιότητα ζωής, ναρκωτικά, πορνεία, και τελειωμό δεν
έχει η ποικιλομορφία των θεμάτων και οι πρωτότυπες
μορφές δράσης και διάδοσης των ιδεών μας. 

Η ΟΓΕ είναι η μοναδική γυναικεία οργάνωση που αντι-
τίθεται ανοιχτά και καθαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
τους άλλους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και αποκαλύ-
πτει τα αίτια και τους υπαίτιους για τη συνεχή επιδείνωση
της ζωής των εργαζομένων και ιδιαίτερα των γυναικών
των λαϊκών οικογενειών. 

Είναι η μοναδική γυναικεία οργάνωση που αναδεικνύει
και προτείνει το μονόδρομο της πάλης ενάντια στα μονο-
πώλια και την εξουσία τους για την ανατροπή αυτής της
κατάστασης.

Η οικονομική καπιταλιστική κρίση σήμερα, και οι συνέ-
πειές της που εξαθλιώνουν σε όλα τα επίπεδα τη ζωή μας,
δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε προσωρινή. Είναι η απόδειξη
ότι ο καπιταλισμός που σάπισε γίνεται όλο και πιο βάρ-
βαρος και αντιδραστικός, δε διορθώνεται, δεν εξανθρω-
πίζεται, δε φτιασιδώνεται, μόνο ανατρέπεται.

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

Είμαστε πεισμένες ότι σήμερα έχουμε ένα γερό όπλο
για ν’ αντιπαλέψουμε οργανωμένα τους εκμεταλλευτές του
μόχθου μας. Είναι η συγκρότηση της Κοινωνικής Συμμα-
χίας, του ενιαίου μετώπου πάλης των εργατών –ΠΑΜΕ,
των γυναικών –ΟΓΕ, των αυτοαπασχολούμενων –ΠΑ-
ΣΕΒΕ, των φτωχών αγροτών –ΠΑΣΥ, των σπουδαστών
–ΜΑΣ. Είναι η Λαϊκή Συμμαχία που δίνει αγώνες για να
σταματήσει τ’ αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα και ν’ αποτρέ-
ψει αυτά που η ΕΕ, η τρόικα και η συγκυβέρνηση έχουν
ακόμα στα συρτάρια τους.

Μόνο η Λαϊκή Συμμαχία μπορεί σήμερα να εμπνεύσει
αισιοδοξία στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών ώστε
ν’ απαντήσουν με αποφασιστικότητα στην ολομέτωπη
επίθεση, γιατί τους δείχνουμε τη μόνη ελπιδοφόρα διέ-
ξοδο, αυτή της ανατροπής των εκμεταλλευτών μας. Πρέ-
πει να πάρουμε εμείς, οι λαϊκές δυνάμεις, το τιμόνι της
εξουσίας στα χέρια μας. Να οργανώσουμε την οικονομία
και την παραγωγή με κριτήριο τις δικές μας, σύγχρονες
ανάγκες, έξω από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με μονομερή δια-
γραφή του χρέους, με κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων
και για ν’ ανοίξει ο δρόμος για την οριστική λύση του ζη-
τήματος της ισοτιμίας μας. Ιδιαίτερα εμείς, οι γυναίκες της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, ξέρουμε ότι
δεν μπορεί να υπάρξει κανένα μίγμα διαχείρισης που μπο-
ρεί ν’ ανατρέψει τις κοινωνικές ανισότητες, την ανισοτιμία
της γυναίκας, μέσα στα όρια της ΕΕ και των μονοπωλίων.
Γι’ αυτό καλούμε τις γυναίκες να καταδικάσουν όσους
τους κρύβουν την αλήθεια για το χαρακτήρα και τις αιτίες
των μέτρων, που είναι η στρατηγική της ΕΕ η οποία συνα-
ποφασίζεται από τις κυβερνήσεις. Να κλείσουν τ’ αυτιά
τους στις ψεύτικες υποσχέσεις ότι δε θα υπάρξουν άλλες
θυσίες. Να κλείσουν τ’ αυτιά τους στον εμπαιγμό όσων
ισχυρίζονται ότι μέσα στην ΕΕ ή εκτός ευρωζώνης και με
τα μονοπώλια να συνεχίζουν να είναι οι γενικοί κουμαν-
ταδόροι στην οικονομία και την πολιτική θ’ ανακουφιστεί
ο λαός.

Δίνουμε αταλάντευτα τη μάχη ενάντια στο φασιστικό,
ναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής, που αποτελεί το
«δεξί χέρι» του συστήματος, αφού είναι σπλάχνο από τα
σπλάχνα του, η πιο ακραία μορφή διαχείρισής του.

Καλούμε τις γυναίκες των εργατικών-λαϊκών οικογε-
νειών να σταθούν απέναντί τους και να τους καταδικά-
σουν. Στη γειτονιά, στη δουλειά, στο σχολειό, παντού.
Καμιά μάνα να μην επιτρέψει να διδάξουν οι φασίστες τα
παιδιά της. Καμιά γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, όσο κι
αν μαστίζεται από τη φτώχεια, να μη δεχτεί τα συσσίτιά
τους. Οι φασίστες βρίσκουν όλους τους Συλλόγους και
τις Ομάδες της ΟΓΕ απέναντί τους. 

Έχουμε χρέος σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε,
με καλή οργάνωση να συσπειρώσουμε στον αγώνα μας
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, να δυναμώσουμε την
ΟΓΕ και τη Λαϊκή Συμμαχία, για ν’ αντιπαλέψουμε μνημό-
νια, δανειακές συμβάσεις, αντιλαϊκά μέτρα και Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Να κάνουμε πράξη το σύνθημα του 11ου Συνεδρίου
μας: «Καμιά μόνη της! Οργανωμένα αντιπαλεύουμε τους

εκμεταλλευτές του μόχθου μας!»
Στα 37 χρόνια ύπαρξής μας, η δράση μας ενάντια στους

ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και στις επιθέσεις που εξα-
πολύουν ήταν και είναι συνεχής. Σήμερα εκφράζουμε τη
βαθιά μας ανησυχία για την κατάσταση στην Ανατολική
Μεσόγειο και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις των ΗΠΑ-ΕΕ
στη Συρία , τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, προκειμέ-
νου να εκμεταλλευτούν τον ενεργειακό πλούτο της περιο-
χής. Αντιθέσεις που εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους
ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου, που θα είναι καταστροφι-
κός για όλους τους λαούς της περιοχής.

Σταθήκαμε αλληλέγγυες όλα αυτά τα χρόνια στους
λαούς και τις γυναίκες που δέχτηκαν και δέχονται ιμπε-
ριαλιστικές επιθέσεις και αποκλεισμούς. Κούβα, Κύπρος,
Γιουγκοσλαβία, Παλαιστίνη, Ιράκ, Αφγανιστάν.

Και από αυτό το βήμα σήμερα στέλνουμε μήνυμα αλλη-
λεγγύης στον τουρκικό λαό και ιδιαίτερα στις γυναίκες
των λαϊκών στρωμάτων, στον αγώνα τους ενάντια στα
αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα της τουρκικής κυβέρνησης
και τον αυταρχισμό και την τρομοκρατία που έχει εξαπο-
λύσει. 

Σήμερα η ΟΓΕ κουβαλάει βαρύ φορτίο μέσα στο γυναι-
κείο κίνημα, μέσα στο λαϊκό κίνημα, μέσα στη Λαϊκή Συμ-
μαχία. Πρέπει ν’ ανταποκριθούμε στις δύσκολες μάχες
που έχουμε μπροστά μας.

Η ΟΓΕ, με πείρα τόσων χρόνων, με έμπειρα και ικανά
στελέχη είναι εδώ. Είναι σε όλη τη χώρα, με παρακατα-
θήκες, αλλά και πίστη ότι τίποτα δε χαρίζεται, ότι οι κατα-
κτήσεις έρχονται πάντα μέσα από τους αγώνες.

Ο δικός μας δρόμος είναι η υπεράσπιση του ανέργου
και της άνεργης, η μάχη δίπλα στην εργάτρια και τον ερ-
γάτη, η αλληλεγγύη στην αγρότισσα και τον αγρότη, την
αυτοαπασχολούμενη και τον αυτοαπασχολούμενο, η στή-
ριξη των νέων της λαϊκής οικογένειας, των παιδιών μας.
Οι γυναίκες της ΟΓΕ, όλες μαζί και καθεμία χωριστά, με
την αγωνιστική μας παρουσία γράφουμε τη σύγχρονη
ιστορία του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος του
τόπου μας

Ξέρουμε πως έχουμε δύσκολες μάχες μπροστά μας. Για
ν’ ανακοπεί και πολύ περισσότερο για ν’ ανατραπεί η αν-
τιλαϊκή θύελλα, χρειάζονται αγώνες ανώτεροι απ’ όσους
καταφέραμε μέχρι σήμερα. Χρειάζεται να υπερβούμε τις
δυνάμεις μας για να δώσουμε οργανωμένη απάντηση με
ενιαίο αγώνα, μέχρι ν’ απαλλαγούμε από τους βιομηχά-
νους, τους τραπεζίτες, τους εφοπλιστές, τα μνημόνια, την
τρόικα και όλα τ’ αρπαχτικά του μόχθου μας, μέχρι ν’ αλ-
λάξει η τάξη που μας εξουσιάζει, ν’ ανοίξει ο δρόμος της
ισοτιμίας και της χειραφέτησης των γυναικών. 

Τα 37 χρόνια αγώνων που κλείνει η ΟΓΕ στις 20 αυτού
του μήνα μας κάνουν περήφανες και νιώθουμε τη μεγάλη
ευθύνη που έχουμε ν’ ανταποκριθούμε επάξια στις σημε-
ρινές απαιτήσεις του αντιμονοπωλιακού αγώνα, στο ρόλο
μας στη Λαϊκή Συμμαχία.

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

      
   



Τ ο προηγούμενο τρίμηνο, οι γυναίκες της ΟΓΕ ήταν
μπροστάρισσες σε όλες τις μάχες του λαϊκού κινήμα-

τος.

13 Μάη: Συνεχίζοντας το χορό των επιστρατεύσεων στο
πλαίσιο του δόγματος «νόμος και τάξη», η τότε τρικομ-
ματική κυβέρνηση επιχείρησε ξανά να τρομοκρατήσει
όσους αγωνίζονται, επιστρατεύοντας αυτήν τη φορά
τους εκπαιδευτικούς. Η ΟΓΕ αντέδρασε άμεσα, εκδί-
δοντας δελτίο Τύπου στο οποίο κατήγγειλε την επι-
στράτευση των καθηγητών και κάλεσε τις γυναίκες να
συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο αλληλεγγύης του
ΠΑΜΕ την ίδια μέρα και στην απεργιακή συγκέντρωση
της επόμενης ημέρας.

19 Μάη: Σηκώνοντας ψηλά τη σημαία του αγώνα ενάντια
στους ιμπεριαλιστές που βομβαρδίζουν τις ζωές μας, οι
γυναίκες της ΟΓΕ πορεύτηκαν μαζί με τους χιλιάδες
αγωνιστές της ειρήνης στην 34η Μαραθώνια Πορεία Ει-
ρήνης που διοργάνωσε η ΕΕΔΥΕ. Στην εκδήλωση που
έγινε στη διάρκεια της στάσης στην Παλλήνη, η Να-
τάσσα Καμπέλη, μέλος του Προεδρείου, απηύθυνε χαι-
ρετισμό εκ μέρους της ΟΓΕ, καλώντας τις γυναίκες να
διατρανώσουν την αντίθεσή τους στους ιμπεριαλιστι-
κούς πολέμους και τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς
που ματοκυλούν τους λαούς για τα συμφέροντα των
μονοπωλίων.

23 Μάη: Οι γυναίκες της ΟΓΕ συμμετείχαν μαζικά στα

συλλαλητήρια και τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη
τη χώρα, δίνοντας αγωνιστική απάντηση σε εργοδότες,
κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση, που μεθοδεύουν την
κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Η
ΟΓΕ επισήμανε ότι η επίθεση στις Συλλογικές Συμβά-
σεις πρέπει να σημάνει συναγερμό στις γυναίκες των
λαϊκών στρωμάτων.

6 Ιούνη: Η ΟΓΕ βρέθηκε στο πλευρό των συνταξιουχικών
οργανώσεων που παλεύουν για αξιοπρεπείς συντάξεις,
δωρεάν φάρμακα και εξετάσεις για όλους, απαλλαγή
της λαϊκής οικογένειας από χαράτσια, φόρους, την
απειλή των κατασχέσεων. Μια εβδομάδα μετά, στις 12
Ιούνη, συμμετείχε στις κινητοποιήσεις που οργάνωσε
η ΠΑΣΕΒΕ για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην
Κοινωνική Ασφάλιση, τονίζοντας ότι το ασφαλιστικό
είναι ζήτημα που «καίει» όλες τις γυναίκες και ιδιαίτερα
τις αυτοαπασχολούμενες.

11-18 Ιούνη: Άμεσα και μαχητικά αντέδρασε η ΟΓΕ στην
απόφαση της τότε τρικομματικής κυβέρνησης να κλείσει
εν μία νυκτί την ΕΡΤ με την κατάπτυστη μεθόδευση της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, πετώντας στο
δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους και εργαζόμενες. Στην
ανακοίνωσή της η ΟΓΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη της
στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της ΕΡΤ και
τους κάλεσε ν’ αγωνιστούν ενάντια στην αντεργατική,
αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δραστηριότητες της ΟΓΕ

11 O.Γ.Ε. 

Οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος 
οργανώνουν την αντεπίθεσή τους

της Δώρας Βασιλοπούλου,
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Δραστηριότητες της ΟΓΕ

Ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας, οι
γυναίκες της ΟΓΕ έδωσαν μαζικό και μαχητικό «παρών»
στις κινητοποιήσεις, αγωνιζόμενες στο πλευρό των σω-
ματείων για να καταργηθεί η Πράξη Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου που βάζει λουκέτο σε δημόσιους οργανι-
σμούς. Δεκάδες γυναίκες με τις σημαίες της ΟΓΕ συμ-
μετείχαν στα συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν από
το ΠΑΜΕ έξω από το Ραδιομέγαρο, αλλά και στην πλα-
τεία της Αγίας Παρασκευής.

5 Ιούλη: Πιστή στο διεθνιστικό της καθήκον, η ΟΓΕ
πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στην πρε-
σβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα ενάντια στην παράνομη
φυλάκιση των 5 Κουβανών πατριωτών που βρίσκονται
έγκλειστοι στις φυλακές των ΗΠΑ από το 1998. Δεκά-
δες γυναίκες συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία
με πανό και σημαίες της ΟΓΕ, φώναξαν συνθήματα και
μοίρασαν την ανακοίνωση της ΟΓΕ στους περαστικούς,
ενώ αντιπροσωπία του Προεδρείου με επικεφαλής την
Πρόεδρο Μαιρήνη Στεφανίδη επέδωσε διαμαρτυρία,
απευθυνόμενη στον πρέσβη των ΗΠΑ, απαιτώντας την
άμεση απελευθέρωση των 5 Κουβανών πατριωτών και
την επιστροφή τους στην πατρίδα τους, καθώς και την
άμεση άρση του εγκληματικού αποκλεισμού της Κούβας
από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η κινητοποίηση εντάσ-
σεται στο πλαίσιο των δράσεων που έχουν αποφασι-
στεί να γίνονται κάθε 5 του μήνα από την Παγκόσμια
Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών (ΠΔΟΓ) για την
απελευθέρωση των 5 Κουβανών πατριωτών. Παραθέ-
τουμε το κείμενο που επιδόθηκε:

«ΠΡΟΣ τον κ. Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Όπως γνωρίζετε οι πέντε Κουβανοί πατριώτες
Αντόνιο Γκερέρο, Φερνάντο Γκονζάλες, Ραμόν Λαμ-
πανίνιο, Χεράρδο Ερνάντες και Ρενέ Γκονζάλες
έχουν καταδικαστεί σε εξοντωτικές ποινές φυλάκι-
σης από τα δικαστήρια των ΗΠΑ γιατί όρθωσαν το
ανάστημά τους και υπερασπίστηκαν την πατρίδα τους
ενάντια στα σχέδια δολιοφθοράς και υπονόμευσης
της εθνικής κυριαρχίας της Κούβας.

Η σύλληψη τους στις 12 Σεπτεμβρίου 1998 από
το FBI δεν είναι τίποτα παραπάνω από την προσπά-
θεια των ΗΠΑ να ποινικοποιήσουν και να τρομο-
κρατήσουν τους λαούς που αντιστέκονται στα ιμπε-
ριαλιστικά τους σχέδια και υπερασπίζονται την
εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπειά τους.

Σήμερα, τέσσερις από αυτούς βρίσκονται ακόμα
παράνομα έγκλειστοι στις φυλακές των ΗΠΑ, πα-
ρόλο που κατά τη διάτρητη διαδικασία στα δικαστή-

ρια της χώρας σας όλες οι χαλκευμένες κατηγορίες
εναντίον τους κατέρρευσαν. Για τον πέμπτο, το Ρενέ
Γκονζάλες, που έχει πλέον επιστρέψει στην Κούβα,
συνεχίζονται, κατά παράβαση των θεμελιωδών αν-
θρώπινων δικαιωμάτων, οι περιοριστικοί όροι.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον απάνθρωπο, παράνομο και
εξοντωτικό εγκλεισμό στις φυλακές σας των Χε-
ράρδο Ερνάντες, Ραμόν Λαμπανίνιο, Αντόνιο Γκε-
ρέρο, Φερνάντο Γκονζάλες, καθώς και την απαγό-
ρευση στις οικογένειές τους να τους επισκεφθούν.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον βάρβαρο περιορισμό του
Ρενέ Γκονζάλες.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την απελευθέρωση και των 5 Κουβα-
νών πατριωτών ΤΩΡΑ και την επιστροφή τους
στην πατρίδα τους.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση άρση του εγκληματικού
αποκλεισμού της Κούβας από την κυβέρνησή σας.

ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ: Στο πλευρό των 5 Κουβανών
ηρώων συνεχίζουν να βρίσκονται εκατομμύρια άν-
θρωποι σε όλο τον πλανήτη απαιτώντας να απε-
λευθερωθούν τώρα. Το ζήτημα της απελευθέρω-
σης των 5 Κουβανών πατριωτών αφορά την πάλη
όλων των λαών να καθορίζουν το παρόν και το
μέλλον τους οι ίδιοι ενάντια στα σχέδια των ιμπε-
ριαλιστών.»

11 Ιούλη: Οι γυναίκες της ΟΓΕ έδωσαν «βροντερό»
παρών στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ, παλεύοντας μαζί
με το ταξικό εργατικό κίνημα ενάντια στα νέα μέτρα, τις
μειώσεις μισθών και συντάξεων, το κουτσούρεμα των
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τις χιλιάδες απολύσεις.
Παράλληλα συνέβαλαν στην προετοιμασία και την επι-
τυχία της απεργιακής μάχης και των απεργιακών συγ-
κεντρώσεων του ΠΑΜΕ στις 16 Ιούλη σε όλη τη χώρα,
ενάντια στο πολυνομοσχέδιο-λαιμητόμο της συγκυβέρ-
νησης που συντρίβει τα εναπομείναντα δικαιώματα ερ-
γαζομένων, αντρών και γυναικών.
Η ΟΓΕ, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Συμμαχίας, δίνει όλες

της τις δυνάμεις για τη συσπείρωση των γυναικών των ερ-
γατικών-λαϊκών στρωμάτων, για τη συμμετοχή τους στην
οργάνωση της πάλης. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ
δρουν καθημερινά διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προ-
βλήματα και αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το δρόμο για την
οριστική επίλυσή τους. Η επιτυχία όλων των μαχών που δώ-
σαμε αποτελεί για μας αφετηρία νέων αγώνων...

* Συναγωνίστριες, αρκετά από τα Δελτία Τύπου που αφορούν τις
δραστηριότητες της ΟΓΕ θα τα βρίσκετε στις τελευταίες σελίδες
κάθε τεύχους. Στο σύνολό τους όμως θα τα βρίσκετε στην ιστο-
σελίδα της ΟΓΕ www.oge.gr.
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Αυτήν την εποχή, οι προθεσμίες για την εγγραφή των παιδιών
στους δημοτικούς βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς «τρέ-

χουν». Χιλιάδες νέες μητέρες και ζευγάρια αγωνιούν στην προσπά-
θειά τους να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη θέση, αφού η ανερ-
γία, η ανασφάλεια, τα χαράτσια και η επίθεση στο εισόδημα των
εργαζομένων κάνουν αδύνατο το κόστος του ιδιωτικού σταθμού.
Αλλά ακόμα και αν κάποιοι είναι «τυχεροί» και εγκριθεί η αίτησή
τους, τα προβλήματα δε θα σταματήσουν.

Με τη συνεχή υποχρηματοδότηση των παιδικών σταθμών χρόνο
με το χρόνο –με το άλλοθι που τους δίνει η οικονομική κρίση–
προχωρούν πιο γρήγορα στο «ξεχαρβάλωμα» της κοινωνικής
δομής.

Κτήρια ακατάλληλα, χωρίς προαύλια, ασυντήρητα, χωρίς ελέγ-
χους αντισεισμικής προστασίας και πυρασφάλειας. Τροφεία, των
οποίων το «ύψος» είναι κλιμακούμενο του εισοδήματος των γο-
νέων και μάλιστα διαφοροποιείται από δήμο σε δήμο. Προσωπικό
που προσλαμβάνεται με 2μηνες, 4μηνες, 8μηνες συμβάσεις, ενώ
το μόνιμο συνεχώς περιορίζεται. Όλα αυτά είναι προβλήματα που
βρίσκονται καθημερινά στο επίκεντρο της λειτουργίας των παιδι-
κών σταθμών. Δεν είναι λίγα τα δημοσιεύματα της προηγούμενης
χρονιάς που αφορούσαν το πετσόκομμα στη σίτιση των παιδιών
για να μειωθεί το κόστος... Να μη μιλήσουμε για τα αναλώσιμα
υλικά που είναι απαραίτητα για τη δημιουργική απασχόληση των
παιδιών και το βάρος πέφτει αποκλειστικά στους γονείς που αναγ-
κάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Φέτος, κατά τη διάρ-
κεια της σχολικής χρονιάς, πολλοί σταθμοί παρουσίασαν ελλείψεις
και καλέστηκαν οι γονείς να συνεισφέρουν, δίνοντας είτε λεφτά
για τη θέρμανση είτε γι’ απορρυπαντικά ή ακόμα να δίνουν το φα-
γητό των παιδιών από το σπίτι...  Η δε σοβαρή ανάγκη να φροντί-
ζουν τα παιδιά τα ίδια πρόσωπα περιφρονείται στο όνομα των ελα-
στικών σχέσεων εργασίας. Να σημειώσουμε επίσης την ανύπαρκτη
ιατρική παρακολούθηση και πρόληψη.

Οι παιδικοί σταθμοί δεν πρέπει 
να είναι baby parking

Η προσχολική αγωγή είναι απαραίτητη για την κοινωνικοποίηση
του παιδιού και την ψυχοσωματική του διαμόρφωση. Η συστημα-
τική και επιστημονικά οργανωμένη από το κράτος προσχολική
αγωγή πρέπει να ξεκινά από την προσχολική ηλικία. Είναι καθορι-
στικής σημασίας μέτρο για την αντιμετώπιση των μορφωτικών ανι-
σοτήτων, αλλά και τη διαμόρφωση ισορροπημένης κοινωνικής
προσωπικότητας ολόπλευρα αναπτυγμένης. Η προσχολική αγωγή
δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πολυτέλεια, δεν μπορεί να με-
τριέται με αριθμούς και στατιστικά στοιχεία κόστους.

Από το 2000 που οι παιδικοί σταθμοί περνούν στους δήμους
χωρίς να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση, δρομολογείται
η ιδιωτικοποίησή τους.

Οι δημοτικές αρχές που στηρίζονται από τα κόμματα του ευρω-
μονόδρομου συνέδραμαν σε αυτήν την καταστροφική πορεία.
Προώθησαν την αποκέντρωση και την επιχειρηματική-ανταποδο-
τική λειτουργία. Στόχο έχουν να παραδοθεί και αυτό το κομμάτι
της κοινωνικής πρόνοιας στους επιχειρηματίες, αφού περάσει από
μια σειρά πειραμάτων αυτοδιαχείρισης, κοινωνικών επιχειρήσεων,

ΜΚΟ, πιστοποιημένων μικρών μονάδων από τους συνταξιούχους
της ενεργούς γήρανσης και ό,τι άλλο σκεφτούν τα σαΐνια της ΕΕ
και της κυβέρνησης.

Να τους χαλάσουμε τα σχέδια
Οι γυναίκες των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ σαλπί-

ζουμε κάλεσμα οργάνωσης και αγωνιστικής διεκδίκησης.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε η λειτουργία των παιδικών σταθμών

να μετριέται με τους κάθε φορά δημοσιονομικούς δείκτες.
Εξορμούμε στους παιδικούς σταθμούς της περιοχής μας με συ-

χνές παρουσίες, δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, συζητάμε
με τις νέες μητέρες, εξηγούμε στις γυναίκες ποιοι φταίνε για την
κρίση, αποκαλύπτουμε τους πραγματικά ενόχους για την κατά-
σταση που βιώνουμε.

Να μην περάσει η αντίληψη ότι υπεύθυνη είναι η φτωχή μετανά-
στρια μάνα και το παιδί της, ως αίτιο για τις στερήσεις και τις δυ-
σκολίες μας.

Παρακινούμε τις γυναίκες να κάνουν αιτήσεις και ας μην έχουν
τ’ απαραίτητα δικαιολογητικά. Πρέπει ν’ αναδειχτεί ότι τα παιδιά
που αποκλείονται είναι πολύ περισσότερα από αυτά που κάθε
φορά καταγράφονται, αφού οι παιδικοί σταθμοί λειτουργούν όχι
με βάση τις ανάγκες της εργατικής-λαϊκής οικογένειας, αλλά με βάση
τη βεβαίωση εργασίας και το ένσημο.

Ανοίγουμε το ζήτημα στη γειτονιά μας ώστε να γίνει υπόθεση
όλων των εργαζομένων και οργανώνουμε μαζί με τις Λαϊκές Επι-
τροπές παραστάσεις στα δημοτικά συμβούλια, καλώντας μωρομά-
νες των οποίων απορρίφτηκαν οι αιτήσεις να συμμετέχουν.

Καλούμε τις γυναίκες των εργατικών-λαϊκών οικογενειών να μη
θυσιάσουν τις ανάγκες των παιδιών τους στο βωμό των κρατικών
χρεών και ελλειμμάτων, για τα οποία δεν έχουν καμιά ευθύνη. Να
μην τα θυσιάσουν στο όνομα της «ανάκαμψης» η οποία δεν αφορά
τη βελτίωση της δικής τους ζωής. Να τραβήξουν μπροστά, να ορ-
γανώσουν την αντεπίθεσή τους.

Να παλέψουν για δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή, διεκ-
δικώντας:
3Άμεση κρατική επιχορήγηση στους δήμους για ν’ αντιμετωπιστεί

η σημερινή εκρηκτική κατάσταση.
3 Να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση, χωρίς

όρους και προϋποθέσεις. 
3 Να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός.
3 Καμιά απόλυση. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των

ειδικοτήτων και μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων.
3 Να καταργηθούν τα τροφεία και οι πληρωμές από τους γονείς.
3 Αποκλειστικά κρατικούς, δημόσιους, δωρεάν σύγχρονους και

ασφαλείς παιδικούς σταθμούς με σωστή υποδομή και ποιότητα
φαγητού.

3 Ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής, ενιαίο παιδαγωγικό πρό-
γραμμα.

Δεν πρέπει να μας διέπει κανένας εφησυχασμός. Καμιά αναμονή.
Γιατί εμείς θα μπούμε μπροστά και θα παλέψουμε για τα δικαιώματα
και το μέλλον των παιδιών μας! 

Παιδικοί σταθμοί: Στη δίνη των ελλειμμάτων
της Μαρίας Φιλανταράκη,

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Σήμερα, όσο ποτέ άλ-
λοτε, είναι αναγκαίο
ν’ «ανοίξει» το ζή-

τημα της προ σ χ  ολικής αγω-
γής. Οι εξελίξεις μέσα
στην καπιταλιστική οικο-
νομική κρίση είναι ρα-
γδαίες. Τη σχολική χρονιά
2012-2013 μόλις το 56%
του πληθυσμού των παι-
διών, που αγγίζει περίπου
500.000 κάτω των 5
ετών, πήγε σε ιδρύματα
προσχολικής αγωγής.
Από τις 96.000 αιτήσεις
που έγιναν πέρσι απορρί-
φτηκαν οι 53.000, δη-
λαδή το 55%. Άλλωστε
δεν είναι τυχαίο ότι σή-
μερα η αναλογία των παιδιών ανά γυναίκα είναι 1,2 παι-
διά, ενώ το 1980, δηλαδή πριν την είσοδο της Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αναλογία ήταν 2,3 παιδιά ανά
γυναίκα.1 Για τη σχολική χρονιά 2013- 2014, μόλις
60.000 παιδιά θα γίνουν δεκτά σε δημοτικούς και ιδιω-
τικούς σταθμούς, μέσω ΕΣΠΑ. Επίσης, τα κριτήρια που
βάζει το ΕΣΠΑ δεν καλύπτουν βασικό κομμάτι του πλη-
θυσμού των νέων γονιών, κι επιπλέον αυτοί που τελικά
θα γίνουν δεκτοί θα πληρώσουν παραπάνω τροφεία. 

Είναι ξεκάθαρο ότι η  προσχολική εκπαίδευση έχει απο-
μακρυνθεί πολύ από την έννοια της εκπαίδευσης, έχει με-
τατραπεί σε πάρκινγκ παιδιών. Το προσωπικό είναι με
συμβάσεις, ανανεώνεται συνεχώς και δεν υπάρχει η ανα-
γκαία υλικοτεχνική υποδομή για να καλύπτει τις ανάγκες
των παιδιών. 

Η προσχολική αγωγή είναι αναγκαία και σημαντική για
όλα τα παιδιά. Από τη μια για την ομαλή ανάπτυξη του
παιδιού, την ένταξή του στο κοινωνικό περιβάλλον, τη
μετάβασή του στο σχολείο, και από την άλλη είναι ανα-
γκαία ώστε η γυναίκα-μητέρα να μπορεί να δουλεύει και
να συμμετέχει στην κοινωνική ζωή.

Το ζήτημα που τίθεται είναι τι είδους προσχολική

αγωγή έχουν ανάγκη τα παιδιά, αλλά και οι γονείς. Μο-
ναδικό και φωτεινό παράδειγμα ολοκληρωμένης και πλή-
ρως δομημένης προσχολικής αγωγής είναι το παράδειγμα
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Η εξέλιξη της προσχολικής
αγωγής, κατά τη διάρκεια της σοσιαλιστικής οικοδόμη-
σης, έγινε πάνω σε επιστημονικές βάσεις, καλύπτοντας
και το παιδαγωγικό, αλλά και το ψυχολογικό μέρος. Μια
τέτοια προσχολική αγωγή είναι αναγκαία σήμερα για κάθε
παιδί, για κάθε γονιό, για κάθε μητέρα.

Η Σοβιετική Ένωση φρόντιζε συστηματικά για τη χειρα-
φέτηση του γυναικείου φύλου, ανοίγοντας παιδικούς
σταθμούς, πολλαπλασιάζοντας τα σχολεία, αλλά και
παίρνοντας μέτρα που συντελούσαν στη μόρφωση και
την προετοιμασία των γυναικών, ώστε να συμμετέχουν
στην ιδεολογική και οικονομική αναμόρφωση της κοινω-
νίας, στην παραγωγή, στη δημόσια ζωή, ως ισότιμες με
τους άντρες. Η Σοβιετική Ένωση είχε το μεγαλύτερο πο-
σοστό, σε όλο τον κόσμο, εργαζόμενων γυναικών με
μικρά παιδιά. 

Το 1918 νομοθέτησε την προσχολική αγωγή ως υπο-
χρεωτική, δημόσια, ενταγμένη ως τμήμα του ενιαίου συ-
στήματος της λαϊκής εκπαίδευσης. Όλα τα παιδιά είχαν τα
ίδια δικαιώματα, την ίδια εκπαίδευση, την ίδια ανατροφή.

Για την προσχολική αγωγή στη Σοβιετική Ένωση 
και στα σημερινά καπιταλιστικά κράτη

της Ηλέκτρας Λάζου,
προέδρου του Πανδημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Θεσσαλονίκης της ΟΓΕ,

εκπαιδευτικού
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Οι παιδικοί σταθμοί, δημόσιοι, αναλάμβα-
ναν τη φύλαξη των παιδιών από 2 μηνών,
με εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό,
ώστε η γυναίκα να μπορέσει να επιστρέψει
στη δουλειά και την κοινωνική ζωή.

Αρκετοί σημαντικοί παιδαγωγοί και ψυ-
χολόγοι ασχολήθηκαν με την προσχολική
αγωγή. Στηρίχτηκαν στην άποψη ότι η ανά-
πτυξη του παιδιού δεν είναι και δεν πρέπει
να είναι αυθόρμητη. Οι παιδαγωγοί και οι
γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο. Γι’ αυτό και
δόθηκε μεγάλη σημασία όχι μόνο στην κοι-
νωνική, αλλά και στην οικογενειακή προ-
σχολική διαπαιδαγώγηση. Η Κρούπσκαγια,
ως Σοβιετική παιδαγωγός, τόνιζε ότι όλα τα
παιδιά, ανεξάρτητα από την καταγωγή, την
εθνικότητα, έχουν δυνατότητες. Για να εξα-
σφαλιστεί η άρτια ανάπτυξη, είναι απαραί-
τητο να οργανωθεί σωστά η εκπαίδευση και
η διαπαιδαγώγησή τους στην προσχολική
ηλικία.  Δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη της
συλλογικότητας, τις ισότιμες σχέσεις και την
ηθική εκπαίδευση των παιδιών. Το 1950 πραγματοποι-
ήθηκαν έρευνες πάνω στο συνδυασμό της εκπαίδευσης
με την καλλιτεχνική δημιουργία και το 1960 από μια
φόρμα παιχνιδιών- ρόλων διαφάνηκε η ανάπτυξη και η
επίδραση των παιδιών στην παιδική κοινωνία (Child So-
ciety). Το 1960 ιδρύθηκε η Σοβιετική Ακαδημία Παιδα-
γωγών, όπου προωθήθηκε η προσχολική εκπαίδευση.2

Στη Σοβιετική Ένωση, σε 16 εκατομμύρια παιδιά, παρέ-
χονταν προσχολική αγωγή από 140.000 δημόσιους παι-
δικούς σταθμούς. Μόνο στη Ρωσία, υπήρχαν 81.000 δη-
μόσια ιδρύματα και 9.000.000 παιδιά.

Είναι σημαντική η σύγκριση με τη σημερινή Ρωσία, αλλά
και με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Στη Ρωσία μετά από
το 1990 οι αλλαγές ήταν ραγδαίες.  Το 1995 νομοθετή-
θηκαν οι πρώτες μειώσεις στους παιδικούς σταθμούς.
Μέχρι το 2004  μόνο το 59% των παιδιών πήγαινε σε
παιδικούς σταθμούς. Μεταξύ 2000 και 2004 ο αριθμός
των ιδρυμάτων προσχολικής αγωγής έπεσε κατά 3.500
ιδρύματα. Το 2006 οι παιδικοί σταθμοί ήταν 47.800 και
κάλυπταν μόνο 4.321.000 παιδιά.3 Από το 1992 τα προ-
σχολικά ιδρύματα ανήκουν στους δήμους. Η μείωση των
παιδικών σταθμών ήταν δραματική. Οι γονείς άρχισαν να
πληρώνουν, ενώ κέντρα έκλεισαν.

Όσον αφορά την ισχυρή χώρα της ΕΕ, τη Γερμανία, της
οποίας ο πληθυσμός είναι 82.000.000: Οι γυναίκες με
παιδιά κάτω των 3 ετών που εργάζονται είναι το 31% και
τα παιδιά κάτω των 3 ετών είναι 2 εκατομμύρια. Από αυτά
μόνο το 15% δέχεται παροχές προσχολικής αγωγής.4 Οι
παιδικοί σταθμοί ανήκουν αποκλειστικά στους δήμους.
Τα 2/3 των παροχών είναι από ΜΚΟ και εκκλησίες, ενώ
το υπόλοιπο το πληρώνουν οι γονείς. Σημαντικό στοιχείο

ότι μόνο το 3,4% αυτών που δουλεύουν σε κέντρα προ-
σχολικής αγωγής έχει ανώτερη εκπαίδευση, ενώ όλο το
υπόλοιπο είναι μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Ο Σουχομλίνσκι, ένας από τους πιο σημαντικούς Σο-
βιετικούς παιδαγωγούς, είχε πει: «Η παιδική ηλικία είναι
η σπουδαιότερη περίοδος της ανθρώπινης ζωής, (δεν
είναι η προετοιμασία για τη μελλοντική ζωή, είναι πραγ-
ματική, φωτεινή, πρωτότυπη, ανεπανάληπτη ζωή). Και από
το πώς πέρασε την παιδική ηλικία, από το ποιος το κρα-
τούσε από το χέρι στα παιδικά χρόνια, από το τι μπήκε
στο μυαλό του και στην καρδιά του, από το περιβάλλον,
από αυτό εξαρτιέται σε αποφασιστικό βαθμό τι άνθρωπος
θα γίνει το σημερινό παιδάκι.»

Και το περιβάλλον σήμερα στον καπιταλισμό, στην οι-
κονομική κρίση, στην Ελλάδα της ΕΕ, σε καμία περίπτωση
δεν είναι αυτό που βοηθάει στην ομαλή ανάπτυξη του παι-
διού, στη ριζοσπαστική διαπαιδαγώγησή του…

Η Ηλέκτρα Λάζου είναι απόφοιτη του μεταπτυχιακού
προγράμματος Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Έρευνας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

1 Unesco, 2007, Early Childhood care and education in
Greece.

2 Unesco, 2007, Early Childhood care and education in
the Russian Federation.

3 Unesco, 2007, Early Childhood care and education in
the Russian Federation.

4 Unesco, 2007, Early Childhood care and education in
Germany.
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Σε μια εποχή γενικευμένης καπιταλιστικής κρίσης και όσο το
σύστημα προσπαθεί να ανακάμψει σε όφελος των μονοπωλια-
κών ομίλων, αναγκάζεται όλο και περισσότερο να χρησιμοποιεί
πιο ωμά και καταπιεστικά την ανοιχτή βία και καταστολή, όσο
πιο αντιλαϊκά και βάρβαρα είναι τα μέτρα που πρέπει να πάρει.
Σε τέτοιες κρίσεις ενισχύονται και διάφορα φασιστικά μορφώ-
ματα, που στηρίζουν και στηρίζονται από την αστική τάξη, ενώ
παράλληλα εκμεταλλεύονται τέτοιες συγκυρίες για την ευκολό-
τερη χειραγώγηση των εργαζομένων και ιδιαίτερα των νέων.

Η αστική τάξη αναπροσαρμόζεται, άρα οργανώνει και το εκ-
παιδευτικό σύστημα για ν’ αναπαράγει την κυριαρχία της. Βασικό
της μέλημα είναι να επιβάλει τη δική της κοσμοθεωρία στα παιδιά
της λαϊκής οικογένειας και να τους παρέχει αποσπασματικές, επι-
φανειακές γνώσεις, ώστε αυτά να γίνουν οι αυριανοί «ευέλικτοι»
δούλοι του 21ου αιώνα, χωρίς να μπορούν να αμφισβητήσουν
τις «αιώνιες αστικές αλήθειες».

Ο φασισμός δε γεννιέται έξω από το σύστημα της εκμετάλ-
λευσης του καπιταλισμού, αλλά μέσα του. Τον χρειάζονται τα
μονοπώλια που ελέγχουν την παραγωγή, γι’ αυτό και τον στη-
ρίζουν. Έτσι το αστικό σχολείο, ως εργαλείο του συστήματος,
ενισχύει αυτό που θέλει η αστική θεώρηση της ιστορίας, να ξε-
ριζωθεί, να σβήσει το δίδαγμα που προκύπτει από την ιστορική
πορεία όλης της ανθρωπότητας: Ότι οι λαοί, με τον αγώνα τους
που στοχεύει στην ανατροπή της αντίπαλης εξουσίας, μπορούν
να νικούν, ακόμα και σε συνθήκες γενικευμένης αντεπανάστασης.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, στο σχολείο, σε δύο επίπεδα επι-
χειρείται, πρώτα και κύρια, η διαστρέβλωση της ιστορίας.

Πρώτο, να διαμορφωθεί λανθασμένη αντίληψη για το πώς
γράφεται η ιστορία, αν υπάρχει εξέλιξη, αν αυτή έχει τυχαία κα-
τεύθυνση, αν έχει νόμους, ποιος κινεί την ιστορία, τι είναι προ-
οδευτικό και τι όχι.

Δεύτερο, υπάρχει ένας καταιγισμός με ψευδείς πληροφορίες
ή μισές αλήθειες.

Η παραχάραξη της ιστορίας που επιχειρείται σήμερα μέσα από
τα σχολικά βιβλία είναι διάχυτη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης, αλλά και η αποσπασματικότητα των γνώσεων, η αντιε-
πιστημονικότητα, η μεταφυσική και αντιδραστική θεώρηση
ακόμη και της επιστήμης συναντιέται σε όλα σχεδόν τα βιβλία.

Μερικά ελάχιστα παραδείγματα:
- Αναζητώντας τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, το βι-

βλίο Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου αναφέρει: «Ισχυρό υπήρξε το
πλήγμα που δεχόταν, γενικότερα, το φιλελεύθερο δημοκρατικό
πρότυπο στο πεδίο της οικονομίας και, κατ’ επέκταση, η προ-
οπτική της ευημερίας που ήδη διαφαινόταν. Πράγματι, η κοινο-
βουλευτική δημοκρατία, η οποία κατά τα τέλη της δεκαετίας του
1920 φαινόταν ότι είχε κυριαρχήσει στο διεθνές στερέωμα, δε-
χόταν (σ.σ. με αφορμή την κρίση) την αυστηρή κριτική των εχ-
θρών της. Η σταλινική Ρωσία και η φασιστική Ιταλία στο εξωτε-
ρικό, αλλά και οι οπαδοί τους στο εσωτερικό των δημοκρατι-
κών χωρών της Ευρώπης, ενθαρρύνονταν και ενισχύονταν στην
αντίθεσή τους κατά του φιλελευθερισμού.» Εχθρός της δημο-
κρατίας λοιπόν ο κομμουνισμός! 

Μέσα από αυτές τις γραμμές, επιδιώκεται να στοιχειοθετηθεί

η εξίσωση κομμουνισμού - φασισμού. Στο πλαίσιο αυτό, η
ιστορική διαπάλη μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού (γέν-
νημα-θρέμμα του οποίου είναι και ο φασισμός) αποσιωπάται,
διαγράφεται και τελικά αντικαθίσταται από την «αντίθεση» με-
ταξύ «δημοκρατίας» και «ολοκληρωτισμών».

- Το ΕΑΜ, μπορεί να παρουσιάζεται μεν ως η μεγαλύτερη αν-
τιστασιακή οργάνωση, ωστόσο το ποιος το ίδρυσε, το οργά-
νωσε και καθοδήγησε δεν αναγράφεται παρά στο γλωσσάρι,
στο πίσω μέρος του βιβλίου. Στο κείμενο των 153 λέξεων,
όπου οι συγγραφείς του βιβλίου επιχείρησαν να συμπτύξουν
το μεγαλείο της Εθνικής Αντίστασης, δε χωράει η Μάχη της Σο-
δειάς, η πολιτιστική-εκπαιδευτική ανάταση που πραγματοποι-
ήθηκε στην Ελεύθερη Ελλάδα κοκ. Στην «άοσμη» και «άχρωμη»
εκδοχή της περιόδου, που προωθείται ιστοριογραφικά, όλοι
λίγο-πολύ οι Έλληνες έκαναν αντίσταση κι ελάχιστοι έγιναν προ-
δότες (κουβέντα για εκείνους που θησαύρισαν επί πτωμάτων
στην Κατοχή, μαυραγορίτες, δωσίλογους, Τάγματα Ασφα-
λείας…)

Τι γίνεται όταν στο σχολείο απουσιάζει η ενιαία γενική επιστη-
μονική θεώρηση του φυσικού και κοινωνικού κόσμου; Το πρό-
βλημα της αποσπασματικότητας –του κατακερματισμού μιας υπέ-
ρογκης διδακτέας «ύλης»– δεν είναι «τεχνοκρατικό», στενά παι-
δαγωγικό θέμα. 

Τι γίνεται όταν, π.χ., στη Φυσική γνωρίζει ένα πλήθος ασυ-
νάρτητων στοιχείων, δεν αποκτά όμως συνείδηση της ενότητας
των φυσικών φαινομένων, ούτε μεταξύ τους, ούτε με τα φαινό-
μενα που εξετάζουν η Χημεία και η Βιολογία; Όταν η θεωρία
του Δαρβίνου για την εξέλιξη των ειδών εξοστρακίζεται από τα
βιβλία της Βιολογίας;

Τι γίνεται όταν τα Μαθηματικά χρησιμοποιούνται ακόμη πε-
ρισσότερο σαν εργαλείο ταξικού ξεκαθαρίσματος; Όλοι όσοι
έχουν «διαβάσει» με κάποιο μαθητή του Δημοτικού, λένε «δύ-
σκολα». Αυτό το λένε σχεδόν με καμάρι και οι συγγραφείς των
βιβλίων ή κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι στα σεμινάρια των δα-
σκάλων: «Δεν είναι για όλους», λένε, «όποιος μπορέσει». Προ-
βάλλονται λογικές και αρχές που, όταν ο μαθητής δεν τα βγάζει
πέρα, πρέπει να δεχτεί τη «μοίρα» του, ν’ αποφασίσει ότι «δεν
κάνει για γράμματα και σπουδές» και να οδηγηθεί στην πρόωρη
επαγγελματική ψευτοκατάρτιση. Ο φασισμός έγινε και παιδαγω-
γική μέθοδος…

Οι γυναίκες της ΟΓΕ οφείλουμε να μάθουμε και να μεταδώ-
σουμε την αλήθεια για την ιστορία, να σταθούμε εμπόδιο και ν’
απομονώσουμε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του νεοναζισμού
μέσα στα σχολεία Ν’ αντιπαλέψουμε τη σύγχρονη προπαγάνδα
του φασισμού, την αντιδραστική θεωρία των δύο άκρων. Να
παλέψουμε για ριζικές αλλαγές στην παιδεία και στην κοινωνία,
για ολόπλευρη μόρφωση για όλα τα παιδιά, για μια κοινωνία
χωρίς εκμετάλλευση.

Εξάλλου, ο μόνος τρόπος για ν’ αντιμετωπιστεί ο φασισμός
είναι να παίρνει την απάντησή του από το μαζικό οργανωμένο
εργατικό-λαϊκό κίνημα. Κι αυτό το κίνημα έχει τη θέση του μέσα
κι έξω από τα σχολεία. 
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Μ ε τον όρο ασφαλιστικό σύστημα εννοούμε το συ-
νολικό κρατικό σύστημα που περιλαμβάνει τα συν-

ταξιοδοτικά δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και απο-
κατάστασης της υγείας, την κοινωνική πρόνοια· μια σειρά
δηλαδή κατακτήσεις του εργατικού κινήματος που προ-
στατεύουν την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων και των
οικογενειών τους, για όσο καιρό εργάζονται, αλλά και με
την αποχώρησή τους από την παραγωγική διαδικασία.

Το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που γνωρί-
σαμε διαμορφώθηκε σταδιακά ως αποτέλεσμα της ταξικής
πάλης, στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Τα θεμέλια μπήκαν
στις αρχές του 20ού αιώνα, τότε που η εργατική τάξη άρ-
χισε να οργανώνεται και ν’ αναπτύσσει αγώνες. Ήταν απο-
τέλεσμα συσχετισμού δύναμης και συμβιβασμών της αστι-
κής τάξης και των κυβερνήσεών της. Με τους μεταπολεμι-
κούς αγώνες, οι κατακτήσεις διευρύνθηκαν. Σημαντικός
παράγοντας γι’ αυτό ήταν και οι μεγάλες κατακτήσεις των
εργαζομένων στις σοσιαλιστικές χώρες, αλλά και η δυνα-
τότητα τότε του καπιταλισμού να παραχωρεί στους εργα-
ζόμενους δικαιώματα.

Τα πρώτα αντιασφαλιστικά μέτρα (περιστολή δικαιω-
μάτων και κοινωνικών παροχών) άρχισαν να εφαρμόζον-
ται στις δεκαετίες 1990 και 2000, βάσει των κατευθύν-
σεων της ΕΕ και των κυβερνήσεων της χώρας μας για τη
μείωση του λεγόμενου μη μισθολογικού κόστους.

Αντιστοίχησαν την ασφάλιση-σύνταξη με τις ελαστικές
εργασιακές σχέσεις και τους μειωμένους μισθούς.

Κατάργησαν σιγά-σιγά στην πράξη τον κοινωνικό χα-
ρακτήρα της ασφάλισης· οι εργαζόμενοι παραμένουν πε-
ρισσότερα χρόνια στη δουλειά και οι συντάξεις που τους
αναλογούν μειώνονται.

Οι αναδιαρθρώσεις λοιπόν στην κοινωνική ασφάλιση
ξεκίνησαν πολύ πριν τα μνημόνια και υλοποιούνται και
τώρα σε χώρες που δεν έχουν μνημόνια. Ήταν στρατηγι-
κής σημασίας στόχος του κεφαλαίου πριν την καπιταλι-
στική οικονομική κρίση· παραμένει και τώρα ο ίδιος στό-
χος, όπως και όταν θα έρθει η όποια ανάκαμψη. Στη Γαλ-
λία, π.χ., που δεν είναι σε μνημόνιο, η «Επιτροπών
Σοφών» εκεί έκανε πρόταση τα χρόνια εργασίας για συν-
ταξιοδότηση ν’ αυξηθούν από 41,4 στα 44 ή ν’ αυξηθούν
οι ασφαλιστικές εισφορές ή να μειωθούν οι συντάξεις.

Από το 1990 το επιχείρημα για τη συρρίκνωση των
συντάξεων ήταν ότι τα μέτρα παίρνονται για να σωθούν
οι συντάξεις και οι παροχές για τις τωρινές και τις μελλον-
τικές γενιές, δηλαδή η βιωσιμότητα των ταμείων. Ήξεραν
όμως καλά ότι υπαίτιοι για τα ελλείμματα στα ταμεία είναι
οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες και όχι οι εργαζόμενοι.

Και αυτό γιατί από το 1950 μέχρι το 1975 οι κυβερ-
νήσεις δέσμευαν άτοκα στην Τράπεζα της Ελλάδας τα απο-
θεματικά των ταμείων για να βοηθηθεί «η ανάπτυξη της
ελληνικής βιομηχανίας». Έτσι, χάρισαν τεράστια ποσά
στους μεγαλοεπιχειρηματίες και συνεχίζουν να προστα-
τεύουν την εισφοροδιαφυγή.

Με το τζογάρισμα στο Χρηματιστήριο το 1999-2002
με τα δομημένα ομόλογα, αλλά και την αναγκαστική επέν-
δυση του 22% των αποθεματικών σε μετοχές, κλάπηκαν
πολλά δισεκατομμύρια από τα ταμεία.

Οι αλλαγές που έγιναν λοιπόν μέχρι τώρα στο ασφα-
λιστικό σύστημα είναι πολλές και σοβαρές και οι επιπτώ-
σεις τους στις γυναίκες της εργατικής-λαϊκής οικογένειας
είναι μεγάλες:

• Καταργούνται υγειονομικές και προνοιακές παροχές.
Σημαντικές είναι οι συνέπειες των περικοπών των πα-
ροχών στήριξης της μητρότητας. Ήδη έχει καταργηθεί
το επίδομα τοκετού και προτρέπουν τις μέλλουσες μη-
τέρες να γεννούν στο σπίτι για να παίρνουν το επί-
δομα...

• Καταργήθηκε το δικαίωμα της πρόωρης συνταξιοδότη-
σης, πολλά επαγγέλματα και ειδικότητες στις οποίες ερ-
γάζονται πολλές γυναίκες πετάχτηκαν έξω από τα Βαρέα
και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα κι έγινε σημαντική περι-
κοπή στις αναπηρικές συντάξεις. Οι υπηρεσίες του προ-
γράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και άλλες υπηρεσίες για
ηλικιωμένους και ΑμΕΑ συνδέθηκαν με τα ασφαλιστικά
ταμεία, αν δηλαδή είσαι ασφαλισμένος, έχεις παροχές.

Αυτές είναι μόνο κάποιες συνέπειες στη λίστα των αν-
τιασφαλιστικών μέτρων μέχρι τώρα.

Η κρατική υποχρηματοδότηση, η μείωση των εργοδο-
τικών εισφορών, η τεράστια ανεργία, η αύξηση της μερι-
κής ή ανασφάλιστης εργασίας, οι συνεχιζόμενες οφειλές
των εργοδοτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και η επαπει-

Αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα: 
Οι επιπτώσεις τους στις γυναίκες 
της εργατικής-λαϊκής οικογένειας

της Αιμιλίας Αγκαβανάκη,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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λούμενη λεηλασία των αποθεματικών δημιουργούν τις
«προϋποθέσεις» για νέα αντιασφαλιστικά μέτρα. Νέες πε-
ρικοπές και μειώσεις κοινωνικών δαπανών είναι στον ορί-
ζοντα, όπως και περικοπές και στην Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα Υγείας και την πρόληψη που τόσο απαραίτητη είναι
για τις γυναίκες (ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις, φάρμακα,
προγεννητικός έλεγχος, παρακολούθηση εγκύων, παιδι-
κοί εμβολιασμοί κλπ.).

Τώρα μιλούν για έλλειμμα 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ
στ’ ασφαλιστικά ταμεία. Μιλούν για παθογένειες του
ασφαλιστικού συστήματος (διπλές-τριπλές ή μαϊμού συν-
τάξεις). Η πραγματικότητα βέβαια λέει ότι 4 στους 10 συν-
ταξιούχους παίρνουν σύνταξη κάτω από 500 ευρώ, δη-
λαδή βρίσκονται σε επίπεδα εξαθλίωσης.

Η κυβέρνηση βαφτίζει τη λεηλασία των ταμείων από
το κράτος και τους εργοδότες λογιστικό ζήτημα. Μιλάει
για ετήσια δαπάνη που είναι 27,5 δισεκατομμύρια και που
καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 62%.

Προετοιμάζουν με γοργούς ρυθμούς η κοινωνική
ασφάλιση να λειτουργεί όπως οι ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρίες. Η αρχή έχει γίνει με τα ιδιωτικά επαγγελματικά
ταμεία.

Και ρωτάμε: Οι εισφορές των εργαζομένων από την
πρώτη μέρα που εργάζονται πού πάνε; Για τους εργαζό-
μενους που δεν καταβάλλουν εισφορές, επειδή δου-
λεύουν ανασφάλιστοι, ποιος φταίει; Ποιοι συνταξιούχοι
παίρνουν συντάξεις ανάλογες με τις εισφορές που πλή-
ρωσαν; 

Σήμερα, που οι μισθοί στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα είναι σημαντικά μειωμένοι λόγω των μνημονίων,
πού θα φτάσουν αύριο οι συντάξεις;

Και μην ξεχνάμε ότι έχει ήδη ψηφιστεί ο νόμος

3863/2010 με τον οποίο καθιερώνεται νέος τρόπος υπο-
λογισμού του ποσού της σύνταξης από 1/12015. Το σύ-
νολο της σύνταξης θ’ αποτελείται από τρία μέρη, τη βα-
σική, την αναλογική και την επικουρική. Τη βασική θα εγ-
γυάται το κράτος, θα καταβάλλεται σε όλους τους ασφα-
λισμένους εφόσον έχουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά
από την 1/1/2015 και θα ανέρχεται σε 360 ευρώ σε τιμές
του 2010. Η αναλογική σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια
ασφάλισης και η επικουρική που δε θα υπερβαίνει το 20%
της βασικής –αλλά τώρα συζητάνε και για την κατάργησή
της. Ενώ το 2021 θα υπολογιστεί το προσδόκιμο ζωής,
για να καθοριστούν τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,
διαδικασία που θα γίνεται κάθε τρία χρόνια.

Τελικά, η κοινωνική ασφάλιση σχετίζεται άμεσα με την
εξασφάλιση δουλειάς, σταθερού μισθού, σταθερής σύν-
ταξης και παροχών που να ικανοποιούν πλήρως τις σύγ-
χρονες ανάγκες των εργαζομένων.

Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ικανοποίηση
των αναγκών μας, πρέπει να οργανώσουμε τη δική μας
αντεπίθεση, να διεκδικήσουμε ενιαία δημόσια υποχρεω-
τική κοινωνική ασφάλιση για όλους και όλες. Να καταρ-
γηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι. Και να χρηματο-
δοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό τα ασφαλι-
στικά ταμεία και το δημόσιο σύστημα υγείας.

Διότι οι σύγχρονες ανάγκες των γυναικών θα βρεθούν
και με τη δική μας συμβολή στο προσκήνιο, ώστε να ικα-
νοποιηθούν, όταν ο λαός πάρει το τιμόνι της εξουσίας
στα χέρια του. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος επιλογής.
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Άνεργες: Καμιά μόνη της!

Η Κατερίνα Λ. είναι μία νέα γυναίκα, μέλος Συλλόγου της ΟΓΕ,
ενταγμένη κι αυτή στη μεγάλη στρατιά των άνεργων γυναικών
δύο χρόνια τώρα. Για το πώς βιώνει την ανεργία, τι επιπτώσεις
έχει στη ζωή της και πώς αντιμετωπίζει αυτήν την κατάσταση μας
μιλά παρακάτω:
Κατερίνα, πόσων χρονών είσαι;
Είμαι 37 χρονών.
Έχεις τελειώσει κάποια σχολή;
Τελείωσα ένα ιδιωτικό ινστιτούτο κατάρτισης σ’ ένα εξειδικευ-
μένο αντικείμενο πληροφορικής και παράλληλα σπούδασα 3
γλώσσες.
Εργάστηκες καθόλου στο αντικείμενό σου;
Εργάστηκα για 3 χρόνια. Αλλά εκτός αυτού, έχω εργαστεί από
τα 18 μου σε διάφορες δουλειές, αλλά και μετά από την τριετία
αυτή, εργάστηκα σε διάφορες άλλες δουλειές μέχρι τον Ιούνη
του 2011.
Είσαι δηλαδή άνεργη εδώ και δύο χρόνια. Πώς το βιώνεις
αυτό;
Πάρα πολύ άσχημα. Για ένα διάστημα ένιωσα ντροπιασμένη,
άχρηστη, ότι φταίω εγώ, ότι δεν έχω προσόντα και, φυσικά,
βάρος στους δικούς μου ανθρώπους. 
Ασχολιόσουν ή είχες ενδιαφέρον για τα κοινά πάντα;
Πριν μείνω άνεργη, περιοριζόμουν στη φιλανθρωπία και στο
διάβασμα εφημερίδας. Έτρεχα για πολύ καιρό στη  Ζαχάρω μετά
από τις πυρκαγιές για να βοηθήσω με τρόφιμα κλπ. Πίστευα ότι
προσφέρω κάτι καλό. Αλλά και από την οικογένειά μου δεν είχα
κάποιο σχετικό ερέθισμα. 
Τι συνέβη και άλλαξες απόψεις και εντάχτηκες στο ριζοσπα-
στικό γυναικείο κίνημα;
Η μεταστροφή μου άρχισε από την τελευταία μου δουλειά σε
μια εισπρακτική εταιρία, ένα σύγχρονο κάτεργο. Δουλεύαμε με
μηνιαίες συμβάσεις, σε απίστευτα άθλιες συνθήκες, που μετρού-
σαν πόσες φορές πάμε στην τουαλέτα, με χωριστά διαλείμματα
για να μην επικοινωνούμε μεταξύ μας και ξεσηκώνει ο ένας τον
άλλο και με προϊσταμένους κολλητούς της εργοδοσίας που
ασκούσαν πίεση για καλύτερη... απόδοση. Παράλληλα, ήταν
τακτικότατη η παρουσία του ΠΑΜΕ έξω από την εταιρία, είχα
μιλήσει με πολλούς αγωνιστές, ιδίως γυναίκες, που με προέτρε-
παν να γραφτώ στο σωματείο μου. Αλλά δεν είχε ωριμάσει
ακόμη μέσα μου η κατάσταση. Μετά από λίγο απολύθηκα κιό-
λας. 
Και μετά ήρθε η ανεργία.
Στην αρχή ήμουν χαρούμενη που είχα ξεμπλέξει από μια εργα-
σία-δουλεία. Όσο περνούσε ο καιρός και είχα στείλει πάνω
από 600 βιογραφικά, συνειδητοποίησα ότι περνώ μια κατά-
σταση που δεν εξαρτάται από μένα. Η εντύπωση που είχα μέχρι
τότε ότι όλα περνούν από τα χέρια μου κατάλαβα ότι ήταν ένα
μεγάλο ψέμα, μια αυταπάτη. Οπότε ήρθε και το διάστημα που
ήμουν τελείως απομονωμένη, στον καναπέ του σπιτιού μου, να
κλαίω τη μοίρα μου και να έχω αυτοκτονικές τάσεις.
Τι προβλήματα απορρέουν από την ανεργία σου;
Όλοι οι άνεργοι αντιμετωπίζουμε, εκτός από το άμεσο βιοπο-
ριστικό πρόβλημα, πρόβλημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Εγώ, π.χ., σε 6 μήνες δε θα δικαιούμαι περίθαλψη. Πρόβλημα
στις μεταφορές. Δεν μπορώ να πληρώσω, π.χ., 50 ευρώ για μια

κάρτα απεριόριστων διαδρομών για να μπορώ να τρέχω για να
βρω δουλειά. Σταματάνε τα όνειρα ή τα σχέδια, αν θες, για δη-
μιουργία οικογένειας.
Και πότε και πώς ξέφυγες από αυτήν την καταθλιπτική κατά-
σταση;
Σκέφτηκα ότι αυτό που ζω δεν είναι ζωή, αλλά, κι αν αυτοκτο-
νήσω, ποιον βοηθάω; Ένας λιγότερος μπελάς για το σύστημα.
Οπότε γιατί να μην αφιερώσω αυτό το κακέκτυπο ζωής σ’ έναν
αγώνα για το μέλλον των ανθρώπων που ήταν στην ίδια μοίρα
με μένα, εργάτες, υπαλλήλους, ανέργους…
Και τι έκανες;
Στην αρχή έψαξα να βρω μήπως υπάρχουν ομάδες ανέργων και
να ενταχτώ, ν’ αφυπνίσουμε όλοι μαζί τους υπόλοιπους ώστε
να μην κλαίνε τη μοίρα τους και να κινητοποιηθούμε όλοι μαζί
για ένα σκοπό, που ακόμη δεν είχα συνειδητοποιήσει τι θα
ήταν. Σ’ αυτήν τη φάση διάβασα για μια διαδήλωση επιτροπών
ανέργων που θα γινόταν από το ΠΑΜΕ. Έτσι πήγα κι εγώ, ομο-
λογώ κάπως κουμπωμένη, μην ξέροντας αν θα με δεχτούν, γιατί
είχα ακούσει για την  περίφημη «περιφρούρηση» όπου δεν περ-
νάει κανείς... Ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα το πώς με
αγκαλιάσανε. Εκεί γνώρισα και γυναίκες από την ΟΓΕ. Η εντύ-
πωση που μου έκανε η προθυμία τους και η υπομονή τους να
συζητήσουν μαζί μου και να μου εξηγήσουν διάφορα πράγματα
ήταν καταλυτική για μένα στο να πάρω την απόφαση και την
επόμενη κιόλας μέρα να πάω να γραφτώ στο Σύλλογο Γυναικών
της ΟΓΕ.
Δεν πιστεύεις ότι, αν μείνεις ήσυχη, θα έχεις καλύτερη αντι-
μετώπιση από τους εργοδότες;
Είδα τι αποκόμισα τόσα χρόνια που «καθόμουν στ’ αβγά μου».
Θα δώσω ένα παράδειγμα από την τελευταία μου εργασία. Άν-
θρωποι που σαν κι εμένα ήταν απολίτικοι και αμέτοχοι απολύ-
θηκαν, ενώ άνθρωποι που ήταν γραμμένοι στα σωματεία τους,
με τη συμπαράσταση των σωματείων τους, έμειναν στη δουλειά
τους. Κι εννοείται ότι δε θα «ξανακάτσω στ’ αβγά μου».
Τι αποκόμισες από την ένταξή σου στο ριζοσπαστικό γυναι-
κείο κίνημα;
Η ΟΓΕ ήταν η αρχή. Για πρώτη φορά γνώρισα ανθρώπους που
μπόρεσα να συνεννοηθώ μαζί τους. Γνώρισα αξιόλογες γυναί-
κες με περιεχόμενο και όχι ρηχές. Εξελίχτηκα κι εγώ ως άνθρω-
πος. Απέκτησα ταξική συνείδηση, γνώρισα τι στ’ αλήθεια συμ-
βαίνει γύρω μου. Γνώσεις κι ένα κίνητρο να θέλω να μάθω πε-
ρισσότερα. Και προπαντός έμαθα πώς ν’ αγωνίζομαι. Όπως λέει
και το σύνθημα «καμιά μόνη της...», ένιωσα ότι δεν είμαι μόνη
μου. Ακόμη κατάλαβα και την πραγματική έννοια της αλληλεγ-
γύης και όχι αυτά που μου πλασάρουν χρόνια τώρα. 
Πώς θα ήθελες να είναι η ζωή σου;
Δεν έχω αυταπάτες για οικογένεια. Εδώ δεν μπορώ να ζήσω
τον εαυτό μου. Δεν έχω αφεθεί βέβαια. Συνεχίζω τις σπουδές
στις γλώσσες. Πλουτίζω τον εαυτό μου γενικά με γνώσεις, αλλά
παράλληλα με την πεποίθηση ότι μόνο με τον αγώνα, εγώ αλλά
και όλοι όσοι ανήκουμε στη λαϊκή οικογένεια, θα μπορέσουμε
ν’ ανατρέψουμε αυτό το ανθρωποφάγο σύστημα.
Ευχαριστούμε, Κατερίνα, που μοιράστηκες μαζί μας τις εμπει-
ρίες σου.
Κι εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να τα πω.

από την Ολυμπία Χαλτσοτάκη,
πρόεδρο του Συλλόγου Γυναικών Αργυρούπολης της ΟΓΕ
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Οι μετανάστριες 
δεν είναι αντίπαλοί μας, 
αλλά σύμμαχοί μας

της Διονυσίας Σπυράτου,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ

Καμιά μόνη της! Οργανωμένα αντιπαλεύουμε
τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, ήταν το
σύνθημα του 11ου Συνεδρίου της ΟΓΕ. Κάνο-

ντας πράξη το σύνθημα αυτό, παλεύουμε για να ορ-
γανωθούν στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα όλες
οι γυναίκες των εργατικών-λαϊκών οικογενειών, Ελ-
ληνίδες και μετανάστριες. 

Η μετανάστευση είναι ένα φαινόμενο σύμφυτο με
το σύστημα στο οποίο ζούμε: Οι οικονομικοί μετα-
νάστες προέρχονται από χώρες που η εξαθλίωση των
εργαζομένων έχει φτάσει σε έσχατο σημείο και οι ερ-
γάτες αναγκάζονται να ξενιτεύονται με χίλια βάσανα,
για να βρεθούν σε μια χώρα ίσως και στην άκρη της
Γης προκειμένου να επιβιώσουν. Οι πρόσφυγες προ-
έρχονται από κατακερματισμένες χώρες μετά από την
επέλαση των ιμπεριαλιστικών πολέμων, πολέμους
τους οποίους στηρίζει και η Ελλάδα με τη συμμετοχή
της στον ιμπεριαλιστικό οργανισμό του ΝΑΤΟ και με
τις ΝΑΤΟϊκές βάσεις που διατηρεί στο έδαφός της. 

Οι πολιτικοί μετανάστες είναι άνθρωποι που έφυ-
γαν από τις χώρες τους για να γλυτώσουν τη δαμό-
κλειο σπάθη του συστήματος, επειδή πάλεψαν για
έναν καλύτερο και δίκαιο κόσμο για την εργατική
τάξη, για την ταξική πολιτική τους τοποθέτηση.

Να επισημάνουμε επίσης και τις συνθήκες (Σένγκεν,
Δουβλίνο ΙΙ κ.ά.) που έχουν υπογράψει οι κυβερνή-
σεις του κεφαλαίου, στο πλαίσιο και της ΕΕ, που κά-
νουν την Ελλάδα κέντρο υποδοχής μεταναστών, με
την έννοια του εγκλωβισμού τους στη χώρα μας, που
δε δίνουν ταξιδιωτικά έγγραφα σε όσους θέλουν να
φύγουν, που δημιουργούν στρατόπεδα συγκέντρω-
σης και τείχη-φράχτες, που δημιούργησαν την FRON-
TEX (2004) και την έβαλαν γενικό κουμανταδόρο στα
σύνορά μας. Αλλά και την απόφαση του ΣτΕ που χα-

ρακτηρίζει αντισυνταγματική τη χορήγηση ιθαγένειας
σε χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες που μένουν,
εργάζονται, σπουδάζουν, γεννιούνται στη χώρα μας.

Απέναντι σε όλους αυτούς τους μετανάστες, το εκ-
μεταλλευτικό σύστημα προσπαθεί να τοποθετήσει τις
γυναίκες και τους άντρες των φτωχών λαϊκών στρω-
μάτων, ποτίζοντάς τους χρόνια με το δηλητήριο του
ρατσισμού, με αντιλήψεις του τύπου ότι «οι μετανά-
στες φταίνε που δεν έχουμε δουλειά», «που κλείνουν
τα μικρομάγαζα», οι μετανάστες φταίνε για την πορ-
νεία, τη διακίνηση ναρκωτικών, την γκετοποίηση και
υποβάθμιση περιοχών όπως ο Άγιος Παντελεήμονας
στο δήμο της Αθήνας, ώστε να φτάνουν ακόμα και
σε σημείο να βάζουν λουκέτο σε παιδικές χαρές για
να μην μπορούν να παίξουν εκεί τα παιδιά των μετα-
ναστών. 

Πρέπει να μη μας διαφεύγει ότι το κεφάλαιο και το
καπιταλιστικό σύστημα έχει δημιουργήσει τέτοιες
συνθήκες, ώστε κάποιες από αυτές τις ανησυχίες, που
αγγίζουν Έλληνες και μετανάστες εργάτες, να πατάνε
σε αντικειμενική βάση: Στοιβάζουν με σχέδιο εξα-
θλιωμένους μετανάστες σε γειτονιές. 

Από τη μία η αστυνομία κάνει σκούπα σε λαθρομε-
τανάστες για τα μάτια του κόσμου και από την άλλη
κάνει τα στραβά μάτια και συντηρεί –και ως εργαλείο
του συστήματος– κυκλώματα πορνείας και ναρκωτι-
κών. 

Όμως, η επίθεση στις κατακτήσεις μας, στη ζωή των
οικογενειών μας από αυτούς που έχουν την εξουσία
στα χέρια τους είναι ενιαία, όπως και τα συμφέροντά
τους. Γι’ αυτό ενιαία πρέπει να είναι και η απάντηση η
δική μας, η οργάνωσή μας και η αντεπίθεσή μας.

Γιατί μαζί με τις μετανάστριες;

Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για μαζικό ριζοσπα-
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στικό γυναικείο κίνημα αφήνοντας το μισό κομμάτι
των γυναικών απ’ έξω. 

Γιατί, παρά τις ιδιαιτερότητες και τα επιπρόσθετα
προβλήματα που πλήττουν τις μετανάστριες στη χώρα
μας, οι ανάγκες μας είναι κοινές, όπως κι ο εχθρός
μας.

Γιατί, αν γυρίσουμε την πλάτη στις μισές εργαζόμε-
νες, στις μισές άνεργες, στις μισές αυτοαπασχολού-
μενες, στις μισές ανασφάλιστες, στις μισές μωρομάνες
και μικρομάνες, γυρνάμε την πλάτη στον πραγματικό
υπαίτιο, αφήνουμε χώρο σε όσους προσπαθούν να
μας πείσουν ότι είναι καλύτερα να διαχειριστούν αυτοί
τη φτώχεια και την ανέχειά μας, παρά να οργανω-
θούμε και να τους αντιπαλέψουμε.

Πρέπει κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογένειας να ξε-
ριζώσει από μέσα της το δηλητήριο του ρατσισμού
που την τυφλώνει και της κρύβει την πραγματική διέ-
ξοδο. Είναι η ίδια αυταπάτη που έσπερναν αυτοί που
μας παίρνουν την μπουκιά απ’ το τραπέζι, ότι πρέπει
να σταθούμε απέναντι στις εργαζόμενες που έπαιρναν
μεγαλύτερο μισθό από αυτόν που παίρναμε εμείς, που
είχαν μόνιμη και σταθερή δουλειά που δεν είχαμε
εμείς, που είχαν ασφαλιστικά δικαιώματα που δεν εί-
χαμε εμείς και άλλες τόσες κατακτήσεις που ήδη είχαμε
χάσει εμείς. 

Οι γυναίκες της ΟΓΕ οργανώνουμε την αντεπίθεσή
μας απέναντι σε όσους πλουτίζουν από τη δική μας τη
δουλειά μαζί όλες τις γυναίκες της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωμάτων, όποιο χρώμα κι αν έχουν,
σε όποια φυλή κι αν ανήκουν, απ’ όποια χώρα κι αν
ήρθαν μετανάστριες.

Γιατί εμείς έχουμε το θάρρος να γκρεμίζουμε τις αυ-

ταπάτες! Δεν πρόκειται να πάρουν στους παιδικούς
σταθμούς τα παιδιά όλων των εργαζομένων ή των
ανέργων ή των αυτοαπασχολούμενων ή των φτωχών
αγροτισσών, αν δεν πάρουν τα παιδιά των μετανα-
στών. 

Δε θ’ αποκτήσουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά
όλες, αν ανεχόμαστε να σκοτώνουν μετανάστες στη
Μανωλάδα επειδή ζήτησαν τα δεδουλευμένα τους.

Δε θα έχουμε νοσοκομεία με εξειδικευμένο επιστη-
μονικό προσωπικό, με δωρεάν γυναικολογικές εξε-
τάσεις για όλες χωρίς όρους και προϋποθέσεις, επί-
δομα τοκετού, άδειες κύησης και γαλουχίας και δω-
ρεάν φάρμακα, αν ανεχόμαστε το φασιστικό-ναζι-
στικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής να πετάει έξω από
τα νοσοκομεία τους μετανάστες ή αν μαζεύουμε αίμα
από Έλληνες μόνο για Έλληνες.

Και ο κατάλογος είναι πολύ μεγάλος. Αυτό που οι
γυναίκες της ΟΓΕ ξέρουμε είναι ότι για όλ’ αυτά θ’
αγωνιστούμε και θα τα κερδίσουμε μαζί με κάθε γυ-
ναίκα της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων
που ζει και εργάζεται σ’ αυτήν τη χώρα. Γιατί μόνο αν
καταλάβουμε το κοινό μας συμφέρον, τον κοινό μας
εχθρό, την κοινή μας δύναμη που προκύπτει από την
κοινή οργανωμένη πάλη σε ταξική κατεύθυνση, θα
μας φοβηθούν. Μόνο τότε θα καταφέρουμε ν’ απαλ-
λαγούμε από αυτούς που καταδυναστεύουν εμάς και
τις οικογένειές μας και θα μπουν οι βάσεις για την
πραγματική ισοτιμία. 

Γι’ αυτό επιλέγουμε να βαδίσουμε μαζί με τις μετα-
νάστριες, οι οποίες δεν είναι αντίπαλοί μας, αλλά σύμ-
μαχοί μας!
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Μια σημαντική πρωτοβουλία πήρε η Γραμματεία Γυναι-
κών του ΠΑΜΕ με τη συζήτηση που οργάνωσε στις 3.7.13
για τα προβλήματα των εργαζόμενων γυναικών και τη
δράση των σωματείων για ν’ αυξάνεται η συμμετοχή των
γυναικών στις γραμμές τους. Η εκδήλωση έδωσε συνέχεια
στο κάλεσμα των δυνάμεων του ΠΑΜΕ προς τις εργαζό-
μενες να οργανωθούν για να υπερασπιστούν τα όποια δι-
καιώματα έχουν μείνει σήμερα όρθια, αλλά και ν’ αγωνι-
στούν για τη διεύρυνσή τους. Στο πλαίσιο της προσπά-
θειας αυτής, η Γραμματεία Γυναικών έχει προχωρήσει σε
σχετική έκδοση. Στη συζήτηση συμμετείχαν εργαζόμενες
από μια σειρά κλάδους, ενώ παράλληλα, στην αίθουσα
του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων όπου έγινε η εκδήλωση
οργανώθηκαν δραστηριότητες για τη δημιουργική απα-
σχόληση των μικρών παιδιών. 

«Οι περισσότερες εργαζόμενες, ιδιαίτερα οι νέες, είτε
δε γνωρίζουν τι δικαιούνται είτε παραγνωρίζουν τα δι-
καιώματά τους κάτω από την πίεση της εργοδοτικής τρο-
μοκρατίας» σημείωσε στην ομιλία της η Μαρία Κατσαλή,
εκ μέρους της Γραμματείας Γυναικών, και υπογράμμισε πως
το ΠΑΜΕ δίνει τη μάχη με στόχο ν’ ανέβει η συμμετοχή
των γυναικών στα σωματεία, στα συνδικάτα, στους αγώ-
νες των εργαζομένων. Αναφέρθηκε στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες: Ελαστικές εργασιακές

σχέσεις, εκ περιτροπής εργασία, ανασφάλιστη δουλειά,
συνθήκες εντατικοποίησης. Έθιξε, ακόμα, μια σειρά από
παράγοντες που επιβαρύνουν την υγεία των γυναικών,
προκαλούν επιπλοκές στην κύηση και τον τοκετό, την ίδια
στιγμή μάλιστα που οι συνεχείς περικοπές, η εμπορευμα-
τοποίηση και ιδιωτικοποίηση της υγείας κάνουν για όλο
και περισσότερες εργαζόμενες και άνεργες απαγορευτικές
την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την αποκατά-
σταση των προβλημάτων αυτών. Στάθηκε στα εμπόδια
που συναντούν οι νέες εργαζόμενες στη δημιουργία οικο-
γένειας, που ξεκινούν από την ανεργία και τα μεροκάματα
πείνας και φτάνουν μέχρι το δυσβάσταχτο κόστος των
κοινωνικών υπηρεσιών που χρειάζεται η λαϊκή οικογένεια.
Η Μ. Κατσαλή τόνισε την ανάγκη να βρεθούν τα προβλή-
ματα που «καίνε» τις εργαζόμενες και τις οικογένειές τους
στην ημερήσια διάταξη της δράσης των σωματείων και των
συνδικάτων κι επισήμανε πως η ανασύνταξη του εργατικού
κινήματος, για την οποία παλεύουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ,
δεν μπορεί να συντελεστεί χωρίς τη συμβολή και των ερ-
γαζόμενων γυναικών.

Στη συνέχεια το λόγο πήραν οι γυναίκες, εργαζόμενες
και μητέρες, δραστήρια μέλη των σωματείων τους. Από το
χώρο των ΟΤΑ σημειώθηκαν ιδιαίτερα οι επιπτώσεις που
έχει η απουσία μέτρων υγείας και ασφάλειας στις γυναίκες.
Οι εργαζόμενες στην καθαριότητα δουλεύουν χωρίς
μέτρα προστασίας, χωρίς εμβόλιο για την ηπατίτιδα,
πράγμα που πολλαπλασιάζει τους κινδύνους, καθώς μετά
από τη δουλειά επιστρέφουν στο σπίτι να φροντίσουν το
παιδί τους. Εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς μετέ-
φεραν τη δική τους αγωνία, αλλά και των γονιών μπροστά
στα προβλήματα. Από το χώρο του εμπορίου επισημάν-
θηκε η ζωή-λάστιχο που ετοιμάζουν για τις γυναίκες με την
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και την απελευθέρωση
του ωραρίου. Από τις τράπεζες και το φάρμακο αποτυπώ-
θηκε η καθημερινότητα εκατοντάδων εργαζόμενων γυναι-
κών, με απλήρωτες υπερωρίες, εκβιασμούς και τρομοκρα-
τία, με απολύσεις μητέρων, για τις οποίες μάλιστα η Επι-
θεώρηση Εργασίας μπορεί ν’ αποφαίνεται πως είναι πα-
ράνομες, αλλά σπεύδει να συμβουλεύσει τις απολυμένες
να μην είναι σίγουρες πως θα γίνει κάτι...

Πάνω απ’ όλα όμως, ακούστηκε το προσωπικό παρά-
δειγμα των γυναικών που αγωνίζονται μέσα από τις γραμ-
μές των σωματείων τους. «Ένα κι ένα κάνουν δύο, αν δε
διεκδικήσεις, δε γίνεται τίποτα» ανέφερε χαρακτηριστικά
μία από τις εργαζόμενες που πήραν το λόγο. Ενώ πολλές
υπογράμμισαν πως δεν αρκεί η έγνοια για το ζεστό φα-
γητό και το καθαρό ρούχο του παιδιού, πως δε χρειάζον-
ται ενοχές και τύψεις όταν λείπουν ο χρόνος και τα χρή-
ματα, αλλά επίγνωση ότι καλή μητέρα είναι αυτή που πα-
λεύει για το μέλλον των παιδιών της.

από την Ευτυχία Χαϊντούτη,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, δημοσιογράφo

Γραμματεία Γυναικών του ΠΑΜΕ: 
Δράση για την οργάνωση των εργαζόμενων γυναικών
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Ήταν πριν 67 ακριβώς χρόνια, το 1945, που 850 γυναί-
κες από κάθε άκρη της Γης συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι κι
έδωσαν όρκο να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να παλέ-
ψουν για την ισοτιμία των γυναικών, το μέλλον των παι-
διών τους, για έναν κόσμο χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους και φασισμό. Έτσι γεννήθηκε η Παγκόσμια Δημοκρα-
τική Ομοσπονδία Γυναικών (ΠΔΟΓ), τέκνο της ιστορικής
αναγκαιότητας για το συντονισμό των γυναικείων κινημά-
των σ’ όλο τον κόσμο. 

Στο 2ο Συνέδριο της ΠΔΟΓ που έγινε στη Βουδαπέστη
το Δεκέμβρη του 1948, ανάμεσα στις αντιπροσωπίες ήταν
και η ελληνική. Ήταν η Πανελλήνια Δημοκρατική Ένωση Γυ-
ναικών (ΠΔΕΓ), που αποτελούνταν και από τις ηρωικές μα-
χήτριες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Οι γυναίκες
αυτές, που με τ’ όπλο στο χέρι έπαιρναν μέρος στον κορυ-
φαίο ταξικό αγώνα στη χώρα μας,  μετέφεραν στις συνα-
γωνίστριές τους σ’ όλο τον κόσμο τι καινούργιο φέρνει γι’
αυτές και την υπόθεση της ισοτιμίας τους η λαϊκή εξουσία.

Οι οργανώσεις της ΠΔΟΓ δραστηριοποιήθηκαν και στά-
θηκαν ακούραστα αλληλέγγυες δίπλα στις γυναίκες όλου
του κόσμου που αγωνίζονταν ενάντια στον ιμπεριαλισμό,
για την απελευθέρωση και τη χειραφέτησή τους.  Οι κατα-
κτήσεις των γυναικών στις σοσιαλιστικές χώρες έγιναν ο
φάρος των γυναικείων αγώνων σ’ όλο τον κόσμο, αναδει-
κνύοντας ταυτόχρονα την πραγματική αιτία της γυναικείας
ανισοτιμίας που δεν είναι άλλη από την ταξική εκμετάλ-
λευση.

Η ανατροπή του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ και στις άλλες
ευρωπαϊκές χώρες είχε, όπως ήταν φυσικό, καταλυτική επί-
δραση στη δράση της ΠΔΟΓ και στον προσανατολισμό
της. Η δεκαετία του ’90 μπορεί αναμφισβήτητα να χαρα-
κτηριστεί ως η περίοδος της μεγάλης υποχώρησης από τον
αντιιμπεριαλιστικό και αντιμονοπωλιακό προσανατολισμό
της πάλης της. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της
πολιτικής της ρότας ήταν «η πολιτική των ίσων αποστά-
σεων», καταγγέλλοντας «το δικτάτορα Σαντάμ και το χα-
σάπη Μιλόσεβιτς», την ίδια ώρα που ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ
βομβάρδιζαν το Ιράκ και τη Γιουγκοσλαβία αφήνοντας
πίσω τους καταστροφή, πόνο και δυστυχία. Η ΕΕ όχι μόνο
ήταν στο απυρόβλητο, αλλά η πολιτική της σχεδόν προ-
βαλλόταν ως θετική για την υπόθεση της ισοτιμίας των γυ-
ναικών, τη στιγμή που η πολιτική της είχε στόχο το χτύπημα
των γυναικείων κατακτήσεων, πάντα στο όνομα της ισότη-
τας. Ο ιμπεριαλισμός ταυτιζόταν με τις ΗΠΑ και μόνο, ενώ
απoκρυπτόταν επιμελώς ότι και η ΕΕ αποτελεί έναν ιμπε-
ριαλιστικό οργανισμό για την εξυπηρέτηση της κυριαρχίας
των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.

Από το 2002, με την ανάληψη της Προεδρίας από τη
Βραζιλία, αναβαθμίζεται συνολικά ο ρόλος της Λατινικής

Αμερικής και βέβαια η σημασία της
παρουσίας και της δράσης της Κούβας.
Είναι η δεκαετία που είχαμε καπιταλιστική ανάπτυξη σε κά-
ποιες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η ΠΔΟΓ ενδυναμώ-
νεται είτε με συσπείρωση  παλαιών μελών της που ανασυγ-
κροτούνται είτε με  νέες οργανώσεις που γίνονται μέλη της. 

Αναγνωρίζοντας τη δράση της ΟΓΕ, στο 14ο Συνέδριο
το 2007, οι οργανώσεις της  ΠΔΟΓ εξέλεξαν την οργά-
νωσή μας  μέλος της ΕΓ της ΠΔΟΓ και της ανέθεσαν το συν-
τονισμό των οργανώσεων της Ευρώπης, που συνεχίζει να
έχει έως σήμερα μετά και από την απόφαση του τελευταίου
Συνεδρίου.  Βασική μας επιδίωξη από τότε είναι η ενδυνά-
μωση του αντιιμπεριαλιστικού και αντιμονοπωλιακού προ-
σανατολισμού της παγκόσμιας οργάνωσης, η σαφής κατα-
δίκη της πολιτικής της ΕΕ, η ένταξη  νέων οργανώσεων κυ-
ρίως από την Ευρώπη. 

Σε όλες τις συναντήσεις της ΕΓ που έγιναν μετά από το
14 Συνέδριο, η ΟΓΕ ήταν εκεί δίνοντας κάθε φορά και μια
ξεχωριστή μάχη για να κατανοηθεί από τις γυναίκες όλου
του κόσμου ποιος είναι ο εχθρός μας, ποια είναι η πραγ-
ματική αιτία της γυναικείας ανισοτιμίας, πώς πρέπει να ορ-
γανωθεί το κίνημά μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ποιοι
είναι οι σύμμαχοί μας και με ποιους πρέπει να ενώσουμε
τις δυνάμεις μας.

Στις σημερινές συνθήκες  όξυνσης της καπιταλιστικής κρί-
σης και των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων, είναι ανάγκη
και οι οργανώσεις της ΠΔΟΓ να έχουν ξεκάθαρο ενάντια
σε ποιον παλεύουν, ποιος είναι ο αντίπαλός τους. Πολλές
είναι αυτές που θ’ απαντήσουν ότι εχθρός τους είναι ο ιμ-
περιαλισμός. 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 ανερχό-
μενων παγκόσμιων και περιφερειακών 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 μονοπώλιο. Και
βέβαια οδηγεί λαθεμένα στο να θεωρούνται διεθνικές ενώ-
σεις, όπως η εξίσου ιμπεριαλιστική ΕΕ, ως «αντίπαλο δέος»
στις ΗΠΑ. Η ΕΕ, όπως κι άλλες ανερχόμενες σήμερα καπι-
ταλιστικές οικονομίες κι άλλες περιφερειακές διακρατικές
ενώσεις που συγκροτούνται, π.χ. η BRICS (Βραζιλία,
Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ν. Αφρική) ή αυτές της Λατινικής Αμε-
ρικής, από τη στιγμή που στο DNA τους έχουν το καπιτα-
λιστικό μονοπώλιο, δεν μπορούν να παίξουν ουσιαστικά
θετικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις, υπέρ της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Ο λεγόμενος «πολυπο-
λικός κόσμος», της λεγόμενης «νέας αρχιτεκτονικής των
διεθνών σχέσεων», δεν είναι ο κόσμος της ειρήνης και της

της Χριστίνας Σκαλούμπακα,
β΄ αντιπροέδρου της ΟΓΕ

Παγκόσμια Δημοκρατική 
Ομοσπονδία Γυναικών
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ασφάλειας για τους λαούς, αλλά ο κόσμος των οξυμένων
ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Στον κόσμο αυτό το Διε-
θνές Δίκαιο, όπως το γνώριζαν οι λαοί όταν υπήρχε η
ΕΣΣΔ, δεν υπάρχει πλέον, αφού διαμορφώνεται και υλο-
ποιείται όχι ως αποτέλεσμα του συσχετισμού ανάμεσα σε
καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές χώρες, αλλά του συσχετι-
σμού μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών.

Ο ιμπεριαλισμός είναι εκείνη η βαθμίδα ανάπτυξης του
καπιταλισμού που συνδέεται με την κυριαρχία του μονοπω-
λίου στην καπιταλιστική παραγωγή, της σύμφυσης του βιο-
μηχανικού και τραπεζικού κεφαλαίου,
της εξαγωγής των κεφαλαίων και βέβαια
του μοιράσματος και ξαναμοιράσματος
των αγορών μέσω των ιμπεριαλιστικών
πολέμων. Αν το παγκόσμιο γυναικείο
κίνημα στηρίξει τις ελπίδες του στις λε-
γόμενες ανερχόμενες δυνάμεις, σημαί-
νει ότι δέχεται ότι μπορούν να υπάρ-
ξουν ισχυρές χώρες, όπου κυριαρχούν
οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής, τα
καπιταλιστικά μονοπώλια, και την ίδια
ώρα αυτές οι χώρες μπορούν να είναι
«περιστέρια ειρήνης» και ν’ ασκούν φι-
λολαϊκή πολιτική στο εσωτερικό των
χωρών τους και υπέρ της άρσης της ανι-
σοτιμίας των γυναικών. Πρόκειται για
μια μεγάλη αυταπάτη.

Στην ΠΔΟΓ σήμερα, μετά από τις επίμονες προσπάθειές
μας, καταγγέλλεται εξίσου με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και η
ΕΕ. 

Στο 15ο Συνέδριο της ΠΔΟΓ, που έγινε φέτος τον
Απρίλη στη Βραζιλία, η ΟΓΕ ανέλαβε και παρουσίασε την
εισήγηση με θέμα την καπιταλιστική κρίση και τις επιπτώσεις
της στις γυναίκες. Κύριος στόχος μας ήταν ν’ αναδείξουμε
τον πραγματικό χαρακτήρα της κρίσης, τον προσανατολι-
σμό της πάλης του εργατικού-λαϊκού κινήματος και του ρι-
ζοσπαστικού γυναικείου κινήματος μέσα σ’ αυτό, για να μην
τάσσονται οι λαϊκές γυναίκες με τα συμφέροντα του ενός ή
του άλλου ιμπεριαλιστικού κέντρου ή τμήματος του κεφα-
λαίου. Κυρίως να προβάλουμε τη διέξοδο για τις γυναίκες
του καθημερινού μόχθου σ’ όλο τον κόσμο. 

Σε αυτήν την εισήγηση, που αποτελεί ένα από τα βασικά
ντοκουμέντα του Συνεδρίου και ψηφίστηκε από την Ολο-
μέλειά του, τονίζεται ότι η κρίση είναι κρίση του καπιταλι-
στικού τρόπου παραγωγής, της υπερσυσσώρευσης κεφα-
λαίων. Οι θέσεις που αποδίδουν τις αιτίες της κρίσης σε
διαχειριστικές πολιτικές, ενοχοποιώντας αποκλειστικά τη
νεοφιλελεύθερη διαχείριση, αποσιωπούν τη δράση των
νόμων του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος.
Κρύβουν ότι η ιστορία των κρίσεων αποδεικνύει ότι αυτές
εκδηλώνονται στην πορεία του χρόνου ανεξάρτητα από τη
σοσιαλδημοκρατική ή νεοφιλελεύθερη διαχείριση, ως
όξυνση των αντιθέσεων του συστήματος, της αναρχίας και
της ανισομετρίας που χαρακτηρίζει την καπιταλιστική παρα-
γωγή, της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων που συγκεντρώ-

θηκαν στη φάση ανόδου της οικονομίας από την εκμετάλ-
λευση της εργατικής δύναμης. Σε τελική ανάλυση, κρύβουν
την αντίθεση κεφαλαίου-εργασίας.

Στο ίδιο πνεύμα και η τελική διακήρυξη του Συνεδρίου
που καταδικάζει τις πολιτικές τόσο των νεοφιλελεύθερων
όσο και των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων που στρέφον-
ται κατά της εργατικής τάξης και ιδιαίτερα κατά των γυναι-
κών. Η διατύπωση της θέσης αυτής έχει ιδιαίτερη αξία λόγω
της κυριαρχίας των σοσιαλδημοκρατικών και οπορτουνι-
στικών δυνάμεων στην ΠΔΟΓ. Κυρίως όμως αποδεικνύει

ότι η ανυποχώρητη και μαχητική στάση
της ΟΓΕ στην παγκόσμια οργάνωση
μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον
προσανατολισμό της.   

Η εισήγηση της ΟΓΕ, που αποτελεί από
τον Απρίλη ντοκουμέντο και απόφαση
της ΠΔΟΓ, δε μένει στις διαπιστώσεις και
στην περιγραφή των επιπτώσεων της κρί-
σης στις γυναίκες. Διατυπώνει με σαφή-
νεια τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για την
ανατροπή αυτής της πολιτικής που πλήτ-
τει βάναυσα τα δικαιώματα των γυναι-
κών, αλλά και των ανδρών της εργατικής
τάξης, της φτωχής αγροτιάς, των αυτοα-
πασχολούμενων και της νεολαίας: Μόνο
η οργανωμένη και ανυποχώρητη πάλη
ενάντια στα μονοπώλια και τον ιμπεριαλι-

σμό μπορεί ν’ ανατρέψει αυτήν την πολιτική. Οι επιμέρους
νίκες γίνονται όλο και πιο δύσκολο να επιτευχθούν αν ο
αγώνας δεν κατευθύνεται για ριζικότερες αλλαγές, για το
χτύπημα τις αιτίας που δημιουργεί όλα τα δεινά των εργα-
ζομένων και ιδιαίτερα των γυναικών που υφίστανται την τα-
ξική εκμετάλλευση και διπλή καταπίεση. Δηλαδή, αν δεν κα-
τευθύνεται η πάλη ενάντια στα μονοπώλια και στην εξουσία
τους. 

Σήμερα, είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία η στενό-
τερη συνεργασία των αντιμονοπωλιακών και αντιιμπεριαλι-
στικών κινημάτων 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 ταξικών μας συμφερόντων πρέπει να είναι και η δική
μας απάντηση. Η ΠΔΟΓ, σε συμμαχία με το Παγκόσμιο Συμ-
βούλιο Ειρήνης (ΠΣΕ), την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομο-
σπονδία (ΠΣΟ) και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρα-
τικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ), μπορεί και πρέπει να βάλει ψη-
λότερα τον πήχυ του αγώνα ενάντια στα μονοπώλια και τον
ιμπεριαλισμό. Έναν αγώνα που θ’ ανοίξει το δρόμο για την
κοινωνία του 21ου αιώνα, μια κοινωνία χωρίς εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο, που θα φέρει και την ισο-
τιμία και απελευθέρωση των γυναικών της εργατικής τάξης
και των λαϊκών στρωμάτων.

Από την αντίστοιχη εισήγηση 
στο 11ο Συνέδριο της ΟΓΕ

Ευγενία Κοττόν, 1η Πρόεδρος της ΠΔΟΓ,
Πράγα, 1947.
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Περιβάλλον

1.
Με λένε Μαρία Κολοπάντζελου, είμαι 25 χρονών. Στις 12 Μάη ανε-
βήκαμε οι γυναίκες στο βουνό, όπως πάμε κάθε φορά, να φωνά-
ξουμε συνθήματα για τον πόνο μας, για το νερό μας. 
Μεταλλουργία χρυσού. Τι σημαίνει για σας και την περιοχή σας;
Καταστροφή για τον τόπο μας, το νερό μας. Πολεμάμε για το νερό
μας. Θα έχουμε κυάνιο, θα έχουμε αρσενικό. Μόνο που θα βγά-
λουν το χρυσό, φτάνει. Θα καταστραφούμε, δε θα έχουμε νερό,
δε θα μπορέσουμε να ζήσουμε στον τόπο μας που τον αγαπάμε.
Βέβαια υπάρχει και το επιχείρημα ότι το μεταλλείο θα δώσει δου-
λειά.
Θα δώσει, δεν είπαμε ότι δε θα δώσει, αλλά και πολλοί θα χάσουν
τη δουλειά τους, θα χάσουν τα σπίτια τους, γιατί, αν έχει μολυνθεί
το νερό μας, δε θα μπορούμε να ποτίσουμε τον κήπο μας…
Είστε και αγροτική περιοχή;
Και αγροτική και παραθαλάσσια. Έχουμε ελιές, έχουμε ό,τι μπορείς
να φανταστείς. Μ’ αυτό ζούμε εδώ πέρα. Με τη θάλασσα και τους
αγρότες.
Έχει εκφραστεί μια τεράστια αλληλεγγύη από τον κόσμο. Πώς την
εισπράττετε αυτή;
Πολύ καλά. Ο κόσμος ξυπνάει, βλέπει τον πόνο μας. Και αυτό είναι
καλό, γιατί δεν πολεμάμε μόνο για τον τόπο μας, πολεμάμε γενικά
για όλη την Ελλάδα. Γιατί, αν δεν ανοίξει εδώ, δε θ’ ανοίξουν και
πουθενά αλλού. Αλλά, αν κάνει κι ανοίξει εδώ πέρα, θ’ ανοίξει και
στη Θράκη, παντού. Ο κόσμος είναι μαζί μας. Ξέρει την κατα-
στροφή που θα δημιουργήσει όλο το θέμα.
Τώρα, σας συλλάβανε σας κρατήσανε για μια μέρα, αναμένεται και η
δίκη, εσείς σήμερα τι απαντάτε, σας τρομοκρατούν με τέτοιες μεθό-
δους;
Δε θα σταματήσουμε ποτέ τον αγώνα. Δεν μπορούμε να σταματή-
σουμε. Μας τρομάζουν, μας τρομοκρατούνε, το κάνουν αυτό για
να τρομάξουν τις άλλες γυναίκες, για να μην μπορέσουμε ν’ ανέ-
βουμε ξανά στο βουνό. Αλλά ο κόσμος δε σταματάει, πολεμάει για
τον τόπο του. 

2.
Ονομάζομαι Ελένη Δημητρακούδη. Είμαι μία από τις 3 συλληφθεί-
σες. Εμείς εδώ στην Ιερισσό παλεύουμε ενάντια μιας μεταλλουργίας
χρυσού που πάει να γίνει, παλεύουμε για τα δάση μας, για το νερό
μας, για το μέλλον των παιδιών μας, για τον αέρα μας. Προσπαθούν
να καταπλακώσουν τον αγώνα μας με βίαιο τρόπο. Κάθε φορά ανε-
βαίνουμε στο βουνό, κάθε φορά οι γυναίκες διαμαρτυρόμαστε, πη-

γαίνουμε εκεί, λέμε τα συνθήματά μας, αυτήν τη φορά όμως ήταν
λίγο διαφορετικά. Είχαν εντολή να προσάγουν γυναίκες. Ο τρόπος
με τον οποίο έγινε ήταν κατ’ αυτούς νόμιμος, κατ’ εμάς ήταν λίγο
πρωτόγνωρος και βίαιος. Τι να σας πω; Έχουμε μπει σε μια διαδι-
κασία με αλλεπάλληλα δικαστήρια, με αναβολές, με πράγματα που
μας έχουν βγάλει έξω από το ρυθμό μας, ταλαιπωρούμαστε εμείς,
ταλαιπωρούνται οι οικογένειές μας, ταλαιπωρούνται όλοι οι συγ-
χωριανοί μας γιατί δηλώνουν τη συμπαράστασή τους και κάθε
φορά μας ακολουθούν στα δικαστήρια τα οποία γίνονται. Πιστεύω
πως η πολιτεία πρέπει να δει τελείως διαφορετικά το θέμα. Θα πρέ-
πει ν’ ακούσει κι εμάς, να υπολογίσει και τη δική μας άποψη. Θέλω
να πιστεύω πως μέχρι το τέλος θα δικαιωθούμε. Δεν έχουμε κάτι
με τους ανθρώπους που δουλεύουν, δεν είμαστε τραμπούκοι, δεν
είμαστε βίαιοι, είμαστε άνθρωποι που πιστεύουμε σε κάτι διαφο-
ρετικό.
Λύση για σας ποια είναι;
Λύση για μας είναι να μη γίνει επιφανειακή εξόρυξη χρησιμοποι-
ώντας κυανούχες ουσίες. 
Δεν υπάρχει όμως άλλη μέθοδος.
Αν δεν υπάρχει άλλη μέθοδος, δεν το θέλουμε στον τόπο μας, δε
θέλουμε να γίνει εδώ. 
Οι αστυνομικές δυνάμεις, τώρα, σήμερα, φρουρούν τι;
Οι αστυνομικές δυνάμεις αυτήν τη στιγμή φρουρούν τον τόπο της
επένδυσης. Παρανόμως κλείνουν δασικούς και αγροτικούς δρό-
μους. Στη δίκη που θα γίνει τη Δευτέρα στις 27 Μάη καλείται ο υπο-
στράτηγος ο οποίος έδωσε εντολή να με συλλάβουν να ερωτηθεί
για ποιο λόγο κλείνουν δασικό δρόμο και από πού έχει πάρει εν-
τολές να καλύπτει τα συμφέροντα ιδιωτικής εταιρίας. Για ποιο λόγο
να προστατεύονται αυτοί κι όχι εμείς. 
Εσείς, που έχετε περάσει όλη αυτήν τη δοκιμασία, θα συνεχίσετε τον
αγώνα;
Φυσικά και θα συνεχίσω τον αγώνα. Τα πιστεύω μου δεν αλλάζουν,
πιστεύω ακράδαντα ότι η καταστροφή του τόπου μας θα είναι ολο-
κληρωτική και δεν υπάρχει περίπτωση αυτά για τα οποία έχω παλέ-
ψει εγώ και οι γονείς μου για ν’ αφήσουμε στα παιδιά μου και στις
μετέπειτα γενιές να τ’ αφήσω έτσι σε μία νύχτα να καταστραφούν
όλα.
Κι επειδή είστε και μωρομάνα, πώς βλέπουν σήμερα τα παιδιά όλη
αυτήν την κατάσταση, με το χωριό να είναι φρουρούμενο, αστυνο-
μικές δυνάμεις, τους γονείς τους να συλλαμβάνονται...
Είναι παράξενο το γεγονός ότι τα παιδιά στα διαλλείματα του σχο-
λείου λένε συνθήματα. Γράφουν στους τοίχους του σχολείου συν-

Ο «νόμος και η τάξη» έλαμψαν ακόμα και την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας στη Χαλκιδική. Στον 20χρονο αγώνα τους ενάντια
στη μεταλλουργία χρυσού, οι κάτοικοι της ΒΑ Χαλκιδικής πολλές φορές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις δυνάμεις καταστολής, με διώξεις,
δίκες και καταδίκες, όμως η πίστη στο δίκιο τους δεν τους λύγισε. 3 γυναίκες αυτήν τη φορά οδηγήθηκαν στα κρατητήρια, δικάστηκαν
και καταδικάστηκαν, γιατί υπερασπίστηκαν το δικαίωμά τους να μην ξεπουληθεί ο τόπος τους στις πολυεθνικές.

Οι 3 γυναίκες είχαν συλληφθεί στις 12.5.13 μετά από επίθεση της αστυνομίας στην περιοχή «Χοντρό Δέντρο» στο δρόμο προς
τις Σκουριές, όπου είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πολυγύρου καταδίκασε από 6 έως 7,5 μήνες με 3ετή αναστολή τις 3 γυναίκες, ηλικίας
25, 39 και 40 χρονών. Κατέπεσε το βασικό κατηγορητήριο για αντίσταση κατά της Αρχής, απείθεια και πρόκληση σωματικής βλάβης
κατά συρροή. Τις έκρινε, ωστόσο, ένοχες κατά περίπτωση για τα αδικήματα της εξύβρισης, της απρόσφορης απόπειρας απελευθέρωσης
κρατουμένου και της πρόκλησης ελαφρών σωματικών βλαβών.

Λίγες μέρες πριν τη δίκη, αντιπροσωπία των Συλλόγων Κεντρικής Μακεδονίας της ΟΓΕ συναντήθηκε μαζί τους εκφράζοντας τη
συμπαράστασή τους και καταγγέλλοντας το όργιο αυταρχισμού και τρομοκρατίας της κυβέρνησης που έχει επιστρατεύσει δεκάδες δι-
μοιρίες των ΜΑΤ για να προστατεύσει τα συμφέροντα της «Ελληνικός Χρυσός». 

Μιλήσαμε με τις δύο από τις συλληφθείσες γυναίκες: 

από την Ευδοξία Γραβαλά,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, δημοσιογράφο

Σκουριές Χαλκιδικής: «Νόμος και τάξη»...
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θήματα. Φοράνε όλα μπλουζάκια τα
οποία λένε SOS Χαλκιδικής, ζουν μια
τρομοκρατία. Φοβούνται. Δεν είναι εύ-
κολα τα πράγματα για τα παιδιά. Δε μέ-
νουν μόνα τους στα σπίτια. Από τη μέρα
που έγινε η βίαιη προσαγωγή των 2 συλ-
ληφθέντων οι οποίοι βρίσκονται και στις
φυλακές, τα παιδιά δε μένουν μόνα τους
στο σπίτι. Δε βγαίνουν αργά τη νύχτα,
στο χωριό μας επικρατεί τρομοκρατία.
Παντού κυκλοφορούν ασφαλίτες, άν-
θρωποι οι οποίοι είναι άγνωστοι, γιατί
εδώ η κοινωνία είναι κλειστή και όλοι ξέ-
ρουμε ο ένας τον άλλον, γενικώς βιώ-
νουμε μια τρομοκρατία.

Στα τέλη του Γενάρη του 2000, μετά από βαριά βροχή και χιονό-
πτωση, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ατυχήματα
στην Κεντρική Ανατολική Ευρώπη. Το τελευταίο φράγμα στο εργο-
στάσιο κατεργασίας χρυσού «Aurul» στην πόλη Baia Mare στη Βό-
ρεια Ρουμανία έσπασε κι 100.000 κυβικά μέτρα της τοξικής ουσίας
κυανίδιο και βαρέα μέταλλα χύθηκαν μέσα σε 2 ποταμούς της Ρου-
μανίας και στον ποταμό Tisza της Ουγγαρίας. Πάνω από 1.400
τόνοι ψαριών ψόφησαν και καταστράφηκε και η δουλειά εκατον-
τάδων ψαράδων κατά μήκος του ποταμού Tisza. Ο ποταμός αυτός
χύνεται στο Δούναβη, ο οποίος μετά συνεχίζει στη Μαύρη θά-
λασσα.

Σε μερικές ουγγρικές πόλεις η προμήθεια πόσιμου νερού διακό-
πηκε γι’ αρκετές μέρες. Στη Ρουμανία στο χωριό Bozinta Mare, που
βρίσκεται κοντά στο φράγμα, η διαρροή πέρασε μέσω του χωριού
και δηλητηρίασε το πόσιμο νερό και το έδαφος. Ως λόγοι για το
ατύχημα αυτό θεωρήθηκαν ένας συνδυασμός από λάθη στην κα-
τασκευή του (υδατο)φράγματος, η φτωχή διαχείριση κινδύνου και
οι ακραίες καιρικές συνθήκες. Δεύτερο ατύχημα έγινε μερικές βδο-
μάδες αργότερα, το Μάρτη του 2000, στο ορυχείο Baia Borsa στη
Βόρεια Ρουμανία, όταν το τελευταίο πάλι φράγμα έσπασε και
20.000 τόνοι από λασπώδη απόβλητα από βαρέα μέταλλα χύθηκαν
μέσα στον ποταμό. Αυτό το ατύχημα δημιούργησε σοβαρή ρύ-
πανση με βαρέα μέταλλα. Το ορυχείο στην Baia Borsa είναι ιδιο-
κτησία του κράτους της Ρουμανίας και αιτία για το ατύχημα ήταν η
φτωχή συσκευή ασφαλείας του φράγματος εξαιτίας της απουσίας
οικονομικών πόρων. Η καταστροφή που, και τα δύο αυτά ατυχή-
ματα προκάλεσαν στον πληθυσμό της Ρουμανίας και του περιβάλ-
λοντός της, δεν αξιολογήθηκαν ποτέ πλήρως και διαρροές στο ορυ-
χείο συνέχισαν από τότε να συμβαίνουν ανά διαστήματα.

Η Ρουμανία και η Ουγγαρία ζήτησαν αποζημιώσεις και διεθνή
βοήθεια.

Η αυστραλιανή εταιρία Esmeralda Exploration που έχει το 50%
της «Aurul», ενώ διαπίστωσε προβλήματα στην τελευταία της ετήσια
αναφορά, εν τούτοις αμφέβαλε για το ότι η διαρροή κυανιδίου σκό-
τωσε τόνους ψαριών, υποστηρίζοντας ότι «οι ακραίες καιρικές συν-
θήκες που προκάλεσαν τη διαρροή θα είχαν επίσης σκοτώσει και
τα ψάρια»!... 

Το κυανίδιο είναι χημική ένωση που χρησιμοποιείται για το δια-
χωρισμό πολύτιμων μετάλλων, όπως χρυσού, αργύρου και χαλκού
από ορυκτά. Είναι έντονα τοξικό, αλλά είναι επίσης πολύ φθηνό
(και ο χρυσός ακριβός). Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πο-
λέμου, το υδροκυάνιο (ένωση του κυανιδίου) χρησιμοποιήθηκε
στους θαλάμους αερίων του Άουσβιτς και του Μαιντάνεκ.

Η Ουγγαρία περιέγραψε τη διαρροή ως τη χειρότερη οικολογική
καταστροφή της Ευρώπης μετά από το πυρηνικό ατύχημα του Cher-
nobyl στην Ουκρανία το 1986. Ο ποταμός Sores της Ρουμανίας, ο
Tisza της Ουγγαρίας και ο Δούναβης της Γιουγκοσλαβίας, οι μεγα-
λύτεροι υδάτινοι δρόμοι της Ευρώπης, είχαν όλοι ρυπανθεί κατα-
στροφικά. Στον Tisza η πυκνότητα του κυανιδίου έφτασε να είναι
800 φορές μεγαλύτερη από την αποδεκτή μέγιστη τιμή και είχε επί-
σημα χαρακτηριστεί ως νεκρός ποταμός. Ούτε καν βακτήρια δεν
επέζησαν. Υπήρξαν φόβοι ότι τα μολυσμένα ψάρια μπορεί να επη-
ρέαζαν την τροφική αλυσίδα. Η διαρροή κυανιδίου ρήμαξε αποθέ-
ματα ψαριών και απείλησε την προμήθεια νερού 2.500.000 ανθρώ-
πων. Η Σερβία, η Ρουμανία και η Βουλγαρία παίρνουν πόσιμο νερό
από το Δούναβη. Το γεγονός ότι μπήκαν βαρέα μέταλλα μέσα στα
ποτάμια επιδείνωσε το πρόβλημα. Η διαρροή του κυανιδίου είχε
επιδεινώσει την περιβαλλοντική κρίση εντός της Γιουγκοσλαβίας,
η οποία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ρύπανσης λόγω των
βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ στόχευσε πετροχημικά ερ-
γοστάσια, διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες καυσίμων και βιομη-
χανικά εργοστάσια, απελευθερώνοντας χιλιάδες τόνους τοξικών
χημικών στον αέρα και στις υδατοπρομήθειες. 

Όταν η Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία μπήκαν στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, ήλπιζαν ότι η συμμετοχή τους ως μελών θα οδη-
γούσε σε μεγαλύτερες περιβαλλοντικές καινοτομίες και λιγότερους
κινδύνους. Ενώ όμως το ατύχημα στο Baia Mare είναι ακόμα πολύ
ζωντανό στη μνήμη των λαών τους, φαίνεται απίστευτο που αρκετά
ποσά κυανιδίου, αρκετοί τόνοι ανά ορυχείο κάθε χρόνο, χρησιμο-
ποιούνται για εξόρυξη χρυσού στη σύγχρονη Ευρώπη. Και δυστυ-
χώς, βλέπουμε καινούργια εργοστάσια κατεργασίας χρυσού γύρω
μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, ενάντια στην οποία
πρέπει να παλέψουν οι λαοί όλης της Ευρώπης.

Καταστροφή σε ποταμούς της Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Γιουγκοσλαβίας
από διαρροή κυανιδίου σε εργοστάσιο επεξεργασίας χρυσού 

της Αθηνάς Πέτρου,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ, 

αναπληρώτριας καθηγήτριας Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας



Περιβάλλον

27 O.Γ.Ε. 

Δεκαετίες τώρα, ακούμε και διαβάζουμε γενικόλογες διατυ-
πώσεις για την «ανθρώπινη αυθαιρεσία» που καταστρέφει

το περιβάλλον γύρω μας χτίζοντας παράνομα, καίγοντας τα
δάση, μολύνοντας τον αέρα, το νερό, την ποιότητα των τρο-
φίμων κ.λπ. Είναι όμως τόσο απλοϊκά και αόριστα τα πράγματα
ή μήπως έχουμε να κάνουμε, τελικά, με την αστική προπαγάνδα
που αναπαράγεται διαρκώς από τα ΜΜΕ και τους κυβερνώντες
με σκοπό ν’ αθωώσει τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης που
μας έφερε μέχρι εδώ και παράλληλα να μας πείσει ότι θύματα
και θύτες είναι συνυπεύθυνοι; Προφανώς ισχύει το δεύτερο. 

Η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και η υποβάθμιση
του οικιστικού περιβάλλοντος (δηλαδή του χώρου μέσα στον
οποίο ζούμε, αναπνέουμε, κατοικούμε, εργαζόμαστε και κινού-
μαστε) αποτελούν γνήσια τέκνα του καπιταλιστικού δρόμου ανά-
πτυξης.

Η πολιτική γης που χαράσσεται όλ’ αυτά τα χρόνια από τις
εκάστοτε κυβερνήσεις καθορίζεται από την αντίληψη της γης
και της χρήσης της ως εμπορευμάτων.

Ειδικότερα, στο ζήτημα των χρήσεων γης, η γενική κατεύ-
θυνση της κυβερνητικής πολιτικής:

- Υπηρετεί διαχρονικά τις ανάγκες θωράκισης της ανταγωνι-
στικότητας και της κερδοφορίας των εγχώριων μονοπωλιακών
ομίλων, τις επιλογές της ΕΕ για ελεύθερη κίνηση κεφαλαίου-
εργασίας-εμπορευμάτων.
- Εδράζεται στην πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, της

λαϊκής κατοικίας και των δημόσιων έργων, καθώς και σε
αυτήν της «απελευθέρωσης» στρατηγικών τομέων της οικο-
νομίας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κλπ.). 

- Προωθεί την κατάργηση των όποιων περιορισμών υπήρχαν
μέχρι σήμερα σχετικά με τις αλλαγές χρήσεων γης, εφόσον
αυτοί εμποδίζουν την επενδυτική δράση του μεγάλων μονο-
πωλιακών ομίλων. 

- Εναρμονίζεται και αλληλοτροφοδοτείται από τη νέα «καλλι-
κρατική» διοικητική δομή της χώρας, ώστε να δημιουργη-
θούν προϋποθέσεις επιτάχυνσης της πολιτικής της εμπορευ-
ματοποίησης των τομέων της υγείας, της πρόνοιας, της παι-
δείας, μέσα από τη διάσπαση και «αποκέντρωση» της κρατι-
κής ευθύνης σε περιφερειακό επίπεδο.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η εκάστοτε κυβερ-

νητική πολιτική των κομμάτων του ευρωμονόδρομου προ-
ώθησε ένα σύνολο νομοθετικών «εργαλείων» και παρεμβά-
σεων, όπως το ΕΣΠΑ, το νομοθετικό πλαίσιο για τα δημόσια
έργα, την απελευθέρωση της ενέργειας κλπ., τα σχέδια «Καπο-
δίστριας» και «Καλλικράτης» και, φυσικά, τα Χωροταξικά Σχέ-
δια, Εθνικό και ειδικά (τουρισμού, ενέργειας). Όλες αυτές οι
παρεμβάσεις συγκροτούν ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικής της αστι-
κής τάξης και της ΕΕ και ως τέτοιο πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν
από το εργατικό-λαϊκό κίνημα, μέρος του οποίου αποτελεί το
ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Πάνω σ’ αυτό το πλαίσιο έρ-
χονται να «πατήσουν» και οι πρόσφατες παρεμβάσεις σχετικά
με την αυθαίρετη δόμηση, τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
και την (ψευδεπίγραφη) «προστασία της βιοποικιλότητας».

Στο όνομα της προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων που θα

φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη, καταργούνται ακόμα και οι
στοιχειώδεις προβλέψεις πολεοδομικής και χωροταξικής προ-
στασίας. Στόχος είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι να μπορούν
γρήγορα και απρόσκοπτα να επενδύουν με τους δικούς τους
όρους και να έχουν πρόσβαση σε κάθε γωνιά της χώρας και
των φυσικών της πόρων.

Στο σκέλος των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, ουσια-
στικά επιχειρείται η άρση κάθε δυνατού περιορισμού και η συν-
τόμευση κάθε είδους διαδικασίας για την άνευ όρων παράδοση
του φυσικού πλούτου της χώρας στο μονοπωλιακό κεφάλαιο,
στο όνομα, υποτίθεται, της «καταπολέμησης της γραφειοκρα-
τίας». Η πολιτική για την «πράσινη ανάπτυξη» μεταφράζεται σε
αδειοδοτήσεις αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων ακόμη
και σε αναδασωτέες εκτάσεις και εθνικούς δρυμούς.

Τέλος, με πρόσχημα την καταπολέμηση της αυθαίρετης δό-
μησης έχουμε νέα «χαράτσια» φοροεισπρακτικού χαρακτήρα
σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, που πλήττουν ιδιαίτερα τις
γυναίκες των εργατικών-λαϊκών οικογενειών. Το ειδικό πρό-
στιμο διατήρησης των αυθαιρέτων που καλούνται να πληρώ-
σουν οι ιδιοκτήτες (βάσει του νέου νόμου που αναμένεται να
ψηφιστεί σε αντικατάσταση του προηγούμενου που κρίθηκε
αντισυνταγματικός από το ΣτΕ) ουσιαστικά είναι ένα «πράσινο
χαράτσι» το οποίο, μάλιστα, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο
από 500 ευρώ (ακόμα και για την πιο μικρή αυθαιρεσία) προ-
κειμένου να έχουν πράσινο, ελεύθερους χώρους κλπ. στους
δήμους τους, μια και το κράτος παραιτείται και τυπικά από τη
χρηματοδότησή τους. Αυτή ανατίθεται στο «Πράσινο Ταμείο»
(το οποίο είναι ΝΠΔΔ μη επιχορηγούμενο από τον κρατικό
προϋπολογισμό) και υπέρ του οποίου θα εισπράττεται τμήμα
από αυτό το χαράτσι, στη λογική «ο ρυπαίνων πληρώνει». Από
την άλλη, οι μεγαλοκατασκευαστές που είναι οι κύριοι υπεύθυ-
νοι για το πρόβλημα των αυθαιρεσιών παραμένουν στο απυ-
ρόβλητο.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τεχνοκρατικό, δηλαδή το
αν θα υπάρξει νομοθετημένος, τυπικά, σχεδιασμός, αλλά βαθιά
πολιτικό, βάσει του ποιος αποφασίζει, με ποια κριτήρια και σε
όφελος ποιου, σχετικά με το χρόνο, το χώρο και τις προτεραι-
ότητες χωροθέτησης σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Είναι αυτονόητο ότι το σύνολο του συγκεκριμένου νομοθε-
τικού πλαισίου είναι πέρα για πέρα αντιλαϊκό και απαράδεκτο και
πρέπει να καταργηθεί. 

Η απάντηση των γυναικών των εργατικών-λαϊκών οικογε-
νειών δεν μπορεί να είναι η υπεράσπιση του σημερινού άθλιου
καθεστώτος, που έτσι κι αλλιώς είναι δημιούργημα της πολιτι-
κής του κεφαλαίου την οποία έχουν χρυσοπληρώσει. 

Η απάντηση είναι η συσπείρωση και ο αγώνας για να γίνει η
γη και η χρήση της λαϊκή περιουσία, για ενιαίο φορέα κατα-
σκευών στο πλαίσιο της λαϊκής οικονομίας, που θα σχεδιάσει
και θα εκτελέσει τ’ αναγκαία για το λαό έργα κατοικίας, συν-
δυάζοντας την προστασία του περιβάλλοντος με τις ανάγκες
για ασφαλή, οικονομική, ποιοτική κατοικία για όλους τους ερ-
γαζόμενους.

της Αφροδίτης Αυγερινού,
μέλους της Ομάδας Μισθωτών Τεχνικών της ΟΓΕ,

αρχιτέκτονα

Περιβάλλον: Θα το χαρίσουμε στους μονοπωλιακούς ομίλους;
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Ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και 
στο Ναγκασάκι: Ιμπεριαλιστικό έγκλημα

Οι έρευνες για την κατασκευή
της ατομικής βόμβας άρχισαν

το 1939, αρχικά από φόβο μήπως
το αντίστοιχο πρόγραμμα των
Ναζί πετύχαινε πρώτο την κατα-
σκευή της. Το Μάη του 1945,
λόγω της ήττας της Γερμανίας, ως
νέος στόχος για τη χρήση της ατο-
μικής βόμβας ορίστηκε η Ιαπωνία.
Σχεδιάστηκαν τελικά δύο είδη
βομβών από επιστήμονες και τεχνι-

κούς στο Λος Άλαμος των ΗΠΑ υπό τη διεύθυνση του Αμερι-
κανού φυσικού Οπενχάιμερ. Η βόμβα που ρίχτηκε στη Χιρο-
σίμα, γνωστή ως «μικρό αγόρι», ήταν βασισμένη στην πυρηνική
διάσπαση, κατασκευασμένη με ουράνιο-235, ένα ισότοπο του
ουρανίου. Η άλλη ήταν ένα πυρηνικό όπλο που χρησιμοποιεί
πλουτώνιο-239, ένα συνθετικό στοιχείο που δημιουργείται σε
πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η βόμβα που ρίχτηκε στο Ναγκα-
σάκι, ο «χοντρός άντρας», ήταν του τελευταίου τύπου (πλου-
τωνίου).

Επιλογή των στόχων
Η επιτροπή των στόχων επέλεξε (σύμφωνα με ορισμένα κρι-

τήρια) τέσσερις στόχους: Την Κοκούρα, όπου βρίσκεται ένα από
τα μεγαλύτερα εργοστάσια πυρομαχικών της Ιαπωνίας, τη Χι-
ροσίμα, λιμάνι και βιομηχανικό κέντρο όπου υπήρχαν σημαντικά
στρατιωτικά αρχηγεία, τη Νιιγκάτα, λιμάνι με βιομηχανίες χάλυβα
(ατσαλιού) και αλουμινίου κι ενός διυλιστηρίου πετρελαίου, και
το Κιότο, ένα μεγάλο βιομηχανικό κέντρο. Το Κιότο διασώθηκε
από την καταστροφή εξαιτίας του Στίμσον, γραμματέα Πολέμου
την εποχή εκείνη, ο οποίος θαύμαζε το Κιότο από την εποχή
του μήνα του μέλιτός του!... Έτσι, στις 25 Ιούλη το Ναγκασάκι
τοποθετήθηκε στη λίστα των στόχων στη θέση του Κιότο.

Βομβαρδισμός της Χιροσίμα
Η Χιροσίμα ήταν ο στόχος της πρώτης αποστολής πυρηνικού

βομβαρδισμού στις 6 Αυγούστου. Το αεροσκάφος που μετέ-
φερε τη βόμβα έφτασε πάνω από το στόχο με πλήρη ορατότητα.
Περίπου 1 ώρα πριν το βομβαρδισμό, ένα ιαπωνικό ραντάρ πα-
ρατήρησε το πλησίασμα αμερικανικών αεροσκαφών. Δόθηκε
σήμα και σταμάτησε το ραδιόφωνο σε πολλές πόλεις, ανάμεσα
στις οποίες και τη Χιροσίμα. Στις 8:00 περίπου ο χειριστής του
ραντάρ στη Χιροσίμα προσδιόρισε ότι ο αριθμός των αερο-
πλάνων που έρχονταν ήταν πολύ μικρός και ο συναγερμός γι’
αεροπορική επιδρομή σταμάτησε. Για να εξοικονομήσουν καύ-
σιμα και αεροσκάφη, οι Ιάπωνες αποφάσισαν να μη λαμβάνουν
υπόψη μικρούς σχηματισμούς. Η απελευθέρωση της βόμβας στις
8:15 (ώρα Χιροσίμα) έγινε όπως προγραμματίστηκε και η βόμβα
με περίπου 64 κιλά από ουράνιο-235 χρειάστηκε 43 δευτερό-
λεπτα πέφτοντας από τα 9.470 μέτρα. Εξερράγη στο προκαθο-
ρισμένο ύψος, περίπου 600 μέτρα πάνω από την πόλη. Το αε-
ροσκάφος έριξε τη βόμβα και απομακρύνθηκε 18.5 χιλιόμετρα
πριν νιώσει τα κύματα δόνησης από την έκρηξη. Η βόμβα εξερ-
ράγη ακριβώς πάνω από μια κλινική. Η ακτίνα ολικής καταστρο-
φής ήταν περίπου 1.6 χιλιόμετρα και οι φωτιές που προέκυψαν

κάλυψαν 11 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Οι Ιάπωνες προσδιόρισαν
ότι το 69% των κτηρίων της Χιροσίμα καταστράφηκαν και άλλα
έπαθαν ζημιές. Περίπου 70.000-80.000 άνθρωποι ή περίπου
το 30% του πληθυσμού της Χιροσίμα σκοτώθηκαν από την
έκρηξη και την καταιγίδα φωτιάς που ακολούθησε. Άλλοι
70.000 τραυματίστηκαν. 

Από τους 70.000-80.000 ανθρώπους που σκοτώθηκαν οι
20.000 ήταν στρατιώτες. Τα περισσότερα άτομα του Ιαπωνικού
Γενικού Στρατού εκπαιδεύονταν στο ισόγειο του κάστρου της
Χιροσίμα όταν εξερράγη η βόμβα. Σχεδόν 823 μέτρα από το
επίκεντρο της έκρηξης το κάστρο και οι ένοικοί του «εξαερώ-
θηκαν». Η βόμβα σκότωσε επίσης και 12 Αμερικανούς οι οποίοι
ήταν φυλακισμένοι περίπου 400 μέτρα από το επίκεντρο της
έκρηξης. Όλοι πέθαναν σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Οι
ανταποκρίσεις από το Τόκιο στις εφημερίδες των ΗΠΑ ανέφε-
ραν: «Πρακτικά όλα τα ζωντανά, άνθρωποι και ζώα, κάηκαν κυ-
ριολεκτικά μέχρι θανάτου.» Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, τα άμεσα
αποτελέσματα της έκρηξης και της θερμικής ακτινοβολίας ήταν
περίπου 70.000 νεκροί άνθρωποι στη Χιροσίμα. Υπολογισμοί
των ολικών θανάτων περί το τέλος του 1945 κυμαίνονται από
90.000-166.000. Περίπου 200.000 άνθρωποι πέθαναν λόγω
του βομβαρδισμού, ως καρκίνοι και ως άλλες μακράς διάρκειας
επιπτώσεις. Μια επιδημιολογική μελέτη από την Ιαπωνική Ερευ-
νητική Εταιρία των Αποτελεσμάτων της Ακτινοβολίας λέει ότι
από το 1950 έως το 2000 το 46% των θανάτων από λευχαιμίες
και το 11% των θανάτων από «στερεούς» καρκίνους ανάμεσα
στους επιζήσαντες της βόμβας οφείλονταν σε ακτινοβολία από
τη βόμβα.

Βομβαρδισμός του Ναγκασάκι
Στις 9 Αυγούστου 1945 στις 11:01 ένα «άνοιγμα» στα σύν-

νεφα πάνω από το Ναγκασάκι επέτρεψε ώστε να γίνει ορατός ο
στόχος. Η βόμβα «χοντρός άντρας» που περιείχε περίπου 6,4
κιλά πλουτωνίου ρίχτηκε πάνω από τη βιομηχανική κοιλάδα της
πόλης. Εξερράγη 43 δευτερόλεπτα αργότερα στα 469 μέτρα
πάνω από το έδαφος, σχεδόν 3 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από
το σχεδιασμένο μέρος. Η θερμοκρασία που δημιούργησε η
έκρηξη υπολογίστηκε στους 3.900 βαθμούς Κελσίου και η τα-
χύτητα των ανέμων υπολογίστηκε στα 1.005 χιλιόμετρα την
ώρα. Οι υπολογισμοί των θυμάτων έδωσαν άμεσους θανάτους
που κυμαίνονται από 40.000-75.000. Οι συνολικοί θάνατοι
περί το τέλος του 1945 μπορεί να είχαν φτάσει τους 80.000. Η
ακτίνα ολικής καταστροφής ήταν περίπου 1,6 χιλιόμετρα, ακο-
λουθούμενη από φωτιές.

Επίλογος
Το Εργαστήριο στο Λος Άλαμος πήρε επιβράβευση για τη

δουλειά του...
Οι Αμερικανοί πανηγύρισαν για τη συνθηκολόγηση της Ια-

πωνίας ύστερα από το επαίσχυντο έγκλημά τους...
Οι λαοί της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι ακόμη και σήμερα

μετρούν τις πληγές τους...
Σήμερα, που ετοιμάζεται ένα ακόμη έγκλημα εναντίον του

λαού της Συρίας, η Χιροσίμα και το Ναγκασάκι έρχονται ξανά
στο νου μας και μας δείχνουν το δρόμο του αγώνα ενάντια στα
σχέδια των ιμπεριαλιστών.

της Αθηνάς Πέτρου,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ,

αναπληρώτριας καθηγήτριας Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας
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Ηστράτευση των γυναικών και η συμμετοχή τους σε πολέμους
έχει ιστορική, κοινωνική, οικονομική και πολιτική διάσταση.

Από την αρχαιότητα και για πολλούς αιώνες μετά, ήταν αδια-
νόητο για τη γυναίκα να πολεμάει. Η εμφάνιση όμως των επανα-
στατικών κινημάτων που ξεσπούσαν από το σύνολο σχεδόν του
λαού έδωσαν κίνητρα στις γυναίκες να συμμετάσχουν ενεργά
δίπλα στους άντρες-επαναστάτες, για την προάσπιση των συμ-
φερόντων της τάξης τους. 

Στην Ελλάδα, οι γυναίκες εμφανίζονται να συμμετέχουν εθε-
λοντικά, για πρώτη φορά, στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα
του 1821. Αργότερα τις βλέπουμε να στρατεύονται στον αντι-
φασιστικό αγώνα το 1941-1944, να οργανώνονται στο ΕΑΜ,
στην ΕΠΟΝ και να συμμετέχουν στα μάχιμα τμήματα του ΕΛΑΣ. 

Στις 22 Δεκέμβρη του 1946, ιδρύεται ο Δημοκρατικός Στρατός
Ελλάδας (ΔΣΕ). Οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης καταδιώ-
κονταν από το μεταβαρκιζιανό κράτος και παρακράτος και κατέ-
φυγαν για δεύτερη φορά στα ελληνικά βουνά. Ο ΔΣΕ ήταν εθνι-
κός, λαϊκός, επαναστατικός στρατός, γέν-
νημα-θρέμμα του ελληνικού λαού, από τον
οποίο αντλούσε τη δύναμή του, υπερασπι-
ζόμενος τα συμφέροντά του. Ο ΔΣΕ λοι-
πόν δεν προήλθε από τον τακτικό στρατό
της χώρας και φυσικά είχε πολλές ιδιαιτε-
ρότητες απ’ οποιονδήποτε τακτικό
στρατό. 

Η πιο σημαντική ιδιαιτερότητα του ΔΣΕ
ήταν η μαζική συμμετοχή χιλιάδων γυναι-
κών στα τμήματά του. Υπολογίζεται ότι οι
μαχήτριες του ΔΣΕ έφταναν στις 8.000 πε-
ρίπου, αποτελούσαν δηλαδή το 23% της
δύναμής του, ενώ στα μάχιμα τμήματά του
οι γυναίκες έφτασαν στο 30%. Μάλιστα,
οι γυναίκες που κατατάσσονταν στο ΔΣΕ
επέλεγαν οι ίδιες αν θ’ ακολουθούσαν μά-
χιμη ή βοηθητική υπηρεσία. 

Η γυναίκα έγινε βασικό συστατικό στοι-
χείο και ανεκτίμητος παράγοντας στη ζωή και δράση του ΔΣΕ.
Χιλιάδες μαχήτριες πολεμούσαν ισάξια δίπλα στον άντρα χωρίς
να υστερούν σε μαχητικότητα, ικανότητα και αυταπάρνηση από
τους άντρες μαχητές. Να ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: Στη
θρυλική πορεία της Ταξιαρχίας Αόπλων της Ρούμελης προς τη
Μακεδονία, ανάμεσα στους 1.200, οι 300 ήταν γυναίκες. Η φά-
λαγγα βάδιζε σαράντα μερόνυχτα και από αυτά τα δεκατρία
χωρίς τροφή. Διένυσαν έξι χιονισμένες βουνοκορφές, τέσσερις
μεγάλους κάμπους και έξι δημοσιές και όμως άντεξαν. 7 γυναί-
κες, επειδή ξεκόπηκαν από τη φάλαγγα, έχασαν τον προσανα-
τολισμό της πορείας κι έπεσαν από το βράχο του Ολύμπου σα
νέες Σουλιώτισσες, για να μην αιχμαλωτιστούν από τους μοναρ-
χοφασίστες.

Κοντά σε αυτές που πολεμούσαν με το όπλο, έδιναν τη μάχη
οι τραυματιοφορείς, οι τηλεφωνήτριες, οι νοσοκόμες, οι σαμ-
ποταρίστριες, οι σύνδεσμοι, ενώ σε πολλές δύσκολες καταστά-
σεις φρόντιζαν να εμψυχώνουν με το δικό τους ξεχωριστό τόνο
αισιοδοξίας τους μαχητές και τις μαχήτριες.

Η ανωτάτη διοίκηση του ΔΣΕ, για να προλάβει δυσάρεστες
καταστάσεις από τη στάση και συμπεριφορά των αντρών μαχη-

τών απέναντι στις γυναίκες μαχήτριες, καθόρισε γραπτούς και
άγραφους κανόνες συμπεριφοράς προς τις γυναίκες με βάση την
αρχή της ισοτιμίας τους με τους άντρες. Παράλληλα γινόταν και
η αναγκαία διαφωτιστική διαπαιδαγωγητική δουλειά στο ζήτημα
αυτό. Μάλιστα, οι εκδηλώσεις κακής συμπεριφοράς από κάποιον
απέναντι στις μαχήτριες αντιμετωπίζονταν με τη δέουσα αυστη-
ρότητα.

Στα καθήκοντα της ιδιαίτερης δουλειάς για τις γυναίκες ήταν
η φροντίδα για την εκπαίδευση, κατάρτιση και ειδίκευση των μα-
χητριών, η στελεχική ανάδειξη βαθμοφόρων αξιωματικών και
υπαξιωματικών και η ανάδειξη και κατάρτιση της γυναίκας στε-
λέχους, βοηθού του Πολιτικού Επιτρόπου. Το περιεχόμενο
αυτών των καθηκόντων ήταν προσανατολισμένο στην προσαρ-
μογή των γυναικών στις δυσκολίες του πολέμου, στο ατσάλωμα
της πίστης για το δίκαιο του αγώνα, στο χειρισμό των όπλων,
στην ανάδειξη και αξιοποίηση των γυναικών στρατιωτικών στε-
λεχών, στην ισότιμη τοποθέτησή τους στις γραμμές του ΔΣΕ.

Ακόμα οι γυναίκες, ιδιαίτερα τα
στελέχη, εκπαιδεύονταν στην
τέχνη της καθοδήγησης στις ιδι-
αίτερα αντίξοες συνθήκες του
πολέμου. Διαπαιδαγωγούνταν,
ώστε να είναι παράδειγμα για μί-
μηση και διαπαιδαγωγούσαν στη
συνέχεια με την ίδια τέχνη κι επι-
μονή τις συντρόφισσές τους.

Γυναίκες λοιπόν άπειρες στα
όπλα, γυναίκες που αρκετές
φορές δεν είχαν τελειώσει κά-
ποιο σχολείο, που ο κόσμος
τους ως τότε περιοριζόταν στους
τέσσερις τοίχους του σπιτιού και
στο χωράφι, μορφώθηκαν και
θωρακίστηκαν ιδεολογικά, έγι-
ναν πρωτοπόρες μαχήτριες, συ-

νειδητές αγωνίστριες, αφοσιωμένες στην υπόθεση της εργατικής
τάξης, διατεθειμένες να καταβάλουν μεγάλες θυσίες, σε πολλές
περιπτώσεις με την ίδια τους τη ζωή.

Έτσι, η δημιουργία της ΠΔΕΓ –της Πανελλαδικής Δημοκρατικής
Ένωσης Γυναικών– τον Οκτώβρη του 1948 στην Ελεύθερη Ελ-
λάδα, μετά από σύσκεψη στην οποία πήραν μέρος γυναίκες του
ΔΣΕ, του ΚΚΕ, του ΑΚΕ και του ΑΦΖ (Αντιφασιστικού Μετώπου
Σλαβομακεδόνων Γυναικών) ήταν ένα «ώριμο τέκνο της ανάγ-
κης» και της ζωής.

Αυτή η ιστορική περίοδος αποκάλυψε και στις ίδιες τις γυναίκες
τις δυνατότητες και τα όριά τους, τους έδωσε αυτοπεποίθηση
και το αληθινό πλαίσιο της ισοτιμίας τους. Είναι μια ανεπανάλη-
πτη σελίδα ηθικού ψυχικού μεγαλείου και διδαγμάτων, που σά-
ρωσε τις απόψεις για τη γυναικεία αδυναμία, ανέτρεψε τη φιλο-
λογία της γυναίκας που είναι φτιαγμένη μόνο για το μικρόκοσμο
του σπιτιού της. Έβαλε τη γυναίκα στην πραγματική θέση και το
ρόλο που της αξίζει στη νέα ανθρώπινη κοινωνία.

Και σήμερα η ΟΓΕ αποδίδει στις γυναίκες μαχήτριες του ΔΣΕ
την τιμή που τους αρμόζει κάθε μέρα, μέσα από τους αγώνες των
γυναικών της, μέχρι να κάνουμε το όνειρο πραγματικότητα, μέχρι
την τελική δικαίωσή τους! 

Οι γυναίκες στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας
της Μαρίνας Λώλη,

μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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Διεθνή

Οι εργαζόμενες σε κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης, στην
πλειονότητά τους, ζουν με φτωχό εισόδημα και βιώνουν συν-
θήκες εργασίας που δεν καλύπτουν τις κοινωνικές ανάγκες
τους. Είναι μέλη της λαϊκής οικογένειας και βιώνουν όλα τα
οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική οικογέ-
νεια, μια και είναι σάρκα από τη σάρκα της. 

Οι νέες εκπαιδευτικοί, μετά από την αποφοίτησή τους από
τις εκπαιδευτικές σχολές, αρχίζουν την περιπλάνηση μεταξύ
ευκαιριακής εργασίας και ανεργίας που κάθε χρόνο γίνεται
όλο και πιο έντονη. Το «κυνήγι» του «ιδιαίτερου» μαθήματος
είναι μια προσωρινή λύση στην ανεργία, με την προοπτική αρ-
γότερα μιας μόνιμης θέσης στο Δημόσιο, που όλο και περισ-
σότερο απομακρύνεται ως πιθανότητα.

Οι νέες εργαζόμενες στην ιδιωτική εκπαίδευση βιώνουν την
αβεβαιότητα, την άγρια εκμετάλλευση όπου κι αν απασχο-
λούνται. Αξίζει να σημειώσουμε ότι, στην ακριβοπληρωμένη
από τους γονείς αγορά της παραπαιδείας, βασιλεύει η ανα-
σφάλεια, τα χαμηλά ωρομίσθια, οι απολύσεις, η τρομοκρατία
και το ωράριο-λάστιχο. 

Στη δε εργασιακή ζούγκλα των ιδιωτικών σχολείων, για
όσες «τυχερές» προσλαμβάνονται ισχύει καθεστώς γαλέρας
με μισθούς που έχουν υποστεί μεγάλες μειώσεις, συνθήκες
άγριου ανταγωνισμού, τρομοκρατίας, απλήρωτης «εθελοντι-
κής» εργασίας. 

Τα πράγματα όμως αγριεύουν περισσότερο όταν μια εργα-
ζόμενη στην ιδιωτική εκπαίδευση αποφασίσει να κάνει οικο-
γένεια. 

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι νέες κοπέλες αποφεύ-
γουν να πουν ότι είναι παντρεμένες ή πρόκειται να παντρευ-
τούν· βλέπετε, είναι το «κόστος της μητρότητας» για τους ερ-
γοδότες (άδειες τοκετού, γονικές, επιδόματα για όσο υπάρ-
χουν και δίνονται κλπ.)... Δεν είναι λίγες οι φορές που αναγ-
κάζονται να υπογράψουν παρανόμως υπεύθυνες δηλώσεις ότι
δε θα τεκνοποιήσουν τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά ή πε-
ριπτώσεις απολύσεων σε εκπαιδευτικούς που μένουν έγκυες.
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα ωράρια εργασίας, υπάρχουν
Σαββατοκύριακα για ενημέρωση γονέων και διαγωνίσματα σε
μαθητές με «εθελοντική» εργασία, που κανείς δεν προσμετρά
ως εργάσιμες ώρες. Εμφανίστηκαν νέες μορφές απλήρωτης
δουλειάς: Διαδικτυακή επιπλέον διδασκαλία (εκτός ωραρίου)
στους μαθητές του σχολείου ή φροντιστηρίου (ασκήσεις, εκ-
θέσεις, διορθώσεις αντίστοιχα κλπ.). Έτσι το φροντιστήριο ή
το ιδιωτικό σχολείο γίνεται πιο ανταγωνιστικό και κερδο-
φόρο. Τώρα, αν η εκπαιδευτικός τύχει να είναι μητέρα και να
μοιράζει το χρόνο της και με την οικογένεια, τόσο το χειρό-
τερο γι’ αυτήν· αν δεν καταφέρει λόγω υποχρεώσεων να είναι
ανταγωνιστική, βλέπει την πόρτα εξόδου προς την ανεργία.

Σε αυτήν τη ζούγκλα της ιδιωτικής εκπαίδευσης μοιάζει ιδα-
νική διέξοδος μια μόνιμη θέση στη δημόσια εκπαίδευση.

Αλλά δυστυχώς και στο δημόσιο σχολείο χειροτερεύουν
οι συνθήκες εργασίας με μεγάλη ταχύτητα. Η μόνιμη και στα-
θερή δουλειά είναι υπό δίωξη και στο δημόσιο σχολείο. Με
το πολυνομοσχέδιο-καρμανιόλα του καλοκαιριού τέθηκαν σε
διαθεσιμότητα-ανεργία 2.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, που η
πλειοψηφία αυτών είναι γυναίκες, ανατρέποντας έτσι τις ζωές

των οικογενειών τους. Ταυτόχρονα, μετακινούν υποχρεωτικά
χιλιάδες εκπαιδευτικούς, χωρίς να υπολογίζουν τις επιπτώσεις
στην καθημερινότητα τους.

Αξίζει να θυμίσουμε τους όρους διαβίωσης ιδιαίτερα των
γυναικών - εκπαιδευτικών, που αναγκάζονται να νοικιάσουν
σπίτι για να υπηρετήσουν στο σχολείο διορισμού τους. Ειδικά
όταν έχουν κάνει οικογένεια, θα πρέπει ν’ απομακρυνθούν
από συζύγους και παιδιά και να διατηρεί η οικογένεια δύο σπί-
τια. Θύματα της εργασιακής περιπλάνησης της μητέρας είναι
συνήθως και τα παιδιά, που αλλάζουν συνέχεια σχολεία,
καθώς η μητέρα περιπλανιέται από πόλη σε πόλη είτε προσπα-
θώντας να έρθει κοντύτερα στον τόπο της, είτε είναι αναπλη-
ρώτρια και κάθε χρόνο αλλάζει ο τόπος εργασίας της. Οι μι-
σθοί πείνας και η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική κατά-
σταση θέτουν προβλήματα στη δυνατότητα ενοικίασης σπι-
τιού, θέρμανσης, σίτισης και μετακίνησης. Πολλές είναι οι πε-
ριπτώσεις ακόμη και μη αποδοχής ανάληψης υπηρεσίας από
εκπαιδευτικούς, ενώ εντείνονται οι σκέψεις για παραιτήσεις ή
άδειες άνευ αποδοχών, γιατί δυσκολεύονται να επιβιώσουν.

Τα φαινόμενα αυτά, που αναμένεται να λάβουν εκρηκτικές
διαστάσεις το επόμενο διάστημα, δυναμιτίζουν περαιτέρω τη
στελέχωση των σχολείων και φέρνουν νέους φραγμούς στη
μόρφωση, με θύματα τους μαθητές πριν απ’ όλα των λαϊκών
στρωμάτων και των ακριτικών περιοχών. Οδηγούν ταυτό-
χρονα τις εκπαιδευτικούς στην απόγνωση και στην εξα-
θλίωση· ιδιαίτερα όταν έχουν μωρά παιδιά, αφού δεν υπάρ-
χουν οι αντίστοιχες υποδομές και το κόστος των τροφείων
του παιδικού σταθμού, δημοτικού ή ιδιωτικού, επιβαρύνει ση-
μαντικά τον προϋπολογισμό της οικογένειας.

Το δημόσιο σχολείο σιγά-σιγά παρατά το «καρότο» και
κρατά μόνο το «μαστίγιο» για τις εργαζόμενες εκπαιδευτικούς.
Με εγκύκλιο το υπουργείο Παιδείας ούτε λίγο, ούτε πολύ τι-
μωρεί τους αναπληρωτές όταν αρρωσταίνουν πάνω από 15
μέρες, όχι μόνο με μη αναγνώριση της εκπαιδευτικής προϋπη-
ρεσίας τους, αλλά και με παρακράτηση μισθού ή και με από-
λυση. Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, για τις αναπληρώτριες
εκπαιδευτικούς που παρουσιάζουν επιπλοκές στην κύηση
(επαπειλούμενη εγκυμοσύνη) και απουσιάζουν από την εργα-
σία τους για περισσότερες από 15 μέρες δε θ’ αναγνωρίζεται
ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας το υπερ-
βάλλον των 15 μερών διάστημα αναρρωτικής άδειας (!) (αν
και με τον αγώνα των εκπαιδευτικών η εγκύκλιος πάγωσε, δεν
αποσύρθηκε όμως). 

Αυτό είναι το εργασιακό περιβάλλον στο σχολείο που
έχουν σχεδιάσει κυβερνήσεις, επιχειρηματίες-Ευρωπαϊκή
Ένωση, πριν ακόμα ξεσπάσει η καπιταλιστική κρίση, πριν τα
μνημόνια.

Οι ΟΓΕδίτισσες, στον όμορφο αγώνα του ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος, προσπαθούμε να συσπειρώνουμε τις
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που εργάζονται σε κάθε
βαθμίδα της εκπαίδευσης, τις καλούμε να μπαίνουν στην πάλη
για τη μόρφωση του λαού και για ένα σχολείο που θα προ-
ετοιμάζει ανθρώπους που θα γνωρίζουν την πραγματικότητα
για να μπορούν να την ερμηνεύσουν και, κυρίως, να μπορούν
να την αλλάξουν.

Προσεγγίζοντας τη γυναίκα εκπαιδευτικό ως εργαζόμενη
της Πόπης Ξεκαλάκη,

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ, εκπαιδευτικού
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Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΟΗΕ για τα ναρκωτικά
για το έτος 2012, αυξάνεται παγκόσμια και με γεωμετρική

πρόοδο η χρήση συνθετικών ναρκωτικών («νόμιμα ψυχο-
τρόπα» ή «ψυχοτρόπα βότανα»), γεγονός που συνιστά με-
γάλη απειλή για τη ζωή και το μυαλό των νέων. 

Στην Ευρώπη ο αριθμός ανακοινώσεων των νέων ουσιών
αυξήθηκε από 5 το χρόνο (2000-2005) σε δεκαπλάσιο
αριθμό το 2011. Η πιο συχνή ουσία κατάχρησης παραμένει
η κάνναβη (25%),η κοκαΐνη (15%), άλλα διεγερτικά (6%). Οι
αιτήσεις απεξάρτησης από την κάνναβη έχουν αυξηθεί κατά
40% μέσα σε μια 5ετία (2004-2009).  Στην Ελλάδα αυξήθη-
καν τα κρούσματα προσβολής από τον ιό HIV (Έιτζ) λόγω
ανταλλαγής συριγγών μεταξύ των χρηστών κατά τη χρήση
ενέσιμων ναρκωτικών (π.χ., ηρωίνη).

Ο ΟΗΕ επισημαίνει ότι «προτάσεις για νομιμοποίηση της
κατοχής και χρήσης ναρκωτικών παραβιάζουν τις διεθνείς
συμβάσεις, αφού οι προτείνοντες επιμένουν ν’ αγνοούν τη
δέσμευση των κυβερνήσεων για την προώθηση της υγείας
και της ευημερίας των πολιτών τους και τις ολοένα αυξανό-
μενες επιστημονικές αποδείξεις ότι η χρήση ναρκωτικών προ-
καλεί βλάβες στον οργανισμό, ακόμη κι αν είναι περιστα-
σιακή. Αυτές οι βλάβες μπορεί ν’ αποβούν ιδιαίτερα επικίν-
δυνες για τους νέους, κατά το στάδιο της ανάπτυξής τους.»

Τέλος προσθέτει ότι με τη νομιμοποίηση (βλέπε παρά-
δειγμα Ολλανδίας) δεν πρόκειται να εξαλειφθούν οι παρά-
νομες αγορές. Τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την κα-
ταπολέμηση αυτής της μάστιγας είναι η πρωτογενής πρόληψη,
η απεξάρτηση και η κοινωνική επανένταξη, καθώς και τα
μέτρα μείωσης της προσφοράς, σύμφωνα με τις διεθνείς
συμβάσεις.

Στη χώρα μας υπάρχουν δύο κρατικοί φορείς κατά των
ναρκωτικών. Ο ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτι-
κών) και το ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατό-
μων). Ο ΟΚΑΝΑ, ενώ χρηματοδοτείται απρόσκοπτα και
αφειδώς και διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό για την
εφαρμογή προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών, με απο-
φάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων κατέληξε να παρέχει προ-
γράμματα χαμηλών προδιαγραφών που θέτουν σε κίνδυνο
την υγεία των ανθρώπων που τα παρακολουθούν (υποκατά-
στατα). Το αποτέλεσμα είναι να παραμένουν οι χρήστες μό-
νιμα και νόμιμα εξαρτημένοι.

Από την άλλη, το ΚΕΘΕΑ εδώ και 30 χρόνια έχει να επι-
δείξει θεαματικά αποτελέσματα στο χώρο της απεξάρτησης
(περίπου 200 απεξαρτημένοι το χρόνο), και αυτό παρόλες
τις μειώσεις μισθών του προσωπικού που δουλεύει ενσυνεί-
δητα και με την ψυχή του. Σε καιρούς κρίσης, σύμφωνα με
τη διεθνή βιβλιογραφία, οι τοξικοεξαρτημένοι δε μένουν στα
προγράμματα απεξάρτησης, εν τούτοις το 2011 η παραμονή
των παρακολουθούντων τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ
«έσπασε ρεκόρ».

Μέσα στο ζοφερό πλαίσιο της καπιταλιστικής κρίσης που
βιώνει ο ελληνικός λαός, όπου οι μισθοί και οι συντάξεις

μειώνονται, οι παροχές δημόσιας και δωρεάν υγείας και παι-
δείας συνεχώς περικόπτονται, όπου η υπερφορολόγηση
πλήττει κυρίως τα λαϊκά στρώματα και η ανέχεια και η ανεργία
είναι η προίκα των νέων, η κυβέρνηση –στο όνομα της περι-
κοπής τάχα των δημόσιων δαπανών– διαρρέει ότι η πρόθεσή
της είναι η συγχώνευση των δύο οργανισμών.   

Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο όταν, όπως προαναφέρ-
θηκε, υπάρχουν αυτές οι διαφορετικές αντιμετωπίσεις στο τι
σημαίνει θεραπεία; Πώς θα δουλέψουν σ’ ένα ενιαίο πλαί-
σιο, όταν, π.χ., στους εφήβους απαγορεύεται η χορήγηση
υποκατάστατων;

Από τη δήθεν ενδεχόμενη, πλην οπωσδήποτε επιδιωκό-
μενη και προαποφασισμένη από την κυβέρνηση συγχώ-
νευση, δεν απειλούνται μόνο με απολύσεις εκατοντάδες ερ-
γαζόμενοι, αλλά και υπονομεύεται η ουσία της απεξάρτησης
και πριμοδοτείται η συντήρηση του τοξικοεξαρτημένου.

Στο διεθνές πλαίσιο της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των ου-
σιών, αλλά και στο εντόπιο της κρίσης, ποιος θα μπορεί να
προστατεύσει αυτούς που παγιδεύτηκαν στους απατηλούς
παραδείσους της εξάρτησης και ποιος θα τους προσφέρει
υψηλού επιπέδου προγράμματα απεξάρτησης και προοπτική
για το μέλλον; Ποιος θα προστατεύσει τη νεολαία της χώρας
από το Έιτζ που κάνει θραύση μεταξύ των ηρωινομανών;
Ήδη από 0,8% οροθετικούς τα προηγούμενα χρόνια, το πο-
σοστό ανέβηκε στο 4,4% (στην Αθήνα 8,1%).

Να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι τοξικοεξαρτημένοι είναι
άνεργοι, ενώ αυξήθηκε δραματικά ο αριθμός των αστέγων,
με αποτέλεσμα την επιδείνωση των προβλημάτων σωματικής
και ψυχικής υγείας.

Για μια ακόμη φορά εκδηλώνεται η αδιαφορία της κυβέρ-
νησης για το μέλλον του τόπου. Δεν την απασχολεί το «νοι-
κοκύρεμα» και η οικονομία πόρων μόνο, αλλά επιδιώκει να
πριμοδοτεί ακόμη περισσότερο τους ιδιώτες, που εκμεταλ-
λεύονται τον πόνο των οικογενειών των εξαρτημένων. Άλ-
λωστε όσο περισσότεροι εξαρτημένοι και χειραγωγημένοι
τόσο λιγότερες αντιδράσεις θα βρίσκει το σύστημα.

Περιθώρια για αυταπάτες δεν υπάρχουν πια! Και αυτή και
οι προηγούμενες κυβερνήσεις τηρούν πιστά τη στρατηγική
της ΕΕ, που βλέπει την απεξάρτηση μόνο ως φαρμακευτική
καταστολή, προς όφελος κλινικαρχών και φαρμακοβιομη-
χάνων. Εξασφάλισαν και εξασφαλίζουν τη νομιμοποίηση και
περαιτέρω επέκταση ιδιωτικών κέντρων απεξάρτησης, που
στη συντριπτική πλειοψηφία τους εφαρμόζουν μη ενδεδειγ-
μένες έως επικίνδυνες μεθόδους.

Είναι πλέον φανερό ότι, μπροστά σε τέτοιες επικίνδυνες
και εγκληματικές πρακτικές (συγχώνευση σχολείων, νοσο-
κομείων, κοινωφελών οργανισμών κ.ά.), που πλήττουν όλη
την κοινωνία, μία πρέπει να είναι η απάντηση:

Ενιαία, συλλογική και οργανωμένη πάλη για την ανατροπή
τους. Η ΟΓΕ είναι έτοιμη να καταθέσει το μερίδιό της σε
αυτόν τον αγώνα.

Ναρκωτικά: Εγκληματικές συγχωνεύσεις
της Νάντιας Πασαλιμανιώτη,

αντιπροέδρου του Συλλόγου Γυναικών Εξαρχείων-Νεάπολης της ΟΓΕ
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Μητρότητα

Μητρικός θηλασμός: 
Σκέψεις και προβληματισμοί

της Αναστασίας Παπάζογλου,
παιδιάτρου, MD, PhDc

Ηυπεροχή του μητρικού γάλακτος έναντι οπουδήποτε
άλλου ήταν καταξιωμένη από τους αρχαίους ακόμα

πολιτισμούς, με εμπειρικά ίσως τότε κριτήρια. Τις τελευ-
ταίες δεκαετίες και μ’ επιστημονικά πλέον δεδομένα, είναι
γνωστό ότι το μητρικό γάλα χωρίς αμφιβολία είναι η κα-
λύτερη τροφή για το παιδί.

Πλεονεκτήματα μητρικού γάλακτος 
- μητρικού θηλασμού

Αμέσως μετά από τον τοκετό και λόγω των ορμονικών
μεταβολών που υφίσταται το γυναικείο σώμα, ξεκινά η
προετοιμασία για την παραγωγή γάλακτος. Τις πρώτες
ημέρες οι μαστοί της μητέρας παράγουν μια υποκίτρινη
ουσία που ονομάζεται πύαρ ή πρωτόγαλα. Παρόλο που
η ποσότητά της είναι μικρή, αρκεί για να καλύψει τις ανάγ-
κες του νεογνού, ενώ η μεγάλη του αξία έγκειται στα θρε-
πτικά συστατικά που περιέχει, ιδιαίτερα πολύτιμα και προ-
στατευτικά για το παιδί.

Είναι γνωστό πλέον ότι στο μητρικό γάλα οι θρεπτικές
ουσίες που περιέχονται είναι στη σωστή αναλογία ώστε
ν’ απορροφώνται καλύτερα, ενώ ξεχωριστή σημασία
έχουν τα ανοσοκύτταρα που περιλαμβάνονται σε αυτό,
τα οποία προστατεύουν το νεογνό έναντι των μικροορ-
γανισμών, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό του. Η δράση
των κυττάρων αυτών βοηθάει και στην αποφυγή κατα-
στάσεων που συχνά συμβαίνουν με την τεχνητή δια-
τροφή (ξένο γάλα), όπως αλλεργικές αντιδράσεις, έκζεμα
κ.ά.

Αξιοσημείωτη είναι η δράση του μητρικού γάλακτος
στη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος. Το γα-
στρεντερικό σύστημα του ανθρώπου στη νεογνική ηλικία
είναι πολύ ανώριμο και το μητρικό γάλα βοηθάει την
ομαλή λειτουργία του γιατί είναι πιο εύπεπτο, ενώ μειώνει
την ανάπτυξη μικροβίων και κατ’ επέκταση λοιμώξεων
του γαστρεντερικού. Το φαινόμενο επιτυγχάνεται με τη
δημιουργία μέσα στο γαστρεντερικό σωλήνα περιβάλ-
λοντος που δε βοηθάει την ανάπτυξη μικροβίων. 

Από μελέτες έχει παρατηρηθεί επίσης ότι τα παιδιά που
θηλάζουν έχουν μεγαλύτερο δείκτη ευφυΐας, βελτιωμένη
οπτική οξύτητα, μαθησιακή ικανότητα (κρίση, μνήμη,
σκέψη) και γενικότερα βελτιωμένη εγκεφαλική ανάπτυξη.

Επίσης σημαντική θεωρείται η δράση του μητρικού θη-
λασμού στην ελάττωση του κινδύνου της παιδικής παχυ-
σαρκίας, στη μείωση των αυτοάνοσων και χρόνιων νο-
σημάτων, στην πιθανή μείωση του συνδρόμου του αιφ-
νιδίου θανάτου στα βρέφη, ενώ σε μελέτες έχει αναφερ-
θεί ότι ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός για περίπου
6 μήνες σχετίζεται με μειωμένη βρεφική νοσηρότητα και
θνητότητα. 

Τα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού δεν αφο-
ρούν μόνο το βρέφος. αλλά και τη θηλάζουσα μητέρα.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι επιταχύνει την επαναφορά
στην προηγούμενη φυσική κατάσταση της μητέρας (πιο
γρήγορη απώλεια βάρους, ταχύτερη επαναφορά της μή-
τρας στο μέγεθος που είχε πριν τον τοκετό), μειώνει την
πιθανότητα εμφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης, μειώνει
την εμφάνιση καρκίνου του μαστού πριν αλλά και μετά
από την εμμηνόπαυση, ενώ κάποιες μελέτες αναφέρουν
ότι ο μητρικός θηλασμός μειώνει και την εμφάνιση καρ-
κίνου των ωοθηκών. 

Μεγάλη είναι η συμβολή του μητρικού θηλασμού στην
ομαλή ανάπτυξη και εξέλιξη της ψυχικής υγείας του παι-
διού, ενώ προάγει το συναισθηματικό δέσιμο μητέρας
και παιδιού. Τέλος, το μητρικό γάλα είναι φθηνός και οι-
κολογικός τρόπος σίτισης, γρήγορος γιατί δεν απαιτεί
παρασκευή και βολικός γιατί μπορεί να δοθεί στο μωρό
στο σπίτι ή σε άλλο περιβάλλον.

Μητρικός θηλασμός: 
Η ελληνική πραγματικότητα

Εκτιμώντας την κατάσταση στην Ελλάδα και βάσει νεό-
τερων δεδομένων από το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, πα-
ρατηρείται ότι στη χώρα μας είναι απογοητευτικά τα πο-
σοστά του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού.

Ειδικότερα, το 10% των γυναικών δε θηλάζει καθόλου,
ενώ, και όσες μητέρες προσπαθούν να θηλάσουν, ελά-
χιστες καταφέρνουν να θηλάσουν περισσότερο από 3
μήνες. Έτσι, παρά την πρόθεση και την προσπάθεια έναρ-
ξης θηλασμού σε 89% των μητέρων, μόλις το 41% των
γυναικών θήλασε αποκλειστικά την πρώτη ημέρα ζωής
του βρέφους, το 21% συνέχισε ως το τέλος του πρώτου
μήνα, το 11% των γυναικών έφτασε στο τέλος του 3ου
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μήνα και μόνο το 0,9% στον
6ο μήνα.

Τα ποσοστά μητρικού θηλα-
σμού στη χώρα μας είναι τόσο
χαμηλά, που αποτελούν ένα
σημαντικό δείγμα κοινωνικής
παθολογίας. Τι μπορεί όμως να
φταίει για τ’ απογοητευτικά
αυτά ποσοστά; Με μια εύκολη
και γρήγορη προσέγγιση θα
έλεγε κάποιος ότι ευθύνονται
οι μητέρες που δεν ενημερώ-
νονται και οι επαγγελματίες
υγείας που δε γνωρίζουν τα νε-
ότερα επιστημονικά δεδομένα
για να προάγουν το μητρικό
θηλασμό. Κανείς δεν αμφισβη-
τεί ότι τόσο οι επαγγελματίες υγείας είναι αναγκαίο να
ενημερώνονται μέσα από οργανωμένα προγράμματα για
την ανάγκη και τη σπουδαιότητα προώθησης του μητρι-
κού θηλασμού όσο και οι μητέρες, και μάλιστα όχι μόνο
λίγο πριν τον τοκετό, αλλά και πολύ νωρίτερα, πάλι μέσα
από οργανωμένα προγράμματα πρωτοβάθμιας υγείας
που θα παρέχουν συμβουλές στη μέλλουσα μητέρα. 

Είναι όμως μόνο η γνώση και η σωστή και έγκυρη ενη-
μέρωση οι λύσεις του προβλήματος; Στην Ελλάδα και
βάσει νόμου, οι άδειες εγκυμοσύνης και τοκετού είναι
στο δημόσιο τομέα 2 μήνες πριν και 3 μετά στον τοκετό,
και στον ιδιωτικό 8 εβδομάδες πριν και 9 εβδομάδες
μετά με αποδοχές, ενώ βάσει νόμου απαγορεύεται η από-
λυση εγκύου, αλλά δεν είναι πλέον λίγα τα περιστατικά
τρομοκρατίας των μητέρων από τους εργοδότες που τις
υποχρεώνουν να δηλώσουν παραίτηση για να μην τους
δίνουν άδεια μετ’ αποδοχών όπως νομικά δικαιούνται,
δηλαδή τις απολύουν. Οι εβδομάδες άδειας είναι λίγες
και στις δύο περιπτώσεις, αφού στόχος, βάσει των οδη-
γιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), είναι
ο αποκλειστικός μητρικός θηλασμός για 6 μήνες, ενώ δεν
πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των γυ-
ναικών που λόγω των συμβάσεων που υπογράφουν δε
δικαιούται καν αυτήν την άδεια.

Δεν πρέπει να παραγνωριστεί το γεγονός ότι για τα
τόσο χαμηλά ποσοστά θηλασμού στη χώρα μας σημαν-
τικός παράγοντας είναι η διαφήμιση που με κάθε μέσο
κάνουν οι εταιρίες γαλάτων, παραβιάζοντας τον Κώδικα
Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος ο οποίος
θεσπίστηκε το 1981 από τον ΠΟΥ. Μεταξύ των άλλων,
στον Κώδικα αναφέρεται ότι η διαχείριση και διανομή
του τροποποιημένου γάλακτος αγελάδος δεν πρέπει να
μπαίνει εμπόδιο στην προστασία και προώθηση του μη-
τρικού θηλασμού κι επίσης ότι καμία υπηρεσία του συ-
στήματος υγείας δεν πρέπει να εξυπηρετεί την προώθηση
των τροποποιημένων γαλάτων αγελάδος, φαινόμενα που
είναι γνωστό ότι κατά κόρον γίνονται στα ελληνικά μαι-
ευτήρια.

Εκτός από τη διαφήμιση που παράνομα γίνεται από τις
εταιρίες παρασκευής τεχνητής διατροφής για βρέφη, εξί-
σου σημαντικό είναι ν’ αναφέρουμε ότι μεγάλο μέρος τις
ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ιατρών και γενικότερα
των επαγγελματιών υγείας αναλαμβάνουν οι εταιρίες
αυτές.

Όπως είναι λοιπόν κατανοητό, και η ενημέρωση είναι
καθοδηγούμενη και έχει ως βασικό στόχο την προώθηση
των προϊόντων της εκάστοτε εταιρίας και όχι την αντικει-
μενική και με βάση τα νεότερα δεδομένα εκπαίδευση του
προσωπικού και τελικά την προαγωγή του μητρικού θη-
λασμού. 

Σχεδόν κάθε μητέρα μπορεί να θηλάσει, αρκεί να της
προσφερθεί η απαραίτητη συμβουλευτική, ενθάρρυνση,
υποστήριξη και βοήθεια. Προς την κατεύθυνση αυτή είναι
απαραίτητο αρχικά όλοι οι επαγγελματίες υγείας που ερ-
γάζονται στο χώρο –παιδίατροι, γυναικολόγοι, νοση-
λευτές, μαίες– να ενημερώνονται και να εκπαιδεύονται
από οργανωμένα κρατικά προγράμματα.

Είναι αναγκαίο ν’ αυξηθεί η διάρκεια της άδειας μητρό-
τητας και ν’ αφορά όλες τις μητέρες, ανεξαρτήτου χώρου
εργασίας και σύμβασης που έχουν υπογράψει. Απαραί-
τητο επίσης είναι η διά νόμου θέσπιση διαλειμμάτων για
τη γαλουχία κατά την εργασία –δηλαδή τακτικών ωρών
που μια μητέρα εργαζόμενη μπορεί να θηλάσει το παιδί
της κατά τη διάρκεια του ωραρίου της ή ν’ αντλήσει το
γάλα της με θήλαστρο, μοντέλο που εφαρμοζόταν στα
σοσιαλιστικά κράτη.

Είναι αδύνατο να μιλάμε για πρωτοβουλίες προαγωγής
του μητρικού θηλασμού χωρίς να θίγουμε το καπιταλι-
στικό σύστημα που υποβαθμίζει την αξία της μητρότητας.
Ο μητρικός θηλασμός αποτελεί δικαίωμα, το πρώτο δι-
καίωμα του νεογνού, να τραφεί με το γάλα της μάνας του,
και ως δικαίωμα πρέπει να προβάλλεται και να διεκδικεί-
ται σ’ ένα σύστημα που για την «ομαλή λειτουργία» του
έχει ως θεμέλιο την καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμά-
των. 
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Σχόλια

  Ποιος μπορεί να σιωπά;

Ένα παιδί λιποθύμησε σήμερα στο σχολείο από την πείνα.
Ένας άστεγος έσβησε σήμερα από το κρύο. Ένας πατέρας
αυτοκτόνησε κάτω από το βάρος των χρεών. Ένας μετανά-
στης νοσηλεύεται έπειτα από την άνανδρη επίθεση που υπέ-
στη. Ένας ηλικιωμένος δεν μπόρεσε να προμηθευτεί τα φάρ-
μακά του. Μια φοιτήτρια σταμάτησε τις σπουδές της για οι-
κονομικούς λόγους. Μια μητέρα δακρύζει γιατί δεν μπορεί
να προσφέρει τ’ απαραίτητα στα παιδιά της. Πολλά παιδιά
δε γεννήθηκαν σήμερα. Πολλοί νέοι δε δούλεψαν σήμερα.
Πολλές οικογένειες απειλήθηκαν ότι θα χάσουν το σπίτι
τους. Πολλοί διαδηλωτές «πνίγηκαν» σήμερα στα χημικά.
Κάποιοι τραυματίστηκαν. Πολλοί απεργοί απειλήθηκαν ότι
θ’ απολυθούν. Πολλοί εργαζόμενοι εκφοβίστηκαν για να
μην απεργήσουν ποτέ. Πολλοί πεινούν, κρυώνουν. Κάποιος
έψαχνε κάτι να φάει στα σκουπίδια. Πολλά παιδιά ξύπνησαν
σήμερα χωρίς όνειρα. Πολλοί νέοι ξυπνούν κάθε μέρα
χωρίς όνειρα κι ελπίδες.
Πολλά χαμόγελα, όλα τα χα-
μόγελα αργοσβήνουν από τα
πρόσωπα των ανθρώπων. Και
τέλος, πάρα πολλοί έβαλαν
από απελπισία το κεφάλι τους
στα δυο τους χέρια κι έμειναν
έτσι άπραγοι και σιωπηλοί…

Πώς μπορούν και σιωπούν;
Ποιος μπορεί σήμερα να σω-
πάσει; Πιο πολύ από τη σκλη-
ρότητα, τη βία, την αδικία που
βιώνει ετούτη η γενιά, πιο
πολύ από την αδηφαγία ορισμένων, την πνευματική φτώ-
χεια άλλων, πιο πολύ από τη σαπίλα του συστήματος που
νομιμοποιεί την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο,
πιο πολύ απ’ όλα, τούτη η γενιά θα μετανιώσει για τη σιωπή
της, αν δε φωνάξει και δεν παλέψει για όσα αυταπόδεικτα
της ανήκουν. Πιο πολύ θα μετανιώσουμε για τη σιωπή μας,
γιατί είναι έγκριση κι υποταγή, συνενοχή στον παραλογισμό
στον οποίο μας έβαλαν να ζούμε μια συμμαχία λύκων που
κάνει πλουσιότερους τους πλούσιους και φτωχότερους
τους φτωχούς.

Κάποιοι ακόμα ταλαντεύονται. Ακόμα ελπίζουν σε λογικές
διαφορετικής διαχείρισης και είναι έτοιμοι να διαχειριστούν
τη φτώχεια τους, να δώσουν έγκριση σ’ αυτούς που θέλουν
να μοιραστούμε τ’ αποφάγια μας. Κάποιοι ακόμα περιμέ-
νουν σωτήρες. Κάποιοι ακόμα μένουν αμέτοχοι και κάποιοι
άλλοι οργίζονται τυφλά, χωρίς να έχουν αποφασίσει ακόμα
πού πρέπει να στρέψουν την οργή τους. Κάποιοι κουράστη-
καν κι απογοητεύτηκαν, μα τους περισσότερους τους έμα-
θαν να κουράζονται και ν’ απογοητεύονται. Τους εκπαι-
δεύουν χρόνια τώρα γι’ αυτήν τους την κούραση και τη μοι-
ρολατρία όσοι κατέχουν τα ΜΜΕ, όσοι καθορίζουν το πε-
ριεχόμενο της παιδείας, όσοι ως φερέφωνα υποστηρίζουν
τις συμμαχίες των λύκων για να παρασιτούν πλάι τους. Δου-
λειά τους να μας μάθουν ν’ απογοητευόμαστε.

Μα σήμερα ένα παιδί λιποθύμησε στο σχολείο από την
πείνα… Δεν υπάρχει η πολυτέλεια για τίποτα από τα παρα-
πάνω. Δε συγχωρείται πια τίποτα από τα παραπάνω. Σήμερα
βιάζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Σήμερα επιχειρούν να
ξαναγράψουν την ιστορία, να στενέψουν τα μυαλά μας, ν’
απαξιώσουν τους αγώνες μας, τους οργανωμένους αγώνες.
Σήμερα πλήττονται τα παιδιά, οι νέοι, οι γυναίκες, οι ηλι-
κιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όλες οι ευαίσθητες
κοινωνικές ομάδες. Ποιος έχει το δικαίωμα να σιωπά και
να μένει αμέτοχος; Κι αν κάποιοι παραπλανούν με ιδεολο-
γήματα περί αναποτελεσματικότητας των αγώνων του ορ-
γανωμένου κινήματος, πρέπει να πάρουν απάντηση με την
πραγματοποίηση ακόμα πιο μεγάλων αγώνων, αντίστοιχων
των απαιτήσεων, γιατί ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός
που δεν έγινε κι ο μόνος ηττημένος νους είναι αυτός που
πείστηκε για την αναποτελεσματικότητα των αγώνων και

απομονώθηκε στο μικρόκο-
σμό του.

Πιο πολύ πρέπει κανείς να
φοβάται τη σιωπή κι αυτούς
που μένουν αμέτοχοι παρά τη
βιαιότητα της επίθεσης που
βιώνουμε. Και πρέπει η σιωπή
και η οργή να πάρουν σχήμα,
να γίνουν οργανωμένη δράση,
για να μη φτάσει η μέρα που
μια ολόκληρη γενιά εργατών
και εργατριών, καθώς και φτω-
χών λαϊκών στρωμάτων, θα

ντρέπεται για τη συνενοχή της. Θεοποιήθηκε το αυθόρμητο,
υπερεκτιμήθηκε η λογική της άλλης, τάχα πιο σωστής δια-
χείρισης. Κι έγιναν όλ’ αυτά η πλάνη σ’ ένα λαό που δεν αν-
τέχει άλλο. Σήμερα οι νέοι ξυπνούν χωρίς όνειρα και κά-
ποιοι εξακολουθούν να παρασύρονται από την πλάνη των
παρασίτων. Σήμερα πολλά παιδιά δε γεννήθηκαν γιατί τα
νέα ζευγάρια δεν μπορούν ν’ ανταπεξέλθουν στη λαίλαπα
που δέχονται. Και κάποιοι ακόμα ψάχνουν να βρουν τι
φταίει…

Κι αύριο; Θα ’ναι και το αύριο σαν το σήμερα; Κι από
ποιον εξαρτάται τελικά το αύριο αν όχι απ’ όλους εμάς; Δικό
μας είναι το αύριο! Στο χέρι μας ν’ αποτινάξουμε τις πλάνες
και τις ψευδαισθήσεις, τη μοιρολατρία και την αδικία. Στο
χέρι μας να κάνουμε το αύριο δικό μας, να σπάσουμε τις
σιωπές μας, να οργανώσουμε τη δράση μας, ν’ αντιπαλέ-
ψουμε τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Στο χέρι μας
μονάχα είναι. Και πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στη μεταρ-
ρύθμιση και στην ανατροπή, ανάμεσα στη συνενοχή και τον
αγώνα. Σε μια εποχή που καθημερινά γίνονται εγκλήματα
σε βάρος των λαών, κανείς δεν πρέπει να σιωπά με τη στάση
του, κανείς δεν πρέπει να μένει αμέτοχος. Για να μη φτάσει
η μέρα που θα πρέπει να μοιραστούμε την ήττα μας! Για να
μη φτάσει η μέρα που θα πρέπει να ντρεπόμαστε για τη
σιωπή μας!

της Μαρίας Ανδρινοπούλου,
μέλους του Συλλόγου Γυναικών Ιλίου της ΟΓΕ
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Το κουτσό λελέκι   
Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε ένας φτωχός γεωργός. Είχε

ένα μικρό χωραφάκι και μέρα-νύχτα δούλευε σ’ αυτό για να
μπορέσει να ζήσει.

Μια ανοιξιάτικη μέρα, καθώς όργωνε τη γη, βλέπει να
πετάει ίσια καταπάνω του ένα κάτασπρο λελέκι. Πετούσε,
όμως, κάπως περίεργα, θαρρείς και τρέμαν τα φτερά του. Ο
γεωργός παραξενεύτηκε, παράτησε τη δουλειά του και το
κοίταζε. Ξαφνικά το πουλί δίπλωσε τις φτερούγες του κι
έπεσε δίπλα του σαν πέτρα.

Ο φτωχός γεωργός πλησίασε προσεκτικά το λέλεκι και
είδε πως η μια φτερούγα του ήταν σπασμένη. Λυπήθηκε το
δύστυχο πουλί, το πήγε σπίτι του, άλειψε την πληγή με
αλοιφή κι έδεσε τη φτερούγα. 

Το λελέκι άρχισε να συνέρχεται. Κάποια μέρα, ένιωσε τις
δυνάμεις του να ξαναγυρνούν κι άρχισε να φτερουγίζει. Τότε
ο φτωχός γεωργός το πήγε στο χωράφι, το άφησε και είπε:

«Πέτα, άσπρο λελέκι, ας είσαι ελεύθερο και ευτυχισμένο!»
Πέρασε ένας χρόνος. Ο γεωργός και πάλι δούλευε στο χω-

ράφι του. Σε μια στιγμή είδε ξανά το άσπρο λελέκι. Εκείνο
τον πλησίασε πετώντας και του έριξε τρία σπόρια από καρ-
πούζι.

Ο φτωχός γεωργός φύτεψε τους σπόρους και γρήγορα φύ-
τρωσαν οι καρπουζιές. Αυτό είναι το δώρο του άσπρου λελε-
κιού, σκεφτόταν καθώς καμάρωνε τα όμορφα φυντάνια.

Το καλοκαίρι πέρασε μέσα σε δουλειές. Ωρίμασαν και τα
καρπούζια. Τρία ήταν όλα κι όλα, όμως έγιναν τόσο πελώ-
ρια, που δεν μπορούσες να τ’ αγκαλιάσεις και με τα δύο
χέρια. Προσπάθησε ο γεωργός να σηκώσει ένα καρπούζι, μα
ήταν ασήκωτο, δεν μπορούσε να το ξεκολλήσει από τη γη.

Τότε πήρε ένα καροτσάκι, φόρτωσε σ’ αυτό και τα τρία
καρπούζια και τα πήγε στο σπίτι. Με τέτοια καρπούζια, σκέ-
φτηκε, πρέπει να καλέσω τους γείτονες, να τους κεράσω.
Μαζεύτηκαν οι καλεσμένοι γείτονες, συγγενείς και παιδιά
από τους γύρω δρόμους. Ο νοικοκύρης άρχισε να κόβει το
καρπούζι. Δεν κοβόταν όμως. Δοκίμασε να κόψει το δεύτερο
καρπούζι, ύστερα το τρίτο, μα δεν κοβόταν με κανέναν τρόπο. 

Σήκωσε τότε το χέρι του και μ’ όλη του τη δύναμη έδωσε
μια με το μαχαίρι. Το καρπούζι έτριξε, άνοιξε στα δύο, κοι-
τάνε μέσα και τι να δουν: Γεμάτο χρυσά νομίσματα! Μείνανε
όλοι με ανοιχτό το στόμα. Ο νοικοκύρης άνοιξε και τ’ άλλα
δύο καρπούζια. Και σε αυτά υπήρχε χρυσάφι. Γεμάτος χαρά,
το μοίρασε σχεδόν όλο στους καλεσμένους του. Εκείνοι, ικα-
νοποιημένοι, γύρισαν στα σπίτια τους.

Δίπλα στο γεωργό ζούσε ένας πλούσιος που ήταν μεγάλος
πλεονέκτης. Σκέφτηκε λοιπόν: Ο γείτονάς μου ήταν όλη του
τη ζωή φτωχός και ξαφνικά πλούτισε μέσα σε μια μέρα. Πρέ-
πει να μάθω ποιο είναι το μυστικό των καρπουζιών του.

Έτσι, μια και δυο, ο άπληστος πλούσιος πηγαίνει επίσκεψη
στο γείτονα. «Πες μου, καλέ μου φίλε», του λέει, «πώς
πλούτισες, ποιο είναι το μυστικό των καρπουζιών σου; Πες
μου, μη μου το κρύβεις, βλέπεις, εμείς οι δύο είμαστε γείτο-
νες, κι από εδώ και στο εξής θα γίνουμε καλοί φίλοι.»

Ο γεωργός δεν έκρυψε τίποτα. Του τα διηγήθηκε όλα,
όπως ακριβώς έγιναν. 

Ο πλούσιος γύρισε τρέχοντας στο σπίτι του. Εγώ έπρεπε
να έχω τέτοιες καρπουζιές, σκεφτόταν. Εγώ θα ’ξερα καλά
τι να τις κάνω, και με κανένα δε θα μοιραζόμουν το χρυ-
σάφι!

Νωρίς το άλλο πρωί, πήγε στο χωράφι του και είδε το
άσπρο λελέκι. Στεκόταν στο ένα του πόδι και λαγοκοιμόταν
ήσυχα.

Πρέπει να το γιατρέψω, σκέφτηκε ο πλούσιος. Δεν είναι
όμως πληγωμένο... Τι να κάνω;... Θα του σπάσω το πόδι
και ύστερα θα το κάνω καλά!

Πήρε ο πλούσιος ένα μακρύ ραβδί, κρυφοζύγωσε προσε-
κτικά το λελέκι και το χτύπησε με το ξύλο στο πόδι. Το λε-
λέκι έπεσε κάτω. Το άρπαξε ο πλούσιος στην αγκαλιά του
και το πήγε στο σπίτι του. Εκεί, άλειψε με αλοιφή το τραύμα
του κι έδεσε το σπασμένο του πόδι. 

Πέρασε καιρός. Το λελέκι έγινε καλά, άρχισε να πετάει,
όμως κούτσαινε. 

Ο πλούσιος το πήγε στο χωράφι, το άφησε κι εκείνο πέταξε
ψηλά. Ο πλούσιος του φώναξε: «Γύρνα την άνοιξη και φέρε
τρεις σπόρους καρπουζιού, μην το ξεχνάς: Εγώ σ’ έκανα
καλά!»

Όταν μπήκε η άνοιξη, ο πλούσιος πήγαινε κάθε μέρα στο
χωράφι και περίμενε το άσπρο λελέκι. Όμως αυτό δε φαινό-
ταν πουθενά. Ο πλούσιος άρχισε να θυμώνει: «Άδικα το
έκανα καλά αυτό το ανόητο πουλί! Και ξόδεψα και τόση
τροφή!»

Να, όμως, που ένα πρωινό φάνηκε το άσπρο λελέκι. Πε-
τώντας, πλησίασε τον πλούσιο και του έριξε τρεις σπόρους
καρπουζιού. Η καρδιά του πλούσιου πήγε να σπάσει από τη
χαρά του: Τώρα θα γίνω ο πιο πλούσιος απ’ όλους στα μέρη
μας, σκέφτηκε.

Φύτεψε τους σπόρους στη γη. Μετά από λίγο ξεπρόβαλαν
τα βλαστάρια, βγήκαν τα κοτσάνια, άνθισαν τα λουλούδια...
Και ήρθε ο καιρός που τα καρπούζια ωρίμασαν. Τρία ήταν
όλα κι όλα, όμως ήταν τόσο πελώρια, που και με τα δύο
χέρια δεν μπορούσες να τ’ αγκαλιάσεις. Φόρτωσε ο πλούσιος
και τα τρία καρπούζια σ’ ένα καροτσάκι και τα πήγε στο
σπίτι του.

Όμως όχι, εγώ δε θα καλέσω κόσμο, είπε στον εαυτό του.
Κανείς δε θα δει πόσο χρυσάφι έχω!...

Στο σπίτι έκλεισε τις πόρτες, πήρε ένα τεράστιο μαχαίρι
και το έμπηξε με ορμή στο πιο μεγάλο καρπούζι. Έτριξε το
καρπούζι, άνοιξε στα δύο και από μέσα ξεχύθηκε ένα σμάρι
σφήκες που βούιζαν αγριεμένα. Όρμηξαν στον πλούσιο, τον
κύκλωσαν από παντού και άρχισαν να τον τσιμπάνε! Ο πλού-
σιος άρχισε να χτυπιέται, φώναζε, βρήκε με δυσκολία την
πόρτα, μόλις και μετά βίας τράβηξε το σύρτη, πετάχτηκε στο
δρόμο και, τρέχοντας σαν τρελός, πήρε των ομμάτιων του.

Για πολύ καιρό μετά από αυτό, θυμόταν το κουτσό λελέκι.
Όσο για το γείτονά του, εκείνος ζούσε με άνεση, όμως δεν

ξεχνούσε την περασμένη του ζωή και πάντα βοηθούσε τους
φτωχούς.

Από τα  Ρωσικά λαϊκά παραμύθια, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή
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Διεθνή
Επιμέλεια:

Πολιτιστική Επιτροπή 
του Προεδρείου της ΟΓΕ

Κεφάλαιο πρώτο: ΔΙΑΖΩΜΑ

Λέξη αρχαία και αρχαιοπρεπής. Παραπέμπει στα θέ-
ατρα, αφού το διάζωμα είναι η στενή δίοδος ανάμεσα
στα πάνω και κάτω τμήματα των θέσεων των θεατών. 

Στις μέρες μας, η λέξη Διάζωμα έχει καταλήξει να χα-
ρακτηρίζει ένα από τα πιο γνωστά αρχαία θέατρα, αλλά
όχι ως δομικό μέρος της μορφής του. Σήμερα, η λέξη
Διάζωμα παραπέμπει κυρίως στο σωματείο με τη με-
σολάβηση του οποίου «εξασφαλίστηκε» η χρηματοδό-
τηση της συνέχισης των έργων αναστήλωσης του αρ-
χαίου θεάτρου του Διονύσου. Το θέατρο, κάτω από την
Ακρόπολη, φιλοξενούσε στην αρχαιότητα τα Μεγάλα
Διονύσια, τη μεγαλύτερη θεατρική γιορτή των Αθηνών.

Τα χρήματα υπήρχαν από το 2009, οπότε η Νομαρ-
χία Αθηνών αποφάσισε ν’ ανατεθεί το έργο στο εν
λόγω σωματείο, πλην όμως, εν έτει 2013, τα «ανα-
στηλωτικά και σωστικά έργα» έχουν παγώσει από τις
αρχές του χρόνου, λόγω του «τέρατος της γραφει-
οκρατίας», όπως δήλωσε ο νυν περιφερειάρχης (και
τότε νομάρχης) Γ. Σγουρός, που συναποφάσισε με τον
(«περαστικό» υπουργό Πολιτισμού, αλλά διαρκή επι-
χειρηματία) Παύλο Γερουλάνο το άνοιγμα των ασκών
του Αιόλου, με τους αέρηδες να σπρώχνουν τα καρά-
βια της πολιτιστικής μας κληρονομιάς στα ολάνοιχτα
στόματα της Σκύλλας και της Χάρυβδης της ιδιωτικής
«διαμεσολάβησης».   

Αυτό είναι το ένα χέρι του αστικού κράτους. Εκείνο
που φιλόστοργα θωπεύει τον ιδιώτη και κάθε είδους
εμπορευματική διαχείριση του πολιτισμού, βαφτίζοντας
τις μπίζνες με κολακευτικά ονόματα («κοινωνία των
πολιτών», «ευρύτερες συνεργασίες»). Με το άλλο χέρι
μαστιγώνει δημόσιες δομές κι εργαζομένους, ξηλώ-
νοντας ό,τι απέμεινε από την ετοιμόρροπη Αρχαιολο-
γική Υπηρεσία και συνεχίζοντας την καταδίωξη των
ελάχιστων πια –μετά από τη λήξη των συμβάσεων ενός
μεγάλου μέρους εξειδικευμένου προσωπικού– απα-
σχολουμένων (αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης των
ωρομισθίων, καθυστέρηση των δεδουλευμένων για
μήνες κι ένα σωρό ακόμα ταλαιπωρίες που συντείνουν
γοργά στην πλήρη αποκαθήλωση του υπάρχοντος μη-
χανισμού).

Η πολιτική αυτή, που στοχεύει στην ολοκληρωτική
ιδιωτικοοικονομική διαχείριση του πολιτισμού (τον
οποίο η ΕΕ και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν ως
«κλάδο» που μπορεί να συμβάλει στην ανταγωνιστι-
κότητα του κεφαλαίου), διευκολύνει φορείς τύπου Διά-
ζωμα να βάλουν χέρι και σε άλλα μνημεία. Στους σκο-

πούς, εξάλλου, του Διαζώματος συμπεριλαμβάνεται η
αξιοποίηση των αρχαίων θεάτρων με συμμετοχή της
Τοπικής Διοίκησης, ΜΚΟ, επιχειρήσεων και τραπεζών.

Δεν είναι μυστικό ότι το Διάζωμα έχει ανοίξει κι άλλες
δουλειές με αρχαία θέατρα. Εκτός των υπόλοιπων εν-
στάσεων, ζήτημα προκύπτει και από το πόσο μεγάλη
μπορεί να είναι η διαφάνεια με την οποία χειρίζεται τις
υποθέσεις της πολιτιστικής μας κληρονομιάς ένας τέ-
τοιος φορέας! Πώς και από πού ελέγχεται για τις επι-
λογές του στην κάθε φάση των έργων που του «ανα-
τέθηκαν» (επιστημονικοί συνεργάτες - επιστημονικό
αποτέλεσμα), σε όποιο βαθμό τα προωθεί και τα ολο-
κληρώνει;

Πάνω από το αρχαίο θέατρο του Διονύσου κρέμονται
μελαγχολικά τα τείχη της Ακρόπολης. Είναι το μονα-
δικό μνημείο στον Ιερό Βράχο για το οποίο τα ανα-
στηλωτικά έργα όχι μόνο δεν έχουν περατωθεί, αλλά
σχεδόν δεν έχουν ξεκινήσει, κυρίως λόγω έλλειψης
επιστημονικού προσωπικού, αφού πλέον και η Υπηρε-
σία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης έχει αποψιλω-
θεί. Ψιθυρίζεται ότι τα τείχη κρέμονται όχι μελαγχολικά,
μα απειλητικά. Οι φήμες λένε ότι, ύστερα από το βρο-
χερό χειμώνα, οι βράχοι που συνήθως πέφτουν στο
βόρειο τμήμα πολλαπλασιάστηκαν, ένας δε από αυτούς
έκανε λιώμα κάποιο από τα φυλάκια (που, ευτυχώς,
ήταν άδειο...)! Οι πιο ανησυχητικές φήμες επιμένουν
ότι το πρόβλημα είναι παλιό και γνωστό στο υπουργείο
από το 2008, αλλά η συγκεκριμένη πολιτική (αποκα-
θήλωση των δημόσιων υπηρεσιών από τη μια και πρι-
μοδότηση της «ιδιωτικής πρωτοβουλίας» από την
άλλη) ήταν προφανώς δρομολογημένη.

Είναι ζήτημα χρόνου μέχρι να σπεύσουν οι διάφοροι
«σωτήρες», προκειμένου ν’ «αναλάβουν» την πολιτι-
στική μας κληρονομιά, θυσιασμένη στο βωμό των
ατέρμονων ανταγωνισμών τους… 

...Και ο πολιτισμός πού είναι;...
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Λέξη με μεγάλη σημασία για τον επιχειρηματικό
κόσμο, φοριέται πολύ σε καιρούς «κρίσης», όταν ο
καπιταλισμός μαζεύει τα σπασμένα του προσπαθών-
τας να μαντάρει τα καινούργια σκισίματα στο χιλιομ-
παλωμένο ρούχο του. Τέτοιες εποχές, οι αστικές κυ-
βερνήσεις –σαν επιδέξιοι ράφτες– αραδιάζουν τις σα-
κοράφες τους κι αναζητούν τις καλύτερες βελονιές
για να κλείσουν, έστω και προσωρινά, τις τρύπες που
χάσκουν στο φθαρμένο ύφασμα της φορεσιάς ενός
ξεπερασμένου συστήματος.

Μια γερή βελονιά σε
αυτήν την άχαρη μάχη επι-
χειρούν με το λεγόμενο νο-
μοσχέδιο για τις επενδύ-
σεις.

Σύμφωνα με την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 5
προβλέπεται:

«Με προεδρικό διάταγμα
που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας, Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων και
Παιδείας και Θρησκευμά-
των, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, μπορεί να καθορί-
ζονται για την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύ-
σεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι ει-
δικοί όροι ανάδειξης και προστασίας αρχαιοτήτων και
άλλων μνημείων που εντοπίζονται κατά την υλοποί-
ηση της επένδυσης ή υπάρχουν πριν την έναρξή της.
Μετά από την έκδοση του ανωτέρω προεδρικού δια-
τάγματος της παραγράφου αυτής δεν απαιτείται η έκ-
δοση άλλης απόφασης από υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού.»

Με δυο λόγια, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι η
άλλη όψη του νομίσματος που χαρίζεται στους ιδιώ-
τες για το πέρασμά τους στον απαγορευμένο ως τώρα
«κάτω κόσμο», όπου οι χθόνιες θεότητες δεν επέτρε-
παν σε κανέναν τη διέλευση αν δεν είχε «οβολό»… Ο
«οβολός» αυτός, υπαρκτός πλέον και ισχυρός, μπρο-
στά φέρει την υπογραφή μιας θέσης (σφραγίζοντας
την ανάμιξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στη διαχεί-
ριση της πολιτιστικής κληρονομιάς) και πίσω την εν-
τολή μιας άρσης (καταργώντας, στην πράξη, τον αρ-

χαιολογικό νόμο και ανοίγοντας το δρόμο για την
αυθαίρετη καταστροφή όσων μνημείων μπαίνουν εμ-
πόδιο στις «στρατηγικές επενδύσεις» των αποχαλι-
νωμένων επιχειρηματιών)… 

Φυσικά, τίποτε από αυτά δεν ήταν κεραυνός εν αι-
θρία. Η διάβρωση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμ-
βουλίου με «ημετέρους» της ελάχιστης ή ανύπαρκτης
επιστημονικής αξίας (αλλά της μέγιστης επιχειρημα-

τικής!), τα ασφυκτικά όρια
που τέθηκαν στην αρχαι-
ολογική έρευνα (ουσια-
στικά ακυρώνοντάς την)
και το «Μνημόνιο Συναν-
τίληψης και Συνεργα-
σίας» ανάμεσα στα
υπουργεία Πολιτισμού -
Τουρισμού και Υποδομών
- Μεταφορών - Δικτύων
το 2010 ήταν οι προπομ-
ποί της αποφασιστικής
σταυροβελονιάς που μα-
στορεύουν τώρα οι εκ-
φραστές του κεφαλαίου,
θέλοντας να «καταχώ-
σουν» ανθρώπους και
μνημεία για να σωθούν τα
κέρδη.

Ένα μόνο παράδειγμα
των όσων πρόκειται να επακολουθήσουν:    

Από το 1999, η Αρχαιολογική Υπηρεσία προειδο-
ποιούσε ότι η χάραξη του μετρό Θεσσαλονίκης θα
πέσει πάνω σε πολλές και σημαντικές αρχαιότητες.
Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης πολιτικής –όταν η
Υπηρεσία επιβεβαιώθηκε– ήταν ν’ αποσπαστούν τα
σπουδαία ευρήματα που ανακαλύφτηκαν (με από-
φαση του υπουργού και μετά από γνωμοδότηση του
ΚΑΣ) και να μεταφερθούν κατ’ απαίτηση της κατα-
σκευάστριας εταιρίας. Ο κίνδυνος να χαθούν μνημεία
που όλοι οι επιστημονικοί φορείς έχουν καταστήσει
σαφές ότι είναι εγκληματικό ν’ αποσπαστούν είναι
πολύ μεγάλος. Η απειλή να προκληθούν στο μέλλον
και άλλες, σημαντικότερες καταστροφές, ακόμα με-
γαλύτερη. 

Η άμεση προστασία της πολιτιστικής μας κληρονο-
μιάς μόνο με την αντίσταση ενός οργανωμένου λαϊ-
κού κινήματος, που στοχεύει στην οριστική απαλλαγή
από τους δυνάστες μας, μπορεί να εξασφαλιστεί.  

Κεφάλαιο δεύτερο: EΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
«Διάθεση κεφαλαίων σε προσοδοφόρες επιχειρήσεις»… 
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Ο πολιτισμός, ως έννοια, περιλαμβάνει τ’ αποτελέσματα της
δράσης των ανθρώπων, υλικά και πνευματικά, καθώς και τη δύ-
ναμη και τις ικανότητες του ανθρώπου που εφαρμόζονται στην
πράξη. Αυτά είναι οι γνώσεις, οι επιδεξιότητες, οι εμπειρίες, η
ηθική και αισθητική ανάπτυξη, η κοσμοθεωρία, ο τρόπος και οι
μορφές επικοινωνίας. Δεν είναι μόνο οι τέχνες, ούτε η πνευμα-
τική ζωή του καθενός ξεχωριστά. Είναι ένα μεγαλύτερο μέρος
του εποικοδομήματος της κοινωνίας (εκπαίδευση, αθλητισμός,
θρησκεία, ΜΜΕ) κι αποτελεί αντανάκλαση των σχέσεων παρα-
γωγής.

Κάνοντας μια μικρή αναδρομή, η τέχνη, κι εδώ πιο ειδικά η
μουσική, άρχισε να γίνεται μέσο μαζικής κουλτούρας με την πά-
ροδο του χρόνου. Πριν το 1770 περίπου, οι συναυλίες δεν
ήταν δημόσιες, δηλαδή απευθύνονταν σε «λίγους», δεν είχε
αναπτυχθεί εκδοτική δραστηριότητα, δεν υπήρχε ερασιτεχνική
ενασχόληση με τη μουσική και ο συνθέτης αποτελούσε μέρος
του προσωπικού του κάθε άρχοντα, γράφοντας μουσική απο-
κλειστικά κατά παραγγελία του αφέντη του και μόνο για τη δική
του διασκέδαση. Σιγά-σιγά όμως, με την ανάπτυξη της μουσικής
τυπογραφίας και των ΜΜΕ (κυρίως το 19ο-20ό αιώνα), το σκη-
νικό αλλάζει. Ο συνθέτης γίνεται ελεύθερος επαγγελματίας. Τα
έργα του γίνονται ευρύτερα γνωστά στο πλατύ κοινό. Με την
εκτύπωση των έργων σε παρτιτούρες και την ανακάλυψη του
φωνογράφου έγινε εφικτή η «αποθήκευση» του ήχου και η με-
ταφορά του στο χρόνο και το χώρο.

Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, το βάρος μεταφέ-
ρεται στη μαζική αναπαραγωγή της μουσικής μέσω της δισκο-
γραφίας. Αρχίζει ν’ αναπτύσσεται η μουσική βιομηχανία, την
οποία ο καπιταλισμός δεν αφήνει ανεξάρτητη κι ανεκμετάλ-
λευτη. 

Από τη στιγμή που ο δίσκος γίνεται πια μαζικό εμπορεύσιμο
και κερδοφόρο είδος, ξεκινά σταδιακά μια τεράστια εκστρατεία
με τη συνεργασία πολλών και διαφορετικών επιχειρήσεων. Από
τη μία δημιουργούνται καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία
μουσικών έργων υψηλής αισθητικής και σημασίας, από την άλλη
όμως το κεφάλαιο προσπαθεί συνεχώς να ελέγχει το σύστημα
διανομής και τα μέσα παραγωγής μουσικής. 

Στην Ελλάδα, για συγκεκριμένους κοινωνικοπολιτικούς λό-
γους, προπολεμικά και κυρίως μεταπολεμικά, είχε διαμορφωθεί
ένα ισχυρό προοδευτικό ρεύμα στο χώρο της τέχνης και του
πολιτισμού, το οποίο εξέφραζε σε μεγάλο βαθμό το λαϊκό κί-
νημα που πάλευε για δημοκρατία κι ανεξαρτησία στον τόπο. Για
τα μέτρα της Ελλάδας εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός καλλι-
τεχνών, που δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους συναδέλ-
φους τους στο εξωτερικό. Άνθρωποι με ταλέντο, έκαναν τη
δουλειά τους με αξιοπρέπεια, ήταν ανεξάρτητοι κι ανυπότακτοι
και καταξιώθηκαν στη συλλογική συνείδηση χωρίς την παρέμ-
βαση του συστήματος. Καλλιτέχνες που εκδιώχτηκαν σε φυλα-
κές και ξερονήσια, υπέστησαν βασανιστήρια, παρόλα αυτά με
την τέχνη τους κατάφεραν να κάνουν γνωστά τα βάσανα του
λαού κι έξω από τα σύνορα της χώρας, ενώ το έργο τους έγινε
δεκτό με ενθουσιασμό σε διάφορες γωνιές της Γης. Αυτήν την
καλλιτεχνική δημιουργία οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις την

φοβήθηκαν κι έκαναν σημαντικές προσπάθειες να την φιμώ-
σουν, να κλείσουν το στόμα καλλιτεχνών που δε δέχονταν να
υποταχτούν και να γίνουν φερέφωνα του συστήματος στις δύ-
σκολες για το λαό ιστορικές στιγμές. 

Ένα βασικό μέτρο για την αποκοπή του λαού από την τέχνη
και το λαϊκό πολιτισμό είναι η υποχρηματοδότηση των φορέων
τέχνης από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με τον καιρό και την
επιλεκτική στήριξη μέσω των ΜΜΕ σε κάποιους καλλιτέχνες, οι
εκάστοτε κυβερνήσεις κατάφεραν να φτάσουν πολλούς άλλους
στην εξάρτηση και τελικά στην αλλαγή του ρόλου τους στην ελ-
ληνική κοινωνία. Προετοιμάστηκε με αυτόν τον τρόπο η διείσ-
δυση του ιδιωτικού κεφαλαίου στο χώρο της τέχνης, χώρος ο
οποίος μέχρι τότε ήταν σχετικά παρθένος κι εξέφραζε τη δίψα
του ελληνικού λαού για πολιτιστικά αγαθά. 

Ο πολιτισμός αποτελεί ένα δείκτη ποιότητας ζωής του κάθε
λαού. Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στον τομέα αυτό τρέχουν
με απίστευτα μεγάλη ταχύτητα, με απώτερο στόχο τη συνειδη-
σιακή χειραγώγηση του ακροατηρίου. Πολυεθνικές εταιρίες,
από βιομηχανίες μέχρι εφοπλιστικές, γίνονται «παραγωγοί» πο-
λιτισμού. Οι καλλιτέχνες μετατρέπονται σε υπαλλήλους που κα-
λούνται να συμμετέχουν στη διάδοση της υποκουλτούρας που
προωθείται. Οι εταιρίες ελέγχουν την αγορά και μένει ελάχιστος
χώρος για ελεύθερη κίνηση των ίδιων των δημιουργών.

Βλέπουμε λοιπόν ότι το κεφάλαιο αξιοποίησε την μουσική
από δύο μεριές: Από τη μία για το στήσιμο μιας κερδοφόρας
βιομηχανίας και από την άλλη για ν’ αναπτύξει άλλο ένα μέτωπο
ιδεολογικής παρέμβασης, περνώντας μέσω αυτής τα πιο αντι-
δραστικά μηνύματα. Η βιομηχανοποιημένη μουσική, η πολιτι-
στική ομογενοποίηση στο πλαίσιο της προσπάθειας κατασκευής
ενός παγκόσμιου μουσικού προϊόντος και η διασκέδαση εκτό-
νωσης είναι κοινός τόπος για τη σημερινή νεολαία. Χαρακτηρι-
στικό της η ενεργητική απάθεια και η απουσία της προσωπικής
επαφής και της επικοινωνίας με το συνάνθρωπο. Ένα ολοκλη-
ρωμένο σύστημα αξιών αποκομμένο από τον άνθρωπο, κομ-
μένο και ραμμένο στα μέτρα του συστήματος που βάζει ως στό-
χους ζωής το χρήμα, την υποτίμηση των ανθρώπινων σχέσεων
–με συχνές σεξιστικές αναφορές προς τη γυναίκα– ακόμα και
τα ναρκωτικά.

Σκοπός του συστήματος είναι να μαντρώσει τις συνειδήσεις
μας στην τεράστια αγορά του. Ο δικός μας στόχος είναι ν’ ανα-
δείξουμε τον πολιτισμό που θέλουμε με βάση τις ανάγκες μας! 

Μουσική: Από την ερασιτεχνική δημιουργία 
στη χειραγώγηση συνειδήσεων

της Νούτσου Δήμητρας,
προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Μεταμόρφωσης της ΟΓΕ,

καθηγήτριας μουσικής
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Επιμέλεια: Νάντια Πασαλιμανιώτη,
Aντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Εξαρχείων-Νεάπολης της ΟΓΕ

Βραζιλία: Μαζικές διαδηλώσεις
Λίγο καιρό πριν και για αρκετές ημέρες, πραγματοποιήθηκαν μαζικές λαϊκές διαδηλώσεις στις μεγάλες πόλεις της Βραζιλίας με

αφορμή την αύξηση των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η κρατική καταστολή –ακόμη και με τη βοήθεια του στρατού–
είχε ως αποτέλεσμα 2 τουλάχιστον νεκρούς και πολλούς τραυματίες. Το διαρκώς ογκούμενο κύμα διαμαρτυρίας ανάγκασε την κυ-
βέρνηση να πάρει πίσω τις αυξήσεις, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις.

Εν τούτοις, τα αίτια του ξεσηκωμού ήταν βαθύτερα, αφού τα λαϊκά στρώματα της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, όπως
χαμηλούς μισθούς, ανεργία, εμπορευματοποίηση της παιδείας και υγείας, πέραν της μεγάλης διαφθοράς των κρατικών λειτουργών
και της ανισοκατανομής του πλούτου.

Η καπιταλιστική ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε την τελευταία δεκαετία με τις «σοσιαλιστικές κυβερνήσεις» Ντα Σίλβα και Ρουσέφ
έφερε κέρδη για το κεφάλαιο (ντόπιο και ξένο) και τεράστια προβλήματα για τα λαϊκά στρώματα.

Μην ξεχνάμε ότι η Βραζιλία είναι η 6η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, όμως το 1/3 περίπου του αμύθητου ΑΕΠ της το καρπώνεται
μόνο το 3% των πλουσιότερων πολιτών της, ενώ στο 50% των φτωχότερων αναλογεί περίπου το 17%. Ο βασικός μισθός είναι 215
ευρώ, και οι άνεργοι ή οι υποαπασχολούμενοι είναι εκατομμύρια. 53 εκατομμύρια ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, ενώ 23 εκα-
τομμύρια ζουν σε καθεστώς ακραίας φτώχειας. Σε 1.600.000 επισφαλή οικήματα (φαβέλες) κατοικεί το μεγαλύτερο ποσοστό των
φτωχών.

Από την άλλη μεριά, τα μονοπώλια και οι πολυεθνικές ετοιμάζονται για το μεγάλο φαγοπότι λόγω της διεξαγωγής δύο μεγάλων
αθλητικών εκδηλώσεων, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου το 2014 και οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016. Υπολογίζεται ότι το
συνολικό κόστος γι’ αυτές τις διοργανώσεις θα φτάσει –και θα ξεπεράσει ίσως– τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη μεγάλο μέρος της
δαπάνης θα καλυφτεί από επιπλέον φορολόγηση και περαιτέρω περικοπές του κοινωνικού κράτους.

Οι διαδηλωτές είχαν λοιπόν πολλούς λόγους να ξεσηκωθούν και να καταγγείλουν την προκλητική δαπάνη δημόσιου χρήματος για
έργα βιτρίνας, ενώ ο λαός υποφέρει.

Ας ελπίσουμε ο αγώνας του βραζιλιάνικου λαού τελικά να κινηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση σύγκρουσης με το εκμεταλλευτικό
σύστημα και την ανατροπή του.      

Ιρλανδία: «Υπόδειγμα» ή εφιάλτης;
Τον τελευταίο καιρό διατυμπανίζεται από επίσημα και ανεπίσημα χείλη ότι το –πάλαι ποτέ– «θαύμα» της καπιταλιστικής ανάπτυξης,

η Ιρλανδία, όχι μόνο είναι σε καλό μνημονιακό δρόμο, αλλά και χάρη στο μνημόνιο ξεπερνά την κρίση. Άρα και η Ελλάδα μπορεί, αν
ακολουθήσει πιστά τους όρους του δικού της μνημονίου, να έχει την ίδια εξέλιξη. Είναι πράγματι έτσι; Ας δούμε τι έγινε και τι γίνεται
στην Ιρλανδία.

Η χώρα αυτή το 2010, μετά από υψηλότατους ρυθμούς ανάπτυξης των περασμένων δεκαετιών, υπάχθηκε σε καθεστώς μνημονίου,
η δε σωτηρία της κοστολογήθηκε από την τρόικα σε 85 δισεκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη (όπως και στην Ελλάδα) στηρίχτηκε –πέραν της φορολόγησής τους με χαμηλούς συντελεστές– στην
ασυδοσία ντόπιων και ξένων κεφαλαιούχων και στην ξεθεμελίωση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Από τα 85 δισεκατομμύρια ευρώ τα 64 (40% του ΑΕΠ της χώρας) διατέθηκαν στις τράπεζες για τη «διάσωσή» τους και κυρίως για
την εθνικοποίηση δύο τραπεζών. Τα «πακέτα» που δόθηκαν στις τράπεζες εγγράφηκαν στο δημόσιο χρέος, το οποίο, από το 70% του
ΑΕΠ, έφτασε πάνω από το 100%. Αυτό το χρέος καλείται ν’ αποπληρώσει ο ιρλανδικός λαός! Κάθε χρόνο πληρώνει 3,1 δισεκατομμύρια
ευρώ για κρατικά ομόλογα που λήγουν σε 40 χρόνια!

Ας έλθουμε και στους δείκτες επιτυχίας του νέου «ιρλανδικού θαύματος»:
- Ανεργία νέων στο 34,5%.
- Γενική ανεργία 14,6% (40% μεγαλύτερη από εκείνη προ της εισόδου στο μνημόνιο).
- Μείωση κατά 14% του διαθέσιμου εισοδήματος την περίοδο 2008-2012.
- Μετανάστευση 87.000 ανθρώπων από τον Απρίλη του 2011 έως τον Απρίλη του 2012 (το μεγαλύτερο κύμα μετανάστευσης που

σημειώθηκε στη χώρα από το λιμό του 1845).
- 200.000 παιδιά (σ’ έναν πληθυσμό 4,5 εκατομμυρίων) ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας.
- Πάνω από 300.000 ιδιοκτήτες ακινήτων βρίσκονται σε πτώχευση.
- Χιλιάδες Ιρλανδοί βρίσκουν την καθημερινή τροφή τους στις «τράπεζες τροφίμων».
Σας θυμίζουν κάτι τα παραπάνω «θαύματα» που προπαγανδίζουν οι θιασώτες των μνημονίων;
Φτάνει η κοροϊδία! Ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και ας κάνουμε την αγανάκτησή μας δύναμη ανατροπής!
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Παγκόσμιο Περισκόπιο

Μπαγκλαντές: Φασόν και αναλώσιμοι εργαζόμενοι
Περισσότεροι από 1.100 νεκροί, 2.500 τραυματίες και άγνωστος αριθμός αγνοουμένων είναι ο τραγικός απολογισμός των

απωλειών από την κατάρρευση 8ώροφου κτηρίου στο Μπαγκλαντές, που στέγαζε πέντε εργοστάσια ραφής ρούχων. Η πλει-
οψηφία των θυμάτων ήταν γυναίκες και ανήλικα κορίτσια, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των εργατών του φασόν στη
χώρα αυτή, όπου υπάρχουν 5.000 κάτεργα του είδους.

Οι εργάτες αναγκάζονται να δουλεύουν 10-16 ώρες ημερησίως, έξι μέρες την εβδομάδα, δεμένοι κάποτε και με αλυσίδες
στις θέσεις τους και με κλειδωμένες πόρτες, προκειμένου ο εργοδότης να εξασφαλίσει ότι δε θα εγκαταλείψουν τη θέση
τους για κανένα λόγο και ότι δε θα χαθεί ούτε ένα λεπτό από το χρόνο παραγωγής. Ο βασικός μισθός είναι 37 δολάρια το
μήνα.

Τον περασμένο Νοέμβρη κάηκαν 112 εργαζόμενοι κλειδωμένοι στην αίθουσα εργοστασίου, κανένα όμως μέτρο προστασίας
δε λήφθηκε.

Το κτήριο Ράνια Πλάζα που κατέρρευσε είχε παρουσιάσει ρωγμές στις κολόνες του από μέρες, αλλά οι ιδιοκτήτες και οι
διευθυντές των εργοστασίων διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Απειλούσαν δε ότι θα περικόψουν το μισθό ή
και θ’ απολύσουν τους εργάτες που αρνούνταν να δουλέψουν. Το κτήριο είχε άδεια για 5 ορόφους, στους οποίους τελικά
προστέθηκαν άλλοι τρεις. Είχε κατασκευαστεί με κακής ποιότητας υλικά σε ακατάλληλο έδαφος και ήταν πλήρως ακατάλληλο
για βαριά μηχανήματα και τέτοιου είδους δραστηριότητα. Όμως λειτουργούσε, αφού ιδιοκτήτης του είναι ο επικεφαλής της
νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος, ο Μουχ. Ράνα. 

Ο Ράνα φυγαδεύτηκε με τη βοήθεια μελών του κόμματός του από το υπόγειο του γκρεμισμένου κτηρίου, όπου είχε καταφύγει
για την ασφάλειά του.

Τα 5.000 εργοστάσια φασόν στη χώρα δουλεύουν κατά κύριο λόγο για τις δυτικές πολυεθνικές ρούχων, που επωφελούνται
από το χαμηλό εργατικό κόστος και την ανυπαρξία (για να μην πούμε απαγόρευση) του συνδικαλισμού. Η βιομηχανία φασόν
αποφέρει στο κράτος και την πλουτοκρατία της χώρας περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως (το 80% των εξαγορών),
στις δε πολυεθνικές ρούχων αμύθητα κέρδη.

Μετά από τη διεθνή κατακραυγή, κάποιες απ’ αυτές απαίτησαν από την κυβέρνηση καλύτερους κτηριακούς ελέγχους και
συνθήκες εργασίας, με την απειλή ν’ αποσύρουν τις παραγγελίες τους. Αμφιβάλλουμε, φυσικά, ότι απειλές και δεσμεύσεις
θα τηρηθούν όταν μιλάμε για τόσα κέρδη εκατέρωθεν.

Στη γειτονική Καμπότζη, όπου επικρατούν παρόμοιες συνθήκες στέγασης και εργασιακών σχέσεων, κατέρρευσε η στέγη
εργοστασίου (φασόν) υποδημάτων. Έχασαν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια 30 άτομα, εκ των
οποίων 23 τραυματίες. Στη χώρα αυτή 500.000 άνθρωποι δουλεύουν στη βιομηχανία του φασόν με μισθό 75 δολάρια το μήνα
για προϊόντα πολυεθνικών της ΕΕ και των ΗΠΑ.

Αυτόν τον εργασιακό «παράδεισο» του εγκλήματος και της ασυδοσίας ευαγγελίζονται οι αστικές κυβερνήσεις και οι καπι-
ταλιστές, που θα ήθελαν να τον υλοποιήσουν και στη χώρα μας. Στο χέρι μας είναι να μην το επιτρέψουμε.      

ΗΠΑ: Πάντα παρών ο «Μεγάλος Αδελφός»
Σε αμερικανικές εφημερίδες δημοσιεύτηκε παραδοχή του πρώην συμβούλου της NSA (Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των

ΗΠΑ) Εντ. Σνόουντεν ότι η παραπάνω υπηρεσία (μία από τις 17 που «επίσημα» δραστηριοποιούνται στις ΗΠΑ) παρακολουθεί εκα-

τομμύρια τηλεφωνικές κλήσεις ανά τον κόσμο –ακόμα και κυβερνήσεων– και με το πρόγραμμα «Prism» μπορεί μέσω των server

της Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Apple να έχει πρόσβαση σε e-mails και διαδικτυακές συνομιλίες κάθε χρήστη του δια-

δικτύου.
Η αρχή της παρακολούθησης χρεώνεται στην προεδρία Μπους, συνεχίζεται όμως και με την έγκριση της κυβέρνησης Ομπάμα.

Πέραν της σκοπιμότητας της διαρροής αυτής σε διακυβερνητικό και διαμονοπωλιακό επίπεδο, πρέπει όλοι οι χρήστες του δια-

δικτύου να έχουν υπόψη τους ότι παρακολουθείται η δραστηριότητά τους σε πολλά επίπεδα.

Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν μπορεί να μείνει κρυφό. Ήδη στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ έφτιαξαν τα δημογραφικά

προφίλ 58 χιλιάδων ατόμων –χρηστών του Facebook– και κατόρθωσαν να μαντέψουν σωστά τη σεξουαλική προτίμηση αυτών

των ατόμων (κατά 65% έως 95%), τη διάκριση μεταξύ Αφρομερικανών και Καυκάσιων κατά 95% και τη διάκριση μεταξύ ρεπουμ-

πλικάνων και δημοκρατικών κατά 85%.
Ο διευθυντής της CIA είπε ότι το Facebook είναι το όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αφού όσοι καταχωρούν εκεί τα στοιχεία

τους και τα προσωπικά τους δεδομένα προσφέρουν στην υπηρεσία του «ξεκούραστη» συλλογή δεδομένων. 

Δεν υποτιμάμε τη χρησιμότητα του διαδικτύου, μην ξεχνάμε όμως ότι κυριαρχούν σε αυτό μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και

αυτοί καθορίζουν υπέρ ποιου θα είναι η ενημέρωση και η προπαγάνδα και ποιου τα συμφέροντα θα εξυπηρετεί.

Η αλήθεια εξάλλου δε βρίσκεται ούτε στα «προτεινόμενα», ούτε στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης, γι’ αυτό χρέος

μας είναι να την αναζητήσουμε προς όφελος της κοινωνίας και της εξάλειψης του εκμεταλλευτικού συστήματος.



ΔιεθνήΔελτία Τύπου

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 Ηλιείας. Το δίκαιο αίτημα των 200 εργατών γης να πληρωθούν τα δεδουλεμένα τους συνάντησε την ερ-
γοδοτική 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 Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Συμπαράσταση στον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΜΕΒΓΑΛ στον Ασπρόπυργο
Η ΟΓΕ εκφράζει τη στήριξη και τη συμπαράστασή της στον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στο εργοστάσιο της ΜΕΒΓΑΛ στον Ασπρόπυργο. 
Είμαστε στο πλευρό σας στη μάχη που δίνετε διεκδικώντας τα δεδουλευμένα 4 μηνών. Οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών ξέρουμε τι ση-

μαίνει να παλεύεις καθημερινά με την απληρωσιά, με την ανεργία, με την επίθεση στους μισθούς και τις συντάξεις.
Ξέρουμε όμως ακόμα πως η ελπίδα βρίσκεται εκεί που οι εργαζόμενοι δε σκύβουν το κεφάλι. Εκεί που παλεύουν για να γίνει νόμος το δίκιο

τους και όχι τα κέρδη των αφεντικών. Στη δύσκολη μάχη που δίνετε, στο πλευρό σας έχετε τους Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, που το επό-
μενο διάστημα θα πάρουν πρωτοβουλίες για να στηρίξουν τον αγώνα σας.

Αθήνα, 7/5/2013 - Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Προς τη Διοίκηση του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών
Για άλλη μια χρονιά το πρόβλημα των παιδικών σταθμών αναδεικνύεται για τα νέα ζευγάρια των εργατικών - λαϊκών οικογενειών εκρηκτικό.
Μετά τη συνολική επίθεση που έχουν δεχτεί οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι, τη μεγάλη αύξηση της ανεργίας, τη μείωση των μισθών, τα χαράτσια,

το κόψιμο πολλών επιδομάτων, που έτσι κι αλλιώς έχουν κάνει δυσβάστακτη τη διαβίωσή τους έρχεται να προστεθεί αυτή την περίοδο και το ζήτημα,
το αν τα παιδιά τους θα τα πάρουν στους παιδικούς σταθμούς ή αν θα μπορούν να ανταποκριθούν στα ήδη δυσβάστακτα τροφεία.

Ήδη τη χρονιά που διανύουμε πολλοί παιδικοί σταθμοί έκλεισαν με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μείνουν έξω. Τα στοιχεία από μόνα τους είναι
αποκαλυπτικά. Μόνο από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, από τις 96.130 αιτήσεις που είχαν γίνει έμειναν έξω από τους παιδικούς σταθμούς 53.000 παιδιά.
Ταυτόχρονα χιλιάδες ήταν οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα.

Είναι σίγουρο πως οι αιτήσεις με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θα είναι πολύ πιο αυξημένες, αφού σε αυτό το πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι
άνεργες μητέρες, οι μητέρες που εργάζονται με ελαστικές εργασιακές σχέσεις και αδυνατούν να πληρώσουν τροφεία.

Ιδιαίτερα για το Δήμο της Αθήνας, ήδη έχουν γίνει αιτήσεις για 3.500 περίπου επανεγγραφές, ενώ διαφαίνεται ότι τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν
με τη νέα χρονιά θα είναι ακόμη λιγότερα με βάση αντίστοιχη μελέτη του Πολυτεχνείου, αλλά και με βάση πόσοι παιδαγωγοί θα εργάζονται, αφού
λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης θα απολυθούν εκατοντάδες εργαζόμενοι. Επίσης δεν έχουν προσληφθεί ακόμη οι 275 εργαζόμενοι διαφόρων
ειδικοτήτων που πέτυχαν στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, αφού η τρικομματική κυβέρνηση έχει παγώσει τις προσλήψεις και η δημοτική αρχή δεν κάνει
τίποτα για να προσληφθούν. Από την άλλη πετιούνται στο δρόμο οι 99 εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, οι 40 προσληφθέντες μέσω του ΕΣΠΑ, οι 18
μέσω ΜΚΟ και βέβαια είναι άγνωστο με τους 160 συμβασιούχους που έχουν λήξει οι συμβάσεις τους και έχουν προχωρήσει σε ασφαλιστικά μέτρα.

Οι νέοι γονείς εκτός από τα τροφεία επιβαρύνονται και με άλλα έξοδα για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών αφού κατά τη διάρκεια της χρονιάς
καλούνται να πληρώσουν για αναλώσιμα υλικά, πολιτιστικές δραστηριότητες.

Σ’ αυτές τις συνθήκες είναι επιτακτικό κανένα παιδί να μην μείνει εκτός παιδικών σταθμών. Γιατί πρώτα απ’ όλα αφορά τη σωστή διαπαιδαγώγηση
και κοινωνικοποίηση των παιδιών των λαϊκών οικογενειών, την ομαλή εξέλιξη και ανάπτυξη τους. ιδιαίτερα για τα παιδιά των ανέργων λόγω και
των δύσκολων συνθηκών που υπάρχουν στα σπίτια τους.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας παίρνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών δεν είναι εμπόρευμα και μπροστά στη ση-
μερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση για τη λαϊκή οικογένεια απαιτεί: 
• Να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά ελλήνων και μεταναστών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Να μην κλείσει κανένας βρεφονηπιακός σταθμός. Να αξιοποιηθούν δημοτικά και κρατικά κτήρια και να υλοποιηθεί η σχετική μελέτη για ασφαλείς

προκάτ κατασκευής βρεφονηπιακούς σταθμούς, που κατασκευάζονται σύντομα και με χαμηλό κόστος ώστε να δοθεί λύση το ζήτημα φιλοξενίας
των παιδιών.

• Να καταργηθούν τα τροφεία και οποιαδήποτε είδους πληρωμή από τις οικογένειες.
• Μόνιμο, εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό με τον ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής και με ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα. 
• Να μην γίνει καμία απόλυση εργαζόμενου. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Δημόσιους – Δωρεάν - Σύγχρονους και Ασφαλείς Παιδικούς Σταθμούς με κτιριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, ποιότητα του φαγητού.
Οι νέες μητέρες και τα νέα ζευγάρια μέσα απ’ τους Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, τους Συλλόγους Γονέων, τα ταξικά σωματεία, τις Λαϊκές Επι-

τροπές θα παλέψουν για να μην απορριφθεί καμία αίτηση από τους παιδικούς σταθμούς.
Θα σταθούμε απέναντι στην προσπάθεια του φασιστικού – ναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής που με στόχο να αθωώσει την αντιλαϊκή

πολιτική προβάλλει ως αιτία των προβλημάτων  τους μετανάστες και τα παιδιά τους.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή, τη Διοίκηση του Βρεφοκομείου Αθηνών να διεκδικήσουν άμεση κρατική επιχορήγηση για να αντιμετωπιστεί η σημερινή

εκρηκτική κατάσταση. Αθήνα, 20/5/2013
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Δελτία Τύπου

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της ΟΓΕ για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και το κλείσιμο της ΕΡΤ

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει την απαράδεκτη απόφαση της τρικομματικής κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ εν μία νυκτί με
την κατάπτυστη μεθόδευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, πετώντας στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους και εργαζόμενες.

Παράλληλα ανοίγει ορθάνοικτα την πόρτα της ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και των άλλων δημόσιων φορέων που κα-
ταργεί.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους εργαζόμενους και ιδιαίτερα στις εργαζόμενες γυναίκες της ΕΡΤ και των άλλων δημόσιων φορέων
που καταργούνται και τις καλούμε να ορθώσουν το ανάστημά τους και να αντισταθούν αγωνιστικά στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική της
κυβέρνησης και της ΕΕ.

Αθήνα, 11/6/2013 - Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για την απόλυση της μωρομάνας από την φαρμακευτική εταιρεία «Nutrimedica»
Η ΟΓΕ καταγγέλλει την απόλυση εργαζόμενης μωρομάνας, στην οποία προχώρησε η φαρμακευτική εταιρεία «Nutrimedica» τον περασμένο

Μάρτη, μόλις η εργαζόμενη επέστρεψε στη δουλειά της μετά την άδεια λοχείας. Η απόλυση αυτή αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα για τον τρόπο
που αντιμετωπίζει η εργοδοσία τη μητρότητα και το δικαίωμα των γυναικών σε αυτή. Παράλληλα, κάνει για ακόμα μια φορά καθαρό πως μπροστά
στα συμφέροντα της εργοδοσίας κουρελιάζονται και οι στοιχειώδεις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν για τη μητρότητα. Κι αυτό γιατί η ερ-
γαζόμενη απολύθηκε 10 μήνες μετά τον τοκετό ενώ ο νόμος απαγορεύει την απόλυση της εργαζόμενης μητέρας για 18 μήνες μετά τη γέννηση
του παιδιού. Επιπλέον, ο εκδικητικός χαρακτήρας της απόλυσης, αφού η εργαζόμενη είχε καταθέσει ως μάρτυρας υπέρ απολυμένων συναδέλ-
φων της σε δικαστική διαμάχη τους με την εταιρεία, αλλά και η μήνυση στην οποία προχώρησε ο εργοδότης σε βάρος της, υπογραμμίζουν το
βαθμό στον οποίο έχει σήμερα αποθρασυνθεί η εργοδοσία, ενισχυμένη με το αντιλαϊκό - αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο το οποίο της έχουν
εξασφαλίσει διαδοχικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, υλοποιώντας τη στρατηγική της ΕΕ. 

Με αφορμή τη συγκεκριμένη απόλυση η ΟΓΕ τονίζει στις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων: Τα κέρδη των επιχειρήσεων θρέφονται από τον
απλήρωτο μόχθο των εργαζομένων, από την καταδίωξη της μητρότητας ως «κόστος», από την καταπάτηση των εργασιακών και ασφαλιστικών
δικαιωμάτων των γυναικών και όλων γενικά των εργαζομένων. Στην προσπάθεια να θυσιαστεί κάθε εργατικό δικαίωμα στο βωμό της «αντα-
γωνιστικότητας» να απαντήσουμε με πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες μας, για κοινωνική αναγνώριση και προστασία της μητρότητας, δυναμώ-
νοντας το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, την Κοινωνική Συμμαχία.

Αθήνα, 16/5/2013 - Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για την 34η Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) θα πορευτεί μαζί με τους χιλιάδες αγωνιστές της ειρήνης την Κυριακή στις 19 Μάη 2013 στη Μαρα-

θώνια 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 μονοπωλιακών ομίλων.
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. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας συμμετέχοντας στην 34η Μαραθώνια

Πορεία Ειρήνης θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση που θα γίνει στη στάση στην Παλλήνη και θα βρίσκεται με πανό στις 6 το απόγευμα
στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να πορευτεί προς την Ισραηλινή Πρεσβεία.

Αθήνα, 16/5/2013 - Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Διαμαρτυρία της ΟΓΕ στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
για την απελευθέρωση των 5 Kουβανών πατριωτών

Oι πέντε Κουβανοί πατριώτες Αντόνιο Γκερέρο, Φερνάντο Γκονζάλες, Ραμόν Λαμπανίνιο, Χεράρδο Ερνάντες και Ρενέ Γκονζάλες έχουν κα-
ταδικαστεί σε εξοντωτικές ποινές φυλάκισης από τα δικαστήρια των ΗΠΑ γιατί όρθωσαν το ανάστημά τους και υπερασπίστηκαν την πατρίδα
τους ενάντια στα σχέδια δολιοφθοράς και υπονόμευσης της εθνικής κυριαρχίας της Κούβας.

Η σύλληψη τους στις 12 Σεπτεμβρίου 1998 από το FBI δεν είναι τίποτα παραπάνω από την προσπάθεια των ΗΠΑ να ποινικοποιήσουν και να
τρομοκρατήσουν τους λαούς που αντιστέκονται στα ιμπεριαλιστικά τους σχέδια και υπερασπίζονται την εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπειά τους.

Σήμερα, τέσσερις από αυτούς βρίσκονται ακόμα παράνομα έγκλειστοι στις φυλακές των ΗΠΑ, παρόλο που κατά τη διάτρητη διαδικασία στα
δικαστήρια της χώρας σας όλες οι χαλκευμένες κατηγορίες εναντίον τους κατέρρευσαν. Για τον πέμπτο, το Ρενέ Γκονζάλες, που έχει πλέον
επιστρέψει στην Κούβα, συνεχίζονται, κατά παράβαση των θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι περιοριστικοί όροι.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον απάνθρωπο, παράνομο και εξοντωτικό εγκλεισμό στις φυλακές σας των Χεράρδο Ερνάντες, Ραμόν Λαμπανίνιο, Αντόνιο
Γκερέρο, Φερνάντο Γκονζάλες, καθώς και την απαγόρευση στις οικογένειές τους να τους επισκεφθούν.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τον βάρβαρο περιορισμό του Ρενέ Γκονζάλες  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την απελευθέρωση και των 5 Κουβανών πατριωτών ΤΩΡΑ και την επιστροφή τους στην πατρίδα τους.  
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση άρση του εγκληματικού αποκλεισμού της Κούβας από την κυβέρνησή σας. 
Στο πλευρό των 5 Κουβανών ηρώων συνεχίζουν να βρίσκονται εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη απαιτώντας να απελευθερωθούν

τώρα. Το ζήτημα της απελευθέρωσης των 5 Κουβανών πατριωτών αφορά την πάλη όλων των λαών να καθορίζουν το παρόν και το μέλλον
τους οι ίδιοι ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών.

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας -  Αθήνα, 17/5/2013
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Υπόμνημα προς την Πρεσβεία της Ινδίας στην Αθήνα
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει για άλλη μια φορά τα αποτρόπαια εγκλήματα βιασμών που εξακολουθούν να συμβαίνουν στη

χώρα της Ινδίας.
Μετά τον ομαδικό βιασμό της 23χρονης με αποτέλεσμα και το θάνατό της, έχουν δει το φως της δημοσιότητας αλλεπάλληλα κρούσματα βια-

σμών, με τελευταίο το βιασμό της 5χρονης, από γείτονά της, που την είχε απαγάγει και την κρατούσε βασανίζοντας την επί 48 ώρες, στο κρατίδιο
Μάντια Πραντές, ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε κλειδωμένη, με σκοπό να πεθάνει. Το κοριτσάκι ανακαλύφθηκε από περαστικούς που άκου-
σαν τις φωνές του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επεμβάσεις, χωρίς επιτυχία όμως, αφού τα εσωτερικά τραύματα τα
οποία έφερε εξαιτίας του βιασμού, οδήγησαν τελικά στο θάνατό του. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες και στις μανάδες της Ινδίας, είμαστε μαζί τους στον αγώνα που κάνουν ζητώντας δικαιοσύνη
και αυστηροποίηση των νόμων κατά των βιασμών και της σεξουαλικής κακοποίησης των γυναικών και των παιδιών.

Ο κατάλογος των καταγγελιών στη χώρα της Ινδίας δεν έχει τέλος, αφού σύμφωνα με στοιχεία, μόνο το 2012 έχουν καταγγελθεί περισσότεροι
από 600 βιασμοί μόνο στην πρωτεύουσα της Ινδίας. Ενώ για το 2011 σε όλη τη χώρα καταγγέλθηκαν 24.206 βιασμοί.

Είναι σίγουρο ότι τα περιστατικά είναι πολύ περισσότερα αφού πολλές γυναίκες αποτρέπονται ή συναντάνε την άρνηση της αστυνομίας να
καταγράψει τις καταγγελίες. Όπως στην περίπτωση της 17χρονης που αυτοκτόνησε λόγω αυτής της στάσης.

Η κυβέρνηση της χώρας σας έχει μεγάλη ευθύνη, ολιγωρεί μπροστά σε αυτό το φαινόμενο που εξελίσσεται σε μάστιγα και δεν το αντιμετω-
πίζει.

Αν και γνωρίζουμε ότι όσα μέτρα και να παρθούν, όσο σκληρή και αν γίνει η νομοθεσία, το φαινόμενο της βίας και των βιασμών γυναικών και
των παιδιών δε θα εξαλειφθεί. Είναι φαινόμενο που χαρακτηρίζει όλες τις χώρες του καπιταλιστικού κόσμου. 

Είναι κοινωνικό φαινόμενο με συγκεκριμένες οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές αιτίες.
Είναι ακραία φυλετική διάκριση των ταξικών εκμεταλλευτικών κοινωνιών.
Η βία και οι βιασμοί κατά των γυναικών και παιδιών θα εξαλειφθούν μόνο σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Μόνο σ’ αυτή την κοινωνία οι γυναίκες δε θα υφίστανται την ταξική εκμετάλλευση και τη φυλετική καταπίεση.  
Οι γυναίκες των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ ζητάμε από την κυβέρνηση της χώρας σας, άμεσα να παρέμβει για να σταματήσει αυτό

το φαινόμενο.
Απαιτούμε την καταδίκη των υπαιτίων και την επιβολή σκληρών νόμων ενάντια στους βιαστές.
Λέμε στις γυναίκες της Ινδίας ότι δεν είναι μόνες τους, στον αγώνα που κάνουν για να σταματήσει η μάστιγα των βιασμών.

Μήνυμα αλληλεγγύης της ΟΓΕ στις γυναίκες του «Πατριωτικού Μετώπου 
Εργαζομένων Γυναικών Τουρκίας», μέλος Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΔΟΓ:

Αγαπητές συναγωνίστριες, 
Παρακολουθούμε με αγωνία τα γεγονότα των τελευταίων ημερών στη χώρα σας και τη βίαιη επίθεση κατά των διαδηλώσεων στην Κων-

σταντινούπολη και τις άλλες πόλεις της Τουρκίας.
Οι γυναίκες της ΟΓΕ καταδικάζουμε την καταστολή και τον αυταρχισμό της Κυβέρνησης Ερντογάν και εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στις

γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων και στο λαό της Τουρκίας που αγωνίζονται ενάντια στις αντιλαϊκές, αντεργατικές πολιτικές της Τούρκικης
κυβέρνησης και δε διστάζουν να ορθώσουν το ανάστημά τους στον αυταρχισμό.

Βροντοφωνάζουμε στην Ελλάδα μαζί με τους συμμάχους μας εργάτες και εργάτριες, αγρότες και αγρότισσες, αυταπασχολούμενους/ες, σπου-
δαστές και σπουδάστριες :

«Αλληλεγγύη στον Τούρκικο λαό, κόντρα στα μονοπώλια και τον αυταρχισμό».
Οι γυναίκες της ΟΓΕ πιστεύουμε πως η πάλη του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος και γενικά του λαϊκού κινήματος πρέπει να στρέφεται

ενάντια στα μονοπώλια, δηλαδή στις αιτίες που γεννάνε τις αντιλαϊκές πολιτικές των αστικών κυβερνήσεων και στους ιμπεριαλιστικούς οργα-
νισμούς. Να ανοίγει το δρόμο για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για την κοινωνική ισότητα και την ισοτιμία των γυναικών.

Σ αυτόν τον αγώνα είμαστε δίπλα σας.
Ζήτω η φιλία των λαών, όχι στο μίσος των εθνικιστών.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ)

Συλλαλητήριο για την υπεράσπιση της Κυριακής αργίας

Η ΟΓΕ καλεί στις εργαζόμενες, στις άνεργες, στις νέες γυναίκες να πάρουν μέρος στα συλλαλητήρια υπεράσπισης στις κυριακάτικης αργίας,
που διοργανώνουν την Τρίτη το απόγευμα σωματεία εργαζομένων στο εμπόριο και ενώσεις αυτοαπασχολούμενων. 

Οι γυναίκες εμποροϋπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενες με τα μικρομάγαζα, αλλά και στις οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να στείλουμε
απάντηση στην κυβέρνηση, την ΕΕ και στις πολυεθνικές που στις θέλουν σύγχρονους σκλάβους για να αυξάνουν τα κέρδη στις: Την Κυριακή –
αργία την κατακτήσαμε με αγώνες, τη θέλουμε για εμάς και στις οικογένειές στις, δεν θα τη χαρίσουμε στα αφεντικά!

Στις την Τρίτη στις 7 το απόγευμα στην Ομόνοια.
Αθήνα, 21/7/2013 - Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -  ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η ΟΓΕ καταγγέλλει την προκλητική και προαποφασισμένη τρομοκρατική απόλυση της Προέδρου της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας,

Ασημίνας Καραμπέτσου, από το ξενοδοχείο της Ερέτριας Avantis suites Hotel ιδιοκτησίας του κ. Κάλφα Γεώργιου, Γενικού Γραμματέα της
Ένωσης Ξενοδόχων Εύβοιας. Η Α. Καραμπέτσου εκτός από συνδικαλίστρια στις γραμμές του ταξικού κινήματος, είναι και δραστήριο στέλεχος
του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΓΕ, ως αναπληρωματικό του μέλος.  

Η εργαζόμενη απολύθηκε απολύτως εκδικητικά επειδή με παρέμβασή της στην Επιθεώρηση Εργασίας διεκδίκησε ανθρώπινες συνθήκες
δουλειάς για όλο το προσωπικό, διεκδίκησε τα δικαιώματα των εργαζομένων, την εφαρμογή των όρων της κλαδικής σύμβασης ΣΣΕ ενάντια
στην κατάπτυστη επιχειρησιακή σύμβαση, σταθερά ωράρια εργασίας, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, διαλείμματα κ.α.. Δεν είναι τυχαίο ότι απολύθηκε
την επόμενη μέρα από την 24ωρη πανελλαδική πανεργατική απεργία της 16ης Ιούλη, στην οποία και συμμετείχε. Η εργοδοτική τρομοκρατία,
προκειμένου να εξασφαλίσει τα κέρδη της, για άλλη μια φορά έδειξε το ωμό πρόσωπό της όπως κάνει απέναντι σε κάθε εργαζόμενο και εργα-
ζόμενη που διεκδικεί τα δικαιώματά του και τις κατακτήσεις του.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας στέκεται στο πλευρό των γυναικών των λαϊκών οικογενειών. Δίπλα στις εργαζόμενες και τις άνεργες που
πλήττονται βάναυσα ιδιαίτερα σήμερα σε συνθήκες οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης από τις πολιτικές της ΕΕ και των κυβερνήσεων που προωθούν
τα κέρδη των επιχειρηματιών, τσακίζοντας τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες. Στον τουρισμό και ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία εργάζονται κατά
πλειοψηφία γυναίκες κάτω από συνθήκες στυγνής εκμετάλλευσης με ελαστικά ωράρια εργασίας και εξουθενωτικές βάρδιες που τσακίζουν τον
οργανισμό τους και αποδομούν την οικογένειά τους. Ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν και τα προβλήματα της οικογένειάς τους, πολλές φορές
δεν έχουν που ν’ αφήσουν τα παιδιά τους (παιδικοί σταθμοί κλείνουν), ακριβοπληρώνουν τα προβλήματα της υγείας τους που απορρέουν και από
τις άσχημες εργασιακές σχέσεις, πληρώνουν ακριβά την όποια μόρφωση των παιδιών τους, ζουν την αγωνία για το μέλλον τους. 

Αποτέλεσμα αυτών των συνθηκών ζωής και δουλειάς (26 ώρες, με ένα διάλλειμα 6 ωρών) ήταν και η λιποθυμία της Ασημίνας στις 14 Ιούλη
και όχι ο αδύναμος οργανισμός της όπως προκλητικά της είπε ο εργοδότης της. 

Αυτή είναι η σύγχρονη σκλαβιά που θέλουν να επιβάλλουν στους εργαζόμενους και ιδίως στις γυναίκες, αυτό είναι το μέλλον που προδια-
γράφουν για μας και τα παιδιά μας: καθεστώς γαλέρας και δουλειά ήλιο με ήλιο για ένα κομμάτι ψωμί. Τους απαντάμε ότι η τρομοκρατία δε θα
περάσει!

Η ΟΓΕ καλεί τις εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες να οργανωθούν στα σωματεία τους, τους Συλλόγους και τις Ομάδες γυναικών της ΟΓΕ, να
ενισχύσουν την Κοινωνική Συμμαχία των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, των φτωχών αγροτών, των γυναικών, της νεολαίας για να
αντιμετωπίσουν την επίθεση της εργοδοσίας στους χώρους δουλειάς, να ενισχύσουν στην πράξη την αλληλεγγύη τους.

Καμία μόνη της! Οργανωμένα αντιπαλεύουμε τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας!
Απαιτούμε την επαναπρόσληψη της Ασημίνας Καραμπέτσου στο ξενοδοχείο της Ερέτριας Avantis suites Hotel ΤΩΡΑ! 

Αθήνα, 25/7/2013 - Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: Η εξέταση  για τον καρκίνο του μαστού αρχικού 
σταδίου να γίνεται δωρεάν σε όλες τις γυναίκες που τη χρειάζονται

Η ΟΓΕ καταγγέλλει μία ακόμα εγκληματική απόφαση του Υπουργού Υγείας, που αφορά την ανάκληση της χρηματοδότησης από τον ΕΟΠΥΥ
της  πολύ σοβαρής και ακριβής  διαγνωστικής εξέτασης oncotype DX, που χρειάζονται οι γυναίκες που πάσχουν  από  καρκίνο αρχικού σταδίου
του μαστού. 

Η εξέταση αυτή δίνει σημαντικές πληροφορίες στο γιατρό, αλλά και στην πάσχουσα, για την εξέλιξη της νόσου και τον προσδιορισμό της πιο
αποτελεσματικής,  στοχευμένης θεραπείας, δηλαδή  εάν χρειάζεται να γίνει χημειοθεραπεία ή όχι και ποσοτικοποιεί την πιθανότητα  υποτροπής
και επιτυχίας της χημειοθεραπείας.

Η αναγκαιότητα και χρησιμότητά της εξέτασης επιβεβαιώνεται και  από το ότι τα τελευταία χρόνια συμπεριλαμβάνεται στις  οδηγίες που δίνουν
διεθνείς και ευρωπαϊκοί φορείς στην ογκολογία.  Σημαντικό ποσοστό των γυναικών με αυτόν τον τύπο καρκίνου, δεν χρειάζεται να κάνουν χη-
μειοθεραπεία, μία θεραπεία επίπονη για την ασθενή και ολόκληρη την οικογένεια, λόγω των  σοβαρών παρενεργειών.  Το όφελος σωματικό,
ψυχικό και οικονομικό είναι τεράστιο.

Στις 12/6/2012 το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ) έδωσε θετική γνωμοδότηση εκτέλεσης της εξέτασης  και στην Ελλάδα  για τους τύπους
καρκίνου  που ενδείκνυται . Eτσι ο ΕΟΠΥΥ αποζημίωνε στο 80% του κόστους, την εξέταση που συνολικά ανέρχεται  στα 3.500 ευρώ. Το 20% το
πλήρωνε η ασθενής, που και αυτό το ποσοστό είναι δυσβάσταχτο έως και αδύνατο να πληρωθεί από την πλειοψηφία  των ασθενών γυναικών.
Στις 10/5/13 το Υπουργείο Υγείας  ανακάλεσε την έγκριση χορήγησης. Δηλαδή οι ασθενείς πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους των ποσό
των 3.500 ευρώ.

Η πολιτική υγείας της τρικομματικής κυβέρνησης, στα πλαίσια  της γενικότερης αντιλαϊκής πολιτικής της, δεν επιτρέπει πλέον τα «περιττά
έξοδα». Η υγεία των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων θυσιάζεται στο όνομα του κέρδους των μονοπωλίων. 

Η ΟΓΕ διεκδικεί όχι μόνο την άμεση επανέγκριση της εξέτασης για τις ασφαλισμένες του ΕΟΠΥΥ, αλλά την εκτέλεση της εξέτασης σε όλες τις
γυναίκες ασφαλισμένες και ανασφάλιστες, που την χρειάζονται χωρίς συμμετοχή, μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας. 
Απαιτούμε:

* Την επέκταση της oncotype DX για όλους τους τύπους καρκίνου που εγκρίνονται από τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
* Την εκτέλεση, με βάση εθνικό πρόγραμμα και σχεδιασμό όλων των προληπτικών εξετάσεων για τους γυναικείους καρκίνους και τον εμβο-

λιασμό σε όλες τις γυναίκες της χώρας μας. Η έγκαιρη διάγνωση σε αρχικό στάδιο  και η σωστή θεραπεία, εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο
ποσοστό  και τη θεραπεία του καρκίνου.
Η ΟΓΕ με τους  συλλόγους και τις  ομάδες της, αλλά  με τις ταξικές και ριζοσπαστικές συσπειρώσεις το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΥ, την ΠΑΣΕΒΕ και το

ΜΑΣ την κοινωνική συμμαχία, έχουμε ήδη εντάξει και το αίτημα αυτό στο γενικότερο πλαίσιο των  αιτημάτων μας για την υγεία.
Παλεύουμε για ένα  αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν  σύστημα υγείας – πρόνοιας με κεντρικό σχεδιασμό και χρηματοδότηση από τον κρατικό

προϋπολογισμό, γιατί μόνο μέσα σε αυτό μπορεί να εξασφαλισθεί ο κοινωνικός χαρακτήρας της υγείας, η δωρεάν και ισότιμη εξασφάλισή της
σε όλους.

Ιούνης 2013
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Ο Σύλλογος Γυναικών Πειραιά «Η Πρόοδος» και το παράρτημα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Πειραιά συνδιοργά-
νωσαν στις 18 Μάη στο περιβολάκι της Αγίας Σοφίας εκδήλωση-αφιέρωμα στην ειρήνη με θέμα: «Η Αντιφασι-
στική Νίκη των λαών». Η εκδήλωση ξεκίνησε με αποσπάσματα του παιδικού θεατρικού έργου Το γαϊτανάκι από
τη νεογέννητη παιδική θεατρική ομάδα του Συλλόγου. Συνεχίστηκε με ιστορική αναδρομή, σλάιντς, ποιήματα και
τραγούδια από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το σύνθημα: Εμπνεόμαστε, δι-
δασκόμαστε, συνεχίζουμε! 

Η Αγωνιστική Ομάδα Γυναικών Νέας Μάκρης - Μαραθώνα οργάνωσε πολιτιστικό - πολιτικό διήμερο
στις 14-15 Ιούλη στο πολιτιστικό κέντρο «Βασίλη Ρώτα». Την εκδήλωση εμπνεύστηκαν, δούλεψαν και παρου-
σίασαν οι ίδιες οι γυναίκες της ομάδας, με θέμα «Πορτρέτα γυναικών». Την 1η μέρα παρουσίασαν θεατρικό δρώ-
μενο για 10 αγωνίστριες γυναίκες, που πλαισιωνόταν από μουσική και προβολή βίντεο με σκίτσα της Κατερίνας
Χαριάτη από τόπους εξορίας. Στην αίθουσα υπήρχε έκθεση ζωγραφικής με θέμα τα πορτρέτα των 10 αγωνιστριών,
δουλεμένα με κάρβουνο και μολύβι από γυναίκες της Ομάδας. Η 2η μέρα αφιερώθηκε στην 1η απεργία γυναικών
στην Ελλάδα στο Εργοστάσιο Ρετσίνα στον Πειραιά, διαβάστηκαν κείμενα από το βιβλίο Εκείνο το πρωί της Ίρις
Αυδής - Καλκάνη, προβλήθηκε η μικρού μήκους ταινία Κατάληψη κι ακολούθησε συζήτηση.

Επίσης, στις 23 Ιούλη η Ομάδα συμμετείχε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας για την τραγική
κατάσταση που επικρατεί στα Κέντρα Υγείας της περιοχής και η οποία διοργανώθηκε από το Εργατοϋπαλληλικό
Κέντρο Λαυρίου και Λαϊκές Επιτροπές της Ανατολικής Αττικής. 

Το Σάββατο 8 Ιούνη, η Ομάδα Γυναικών Παλλήνης - Ανθούσας - Γέρακα, στο Πνευματικό Κέντρο της
Παλλήνης, φιλοξένησε την παράσταση Τρόμος και Αθλιότητα στο Γ΄ Ράιχ από το ομώνυμο έργο του Μπέρτολτ
Μπρεχτ, την οποία παρουσίασε η θεατρική ομάδα του ΠΑΜΕ. 

Οι γυναίκες της Ομάδας Ραφήνας - Πικερμίου το βράδυ της Παρασκευής 28 Ιούνη, με αφορμή τα 37 χρό-
νια ΟΓΕ, στο δημοτικό πάρκο πραγματοποίησαν με επιτυχία εκδήλωση με θέμα «Παιδί και ρατσισμός». Μέσα
από τη βιωματική δράση τα παιδιά κατασκεύασαν κούκλες, ζωγράφισαν, έκαναν κολάζ, έπαιξαν, διασκέδασαν
αλλά κι έλαβαν το μήνυμα για μια κοινωνία δίχως διακρίσεις. Στη συνέχεια έγινε προβολή Μαύρου Θεάτρου με
τίτλο Τα όνειρα του Μπούρου και η εκδήλωση έκλεισε με έντεχνα τραγούδια από τοπικό μουσικό σχήμα.

Ο Σύλλογος Γυναικών Δεσκάτης πραγματοποίησε στις 23 Ιούνη εκδρομή στο Παλαιό Τρίκερι, εκπληρώ-
νοντας μια χρόνια επιθυμία του να επισκεφτεί τον τόπο όπου εξορίστηκαν περίπου 5 χιλιάδες γυναίκες κατά τη
μεταπολεμική περίοδο 1948-1953, μεταξύ των οποίων και πολλές Δεσκατιώτισσες.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση κατέθεσαν λίγα λουλούδια και ο γιατρός Γκαγκτζής Χρήστος διάβασε τα ονόματα των
γυναικών της Δεσκάτης που εξορίστηκαν εκεί, μεταξύ των οποίων ήταν και η μητέρα του.

Ο Σύλλογος Γυναικών Κω προχώρησε σε μια σειρά εκδηλώσεις που περιελάμβαναν δημιουργική απασχό-
ληση, παραστάσεις κουκλοθέατρου και του έργου της Ευγενίας Φακίνου Ντενεκεδούπολη στο 3ο Δημοτικό Σχο-
λείο στην πόλη της Κω, αλλά και στα δημοτικά σχολεία της Αντιμάχειας και της Κεφάλου, απευθυνόμενος στα
παιδιά και τους γονείς τους, με τελευταίο σταθμό την εκδήλωση στο Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου στις 16 Ιούνη.
Να σημειώσουμε ότι στις παραπάνω εκδηλώσεις λειτουργούσε και έκθεση παιδικού βιβλίου.

Την Τετάρτη 7 Αυγούστου, στα Πευκάκια της Ν. Χώρας στα Χανιά πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που είχαν
προγραμματίσει από κοινού ο Σύλλογος Γυναικών Χανίων και η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη συμπλήρωση 68 χρόνων από τη ρίψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και
το Ναγκασάκι. Περιελάμβανε ομιλίες εκ μέρους του Συλλόγου Γυναικών και της Επιτροπής Ειρήνης, προβολή

Μπορεί το καλοκαίρι να χαρακτηρίζεται ως μια πιο χαλαρή περίοδος, όμως οι Σύλλογοι και οι
Ομάδες της ΟΓΕ σε όλη την Ελλάδα δεν «κατέβασαν ρολά», συνέχισαν την αγωνιστική τους

δράση αλλά και την πολιτιστική τους παρέμβαση για μικρούς και μεγάλους, δίνοντας την ευκαι-
ρία σ’ εμάς και τα παιδιά μας που δεν είχαμε την ανάλογη οικονομική δυνατότητα να περά-
σουμε ένα πιο δημιουργικό καλοκαίρι. Κάποιες από αυτές σας παραθέτουμε στη συνέχεια.
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της αντιναζιστικής σοβιετικής ταινίας του Έλεμ Κλίμοφ Έλα να δεις και ζωγραφική για τα παιδιά. 
Οι ομιλητές αναφέρθηκαν τόσο στα γεγονότα της εποχής εκείνης, στη φρίκη που έζησαν οι κάτοικοι των 2 πό-

λεων, στο θάνατο που σκόρπισαν οι βόμβες και στις επιπτώσεις που είχαν στην υγεία τους από την έκλυση της
ραδιενέργειας, όσο και στο σημερινό κίνδυνο μιας γενικευμένης σύρραξης στην περιοχή της Μεσογείου, με αφορμή
και τις εξελίξεις στη Συρία και το Ιράν. 

Ιδιαίτερα συγκινητική κι ελπιδοφόρα ήταν η εικόνα των παιδιών να ζωγραφίζουν με το δικό τους τρόπο την
Ειρήνη.

Σεμινάριο με θέμα «Γνώρισε την ΟΓΕ, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα» πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Ιωαννίνων στις 29 Ιούνη. 

Το σεμινάριο ξεκίνησε με ομιλία από την Πρόεδρο της ΟΓΕ, Μαιρήνη Στεφανίδη, όπου έγινε μια σύντομη ιστο-
ρική αναδρομή στις ρίζες του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος. Στη συνέχεια έγινε εκτενής αναφορά στο χα-
ρακτήρα και τη δράση της ΟΓΕ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ακολούθησε συζήτηση στην οποία φάνηκε ότι οι γυναίκες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων είναι αγανακτι-
σμένες και προβληματισμένες συνολικά για τη ζωή τους και ότι αυτό που πρέπει να κάνει σήμερα κάθε μέλος του
Συλλόγου είναι το να έρθει σ’ επαφή με περισσότερες γυναίκες, να ξεπεραστούν οι αδυναμίες, ώστε να ενισχύσουν
τη Λαϊκή Συμμαχία για να εμποδιστούν τα μέτρα που έρχονται, για τη ριζική ανατροπή αυτής της εκμεταλλευτικής
κοινωνίας.

Στο τέλος του σεμιναρίου συζητήθηκαν οι στόχοι πάλης του Συλλόγου για το επόμενο διάστημα.  

Η Ομάδα Γυναικών Σεπολίων Κολωνού πραγματοποίησε στις 5 Ιούνη γιορτή για τα παιδιά, στην οποία
ταυτόχρονα συζητούσαν με τους γονείς, ενώ έγινε και ομιλία από την Εύη Κοντόρα, μέλος του προεδρείου της
ΟΓΕ.

Η Ομάδα Γυναικών Νάουσας, συμπαραστεκόμενη στους αγρότες της περιοχής, που φέτος χτυπήθηκαν
από τον παγετό και το χαλάζι που κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την παραγωγή τους, μοίρασε στις αγρότισσες ανα-
κοίνωση με την οποία τις καλούσε να οργανωθούν στον αγροτικό σύλλογο «Μαρίνο Αντύπα» και στην Ομάδα της
ΟΓΕ.

Επίσης, στις 30 Ιούνη πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα η ετήσια Πανελλήνια Συνάντηση των Επαναπατρι-
σθέντων μαχητών ΕΑΜ και ΔΣΕ όπου εκπρόσωπος της Ομάδας απηύθυνε θερμό χαιρετισμό ιδιαίτερα στις γυ-
ναίκες μαχήτριες.

Τέλος, ο Σύλλογος Γυναικών Πολίχνης Θεσσαλονίκης έχει κάνει μια σοβαρή προσπάθεια, σε συνεργασία
με τη Λαϊκή Επιτροπή Πολίχνης, για να δείξει την αλληλεγγύη του στις λαϊκές οικογένειες της περιοχής που
αδυνατούν ν’ ανταπεξέλθουν οικονομικά στην καθημερινή τους επιβίωση.

Ήδη από το Νοέμβρη του 2012 ξεκίνησαν μια προσπάθεια συλλογής τροφίμων και ρούχων τα οποία μοιράζονται
στα γραφεία του Συλλόγου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Σύλλογος απευθύνθηκε με γραπτή επιστολή στα μεγάλα super market της περιοχής,
των οποίων η απάντηση ήταν αρνητική…

Έτσι, με κείμενο που ανέφερε ότι η Λαϊκή Επιτροπή Πολίχνης ξεκίνησε τη συλλογή τροφίμων και ρούχων στα
γραφεία του Συλλόγου Γυναικών, ξεκίνησαν την ενημέρωση στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες της περιο-
χής, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στην προσπάθεια αυτή. Ο Σύλλογος, συζητώντας με γυναίκες που ανταποκρίθηκαν,
τις ενημέρωνε για τη δράση του, την ΟΓΕ, τους εξήγησε ότι οι γυναίκες του Συλλόγου είναι γυναίκες που αγω-
νίζονται και διεκδικούν τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους, που στέκονται αλληλέγγυες στα προβλήματα
της καθημερινής επιβίωσης δίχως να ζητάνε ανταλλάγματα, που καλούν τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας να
μην είναι θεατές των όσων διαδραματίζονται γύρω τους, αλλά να πάρουν ενεργό μέρος στην πάλη ενάντια στην
εκμετάλλευση και την αδικία που βιώνουμε. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετές από αυτές τις γυναίκες να γίνουν μέλη
του Συλλόγου. 

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια της
συναγωνίστριας Λουίζας Λαμπρούλη που πρόσφατα έφυγε από κοντά μας.

Η αγωνιστική της διαδρομή και η συμβολή της στην ανάπτυξη του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος
στη Λάρισα θα μείνουν αξέχαστα στις συναγωνίστριές της.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ)
* * *

Συναγωνίστρια και φίλη Έφη, εκφράζουμε τη βαθιά λύπη μας για τον ξαφνικό χαμό του αγαπημένου σου
γιου. Σ’ αυτόν τον αγώνα της ζωής θα είμαστε δίπλα σου.

Οι συναγωνίστριές σου από την Ομάδα Γυναικών του Μαλεβιζίου Ηρακλείου της ΟΓΕ.



Ι
Τη μέρα που σε γέννησα τ’ αδέρφια σου πεινάγαν,
δεν είχα σούπα να τους δώσω κι έκλαιγαν συνέχεια.
Τη μέρα που σε γέννησα μας έκοψαν το γκάζι·
με φως σβηστό σ’ εδέχτη ο κόσμος μέσα στην ανέχεια.

Εννιά μες στην κοιλιά μου εγώ σε κουβαλούσα μήνες.
Με τον πατέρα σου μιλούσα –λέγαμε πώς να ’σαι;
Για τους γιατρούς δεν είχαμε ούτε τσακιστή δεκάρα.
Ψωμί σού φέρνω (μου ’λεγε), ξανά πατάτες βράσε.

Τις μέρες που γκαστρώθηκα, είχαμε (θυμάμαι) θάψει
τη ζωή μας κι ήταν οι ελπίδες για δουλειά φευγάτες.
Ο Μαρξ κι ο Λένιν μοναχά μας έλεγαν με γνώση
πως είν’ για μας το μέλλον κρατημένο: τους εργάτες.

ΙΙ
Μες στην κοιλιά μου, τότε που σε κουβαλούσα,
καλό δεν ήταν τίποτα παντού τριγύρω·
και το μωρό μου το κακόμοιρο που θα ’ρθει
σε κόσμον άσκημο να βγει τράβηξε κλήρο.

Απόφαση πως μόνη θα νοιαστώ επήρα,
προτού το φως να ιδεί, αυτός να ’ναι σαΐνι.
Αυτός, που μέσα μου κουβάλαγα, ας φροντίσει
καλύτερος ο κόσμος πια για μας να γίνει.

Τα κάρβουνα βουνά έβλεπα μεγάλα να ’ναι
στις μάντρες κι έλεγα: «Τα δάκρυα μη σε πιάνουν!»
Αυτός, που μέσα μου κουβάλαγα, ας φροντίσει
και κάρβουνα να βγει να βρει να τον ζεστάνουν.

Τα μάτια μου καρβέλια τρώγαν στη βιτρίνα,
μα ψίχουλο δεν έβρισκαν οι πεινασμένοι.
Αυτός, που μέσα μου κουβάλαγα, ας φροντίσει
και αυτός να ’χει ψωμί και γι’ αλλουνούς να μένει.

Και τον πατέρα του στον πόλεμο τού πήραν·
και πήγε εκεί, μα δίχως να γυρίσει πίσω.
Αυτός, που μέσα μου κουβάλαγα, ας φροντίσει
μην του συμβεί κι αυτόνε να νεκροφιλήσω.

Μες στην κοιλιά μου τότε που σε κουβαλούσα,
σιγόλεγα από μέσα μου και πώς να μοιάζεις;
Εσύ, που εντός μου σε κουβάλησα, δεν πρέπει...
εσύ... ποτέ δεν πρέπει φρένο εσύ να βάζεις!

III
Σε κουβαλούσα στην κοιλιά και γύρω μου όλμοι
επέφταν, κι ήταν πόλεμος, μάχη μεγάλη.
Να σε συλλάβω μου ’παν άλογη είναι τόλμη.
Το θάρρος όμως μου ’λεγε πού θα με βγάλει.

Ο Μόλτκε και ο Μπλίχερ, στρατηγοί βαρβάτοι,
στη νίκη δεν εφτάσανε ποτέ, παιδί μου,
εκεί, όπου κάτι πάνες πρόχειρες και κάτι
φασκιές είν’ νίκη θριαμβευτική δική μου.

Με γάλα και ψωμί καλύτερα μας βλέπει
η νίκη· το ζεστό δωμάτιο είναι μάχη
που εκερδήθη· κι ίσαμ’ να μεγαλώσεις πρέπει
νυχτοήμερα να μάχομαι για το στομάχι.

Το να ’βρω εγώ ένα ψίχουλο ψωμί για σένα
θα πει να κάνω απεργίες κάθε τόσο·
θα πει να βγω μπροστά στα τεθωρακισμένα·
θα πει τους στρατηγούς τους να κατατροπώσω.

Μικρούλι μου μωρό, μ’ εσέ και τη ζωή σου
εκέρδισα μια μάχη που καμιά της ίση
δεν έχει· κι έπειτα ενίκησα μαζί σου
κι εκείνον που μας έχει τελικά νικήσει.

IV
Αχ, γιε μου, αχ! Ό,τι κι αν γενείς, το ρόπαλό τους
απάνω απ’ το κεφάλι σου θα ’ναι σηκωμένο·
για σένα η Γης είναι τάφος, που για το καλό τους
εκείνοι απέναντι στον έχουνε ανοιγμένο.

Γιε μου, άκουσε τη μάνα σου –άκου τη μιλιά μου:
Φριχτή πανούκλα αντίς ζωή σε περιμένει.
Μα εγώ δε σε κουβάλαγα μες στην κοιλιά μου,
τροφή για να ’χει το κακό εξασφαλισμένη.

Υπάρχει ό,τι δεν έχεις –δεν εχάθηκε, όχι!
Αν δε σ’ τα δίνουνε, να τους τα πάρεις μύρια!
Εγώ δε σ’ έφερα στου κόσμου αυτή την κόχη
τις νύχτες να κοιμάσαι κάτω από γεφύρια.

Ξεχωριστή μπορεί και να μην είσαι πάστα.
Λεφτά δεν έχω, μήτε προσευχές. Μα βίδες
οι ελπίδες μου όλες γίνανε, αν ποτέ πεις: «Άσ’ τα!»,
για να γενείς γραφιάς με κόλλες και σφραγίδες.

Τις νύχτες ξαγρυπνώ σιμά σου ώρα την ώρα·
Σε νιώθω: Σφίγγεις τη μικρή γροθιά σου. Φά’ τους!
Για πόλεμο σε λογαριάζω απ’ τα τώρα – 
ποτέ μην καταπιείς τα σκατοψέματά τους!

Η μάνα σου ποτέ δε σ’ έχει κοροϊδέψει·
ξεχωριστός δε σου ’πε κάτι να περνιέσαι·
αλλά ούτε και με καμιάν έγνοια σ’ έχει θρέψει,
σε σύρματα –νερό ζητώντας– να κρεμιέσαι.

Με τους συντρόφους σου 
(αχ, να γλυκαθούν μου οι πόνοι!)
τη δύναμη εκεινών να τηνε κάντε σκόνη!
Εσύ, γιε μου, κι εγώ και όλοι οι όμοιοί μας
αντάμα να ’μαστε για πάντα στη γραμμή μας,
για να ’ν’ όλοι οι άνθρωποι ίσοι που η Γης σηκώνει!

Mπέρτολτ Μπρεχτ

Μετάφραση: Γιώργος Κεντρωτής

«Τέσσερα νανουρίσματα»
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