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Αγαπητή αναγνώστρια.

Μέσα από τις σελίδες του τεύχους που κρατάς στα χέρια σου, θα «βιώσεις» το κλίμα της
ημερίδας που διοργάνωσε η Ομοσπονδία μας στις 24 του Νοέμβρη για την ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο εν μέσω της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, τον
κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου και τη στάση των οργανώσεων της ΠΔΟΓ μπροστά σ’ ένα
τέτοιο ενδεχόμενο. Θα νιώσεις τον ενθουσιασμό όλων μας όσες παρακολουθήσαμε από
κοντά την ημερίδα και συναντήσαμε σε αυτήν τις συναγωνίστριές μας από διάφορες χώρες
του κόσμου.

Αντιγράφουμε από το κλείσιμο της ημερίδας:

«Διατρανώνουμε τη θέση μας ότι εχθρός μας είναι ο ιμπεριαλισμός.

Οι γυναίκες των οργανώσεων της ΠΔΟΓ πιστεύουν ότι κάθε λαός και μόνο αυτός έχει το
δικαίωμα να προσδιορίζει το παρόν και το μέλλον του, να διαφεντεύει τον πλούτο που πα-
ράγει σε μια κοινωνία στην οποία θα έχει ο ίδιος την εξουσία και όχι τα μονοπώλια.

Οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, που τις οδηγεί ο πόλεμος στη φτώχεια και την προ-
σφυγιά, έχουν συμφέρον, δικαίωμα και υποχρέωση, μέσα από το εργατικό κίνημα με ταξικό
προσανατολισμό, με την οργάνωση στα σωματεία τους, τη συμμετοχή τους στις γενικές συ-
νελεύσεις, στις απεργίες, στις διαδηλώσεις και με τη συμμετοχή τους στο γυναικείο κίνημα με
αντιμονοπωλιακό-αντιιμπεριαλιστικό προσανατολισμό, να υψώσουν και να ενώσουν τις
φωνές τους ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Οφείλουν να στηρίξουν πολύμορφα τον
αντιπολεμικό, αντιμονοπωλιακό –μ’ αυτήν την έννοια– αντιιμπεριαλιστικό αγώνα των λαών.

Δεν πρέπει ν’ αφήσουμε να χυθεί το αίμα μας και το αίμα των παιδιών μας. Δεν πρέπει να
στρατευτούμε με τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου τμήματος των βιομηχάνων, των τρα-
πεζιτών, των εφοπλιστών, που τα υπηρετούν το ένα ή το άλλο κράτος ή ομάδα κρατών ή διε-
θνών οργανισμών.»

Είναι γεγονός, αγαπητή αναγνώστρια, πως ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι δύ-
σκολος, αλλά ξέρουμε πως όλες μαζί, μέσα από την οργανωμένη δράση μας, θα τα καταφέ-
ρουμε! Καμιά μόνη της, όλες μαζί, με αγωνιστική αισιοδοξία, «θα περάσουμε το στενό γεφύρι»
και θ’ ανταποκριθούμε επάξια στις σημερινές απαιτήσεις του αντιμονοπωλιακού αγώνα, στο
ρόλο μας στη Λαϊκή Συμμαχία, στο άπλωμα της ΟΓΕ πανελλαδικά μέσα στις γυναίκες της ερ-
γατικής-λαϊκής οικογένειας και κύρια στις νέες γυναίκες. Και θα το κάνουμε. Γιατί, για μας,
«άπαρτα κάστρα δεν υπάρχουν»!

της Επιτροπής Δελτίου



Παραθέτουμε την εισήγηση που έκανε στην ημερίδα η Πρό-
εδρος της ΟΓΕ, Μαιρήνη Στεφανίδη:

Αγαπητές συναγωνίστριες.
Τις παραμονές του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου ο Μπρεχτ
έγραφε:
«Αυτοί που βρίσκονται ψηλά λένε: Πόλεμος και ειρήνη είναι
δύο πράγματα διαφορετικά. Όμως η ειρήνη τους και ο πόλεμός
τους μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα. Ο πόλεμος γεν-
νιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Ο πό-
λεμός τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους.»

«Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥΣ….»

Τα τελευταία χρόνια οι λαοί μας βιώνουν την πιο σκληρή
επίθεση στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις τους. Τα μονοπώ-
λια και οι πολιτικές που υπηρετούν τα συμφέροντά τους μας
κήρυξαν τον πόλεμο, χτυπώντας ανελέητα το δικαίωμά μας
στη δουλειά, στην κοινωνική ασφάλιση, στην υγεία, την παι-
δεία, τον πολιτισμό. Μας οδηγούν στη μαζική εξαθλίωση για
να σωθούν τα κέρδη των λίγων, για να γίνουν αυτοί ακόμα
πιο ισχυροί. Υπονομεύουν την προοπτική μιας αξιοπρεπούς
ζωής για να γίνουν οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι
πιο ανταγωνιστικοί. 

Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που δυναμώνει η επι-
θετικότητα του κεφαλαίου οργανώνεται βάρβαρη αντιλαϊκή
επίθεση στα δικαιώματα των γυναικών των λαϊκών στρωμά-
των και στη μητρότητα. Η δραματική αύξηση της ανεργίας, η
πλήρης ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, η αύξηση της με-
ρικής απασχόλησης, η επιδείνωση των συνθηκών εργασίας,
οι συνεχείς μειώσεις των μισθών και των συντάξεων, η ανα-

σφάλιστη και μαύρη εργασία, η αύξηση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης, η ιδιωτικοποίηση κι εμπορευματοποίηση
της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας είναι η πραγματικότητα
για τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμά-
των. 

Για τις γυναίκες αυτή η στρατηγική που προπαγανδίζει την
ισότητα, τις ίσες ευκαιρίες, την εξίσωση με τους άντρες, οδηγεί
στο χτύπημα κατακτήσεων και δικαιωμάτων των γυναικών,
θεωρώντας αναχρονισμό που πρέπει να καταργηθεί τις όποιες
θετικές ρυθμίσεις είχαν κατακτήσει με τους αγώνες τους οι ερ-
γαζόμενες.

Η καπιταλιστική οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε συγ-
χρονισμένα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα, στις ΗΠΑ, την ΕΕ, την
Ιαπωνία κι αγκάλιασε μεγάλο αριθμό καπιταλιστικών κρατών
αποτέλεσε την αιχμή για να εξαπολυθεί αυτή η ανελέητη επί-
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Διεθνή

Ημερίδα της ΟΓΕ 24/11/2013: «Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο 
εν μέσω της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέμου. 

Η στάση των οργανώσεων της ΠΔΟΓ σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο.»

Στις 24.11.2013 πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του 9,84 FM στο Γκάζι ημερίδα της ΟΓΕ με θέμα: «Η ιμπεριαλιστική
επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο εν μέσω της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πο-
λέμου. Η στάση των οργανώσεων της ΠΔΟΓ σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο.» Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι από ευρωπαϊκές και
αραβικές οργανώσεις και συγκεκριμένα: Από την Ισπανία («Φεμινίστριες για το Σοσιαλισμό») η Lola Himenez, από την Ουγ-
γαρία («Ένωση Εργαζόμενων Γυναικών Ουγγαρίας») η Marianna Thurmer, από την Τουρκία («Ένωση Γυναικών για την Ελευ-
θερία και την Ισότητα») η Zehra Guner Karaoglu και η Umut Kuruc, από τη Ρωσία («Ελπίδα για τη Ρωσία») η Tatiana Desiatova
και η Tatiana Skachkova, από την Κύπρο (ΠΟΓΟ) η Σταύρη Καλοψηδιώτου, από την Ιορδανία η Nawal Haddadin, από την
Παλαιστίνη η Ferial Salem, από το Ισραήλ η Fathia Sageer.

Την ημερίδα παρακολούθησαν και έκαναν χαιρετισμό σε αυτήν η αντιπρόεδρος της ΠΣΟ Hilda Chakon, o πρόεδρος της
ΕΕΔΥΕ Σταύρος Τάσσος που εκπροσώπησε και το ΠΣΕ, η Ειρήνη Στρούζα εκ μέρους της ΠΟΔΝ.

Μήνυμα λάβαμε από την «Ένωση Σύριων Γυναικών για την προστασία της μητρότητας και του παιδιού».



θεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, με πρώτα, βέβαια,
θύματα τις γυναίκες και τη νεολαία. Βιώνουμε μια καπιταλι-
στική κρίση όπως αυτές που εκδηλώθηκαν και στο παρελθόν,
που έχει τον ίδιο χαρακτήρα, ανεξάρτητα αν φορέας είναι η
σοσιαλδημοκρατική ή η νεοφιλελεύθερη διαχείριση, κι εκ-
φράζει την όξυνση των αντιθέσεων του συστήματος, της
αναρχίας και της ανισομετρίας που χαρακτηρίζει την καπιταλι-
στική παραγωγή, της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων που συγ-
κεντρώθηκαν στη φάση ανόδου της οικονομίας από την εκ-
μετάλλευση της εργατικής δύναμης και που δεν μπορούν να
επενδυθούν για να δώσουν μεγαλύτερα κέρδη. Η κρίση αυτή
δεν είναι ούτε κρίση χρηματοπιστωτική, ούτε κρίση του νεο-
φιλελευθερισμού, είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. 

Όμως η επίθεση που δεχόμαστε στα δικαιώματά μας δεν
έχει αίτια μόνο την κρίση του καπιταλισμού, αλλά τη στρατη-
γική των μονοπωλίων να διασφαλίσουν φθηνότερη εργατική
δύναμη προκειμένου να στηριχτεί η κερδοφορία τους. Αυτή
η επίθεση στην ΕΕ έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από το ξέ-
σπασμα της κρίσης, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, τη στρα-
τηγική της Λισαβόνας,
και συνεχίζεται με τη
νέα στρατηγική «Ευ-
ρώπη 2020» και το
Σύμφωνο Ανταγωνι-
στικότητας (Σύμφωνο
για το ευρώ). Ο στό-
χος της ΕΕ είναι να ενι-
σχυθεί η ανταγωνιστι-
κότητα των ευρωπαϊ-
κών μονοπωλίων όχι
μόνο απέναντι στις
ΗΠΑ, τη Ρωσία και την
Ιαπωνία, αλλά και απέ-
ναντι στις ισχυρές δυ-
νάμεις της Βραζιλίας,
της Ινδίας και της Κίνας,
με την πολύ φθηνό-
τερη εργατική δύναμη.

Για να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, η
εργατική τάξη πληρώνει με τον ιδρώτα και το αίμα της, και στη
φάση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και κερδοφορίας και
ακόμα περισσότερο πληρώνει στη φάση της κρίσης. Αυτή είναι
η ειρήνη που ευαγγελίζονται και πραγματοποιούν τα μονοπώ-
λια, οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί και οι πολιτικοί τους εκ-
πρόσωποι.

«Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥΣ…»

Όμως, όπως ξέρουμε και από την Ιστορία, όταν οι καπιτα-
λιστές δεν μπορούν μοιράσουν μεταξύ τους το κόστος της
κρίσης και τις αγορές, τότε καταφεύγουν στον πόλεμο. Όπως
όλοι γνωρίζουμε, ο Α΄ και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν
αποτέλεσμα της όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέ-
σεων για το ξαναμοίρασμα του κόσμου. Έτσι και σήμερα, οι
δυσκολίες που έχει το καπιταλιστικό σύστημα ν’ αντιμετωπίσει
την κρίση του οξύνουν τους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνι-

σμούς και εντείνουν την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα. Ταυτό-
χρονα εμφανίζονται αναδιατάξεις στην κορυφή της ιεραρχίας
της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας, π.χ. οι χώρες της ΟΝΕ πέρα-
σαν στην 3η θέση.

Υπάρχει μεταβολή στο συσχετισμό δυνάμεων στην ιμπερια-
λιστική πυραμίδα που οδηγεί και σε αλλαγές στις διεθνείς ιμ-
περιαλιστικές συμμαχίες. Οι τάσεις αυτές οδήγησαν στη μετε-
ξέλιξη του θεσμού των G7+1 σε G-20. Μια σειρά αποφάσεις
που παίρνονται σε διεθνές επίπεδο, αλλά και τα κύρια ζητή-
ματα που αποτελούν την ατζέντα των διεθνών συναντήσεων,
είναι μια ένδειξη για τη συνεχώς εξελισσόμενη μεταβολή στο
συσχετισμό δυνάμεων.

Στην κούρσα του ανταγωνισμού των μονοπωλίων αποφα-
σιστικό ρόλο παίζει ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών
πηγών, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του νερού. Η πε-
ριοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχει σημαντικά αποθέματα
που ο έλεγχος και η εκμετάλλευση τους μπορούν ν’ αυξήσουν
σημαντικά τα μονοπωλιακά κέρδη. Ταυτόχρονα, η γεωστρατη-
γική θέση αυτής της περιοχής που ενώνει τρεις ηπείρους, την

Ευρώπη, την Ασία και
την Αφρική, είναι
εξαιρετικά σημαντική,
καθώς αποτελεί πέρα-
σμα των ενεργειακών
οδών (υδρογοναν-
θράκων, ηλεκτρικής
ενέργειας κ.λπ.),
κόμβο συγκοινωνια-
κών οδών και υποδο-
μών, αλλά και στρα-
τιωτικών βάσεων
(Σούδα - Ελλάδα, Κύ-
προς, Συρία).

Το ιμπεριαλιστικό
σχέδιο «Νέα Μέση
Ανατολή» που επε-
ξεργάστηκαν για να

εφαρμόσουν τα αμερικανονατοϊκά επιτελεία από τη δεκαετία
του 2000 δεν έχει μόνο στόχο τον έλεγχο των δρόμων και
των πηγών ενέργειας της περιοχής. Στοχεύει επίσης στην ανα-
χαίτιση των πληγμάτων που έχουν δεχτεί τα μονοπώλια των
ΗΠΑ και της ΕΕ, ειδικά της Γαλλίας και της Βρετανίας, από επι-
λογές των κρατών της περιοχής που ευνοούσαν την Κίνα, τη
Ρωσία, την Ινδία.

Η πανσπερμία εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην
περιοχή χρησιμοποιείται για την προώθηση των ιμπεριαλιστι-
κών σχεδίων με την τακτική του «διαίρει και βασίλευε».

Έτσι, μετά από την ιμπεριαλιστική επέμβαση του ΝΑΤΟ στη
Γιουγκοσλαβία το 1999, ακολούθησε η επέμβαση στο Αφ-
γανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003, στη Λιβύη το 2011,
ενώ η επέμβαση στη Συρία συνεχίζεται ήδη εδώ και 2 χρόνια.
Οι δρόμοι λοιπόν του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
είναι βαμμένοι με αίμα.

Στη Συρία εκδηλώθηκε επέμβαση και από το εξωτερικό χρη-
σιμοποιώντας ως μοχλό ομάδες αντικαθεστωτικών, αλλά και
εισαγόμενες οπλισμένες δυνάμεις, τις ίδιες δυνάμεις που κά-

Διεθνή
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Διεθνή

λεσαν τη ΝΑΤΟϊκή εισβολή στη Λιβύη. Πρόκειται για ιμπε-
ριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, αλλά και
του Ισραήλ, της Τουρκίας, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας,
για ν’ ανατραπεί η συριακή κυβέρνηση και ν’ αναλάβει κάποια
άλλη, που στις σημερινές συνθήκες θα εξυπηρετεί με καλύτερο
τρόπο τα αντιπαρατιθέμενα συμφέροντά τους στην περιοχή.
Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, που επεμβαίνουν με κάθε τρόπο
–πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό ή στρατιωτικό στις εσω-
τερικές υποθέσεις της Συρίας– την ίδια ώρα, με τα Μέσα Ενη-
μέρωσης που διαθέτουν, παραπληροφορούν τους λαούς για
να δικαιολογήσουν ένα νέο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Το πρό-
σχημα που βρέθηκε κι εδώ είναι η χρήση χημικών όπλων.

Η Συρία είναι ένας σημαντικός κρίκος των εξελίξεων. Δια-
θέτει σημαντικά ενεργειακά αποθέματα. Έχει στρατηγική θέση
στη Μεσόγειο, φιλοξενεί στρατιωτική βάση της Ρωσίας στο
μεσογειακό λιμάνι Ταρτούς, διατηρεί σχέσεις με την Κίνα και
το Ιράν, η ηγεσία της είναι σύμμαχος δυνάμεων στην Παλαι-
στίνη, στο Λίβανο, κι αντιτίθεται στις ιμπεριαλιστικές θέσεις
και σχεδιασμούς για την περιοχή που προωθούν οι ΗΠΑ, το
ΝΑΤΟ και το Ισραήλ, το οποίο κατέχει ακόμα παλαιστινιακά,
λιβανέζικα και συριακά εδάφη.

Στο πλαίσιο του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού και
της προώθησης των δικών τους συμφερόντων στην περιοχή,
η Ρωσία και η Κίνα προέβαλαν βέτο στο Συμβούλιο Ασφα-
λείας του ΟΗΕ και για να μπλοκάρουν τις αποφάσεις ενάντια
στη Συρία. Η εξέλιξη με τη ρωσική πρόταση για να τεθεί το
χημικό οπλοστάσιο της Συρίας υπό διεθνή έλεγχο, οι συνο-
μιλίες ΗΠΑ με τη νέα κυβέρνηση του Ιράν εμφανίζεται ν’ ανέ-
βαλαν προσωρινά το προαναγγελθέν ιμπεριαλιστικό χτύπημα
των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Όμως εμείς ξέρουμε ότι τα γεράκια δε θα γίνουν ποτέ πε-
ριστέρια. Παραέχουν βεβαρημένο παρελθόν, είναι στη φύση
τους οι ανταγωνισμοί και οι πόλεμοι· και οι λαοί έχουν κα-
θήκον όχι μόνο να επαγρυπνούν, αλλά να τους αντιπαλεύουν
μαχητικά. Η σχεδιαζόμενη ανοιχτή ιμπεριαλιστική επέμβαση
στη Συρία μπορεί ν’ αναβλήθηκε προς το παρόν, όμως ο συ-
νεχιζόμενος πόλεμος ανάμεσα στα μονοπώλια ήταν, είναι και
θα είναι παρών.

Ανεξάρτητα από την κριτική στάση απέναντι στην πολιτική
της συριακής κυβέρνησης και της κυβέρνησης του Ιράν, εναν-

τιωθήκαμε ως ΟΓΕ σε κάθε είδους ιμπε-
ριαλιστική επέμβαση και απειλή και υπο-
στηρίζουμε ότι οι εξελίξεις στη Συρία,
στο Ιράν και τις άλλες χώρες της περιο-
χής είναι υπόθεση των λαών τους.

Η ΟΓΕ, τόσο στους πολέμους κατά της
Γιουγκοσλαβίας, του Αφγανιστάν, του
Ιράκ, της Λιβύης όσο και σήμερα σ’
αυτόν που ετοιμάζεται σε Συρία και Ιράν,
αρνήθηκε με αποφασιστικότητα τα επι-
χειρήματα των αστικών κυβερνήσεων και
ΜΜΕ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που αναπα-
ρήγαγαν ως αιτία πολέμου τα προσχή-
ματα για την «εθνοκάθαρση», τους «αν-
θρωπιστικούς λόγους», την «αποκατά-
σταση της δημοκρατίας» , τη «χρήση χη-

μικών όπλων» ή ακόμη και για να στηριχτεί η «Αραβική
Άνοιξη». 

Το ίδιο έκαναν και οι άλλες δυνάμεις της Κοινωνικής Συμ-
μαχίας που έχει συγκροτηθεί στη χώρα μας από ταξικές και
ριζοσπαστικές συσπειρώσεις (στο εργατικό κίνημα το ΠΑΜΕ,
στο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων την ΠΑΣΕΒΕ, στο κί-
νημα των φτωχών αγροτών την ΠΑΣΥ, στο κίνημα των σπου-
δαστών το ΜΑΣ).

Η «Αραβική Άνοιξη», όπως εκφράστηκε στις εξελίξεις στην
Αίγυπτο και την Τυνησία, παρά το γεγονός ότι κινητοποίησε
το λαό στις χώρες αυτές ενάντια στ’ αντιλαϊκά καθεστώτα, εν-
τούτοις πολύ γρήγορα αποδείχτηκε ότι δεν επρόκειτο για
άνοιξη για το λαό, αλλά για την προσωρινή νίκη ενός τμήμα-
τος της κυρίαρχης τάξης σε βάρος του άλλου. 

Η ΟΓΕ καταγγέλλει τη σημερινή κυβέρνηση, όπως και τις
προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις, γιατί μέσω της συμμε-
τοχής στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ, υπηρετώντας τα συμφέροντα της ελληνικής αστικής
τάξης, ενέπλεξαν τη χώρα και το λαό μας σε όλους τους ιμπε-
ριαλιστικούς πολέμους των τελευταίων χρόνων και τώρα μας
εμπλέκουν σε νέους πολέμους, είτε με στρατιωτικές δυνάμεις
είτε με συμφωνία για πολεμικές επιχειρήσεις είτε μέσω της
βάσης στη Σούδα.

Αγαπητές συναγωνίστριες.
Η ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης, οι διωγμοί, οι φυλα-

κίσεις, το τείχος, οι εποικισμοί που συνεχίζονται ακατάπαυ-
στα, είναι η πραγματικότητα γι’ αυτόν το βασανισμένο παλαι-
στινιακό λαό που παλεύει χρόνια τώρα να ζήσει σ’ ένα κυ-
ρίαρχο κι ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική
Ιερουσαλήμ, με τους πρόσφυγες στα σπίτια τους, χωρίς εποι-
κισμούς, στα σύνορα του 1967.

Η τούρκικη κατοχή του 36% της Κύπρου που παραμένει και
η προώθηση νέου σχεδίου «τύπου Ανάν» που επί της ουσίας
θα επικυρώνει τη διχοτόμηση του Νησιού, θα διατηρεί τις
ξένες στρατιωτικές βάσεις και θα εντάξει την Κύπρο στο
ΝΑΤΟ, βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα της θέσης για μια
Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και
Τουρκοκυπρίων χωρίς ξένες βάσεις και στρατό, χωρίς εγγυη-
τές και προστάτες. Η πρόσφατη συμφωνία των υπουργών
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Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας για άμεση
εμπλοκή των δύο κυπριακών κοινοτήτων και
της Ελλάδας-Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις
για το Κυπριακό υποδηλώνει ότι βρίσκεται πιο
κοντά το σενάριο λύσης πακέτου τόσο για το
Κυπριακό όσο και για τον καθορισμό της
ΑΟΖ Ελλάδας-Τουρκίας.

Η διαπάλη για τον καθορισμό των Αποκλει-
στικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ) και υφα-
λοκρηπίδων αποκτά στις μέρες μας νέα χαρα-
κτηριστικά λόγω των τεράστιων ενεργειακών
κοιτασμάτων. Ο αμερικανονατοϊκός σχεδια-
σμός για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από
Ελλάδα και Τουρκία παρουσιάζεται στους
λαούς μας «ως φάρμακον διά πάσαν νόσον».

Ταυτόχρονα προωθούνται οι συμφωνίες
ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-
Ισραήλ και στρατιωτικής συνεργασίας Ελλά-
δας-Ισραήλ, που επιδιώκουν την περαιτέρω
παράδοση του ορυκτού πλούτου των χωρών στα μονοπώλια,
ενώ εμπλέκουν την Ελλάδα σε οξύτατους ανταγωνισμούς, θέ-
τοντας ταυτόχρονα σε κίνδυνο και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
Την ίδια στιγμή το Ισραήλ προωθεί αντίστοιχες συμφωνίες με
την Τουρκία, διατηρώντας μ’ αυτή σχέσεις ανταγωνισμού,
αλλά και συνεργασίας.

Τεράστια σημασία όμως έχει ποιος και κάτω από ποιους
όρους θα επωφεληθεί από αυτόν τον πλούτο. Ρίχνουν στάχτη
στα μάτια των λαών οι πολιτικές που μιλούν γενικά γι’ ανά-
πτυξη κι αξιοποίηση του πλούτου και δεν απαντάνε σ’ αυτό
το κρίσιμο ερώτημα. Η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου θα γίνει
προς όφελος των μεγάλων διεθνών κι εγχώριων μονοπωλίων
και δεν πρόκειται ν’ αναχαιτίσει τις παραβιάσεις. Κανένα όφε-
λος δε θα έχουν οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας. Το ρι-
ζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, μαζί με το ταξικό και ριζοσπα-
στικό εργατικό-λαϊκό κίνημα, έχει καθήκον να παλέψει για να
μετατραπεί ο πλούτος αυτός σε κοινωνική λαϊκή περιουσία
που θ’ αξιοποιείται μόνο προς όφελος του λαού.

Στις σημερινές συνθήκες όξυνσης της καπιταλιστικής κρίσης
και των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων που μπορούν να
οδηγήσουν και σ’ ένα γενικευμένο πόλεμο, είναι ανάγκη και
οι οργανώσεις της ΠΔΟΓ να έχουν ξεκάθαρο ενάντια σε
ποιον παλεύουμε, ποιος είναι ο αντίπαλός μας. Οι περισσό-
τερες θ’ απαντήσουμε πως εχθρός μας είναι ο ιμπεριαλισμός.
Αλλά τι εννοεί στην πράξη η καθεμία;

Ο ιμπεριαλισμός δεν είναι μόνο μια επιθετική εξωτερική πο-
λιτική που πολλές φορές ταυτίζεται με την ηγετική δύναμη, τις
ΗΠΑ, που βέβαια σήμερα γίνονται επιθετικότερες για να δια-
σφαλίσουν την ηγεμονική θέση τους έναντι ανερχόμενων
παγκόσμιων και περιφερειακών δυνάμεων. Όμως η ταύτιση
του ιμπεριαλισμού μόνο με τις ΗΠΑ, η αντίληψη περί «αυτο-
κρατορίας» ξεχνάει ότι το πρώτο και κύριο στοιχείο του ιμ-
περιαλισμού είναι το καπιταλιστικό μονοπώλιο, η εξαγωγή
κεφαλαίου, ο ανταγωνισμός. Και βέβαια οδηγεί λαθεμένα στο
να θεωρούνται διεθνικές ενώσεις, όπως η εξίσου ιμπεριαλι-
στική ΕΕ, ως «αντίπαλο δέος» στις ΗΠΑ. Η ΕΕ, όπως κι άλλες
ανερχόμενες σήμερα καπιταλιστικές οικονομίες κι άλλες περι-

φερειακές διακρατικές ενώσεις που συγκροτούνται, π.χ., η
BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Ν. Αφρική) ή αυτές της
Λατινικής Αμερικής, από τη στιγμή που στο DNA τους έχουν
το καπιταλιστικό μονοπώλιο, δεν μπορούν να παίξουν ουσια-
στικά θετικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις υπέρ της εργα-
τικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και τις γυναίκες που
προέρχονται από αυτήν την τάξη και τα στρώματα. Ο λεγόμε-
νος «πολυπολικός κόσμος», της λεγόμενης «νέας αρχιτεκτο-
νικής των διεθνών σχέσεων», δεν είναι ο κόσμος της ειρήνης
και της ασφάλειας για τους λαούς, αλλά ο κόσμος των οξυμέ-
νων ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Στον κόσμο αυτό το
Διεθνές Δίκαιο, όπως το γνώριζαν οι λαοί μετά από το Β΄ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, δεν υπάρχει πλέον, αφού διαμορφώνεται και
υλοποιείται όχι ως αποτέλεσμα του συσχετισμού ανάμεσα σε
καπιταλιστικές και σοσιαλιστικές χώρες, αλλά του συσχετι-
σμού μεταξύ των καπιταλιστικών κρατών.

Οι έννοιες «ανεξαρτησία» και «κυριαρχία» πρέπει να ση-
μαίνουν για μας ότι οι λαοί μας θα έχουν το δικαίωμα να κα-
θορίζουν μόνοι τους το παρόν και το μέλλον τους, να δια-
φεντεύουν τον πλούτο που παράγουν σε μια κοινωνία που
θα έχουν την εξουσία οι ίδιοι και όχι τα μονοπώλια.

Αν το παγκόσμιο ριζοσπαστικό-αγωνιστικό γυναικείο κί-
νημα στηρίξει τις ελπίδες του στις λεγόμενες ανερχόμενες δυ-
νάμεις, σημαίνει ότι δέχεται πως μπορούν να υπάρξουν ισχυρά
κράτη όπου κυριαρχούν οι καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής,
τα καπιταλιστικά μονοπώλια και την ίδια ώρα αυτά τα κράτη
μπορούν να είναι «περιστέρια ειρήνης» και ν’ ασκούν φιλο-
λαϊκή πολιτική στο εσωτερικό των χωρών τους και υπέρ της
άρσης της ανισοτιμίας των γυναικών. Όλες καταλαβαίνουμε
πόσο μεγάλη αυταπάτη είναι αυτή και πού μπορεί να οδηγήσει
το κίνημα αυτός ο αποπροσανατολισμός του από τον κύριο
αντίπαλο. 

Οι εργαζόμενοι, οι γυναίκες και οι νέοι των λαϊκών στρω-
μάτων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και σ’
ολόκληρο τον κόσμο, δεν έχουν κανένα συμφέρον από τους
πολέμους και τις αιματοχυσίες που σχεδιάζουν τα μονοπώλια
και υλοποιούν οι κυβερνήσεις που τα υπηρετούν.

Δεν πρέπει ν’ αφήσουμε να χυθεί το αίμα μας και το αίμα
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των παιδιών μας για τα συμφέροντα τους ενός ή του άλλου
τμήματος των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών
κλπ. που τα υπηρετούν το ένα ή το άλλο κράτος ή ομάδα κρα-
τών ή διεθνών οργανισμών. 

Οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, που τις οδηγεί ο πό-
λεμος στη φτώχεια και την προσφυγιά, έχουν συμφέρον, δι-
καίωμα και υποχρέωση να υψώσουν και να ενώσουν τις
φωνές τους ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Οι ορ-
γανώσεις της ΠΔΟΓ οφείλουν να στηρίξουν πολύμορφα τον
αντιπολεμικό, αντιμονοπωλιακό –με αυτήν την έννοια– αντιιμ-
περιαλιστικό αγώνα των λαών. Γιατί θεωρούμε ότι οι λαοί πρέ-
πει να παλεύουν ενάντια στην καταπίεση και τη βία της αστικής
τάξης της χώρας τους που τους σέρνει στον πόλεμο, είτε συμ-
μαχώντας στην επίθεση απέναντι σε άλλους λαούς είτε και
όταν αντιστέκεται στην ξένη εισβολή ή κατοχή για τα δικά της
συμφέροντα. Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο για μας πρέπει
να είναι: Για τα συμφέροντα τίνος διεξάγεται ο πόλεμος; Ποιον
ωφελεί και ποιον βλάπτει; Αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα οφεί-
λουν ν’ αναδείξουν και οι οργανώσεις μας.

Η υπεράσπιση της πατρίδας για μας, τις γυναίκες της ΠΔΟΓ,
σε συμπόρευση με το εργατικό κίνημα που έχει ταξικό προ-
σανατολισμό και το ριζοσπαστικό κίνημα των φτωχών λαϊκών
στρωμάτων, συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για τον απεγκλω-
βισμό από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις και τα ιμπεριαλιστικά
σχέδια, για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων και
την οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου ο πλούτος θα είναι
λαϊκή περιουσία και όχι περιουσία των ελαχίστων, που η οι-
κονομία θα λειτουργεί σχεδιασμένα, κεντρικά και με έλεγχο

από τους ίδιους τους εργαζόμενους, με στόχο την ικανοποί-
ηση των λαϊκών αναγκών και όχι την αύξηση των κερδών των
μονοπωλίων. 

Είμαστε αντίθετες και με την ιμπεριαλιστική ειρήνη, δηλαδή
την ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο, με την πολιτική των
προσαρτήσεων, αλλαγής συνόρων, ακόμα και με «ειρηνικό»
τρόπο.

Ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο ν’ αποτρέψουμε έναν πόλεμο
όταν προετοιμάζεται και ξεκινάει. Αν όμως είμαστε εμείς, οι
λαοί, έγκαιρα προετοιμασμένοι και αποφασισμένοι, μπο-
ρούμε με τη δράση μας να συμβάλουμε στη λαϊκή νίκη, που
δεν είναι άλλη από μια κοινωνία χωρίς πολέμους, χωρίς εκ-
μετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που είναι και η μόνη
που μπορεί να φέρει την ισοτιμία και την απελευθέρωση των
γυναικών της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

Για να γίνουν πράξη τα λόγια του Μπρεχτ:

«Όταν πουν ό,τι είχαν οι κυρίαρχοι να πούνε, 
θα μιλήσουνε οι κυριαρχούμενοι. 
Ποιος τολμάει να πει: Ποτέ; 
Ποιος φταίει, σαν η καταπίεση παραμένει; Εμείς. 
Ποιος θα φταίει σαν η καταπίεση συντριβεί; Εμείς πάλι. 
Όποιος γονατισμένος είναι, όρθιος να σηκωθεί! 
Όποιος χαμένος είναι, να παλέψει! 
Όποιος την κατάστασή του έχει αναγνωρίσει, 
πώς να εμποδιστεί; 
Γιατί οι νικημένοι του σήμερα είναι οι νικητές του αύριο 
και το Ποτέ γίνεται: Σήμερα ακόμα!»

Παραθέτουμε το κλείσιμο που έκανε στη ημερίδα η Πρό-
εδρος της ΟΓΕ, Μαιρήνη Στεφανίδη:

Συναγωνίστριες.
Η συμβολή όλων των εισηγήσεων στη σημερινή ημερίδα

μας βοήθησε ν’ ανοίξουμε το σοβαρό αυτό ζήτημα της ιμ-
περιαλιστικής επιθετικότητας και του ενδεχόμενου ενός γε-
νικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου στην περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. Η στάση των γυ-
ναικείων οργανώσεων της ΠΔΟΓ μπορεί να είναι καθορι-
στική τόσο στην αποτροπή όσο και στην εξέλιξη ενός τέ-
τοιου ενδεχόμενου.

Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι:
Οι λαοί και ιδιαίτερα οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών

και η νεολαία βιώνουν βάρβαρη αντιλαϊκή επίθεση από την
ΕΕ, τα μονοπώλια και τις κυβερνήσεις, νεοφιλελεύθερες ή σο-
σιαλδημοκρατικές, που υπηρετούν τη στρατηγική της ΕΕ «Ευ-
ρώπη 2020». Η οικονομική καπιταλιστική κρίση αποτέλεσε
την πρόφαση και αφορμή για το ανελέητο χτύπημα των λαϊ-
κών στρωμάτων και ιδιαίτερα των γυναικών. Η ΠΔΟΓ, σύμ-
φωνα με αποφάσεις της, έχει καταλήξει ότι η κρίση είναι κρίση
του καπιταλιστικού συστήματος. Με αυτήν την έννοια, είναι
κρίση υπερσυσσώρευσης πλούτου και αδυναμία να επανεπεν-
δυθούν κεφάλαια που λιμνάζουν για να βγάλουν επιπλέον
κέρδη. Κατά συνέπεια, εμείς δε συμφωνούμε σε ορολογίες
για χρηματοπιστωτική κρίση ή κρίση χρέους ή ότι οφείλεται

σε διαφθορά. Η οικονομική κρίση, κάνοντας τον κύκλο της,
θα φέρει ανάκαμψη που θα είναι μικρής χρονικής διάρκειας
και αναιμική. Οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων δεν πρέπει
να ελπίζουν ότι αυτή η ανάκαμψη θα οδηγήσει σε λαϊκή ευη-
μερία, ότι θα φθάσουμε στα προ κρίσης επίπεδα, πολύ δε πε-
ρισσότερο, δεν πρέπει να έχουν αυταπάτες ότι τα μονοπώλια
θα φορέσουν ανθρώπινο προσωπείο και θ’ ασκήσουν, μέσω
των κυβερνήσεων που τα υπηρετούν, ανθρώπινη, φιλολαϊκή
πολιτική.

Εξάλλου οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ για έλεγχο από
την Κομισιόν των κρατικών προϋπολογισμών όλων των
χωρών και τους περιοριστικούς όρους που βάζει στους προ-
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ϋπολογισμούς, επιβεβαιώνουν
τις ανησυχίες μας. Γι’ αυτό απαι-
τείται ένταση της αντιμονοπω-
λιακής πάλης που πρέπει ν’ ακο-
λουθήσουν οι οργανώσεις μας. 

Γι’ αυτό ισχυριζόμαστε ότι η
επίθεση που δεχόμαστε στα δι-
καιώματά μας δεν έχει αιτία μόνο
την κρίση του καπιταλισμού,
αλλά τη στρατηγική των μονο-
πωλίων να διασφαλίσουν φθη-
νότερη εργατική δύναμη προκει-
μένου να στηριχτεί η κερδοφο-
ρία τους. Επιδιώκουν να ενισχύ-
σουν την ανταγωνιστικότητά
τους.

Για να θωρακιστεί η ανταγωνι-
στικότητα του κεφαλαίου, η εργατική τάξη πληρώνει με τον
ιδρώτα της και το αίμα της και στη φάση των υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης και κερδοφορίας και ακόμα περισσότερο πληρώνει
στη φάση της κρίσης. Οι γυναίκες της εργατικής τάξης, εκτός
από το χτύπημα των εργασιακών τους δικαιωμάτων και την
ταξική εκμετάλλευση, δέχονται και όλες τις αντιδραστικές κι
αναχρονιστικές αντιλήψεις που πηγάζουν από την κυρίαρχη
τάξη, αξιοποιώντας όλους τους κρατικούς μηχανισμούς: Θρη-
σκεία, Εκκλησία, ΜΜΕ, σχολείο, κόμματα, ΜΚΟ. Εξάλλου
αυτά όλα συνιστούν το γυναικείο ζήτημα, την ανισοτιμία των
γυναικών. Επομένως, δεν μπορεί να διαχωριστούν οι αντι-
δραστικές πατριαρχικές, ανδροκρατικές αντιλήψεις, δηλαδή
το εποικοδόμημα, από το κύριο που είναι η οικονομική βάση,
η ταξική εκμετάλλευση.

Εμείς στην ΟΓΕ θεωρούμε ότι η κοινωνία μας σήμερα είναι
ταξική και η πολιτική που ασκείται, είτε από γυναίκες είτε από
άντρες, έχει αυτόν το χαρακτήρα και δεν έχει φυλετικά χαρα-
κτηριστικά. Είτε άντρες είναι στην εξουσία είτε γυναίκες, τα
συμφέροντα της αστικής τάξης θα υπηρετούν και δεν έχουν
κανένα συμφέρον οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να υπε-
ρισχύει το φυλετικό κριτήριο έναντι του ταξικού. Ας θυμη-
θούμε: Ολμπράιτ, Κλίντον, Τσιλέρ, Μέρκελ, Ρουσέφ κ.ά. Τι
έκαναν όλες αυτές για τις εργαζόμενες γυναίκες;

Οι δυσκολίες που έχει το καπιταλιστικό σύστημα ν’ αντιμε-
τωπίσει την κρίση του οξύνουν τους ενδοϊμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς κι εντείνουν την ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.

Στην κούρσα του ανταγωνισμού των μονοπωλίων αποφα-
σιστικό ρόλο παίζει ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών
πηγών, του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του νερού.

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με τα σημαντικά απο-
θέματα της μπορεί ν’ αυξήσει σημαντικά τα μονοπωλιακά
κέρδη από την εκμετάλλευσή τους. Ταυτόχρονα, η γεωστρα-
τηγική της θέση, που ενώνει τρεις ηπείρους (Ευρώπη, Ασία,
Αφρική), είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποτελεί πέρασμα
των ενεργειακών οδών, αλλά έχει και σημαντικές στρατιωτικές
βάσεις (Ελλάδα, Κύπρος, Συρία).

Μετράμε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην περιοχή: Γιουγ-
κοσλαβία, Αφγανιστάν, Ιράκ, Λιβύη, και σήμερα στη Συρία η
οποία είναι σε εξέλιξη.

Η ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης, η τουρκική κατοχή
του 36% της Κύπρου, η διαπάλη για τον καθορισμό Αποκλει-
στικών Οικονομικών Ζωνών και υφαλοκρηπίδων στην πε-
ριοχή, οι συζητήσεις για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου από
τις αστικές κυβερνήσεις Ελλάδας-Τουρκίας δημιουργούν εκρη-
κτική κατάσταση. 

Στο ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου, οι οργανώ-
σεις της ΠΔΟΓ στην περιοχή πρέπει να έχουν ενιαία στάση,
να ξέρουν ενάντια σε ποιον παλεύουν, ποιος είναι ο αντίπαλός
μας. Ισχυριζόμαστε ότι ο ιμπεριαλισμός, όπως και εισηγητικά
αναφέραμε, δεν είναι μόνο μια εξωτερική επιθετική πολιτική.
Κύριο στοιχείο του είναι το καπιταλιστικό μονοπώλιο, η εξα-
γωγή κεφαλαίου, ο ανταγωνισμός. Αυτά είναι τα χαρακτηρι-
στικά που καθορίζουν την πολιτική είτε στο εσωτερικό είτε
στο εξωτερικό.

Διατρανώνουμε τη θέση μας ότι εχθρός μας είναι ο ιμπερια-
λισμός. Και ιμπεριαλιστική δύναμη δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ,
αλλά και η ΕΕ και άλλες ανερχόμενες σήμερα καπιταλιστικές
οικονομίες κι άλλες διακρατικές ενώσεις που συγκρούονται,
όπως η BRICS ή αυτές της Λατινικής Αμερικής. Στο DNA τους
έχουν το καπιταλιστικό μονοπώλιο και δεν μπορούν να παί-
ξουν θετικό ρόλο στις παγκόσμιες υποθέσεις υπέρ της εργα-
τικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

Οι γυναίκες των οργανώσεων της ΠΔΟΓ πιστεύουν ότι
κάθε λαός και μόνο αυτός έχει το δικαίωμα να προσδιορίζει
το παρόν και το μέλλον του, να διαφεντεύει τον πλούτο που
παράγει σε μια κοινωνία που θα έχει ο ίδιος την εξουσία και
όχι τα μονοπώλια.

Οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, που τις οδηγεί ο πό-
λεμος στη φτώχεια και την προσφυγιά, έχουν συμφέρον, δι-
καίωμα και υποχρέωση, μέσα από το εργατικό κίνημα με τα-
ξικό προσανατολισμό, με την οργάνωση στα σωματεία τους,
τη συμμετοχή τους στις γενικές συνελεύσεις, στις απεργίες,
στις διαδηλώσεις και με τη συμμετοχή τους στο γυναικείο κί-
νημα με αντιμονοπωλιακό, αντιιμπεριαλιστικό προσανατολι-
σμό, να υψώσουν και να ενώσουν τις φωνές τους ενάντια σε
κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Οφείλουν να στηρίξουν πολύ-
μορφα τον αντιπολεμικό, αντιμονοπωλιακό –μ’ αυτήν την έν-
νοια– αντιιμπεριαλιστικό αγώνα των λαών. Οι γυναίκες δεν
πρέπει να στηρίξουν τις ελπίδες τους σε κινήματα τύπου «Αρα-
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βικής Άνοιξης» και άλλα που αποπροσανατολίζουν από τον
παραπάνω στόχο, γιατί ο αγώνας τους θα είναι αναποτελε-
σματικός και θα φέρει απογοήτευση και τελικά αποστράτευση.

Δεν πρέπει ν’ αφήσουμε να χυθεί το αίμα μας και το αίμα
των παιδιών μας. Δεν πρέπει να στρατευτούμε με τα συμφέ-
ροντα του ενός ή του άλλου τμήματος των βιομηχάνων, των
τραπεζιτών, των εφοπλιστών, που τα υπηρετούν το ένα ή το
άλλο κράτος ή ομάδα κρατών ή διεθνών οργανισμών.

Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο ν’ αποτρέψουμε έναν πόλεμο
όταν ξεκινάει. Αν όμως εμείς, οι λαοί, είμαστε έγκαιρα προ-
ετοιμασμένοι κι αποφασισμένοι, μπορούμε με τη δράση μας
να συμβάλουμε στη λαϊκή νίκη, που δεν είναι άλλη από μια
κοινωνία χωρίς πολέμους, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο, που είναι και η μόνη που μπορεί να φέρει την
ισοτιμία και την απελευθέρωση των γυναικών της εργατικής

τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.
Συντονίζουμε τη δράση μας, συναγωνίστριες, ενημερώ-

νουμε πλατιά τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών των χωρών
μας, καλούμε σε συντονισμένο αγώνα με το ταξικό εργατικό
κίνημα των χωρών μας, με τις άλλες οργανώσεις της ΠΔΟΓ
που δεν είναι σήμερα μαζί μας. Ανοίγουμε πλατιά το θέμα στο
σύνολο των οργανώσεων της ΠΔΟΓ και συνεργαζόμαστε και
με τις άλλες αντιμονοπωλιακές οργανώσεις, ΠΣΕ, ΠΣΟ,
ΠΟΔΝ. Ας κάνουμε πράξη το σύνθημα της σημερινής μας ημε-
ρίδας: «Αγωνιζόμαστε ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.
Διεκδικούμε το δικαίωμα κάθε λαού να καθορίζει μόνος του
το παρόν και το μέλλον του.»

Με οργάνωση του αγώνα μας, επιμονή και δημιουργική αι-
σιοδοξία, μπορούμε να κάνουμε σημαντικά βήματα. 

Παραθέτουμε αποσπάσματα από την παρέμβαση του Σταύ-
ρου Τάσσου, προέδρου της ΕΕΔΥΕ:

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, συναγωνιστές και συναγω-
νίστριες.

Εκ μέρους της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και
Ειρήνη-ΕΕΔΥΕ, μέλους του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης-
ΠΣΕ το οποίο επίσης εκπροσωπούμε επειδή σήμερα αδυνατεί
να παραστεί, μεταφέρω τον αγωνιστικό μας χαιρετισμό στη
σημερινή ημερίδα, που γίνεται με την πρωτοβουλία της ΟΓΕ.
Μια πρωτοβουλία που είναι άξια θερμών συγχαρητηρίων, και
δείχνει ότι ο αγώνας για ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη
είναι ενιαίος και αφορά όλες τις ταξικές δυνάμεις. 

Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα και οι θανατηφόρες επιπτώ-
σεις της στους λαούς, και ιδιαίτερα στις γυναίκες και τα παιδιά,
είναι πάντα ένα επίκαιρο ζήτημα, που σήμερα, λόγω και της
οικονομικής κρίσης, έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, ιδιαί-
τερα στην περιοχή μας. Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις δεν γί-
νονται για να προστατευτεί η «δημοκρατία», τα «ανθρώπινα
δικαιώματα», ή για να καταπολεμηθεί η «τρομοκρατία». Οι
λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ εντείνουν τους σχεδια-
σμούς και τη δράση τους, με σκοπό πάντα την υπηρέτηση των
συμφερόντων και την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου,

και στόχο τους ενεργειακούς πόρους, τους δρόμους με-
ταφοράς τους, και την απόκτηση του γεωστρατηγικού πλε-
ονεκτήματος. Η αύξηση της επιθετικότητας των μονοπω-
λίων, που είναι το κύτταρο του καπιταλισμού στο ανώτατο
ιμπεριαλιστικό στάδιο, συνεπάγεται και την όξυνση των
ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων. Τέλος οι ιμπεριαλιστι-
κοί πόλεμοι καταστρέφουν την πλεονάζουσα εργατική δύ-
ναμη αλλά και τα πλεονάζοντα κεφάλαια και προϊόντα,
όταν τα πολιτικά και οικονομικά μέσα δεν αρκούν για να
ανακτηθεί και να αυξηθεί η κερδοφορία των επιχειρή-
σεων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της Συ-
ρίας, μια καραμπινάτη ιμπεριαλιστική επέμβαση που εντάσ-
σεται στα ευρύτερα σχέδια για τη μεγάλη Μ. Ανατολή κι
εξελίσσεται εδώ και 2 χρόνια.

Πριν μερικές βδομάδες, στην 4η Συνάντηση των αντιιμ-
περιαλιστικών κινημάτων ειρήνης Ελλάδας, Τουρκίας, και Κύ-
πρου που έγινε στα Χανιά της Κρήτης, η ΕΕΔΥΕ δεσμεύτηκε
να κλιμακώσει με πολύμορφες δράσεις την πάλη της για να
κλείσει η Βάση της Σούδας και σε συντονισμό με τις άλλες αν-
τιιμπεριαλιστικές οργανώσεις να παλέψει για να κλείσουν όλες
οι αμερικανονατοϊκές και ευρωενωσιακές βάσεις στην περιοχή
μας. Σήμερα επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση αυτή. 

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες.

Εμπόδιο στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και δράσεις
μπορεί να σταθεί μόνο το οργανωμένο εργατικό, λαϊκό κί-
νημα. Ετοιμότητα κι επαγρύπνηση! Συμπόρευση με το ταξικό
κίνημα της εργατικής τάξης. Καταδικάζοντας παράλληλα τις
επικίνδυνες θεωρίες περί των «δυο άκρων» και την απαράδε-
κτη ταύτιση φασισμού-σοσιαλισμού-κομμουνισμού, που
προωθείται και με το τελευταίο «αντιρατσιστικό» νομοσχέ-
διο, καθώς και την απαράδεκτη ενοχοποίηση της πάλης ενάν-
τια στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και την πάλη για αποδέσμευση από
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, όπως αυτή εκφράστηκε
κατά την επίσκεψη του κ. Σαμαρά στις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕΔΥΕ έχει αναπτύξει πολύμορφη αν-
τιπολεμική αντιιμπεριαλιστική δράση:



3 Αναπτύχθηκαν πρωτοβουλίες, συμμετοχή και συντονισμός
των Επιτροπών μας με το υπόλοιπο λαϊκό κίνημα, ενάντια
στις επικείμενες ιμπεριαλιστικές επιθέσεις κατά της Συρίας
και του Ιράν και τις επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη οικο-
νομική καπιταλιστική κρίση (πορείες, συγκεντρώσεις, εξορ-
μήσεις με επίκαιρο διαφωτιστικό υλικό, πικετοφορίες, συ-
σκέψεις-συζητήσεις).

3Ανάπτυξη της ταξικής αλληλεγγύης με τους ανέργους και γε-
νικότερα θιγόμενους εργαζόμενους και λαϊκές οικογένειες.

3 Εκδηλώσεις διαμαρτυρίας ενάντια σε επισκέψεις ΝΑΤΟϊ-
κών στόλων στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης και
έξω από τις ΝΑΤΟϊκές βάσεις σε όλη την χώρα, ιδιαίτερα
στην Σούδα.

3 Παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Πρεσβείες ΗΠΑ, Τουρκίας,
Ισραήλ, Γαλλίας και στα Γραφεία της ΕΕ.

3 Εκδηλώσεις από αρκετές Επιτροπές Ειρήνης, σε συνεργασία
και με άλλους φορείς με θέματα, όπως οι εξελίξεις στην Αν.
Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, κρίση- πόλεμος, υφα-
λοκρηπίδα-ΑΟΖ-ελληνοτουρκικές σχέσεις, Κυπριακό, ΝΑ-
ΤΟϊκές Βάσεις στην Ελλάδα, 68 χρό-
νια Χιροσίμα, καμπάνια για την επι-
στροφή όλων των ελληνικών στρα-
τιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων,
Παλαιστινιακό, αποφυλάκιση των 5
Κουβανών.

3 Εκδηλώσεις για τα 50 χρόνια από τη
δολοφονία Λαμπράκη (αντιπρο-
έδρου της ΕΕΔΥΕ, γιατρού, βαλκα-
νιονίκη και βουλευτή τότε της ΕΔΑ).
Για τις πολιτικές δολοφονίες Λαμ-
πράκη και Τσαρουχά, βουλευτή του
ΚΚΕ. 

3Η φετινή Μαραθώνια και οι υπόλοι-
πες 10 πορείες-διαμαρτυρίες που έγι-
ναν μέσα στο Μάη, σε όλη την Ελ-
λάδα, είχαν τη μεγαλύτερη συμμε-
τοχή των τελευταίων χρόνων και ιδιαίτερα της νεολαίας.

3 Στο διάστημα αυτό εκδίδεται κανονικά το περιοδικό της
ΕΕΔΥΕ Δρόμοι της Ειρήνης, ενώ ξεκίνησε η νέα ιστοσελίδα
της ΕΕΔΥΕ.

3 Στις εκδηλώσεις και στα δελτία Τύπου της ΕΕΔΥΕ τονίζουμε
τις ευθύνες της ελληνικής κυβέρνησης και των υπόλοιπων
κομμάτων του ευρωμονόδρομου για τη συμμετοχή και την
κάθε είδους διευκόλυνση στους ιμπεριαλιστικούς οργανι-
σμούς, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ. Προσπαθούμε να ενημερώνουμε
για τις πραγματικές αιτίες του επικείμενου πολέμου και κα-
λούμε τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο να επα-
γρυπνά, να είναι σε ετοιμότητα και να εντείνει την πάλη του
για:

3 Τον άμεσο τερματισμό κάθε στρατιωτικής επιχείρησης και
κάθε απειλής για χρήση βίας σε βάρος του λαού της Συρίας,
του Ιράν κι οποιουδήποτε άλλου λαού. Καμιά εμπλοκή της

χώρας μας στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών!

3 Να κλείσει τώρα η βάση της Σούδας, και όλες οι βάσεις και
τα στρατηγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

3 Να επιστρέψουν όλοι οι Έλληνες ένστολοι που βρίσκονται
σε ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων.

3 Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού ενάντια
στην ισραηλινή κατοχή, για ανεξάρτητο παλαιστινιακό κρά-
τος, στα σύνορα της 4ης Ιούνη 1967, με πρωτεύουσα την
Ανατολική Ιερουσαλήμ. Απαιτούμε την απελευθέρωση των
πολιτικών κρατούμενων από τις φυλακές του Ισραήλ και το
δικαίωμα στην επιστροφή των Παλαιστίνιων προσφύγων. 

3 Δυναμώνουμε τις προσπάθειες για την ανάπτυξη κινήματος
αλληλεγγύης στην Κύπρο για τον τερματισμό της κατοχής,
για λύση του Κυπριακού που θα εξασφαλίζει το ενιαίο της
Κυπριακής Δημοκρατίας στη βάση δικοινοτικής-διζωνικής
Ομοσπονδίας με μια διεθνή προσωπικότητα και ιθαγένεια,
χωρίς ξένες βάσεις και στρατό, χωρίς εγγυητές και προστά-
τες.

3 Απαιτούμε την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση και
επιστροφή στην πατρίδα τους και των άλλων 4 από τους 5
Κουβανούς πατριώτες. 

3 Οι λαοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να καθορίζουν το
παρόν και το μέλλον τους. 

3 Δεν πρέπει οι εργαζόμενοι να χύσουν το αίμα τους για τους
ιμπεριαλιστές. 

3 ΕΕΔΥΕ και ΠΣΕ συνεχίζουμε τον αντιπολεμικό αντιιμπερια-
λιστικό αγώνα μας, και στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της
ΠΣΟ, της ΠΟΔΝ και βεβαίως της ΟΓΕ και των άλλων ταξι-
κών δυνάμεων, ΠΑΜΕ, ΠΑΣΥ, ΠΑΣΕΒΕ, ΜΑΣ.

Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!

Διεθνή
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Διεθνή

Η ΟΓΕ στη Συρία

Η ημερίδα της 24ης Νοέμβρη του 2013 είναι μέρος
μιας συνολικότερης δραστηριότητας και δεν αποτελεί το
πρώτο βήμα που κάνει η ΟΓΕ στην προσπάθειά της να πα-
ρέμβει για το ζήτημα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας
και των κινδύνων που συνεπάγεται για τους λαούς. Ήδη
από το καλοκαίρι το Προεδρείο της Ομοσπονδίας επε-
ξεργάστηκε κείμενο για τη δράση των ιμπεριαλιστικών
δυνάμεων στην περιοχή και τον κίνδυνο εμπλοκής της
χώρας σ’ έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Με βάση αυτό,
έγινε συζήτηση σε Συλλόγους κι Ομάδες, οργανώθηκαν
συσκέψεις κι εκδηλώσεις με τη συμμετοχή εκατοντάδων
γυναικών.

Στη σχετική δραστηριότητα εντάσσεται και η επίσκεψη
αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε στο λαό της Συρίας.
Η επίσκεψη έγινε μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Γραμ-
ματείας της ΠΔΟΓ. Στην 8μελή αντιπροσωπία που συγκρο-
τήθηκε συμμετείχε και η ΟΓΕ, με την αντιπρόεδρο Χριστίνα
Σκαλούμπακα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης η αντιπροσωπία
είχε επαφές με τη Γενική Ένωση Γυναικών Συρίας και την
Ένωση Γυναικών για την Προστασία της Οικογένειας και του
Παιδιού, καθώς και με κυβερνητικούς παράγοντες. Ξεχωρι-
στή στιγμή ήταν η επίσκεψη σε καταυλισμό προσφύγων που
φιλοξενεί κυρίως μητέρες και παιδιά. Οι πρόσφυγες προέρ-
χονται από πόλεις της Συρίας, όμως τα σπίτια και γενικότερα

η περιουσία τους βρίσκεται στα χέρια των αντικαθεστωτι-
κών. Υπάρχουν ακόμα Παλαιστίνιες τις οποίες η ισραηλινή
κατοχή έχει οδηγήσει σε συριακά στρατόπεδα, ενώ οι εγκα-
ταστάσεις αυτές βρίσκονται συνεχώς στο στόχαστρο των
αντικαθεστωτικών. Η αντιπροσωπία συναντήθηκε με μητέρες
που τα παιδιά τους έχουν σκοτωθεί ή πολεμούν, συγγενείς
απαχθέντων από τις δυνάμεις των αντικαθεστωτικών, που
ζητούν λύτρα από τις οικογένειες.

Η ΟΓΕ, με τη συμμετοχή της στην επίσκεψη, εξέφρασε
την αλληλεγγύη της στο συριακό λαό και την εναντίωσή της

σε κάθε είδους ιμπεριαλιστική επέμβαση και απειλή,
ανεξάρτητα από την άποψή της για την πολιτική της συ-
ριακής κυβέρνησης. Προσπάθησε ακόμα ν’ αναδείξει
τα πραγματικά αίτια της κατάστασης που έχει διαμορ-
φωθεί. Τόνισε ότι η ιμπεριαλιστική επέμβαση που βρί-
σκεται σε εξέλιξη από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, έστω κι αν
η ανοιχτή στρατιωτική επέμβαση έχει προσωρινά ανα-
βληθεί, έχει ως βαθύτερη αιτία τον ανταγωνισμό τους
για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και
των δρόμων μεταφοράς τους.

Eπίσκεψη αλληλεγγύης
της ΠΔΟΓ
στη Συρία



Δραστηριότητες της ΟΓΕ
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Σηκώνουμε τη σημαία του οργανωμένου αγώνα!
της Δώρας Βασιλοπούλου,

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Όπως και όλο το χρόνο, έτσι και το διάστημα που πέ-
ρασε, η ΟΓΕ, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, έδωσε
το παρών σε όλες τις μάχες, συμβάλλοντας κάθε φορά

με το δικό της μερτικό στην προετοιμασία και στην επιτυχία τους.
Ο Αύγουστος ξεκινάει με την καθιερωμένη εκδήλωση για το

βομβαρδισμό με ατομικές βόμβες των ιαπωνικών πόλεων Χι-
ροσίμα και Ναγκασάκι. Η ΟΓΕ, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα
που απευθύνει η ΕΕΔΥΕ, με αφορμή τη συμπλήρωση 68 χρόνων
από το ιμπεριαλιστικό έγκλημα, συμμετέχει μαζικά στην εκδή-
λωση που διοργανώνεται στις 6 Αυγούστου στην Ακρόπολη.
Επισημαίνοντας ότι «η μνήμη της ιστορικής αλήθειας είναι το
όπλο μας, οι καθημερινοί αγώνες μας θα γίνουν τα πυρομαχικά
μας.». Η Ομοσπονδία καλεί τις γυναίκες των λαϊκών οικογε-
νειών να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς, να απαιτήσουν να φύγουν οι ΝΑΤΟϊκές βά-
σεις από τη χώρα και να γυρίσουν όλοι οι φαντάροι που βρί-
σκονται εκτός συνόρων.

Μαζική είναι η συμμετοχή των δυνάμεων της ΟΓΕ και στην
κινητοποίηση που γίνεται στις 23 Αυγούστου στο Υπουργείο
Υγείας, ενάντια στις συγχωνεύσεις και τα κλεισίματα νοσοκο-
μείων.

Τον «καυτό» Αύγουστο διαδέχεται ένας ακόμα πιο «καυτός»
Σεπτέμβρης, με ραγδαίες εξελίξεις... Ο μήνας σημαδεύεται από
τη δολοφονική επίθεση των Χρυσαυγιτών εναντίον συνδικα-
λιστών του ΠΑΜΕ στη Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέ-
ραμα, τη δολοφονία του νέου στο Κερατσίνι και τις μαζικές συγ-
κεντρώσεις καταδίκης του φασισμού και της ναζιστικής Χρυσής
Αυγής, που διοργανώνονται τις αμέσως επόμενες μέρες. Οι γυ-
ναίκες της ΟΓΕ, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες μας, συμμετέχουν
μαζικά και δυναμικά σε όλα τα συλλαλητήρια της Λαϊκής Συμ-
μαχίας, των συνδικάτων, των Λαϊκών Επιτροπών, στέλνοντας
αποφασιστικό μήνυμα ότι θα εντείνουν τον αγώνα για την απο-
μόνωση της Χρυσής Αυγής και το τσάκισμα του φασισμού. «Ο
χαρακτήρας και οι στόχοι του ναζιστικού μορφώματος να γίνουν
ξεκάθαροι σε κάθε εργαζόμενη. Η “φιλανθρωπία” που δίνει το
χέρι των φασιστών να απορριφθεί από κάθε άνεργη. Μέσα από
τους Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, τα σωματεία, τις Λαϊκές
Επιτροπές, τις Επιτροπές Ανέργων να αποκρούσουμε το φασι-
στικό δηλητήριο και την δράση της Χρυσής Αυγής» σημειώνεται
στην αντίστοιχη ανακοίνωση.

Παράλληλα, η ΟΓΕ έχει παρουσία στις εκδηλώσεις του 39ου
Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ σε όλη την Ελλάδα, όπου έχει την
ευκαιρία να έρθει σε επαφή με εκατοντάδες νέες γυναίκες λαϊ-
κών οικογενειών.

Ακολουθεί ο Οκτώβρης, όπου ξεχωρίζουν τα «εφ’ όλης της
ύλης» συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ που γίνονται στις 5 Οκτώβρη
σε όλη τη χώρα. Αναδεικνύοντας ως αιχμές τα ζητήματα της
ανεργίας και της φτώχειας, το «Νέο σχολείο», την εμπορευμα-
τοποίηση Υγείας-Πρόνοιας και το παραπέρα χτύπημα της μη-
τρότητας, οι γυναίκες της ΟΓΕ δίνουν μαχητικό, αγωνιστικό
παρών. Ταυτόχρονα, όλο τον Οκτώβρη, οι δυνάμεις μας δου-

λεύουν μεθοδικά για την προετοιμασία της γενικής απεργίας,
που πραγματοποιείται τελικά στις 6 Νοέμβρη. Με εξορμήσεις
σε χώρους δουλειάς, σπουδών, γειτονιές, απευθύνουν κάλε-
σμα στις γυναίκες της εργατικής λαϊκής οικογένειας να πάρουν
ενεργά μέρος στην οργάνωση της πάλης, πυκνώνοντας τις γραμ-
μές του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, δυναμώνοντας
τη Λαϊκή Συμμαχία. Την ημέρα της απεργίας, η παρουσία των
γυναικών της ΟΓΕ στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ είναι δυνα-
μική, παρά τις καταρρακτώδεις βροχές. Σταθμός στην πορεία
προετοιμασίας της απεργίας ήταν και οι κινητοποιήσεις ενάντια
στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας που διοργανώθηκαν
στις 3 Νοέμβρη. Με πλατύ άνοιγμα στις εργαζόμενες στα εμπο-
ρομάγαζα αλλά και σε όλες τις γυναίκες του καθημερινού μόχ-
θου, η ΟΓΕ δίνει τη μάχη για την υπεράσπιση της κυριακάτικης
αργίας, για να υπάρχουν ανθρώπινα ωράρια για όλους, να
έχουν όλοι οι εργαζόμενοι τη δυνατότητα να περνάνε την Κυ-
ριακή με τις οικογένειές τους και όχι να τη βγάζουν δουλεύοντας
ατελείωτες ώρες στα μεγάλα καταστήματα και τις πολυεθνικές
για να αυξάνουν αυτές τα κέρδη τους.

Η ΟΓΕ δε λείπει και από τις εκδηλώσεις για την 40η επέτειο
της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. «Ο καλύτερος τρόπος για να
τιμήσουν οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων την κορυφαία
στιγμή της αντιδικτατορικής πάλης είναι να συνεχίσουν στο
δρόμο που χάραξαν οι αγώνες του λαού και της νεολαίας, χτί-
ζοντας τείχος στις φασιστικές-ναζιστικές συμμορίες, στις από-
ψεις και τη δράση τους, δυναμώνοντας την πάλη ενάντια στους
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ-ΕΕ και τη συμμετοχή της
χώρας σε αυτούς», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωσή μας. Στις
16 Νοέμβρη, το Προεδρείο της ΟΓΕ καταθέτει στεφάνι στο
χώρο του Πολυτεχνείου, ενώ την επόμενη μέρα 17 Νοέμβρη
οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ συμμετέχουν στις αντιϊμ-
περιαλιστικές συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια που γίνονται
σε όλη τη χώρα.

Ο μήνας κλείνει με την Ημερίδα που οργανώνει η ΟΓΕ στις
24 Νοέμβρη στην Αθήνα με θέμα «Η ιμπεριαλιστική επιθετικό-
τητα στην Ανατολική Μεσόγειο εν μέσω της καπιταλιστικής οι-
κονομικής κρίσης και ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέμου.
Η στάση των οργανώσεων της ΠΔΟΓ σε μια τέτοια πιθανό-
τητα». Στην ημερίδα συμμετέχουν αντιπροσωπίες γυναικείων
οργανώσεων της ΠΔΟΓ, από ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες,
ενώ τις εργασίες παρακολουθούν και εκατοντάδες γυναίκες από
Συλλόγους και Ομάδες της Αττικής.

Σηκώνουμε τη σημαία του οργανωμένου αγώνα μέσα από
την ΟΓΕ, μαζί με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ και το ΜΑΣ
και κάνουμε την αγανάκτησή μας οργανωμένη δράση. Συνεχί-
ζουμε με ακόμα μεγαλύτερο πείσμα και ορμή τον αγώνα για μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου
εμείς οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων θα κατακτήσουμε την
ισοτιμία μας.  
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Iστορικά

Το πρωί της 21ης Απρίλη 1967, το ραδιόφωνο πληρο-
φορούσε τον ελληνικό λαό ότι «λόγω της έκρυθμου
καταστάσεως από του μεσονυκτίου ο στρατός ανέλαβε

τη διακυβέρνηση της χώρας». 
Υπάρχουν πολλές εκδοχές για το ποια ήταν τα αίτια της

στρατιωτικής δικτατορίας που έζησε ο ελληνικός λαός για 7
χρόνια.

Οι ίδιοι οι δικτάτορες δικαιολόγησαν την επιβολή της
Χούντας δήθεν για ν’ αποφευχθεί ο «κομμουνιστικός κίνδυ-
νος» που απειλούσε την Ελλάδα. Τριάμισι χρόνια αργότερα,
ο ίδιος ο Γ. Παπαδόπουλος ομολόγησε, σε συνέντευξή του
στο Βρετανό δημοσιογράφο Χιου Γκριν ότι «η δημοκρατία
στην Ελλάδα δε διέτρεχε κανέναν άμεσο κίνδυνο από τις
δραστηριότητες των κομμουνιστών».

Ιδιαίτερη σημασία έχει πώς παρουσιάζεται στους νέους, ει-
δικά στους μαθητές, εκείνη η περίοδος και τα γεγονότα της.
Στο σχολικό βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου αναφέρεται:
«Μπροστά στο ενδεχόμενο να προκύψουν λύσεις ανεπιθύ-
μητες στο μετεμφυλιακό κατεστημένο, ομάδα στρατηγών
σχεδίαζε να ζητήσει τη συνεργασία του βασιλιά, προκειμένου
να εγκαθιδρύσει δικτατορία. Ωστόσο τα σχέδια των στρα-
τηγών πρόφτασε να τα κάνει πράξη μια άλλη συνωμοτική
ομάδα μεσαίων και ανώτερων αξιωματικών ...», ενώ στο βι-
βλίο της Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας απλά γράφεται ότι την
πολιτική κρίση των Ιουλιανών διαδέχτηκε η στρατιωτική δι-
κτατορία.

Το ενδεχόμενο «λύσεων ανεπιθύμητων προς το μετεμφυ-
λιακό κατεστημένο» που αναφέρουν τα σχολικά βιβλία αφο-
ρούσε στην πραγματικότητα τον εσωτερικό ανταγωνισμό της
αστικής τάξης και δευτερευόντως το φόβο των λαϊκών αντι-
δράσεων.

Το «μετεμφυλιακό κατεστημένο», που αποφεύγεται να ορι-
στεί, ήταν η τάξη των καπιταλιστών, το κράτος τους. Ο τσα-
κωμός ήταν για το ποιο τμήμα τους θα έχει το πάνω χέρι στο
μεταξύ τους ανταγωνισμό.

Τα συμφέροντα των διαφορετικών μερίδων των καπιταλι-
στών εκφράζονταν από τ’ αστικά κόμματα της εποχής (ΕΡΕ,
Ένωση Κέντρου κ.ά.), από το βασιλιά και το Παλάτι. Είχαν
σύνδεση με ξένα κράτη, τα οποία με τη σειρά τους προσπα-
θούσαν να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, οικονο-
μικά, πολιτικά και στρατιωτικά (π.χ., ΗΠΑ). Αυτή η διαμάχη
στο εσωτερικό της αστικής τάξης προκάλεσε την κρίση του
πολιτικού συστήματος και την αλλαγή κυβερνήσεων τα χρό-
νια πριν τη Χούντα. Τελικά, επιβλήθηκε λύση που δεν έφεραν
οι εκλογές, η λύση της στρατιωτικής δικτατορίας που ήταν

επιλογή τμήματος της ελληνικής αστικής τάξης.
Η βάση της, η οικονομική κυριαρχία του κεφαλαίου, η με-

τοχική καπιταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής, η εκ-
μετάλλευση μισθωτής εργασίας, η υπεραξία και τα κέρδη που
συσσωρεύουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι παρέμεινε άθικτη.

Ο κρατικός μηχανισμός (διοικητικός, νομοθετικός, σχο-
λεία, στρατός και σώματα ασφαλείας κ.ά.) συνέχιζε να λει-
τουργεί και να εξυπηρετεί την αστική τάξη στο σύνολό της,
ανεξάρτητα εάν κάποια τμήματά της ευνοήθηκαν περισσό-
τερο.

Τελικά, η στρατιωτική δικτατορία των χρόνων 1967-1974,
ανεξάρτητα από τις προθέσεις των πρωταγωνιστών της, οδή-
γησε στην επιτάχυνση του εκσυγχρονισμού του αστικού πο-
λιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Η προσαρμογή του στα
νέα δεδομένα αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για τη θωρά-
κιση και τη μακροημέρευση του καπιταλισμού.

Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ή καλύτερα να υπενθυμί-
σουμε ότι την περίοδο της Χούντας εντάθηκε η κρατική κα-
ταστολή του λαϊκού κινήματος. Με την απαγόρευση της ορ-
γανωμένης δράσης, καταργήθηκαν συνδικαλιστικά όργανα
και μαζικοί φορείς. Ανάμεσά τους και η Πανελλαδική Ένωση
Γυναικών (ΠΕΓ) που ιδρύθηκε το 1964. Ήταν πολλές οι γυ-
ναίκες που πρωτοστατούσαν στους συνδικαλιστικούς, μαζι-
κούς και πολιτικούς αγώνες. Οι αντιφρονούντες εκτοπίστη-
καν στα ξερονήσια, απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις άνω
των 5 ατόμων κι επιβλήθηκε λογοκρισία στον Τύπο. Οι τρο-
μοκρατικές συλλήψεις κι επιθέσεις από το καθεστώς, οι δια-
φόρων ειδών απαγορεύσεις κι ο αυταρχισμός, ο χαφιεδι-
σμός και το φακέλωμα, οι εκβιασμοί και οι βασανισμοί ήταν
καθημερινότητα για όποιον δε συμμορφωνόταν με το καθε-
στώς και τις επιδιώξεις του. Οι φυλακές του Ωρωπού, του
Αβέρωφ, τα ξερονήσια γέμισαν από κομμουνιστές και άλ-
λους αγωνιστές. 

Από τη μια λοιπόν, οι επιχειρήσεις ενίσχυαν τα κέρδη τους
ανενόχλητες με την κάλυψη του καθεστώτος και, από την
άλλη, η ζωή του λαού μέρα με τη μέρα χειροτέρευε…

Η εξέγερση στο Πολυτεχνείο, το Νοέμβρη του 1973, πέ-
ρασε στην Ιστορία ως κορυφαίο γεγονός της αντιδικτατορικής
πάλης του ελληνικού λαού και της νεολαίας του.

Δικαιολογημένα τιμάται και διατηρείται στη μνήμη ως ένα
από εκείνα τα αγωνιστικά πετάγματα που εμπνέουν και προ-
βληματίζουν. Με το πέρασμα του χρόνου η εξέγερση αυτή
και κυρίως ορισμένα βαθύτερα συμπεράσματα που συνδέ-
ονται με την ωρίμανσή της και την ακτινοβολία της επιχειρεί-
ται από διάφορες δυνάμεις να ξεθωριάσουν, να εκφυλιστούν

17 Νοέμβρη 2013: Οι γυναίκες της εργατικής τάξης 
και των λαϊκών στρωμάτων

δεν πρέπει να ξεχνάνε την ιστορία τους
Επιμέλεια: Διονυσία Σπυράτου,

μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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σε ανούσιες περιγραφές ή να παραχωθούν σε αραχνιασμένα
αρχεία της Ιστορίας.

Στην καλύτερη περίπτωση, αναγνωρίζεται ως ένα σημαν-
τικό γεγονός, αλλά περιορισμένης ιστορικής σημασίας. Βλέ-
πετε, η αστική τάξη και οι διάφοροι μηχανισμοί της έχουν
κάθε συμφέρον ν’ αφαιρούν και να μειώνουν το εξεγερτικό
λαϊκό του στοιχείο. 

Η εξέγερση στο Πολυτεχνείο δεν ήταν απλά ένα μαζικό
και ξαφνικό μαχητικό ξέσπασμα. Δεν προήλθε από το που-
θενά. Δεν ήταν ένα αυθόρμητο γενικά ξέσπασμα ή έργο ορι-
σμένων πρωτοπόρων αγωνιστών. Ήταν αποτέλεσμα της ασί-
γαστης και πολύμορφης λαϊκής πάλης.

Εξελίχτηκε σε μια αποφασιστική, αιματηρή σύγκρουση με
τη στρατιωτικοφασιστική δικτατορία. Είχε θύματα. Η κατά-
ληψη του Πολυτεχνείου, η πιο προωθημένη μορφή πάλης για
εκείνες τις συνθήκες, έγινε πόλος συσπείρωσης και κινητο-
ποίησης ευρύτατων λαϊκών μαζών και νεολαίας. Δεν περιο-
ρίστηκε σε φοιτητές.

Η μαζική λαϊκή συμμετοχή είναι ακριβώς εκείνο το καθο-
ριστικό στοιχείο που έδωσε στην κατάληψη τα χαρακτηρι-
στικά μαζικής εξέγερσης. Με την εξέλιξη που έπαιρνε ο αγώ-
νας δεν υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι η σύγκρουση με τη
Χούντα και τους μηχανισμούς της θα ήταν αναπόφευκτη.
Παρόλ’ αυτά, η λαϊκή κινητοποίηση ήταν πρωτοφανής. Ο
φόβος και η ηττοπάθεια που κυριαρχούσαν άρχισαν να υπο-
χωρούν και η κατάληψη του Πολυτεχνείου βρήκε πλατιά στή-
ριξη. Δύο χρόνια πριν, μια τέτοια ενέργεια με το ίδιο περιε-
χόμενο και συνθήματα είναι βέβαιο ότι δε θα ήταν ώριμη, δε
θα είχε την ίδια απήχηση.

Τι είναι εκείνο που καθόρισε τη μαζική αναγνώριση και μα-
ζική στήριξη της κατάληψης και της έδωσε χαρακτήρα εξέγερ-
σης;

Πρώτο: Είχαν ωριμάσει οι συνθήκες μέσα στα ευρύτερα
εργατικά και λαϊκά στρώματα και στη νεολαία, η ανάγκη της

απαλλαγής από τη φασι-
στική δικτατορία. Ήταν
ώριμο καθολικό αίτημα.

Δεύτερο: Το αντιδικτατο-
ρικό κίνημα άρχισε ν’ ανα-
πτύσσεται πιο οργανωμένα,
να δυναμώνει και ειδικά οι
πιο ριζοσπαστικές δυνάμεις
του.

Τρίτο: Είχαν οξυνθεί οι
αντιθέσεις στις γραμμές της
Χούντας, αλλά και στις
γραμμές της πλουτοκρατίας
και των πολιτικών της εκ-
προσώπων.

Η εξέγερση στο Πολυτε-
χνείο δεν ήταν κεραυνός εν
αιθρία. Στην κατάληψη του
Πολυτεχνείου βεβαίως συ-
νυπήρχαν το αυθόρμητο και
το οργανωμένο στοιχείο,
που στην πορεία απέκτησαν

όλα τα χαρακτηριστικά οργάνωσης και μετατράπηκε σε κέν-
τρο μαζικής, παλλαϊκής κινητοποίησης. Υπήρχε όμως οργά-
νωση και δράση. Υπήρχε στόχος. Η ανατροπή της Χούντας.

Δε θα ήταν δυνατό όμως, σε καμιά περίπτωση, να φτά-
σουμε σε μια τέτοια μορφή πάλης με τα χαρακτηριστικά της
εξέγερσης, αν δεν είχαν προηγηθεί πολλά μικρά και μεγάλα
γεγονότα ατομικής και μαζικής αντίστασης με πολλές θυσίες.

Τα μεγάλα γεγονότα δεν εμφανίζονται ξαφνικά. Μπορεί
να ξεσπάσουν ή να εκδηλωθούν ξαφνικά. Ωριμάζουν όμως
μέσα στο χρόνο και συμπυκνώνουν πολύμορφες, συχνά
ασύνδετες μεταξύ τους επιμέρους δράσεις.

Σε πρώτη φάση, πυρήνας αντίστασης με ευρύτερη ακτινο-
βολία ήταν τα στρατόπεδα εξορίας και οι φυλακές.

Στα πρώτα χρόνια της Χούντας, όπου κυριαρχούσαν ο
φόβος, η υποταγή και η ηττοπάθεια μέσα στο λαό, έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο το γεγονός ότι μια μικρή μειοψηφία δεν
υποτάχτηκε στη Χούντα και δε συμβιβάστηκε με το καθεστώς
της και πολύ περισσότερο με την αντίληψη ότι θα είναι μα-
κροχρόνια η ζωή της, ότι είναι παντοδύναμη. Η σταδιακή
αποφυλάκισή τους τροφοδοτούσε μ’ έμπειρες δυνάμεις την
οργάνωση της αντιδικτατορικής πάλης. Ο παράγοντας αυτός
σήμερα από πολλούς αναλυτές του Πολυτεχνείου σκόπιμα
αποσιωπάται.

Ακόμη, δεν πρέπει να παραλείψουμε τη συμβολή του ερ-
γατικού κινήματος του οποίου η άνοδος ήταν σημαντική το
1973 σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας. Στην
πρώτη γραμμή τίθενται ζητήματα όπως: Μεροκάματα, ασφα-
λιστικά ταμεία, ωράριο, συνδικαλιστικές ελευθερίες, δι-
καίωμα της απεργίας. Η μία μετά την άλλη οι ομοσπονδίες,
ένας μετά τον άλλο οι κλάδοι των εργαζομένων καταγγέλ-
λουν τις συμβάσεις εργασίας και ζητούν αυξήσεις των απο-
δοχών τους κατά 40%-50%. Ως αποτέλεσμα όλων των προ-
ηγούμενων αγώνων, το 1973, σημειώνονται οι απεργίες των
αλιεργατών της Καβάλας, των τυπογράφων της Αθήνας, των
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τεχνικών της «Ολυμπιακής», των δημοσιογράφων των πρωι-
νών εφημερίδων της Αθήνας, των εργαζομένων της ΔΕΗ,
των κινηματογραφιστών της Αθήνας κλπ. 

Την ίδια χρονιά, αναπτύσσονται και οι πρώτες εκδηλώσεις
των αγροτών διοργανώνοντας μεγάλα συλλαλητήρια, όπως
στα Καλύβια Τρικάλων, στα Μέγαρα, στα Σπάτα, στο Μενίδι,
στο Σκαραμαγκά. Αρνούνται την παράδοση ή πώληση των
προϊόντων τους, μέτρο που επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα.

Η εξέγερση στο Πολυτεχνείο, που ξεκίνησε με τη μορφή
της κατάληψης, έδωσε, χάριν της ενεργητικής συμμετοχής του
λαού, μια πληθώρα μορφών πάλης δίπλα και σε συνδυασμό
με την κύρια, την κατάληψη. Επέδρασε και μέσα στις ένοπλες
δυνάμεις, όπου κι εδώ δημιουργήθηκαν ρήγματα. Η λαϊκή
αυτενέργεια, πρωτοβουλία κι ευρηματικότητα έδωσαν δυνα-
μισμό, πρωτοτυπία και πολυμορφία στην εξέγερση και όλα
τα χαρακτηριστικά ενός γνήσιου λαϊκού ανατρεπτικού κινή-
ματος. Τα κύρια συν-
θήματα «Ψωμί - Παι-
δεία - Ελευθερία»,
«Κάτω η Χούντα»,
«Έξω οι ΗΠΑ και το
ΝΑΤΟ» εμπλουτί-
στηκαν και με άλλα
επίσης «δυνατά»
συνθήματα.

Το γεγονός ότι ο
αγώνας του Πολυτε-
χνείου δεν ολοκλη-
ρώθηκε σε ό,τι
αφορά τους στόχους
του, που τραβούσαν
πέρα από την αποκα-
τάσταση της αστικής
κοινοβουλευτικής
δημοκρατίας, γιατί ο
συσχετισμός δύνα-
μης δεν το επέτρεψε, δεν αναιρεί σε τίποτα την προσφορά
του και την αξία του.

Αντίθετα, τα συμπεράσματα από αυτήν τη λαϊκή εξέγερση
είναι πολύ χρήσιμα για τους μελλοντικούς αγώνες. Είναι ακρι-
βώς αυτή η ζωντανή ακτινοβολία του Πολυτεχνείου που οδη-
γεί την αστική τάξη να θεωρεί το Πολυτεχνείο ως ένα γεγο-
νός που τα όριά του εξαντλήθηκαν στις λίγες μέρες που κρά-
τησε.

Η λαϊκή εξέγερση στο Πολυτεχνείο ήταν πράξη κόντρα στο
νόμο και τη νομιμότητα της αστικής εξουσίας με τη συγκεκρι-
μένη πολιτική μορφή της, τη δικτατορία και των νόμων της.
Είχε στοιχεία ανυπακοής και απειθαρχίας στο καθεστώς της.
Η Χούντα ήταν γέννημα της αστικής τάξης και όχι σε αντίθεση
με τα συμφέροντά της. Ήρθε ως αποτέλεσμα αδυναμιών και
αντιθέσεων του πολιτικού συστήματος να δώσει λύση στη
διαχείριση της αστικής εξουσίας του, όχι για ν’ αλλάξει το
χαρακτήρα της.

Όσον αφορά όλα τα παραπάνω, δε φτάνει απλά να τα θυ-
μόμαστε και να τα μνημονεύουμε, μαζί με το φόρο τιμής που
αποδίδουμε στους αγώνες αυτούς, αλλά και σ’ αυτούς που

αγωνίστηκαν, όπως πολλοί συνηθίζουν να κάνουν. Πρέπει
να είναι εργαλείο για να βγάζουμε χρήσιμα συμπεράσματα
για την πάλη μας σήμερα. Πρέπει να μην ξεχνάμε πως, όποια
μορφή και να είναι αυτή που θα επιλέξουν να δώσουν στην
εξουσία τους, εμείς θα παράγουμε κι αυτοί θα πλουτίζουν.
Πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο πως και ο φασισμός δικό τους
παιδί κι εργαλείο είναι, όπως κι αν ονομάζεται το πολίτευμα
(αστική δημοκρατία, δικτατορία, βασιλευόμενη δημοκρατία
και οτιδήποτε άλλο θα είναι σε θέση την εκάστοτε στιγμή να
εξυπηρετήσει τα συμφέροντά τους), και πως δικό τους παιδί
είναι και το εκάστοτε μόρφωμα - πολιτικό κόμμα που τον εκ-
φράζει, λόγου χάρη η Χρυσή Αυγή σήμερα.

Πρέπει ν’ αποβάλουμε τις αυταπάτες και να βάλουμε καλά
στο μυαλό μας –γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε και να ση-
κώσουμε το ανάστημά μας και να παλέψουμε για μια κοινωνία
που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα τα δικά μας και των παι-

διών μας– πως το κε-
φάλαιο πάντα πλού-
τιζε από το μόχθο
του λαού: Και στη
γερμανική κατοχή και
στην 7ετή δικτατορία
και από τη μεταπολί-
τευση μέχρι σήμερα.
Το μόνο που αλλάζει
είναι αυτοί που επιλέ-
γονται να διαχειρι-
στούν την εξουσία
και τη δική μας φτώ-
χεια, εφόσον τους το
επιτρέπουμε. 

Γι’ αυτό είχαν
πάντα και τα διάφορα
μαντρόσκυλα να
προστατεύουν τα
συμφέροντά τους με

τον καλύτερο δυνατό, με τον πιο άγριο τρόπο. Τους ίδιους
είχαν και στην Κατοχή, τους ίδιους είχαν και στη Χούντα, τους
ίδιους έχουν και σήμερα. Τα μαντρόσκυλα της Χρυσής Αυγής
που από τη μία το παίζουν φιλολαϊκοί κι ελεήμονες πετώντας
πού και πού κανένα ξεροκόμματο σε κάποιον πεινασμένο και
από την άλλη χτυπάνε εργαζόμενους και δολοφονούν εν
ψυχρώ είτε Έλληνες είτε μετανάστες. Αυτοί που με την τρο-
μοκρατία, τη βία και τον αυταρχισμό, όταν δεν είναι αρκετός
αυτός του κράτους προς τους εργαζόμενους, προσπαθούν
να φοβίσουν τις λαϊκές οικογένειες και να προβοκάρουν το
εργατικό κίνημα.

Εμείς, οι γυναίκες της ΟΓΕ, σε όλους αυτούς, στους παρα-
χαράκτες της Ιστορίας του λαού μας, στις κυβερνήσεις του
κεφαλαίου και στα κόμματα του ευρωμονόδρομου, στα μαν-
τρόσκυλα των αφεντικών, λέμε πως δεν πρόκειται να μεί-
νουμε με το κεφάλι σκυφτό, θα ορθώσουμε το ανάστημά μας
και οργανωμένα θα τους αντιπαλέψουμε και μέσα από τη
Λαϊκή Συμμαχία, για να δημιουργήσουμε την κοινωνία όπου
δε θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που
θα καλύπτει επιτέλους τις δικές μας σύγχρονες ανάγκες.
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Ερώτηση: Τι γράμματα ξέρεις;

Απάντηση: Πήγα μέχρι τη Β΄ Δημοτικού.

Ερώτηση: Τι οικογένεια έχεις;

Απάντηση: Δεν έχω οικογένεια, μου την κατάστρεψε ο
φασισμός.

Ερώτηση: Και τώρα είσαι μόνη;

Απάντηση: Όχι, δεν είμαι μόνη, έχω όλο τον ελληνικό
λαό μαζί μου.

Ερώτηση: Μα ο ελληνικός λαός εσένα θα κοιτάξει; Τι είναι αυτά
που μας λες, καημένη.

Απάντηση: Σ’ όλες τις δύσκολες στιγμές μου ο λαός με
βοήθησε. Ο λαός με γλίτωσε απ’ των γιάνκηδων τα
χέρια, που με βασάνιζαν 4 μήνες, ο λαός με γλίτωσε
από την εκτέλεση, που με κρατούσαν στο νεκροθάλαμο
8 μέρες, ο λαός με τις υπογραφές του, στην αναθεώ-
ρηση με κατέβασε στα ισόβια. Ο λαός με την πάλη του
θα με βγάλει και τώρα.

Ερώτηση: Τώρα, αν σε αφήσουμε, θα πας σπίτι σου;

Απάντηση: Ναι, στο σπίτι μου, δε θα μείνω στους δρό-
μους.

Ερώτηση: Και τι θα κάνεις;

Απάντηση: Ό,τι έκανα και πριν με πιάσουν.

Ερώτηση: Δηλαδή θα δουλεύεις αργαλειό;

Απάντηση: Και βέβαια, αν δε δουλέψω, δε θα ζήσω.

Ερώτηση: Δε μας λες, Αγλαΐα, γιατί δικάστηκες και κάθισες 10
χρόνια φυλακή;

Απάντηση: Γιατί πήρα μέρος στην Εθνική Αντίσταση και
δεν υποτάχτηκα στους Ιταλούς και τους Γερμανούς.

Ερώτηση: Μα τι μας λες; Εσύ είσαι δικασμένη με το συμμοριτο-
πόλεμο με το Γ΄ Ψήφισμα και το 509.

Απάντηση: Καταρχήν ήταν Δημοκρατικός Στρατός, δεν
ήταν συμμορίτες, ήταν δημοκρατικός ταχτικός στρατός.
Αλλά και τότε αντίσταση είχαμε, ενάντια στην εγγλέζικη
κατοχή.

Ερώτηση: Μα οι Εγγλέζοι ήταν φίλοι μας.

Απάντηση: Φίλοι που μας δάγκωναν και μας σκότωναν.
Αντί να δώσουν επαίνους για την παλικαριά του ελληνι-
κού λαού, ρίξαν τον κόσμο στις φυλακές και τα μπουν-
τρούμια, με ειδών-ειδών βασανιστήρια για τους αγωνι-
στές της Εθνικής Αντίστασης. Να λοιπόν ποιοι έβγαλαν
τον κόσμο στο βουνό. Αρκεί να σας πω στη Λάρισα,

μόλις ήρθαν οι Άγγλοι, την άλλη μέρα κλείστηκαν οι λε-
βέντες της Αντίστασης στη φυλακή.

Ερώτηση: Ποιος σε συντηρεί;

Απάντηση: Το σπίτι μου.

Ερώτηση: Αν έρθει κάποιος στο σπίτι σου και σου δώσει ένα πι-
στόλι ή ό,τι άλλο παρόμοιο, είσαι ικανή να κάνεις φόνο;

Απάντηση: Με συγχωρείτε, κύριοι, εγώ ενόμιζα ότι έχω να
κάνω με σοβαρούς ανθρώπους και δεν περίμενα τέτοιες
ερωτήσεις.

Επίτροπος: Καλά! Είμαστε σοβαροί, αυτό ήταν αστείο για να γε-
λάσουμε.

Απάντηση: Αμ τέτοια αστεία δε στέκουν σε μια γυναίκα
στην ηλικία μου.

Ερώτηση: Πες μας, τελοσπάντων, άλλο από τον αργαλειό, τι θα
κάνεις;

Απάντηση: Έχω την αρχή απ’ τη μάνα μου τα μυστικά του
σπιτιού μας να μην τα λέμε. Τι θα κάνω στο σπίτι μου
δεν έχω να δώσω λόγο σε κανένα.

Ερώτηση: Τι θα κάνεις τώρα εσύ, Αγλαΐα, στην ηλικία που είσαι;
Ξέρεις και κάτι άλλο; Η αστυνομία θα σε παρακολουθεί.

Απάντηση: Τι θα κάνω; Θα συνεχίσω όσο μπορώ τον
αγώνα που οι άλλοι μέσα σ’ αυτόν βάψαν τη γη με το
αίμα τους για το λαό.

Ερώτηση: Μα έως πότε θα συνεχίσεις; Πρέπει να ησυχάσεις
τώρα.

Απάντηση: Έχετε δίκιο, κύριοι, να μου τα λέτε αυτά. Δε
θρηνήσατε θύματα, δε χάσατε ανθρώπους όπως εγώ,
δεν κλείσατε τα σπίτια σας σαν το δικό μου, δε χάσατε
την ευτυχία σας όπως εγώ, δε χάσατε το είναι σας όπως
εγώ.

Ερώτηση: Πότε σε πιάσανε;

Απάντηση: Την ίδια μέρα της δικτατορίας. Πήγα πρωί-
πρωί στο νεκροταφείο να επισκεφτώ τους νεκρούς μου,
και μετά γύρισα σπίτι, με αρπάξανε και σε λίγες μέρες
βρέθηκα στο κολαστήριο της Γυάρου.

Επιτροπή: Πήγαινε.

* Ανάκριση από Δικαστική Επιτροπή στις φυλακές Αλικαρ-
νασσού το 1969. Δεν αναφέρεται το επώνυμο της
αγωνίστριας. 

Αγλαΐα:
«O λαός με την πάλη του θα με βγάλει…»
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Iδεολογικά

Σε αφανισμό οδηγούνται καθημερινά χιλιάδες μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις αυτοαπασχολούμενων, μικρών επαγγελματιών, βιοτεχνών,

εμπόρων, από την ασκούμενη πολιτική της συγκυβέρνησης, τρόικας,
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 170.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται
υπό την απειλή του λουκέτου, σύμφωνα με την έρευνα που έκανε το Ιν-
στιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΕΣΕΒΕ για την αποτίμηση του Εξα-
μήνου του 2012, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προβλέψεις για
το 2013.

Ένα μεγάλο τμήμα των αυτοαπασχολούμενων είναι γυναίκες. Η ζωή
της αυτοαπασχολούμενης γυναίκας είναι πραγματικά δύσκολη, μια και
πρέπει ν’ ανταποκριθεί στο διπλό της ρόλο: Να φροντίσει τα παιδιά,
τους ηλικιωμένους, την οικογένεια και να είναι ταυτόχρονα και «επιχει-
ρηματίας». Δουλειά χωρίς ωράριο, χωρίς Κυριακές και αργίες, μια και
τα προβλήματα της μικρομεσαίας επιχείρησης τα κουβαλάει μαζί της όλο
το 24ωρο: Τις ακάλυπτες επιταγές προς τους προμηθευτές, τα χρέη
προς τις τράπεζες, τη διαρκή ανησυχία ν’ αυξήσει την πελατεία της για
να μπορεί να βγάλει το μεροκάματο και ν’ ανταποκριθεί στο ρόλο που
λανσάρουν τα ΜΜΕ και ο αστικός Τύπος για την επιτυχημένη επιχειρη-
ματία γυναίκα. Η μη αναγνώριση του κοινωνικού χαρακτήρα της μη-
τρότητας, οι ελλείψεις σε μονάδες φροντίδας και πρόνοιας για τους
εξαρτημένους ενήλικες μιας οικογένειας και τα παιδιά δημιουργούν επι-
πλέον προβλήματα στην αυτοαπασχολούμενη γυναίκα. Τα πολυδιαφη-
μισμένα προγράμματα ολοήμερου σχολείου ή τα κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης παιδιών και ηλικιωμένων είναι προγράμματα parking -
εγκλεισμού - αποθήκευσης ανθρώπων για ορισμένες ώρες, προκειμέ-
νου να διευκολυνθεί η ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και όχι για να
λύσουν προβλήματα· και όταν υπάρχουν, πάλι δεν μπορεί να καλύψουν
τις ανάγκες των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, αφού η δουλειά δε
σταματάει στις 4 μ.μ.

Όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση πάνω από το 50% δεν μπο-
ρούν να πληρώσουν εισφορές, με συνέπεια να μην μπορούν να πάρουν
ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, άρα δεν μπορούν
να δουλέψουν, ενώ δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αυτές και
οι οικογένειές τους. Η έλλειψη ασφαλιστικής κάλυψης, σε συνδυασμό
με την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας του λε-
γόμενου δημόσιου συστήματος, αλλά, ακόμη και για τις αυτοαπασχο-
λούμενες που έχουν ασφάλιση, η μείωση των διαγνωστικών εξετά-
σεων, των ιατρικών πράξεων και των φαρμάκων που καλύπτουν το δη-
μόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία θα οδηγήσουν σε επιδείνωση της σω-
ματικής και ψυχικής υγείας των γυναικών και συνακόλουθα των παιδιών
τους. Σημειωτέον ότι έχουν εξισωθεί προς τα πάνω τα ηλικιακά όρια
συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ,
στα 67 χρόνια. Οι αυτοαπασχολούμενες λάμβαναν επίδομα τοκετού
800 ευρώ από τον ΟΑΕΕ, που καταργήθηκε τον Ιούλη του 2012. Η
μόνη «ευνοϊκή» ρύθμιση που διατηρείται αφορά τη μείωση των εισφο-
ρών κατά 50% για διάστημα ενός χρόνου μετά από τον τοκετό. Πρό-
σφατα ψηφίστηκε νόμος που προβλέπει επίδομα μητρότητας για 14
βδομάδες, όμως ακόμα δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση για την
υλοποίηση του νόμου και την παροχή αυτού του επιδόματος.

Η «Γυναικεία Επιχειρηματικότητα» για την οποία πανηγυρίζουν οι κυ-
βερνώντες  τα τελευταία χρόνια είναι ακόμη ένας μύθος. Τα προγράμ-
ματα «γυναικείας επιχειρηματικότητας» της ΕΕ προβάλλουν ως πρότυπα
γυναίκες επιχειρηματίες, ιδιοκτήτριες, μεγαλομετόχους και ανώτερα στε-
λέχη καπιταλιστικών επιχειρήσεων και καλλιεργούν αυταπάτες ότι και
μια γυναίκα του μεροκάματου μπορεί ν’ ακολουθήσει παρόμοιο δρόμο.
Η «γυναικεία επιχειρηματικότητα» δεν έχει καμία σχέση με την πραγμα-
τικότητα που βιώνουν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενες που βουλιάζουν
στα χρέη και προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν την επιχείρησή
τους ανοιχτή για να μη βρεθούν οι ίδιες άνεργες. Τα διάφορα επιδο-
τούμενα προγράμματα γίνονται για να συγκαλύψουν τη διογκούμενη
ανεργία και τη μακροχρόνια ανεργία στις γυναίκες και ιδιαίτερα στις

νέες γυναίκες, που όμως ούτε την ανεργία μπορούν ν’ αντιμετωπίσουν,
ούτε ν’ αντιστρέψουν τον κύκλο της καπιταλιστικής κρίσης και τις επι-
πτώσεις που έχει σε χιλιάδες εργαζόμενες και αυτοαπασχολούμενες.

Η άνεργη γυναίκα που θ’ ανοίξει μια επιχείρηση αργά ή γρήγορα θα
έρθει αντιμέτωπη με τεράστιες δυσκολίες για ν’ αντεπεξέλθει στα υπέ-
ρογκα έξοδά της. Εκ των πραγμάτων θα πρέπει να βάζει επιπρόσθετα
από τα επιδοτούμενα κεφάλαια για ν’ αντέξει στον ανταγωνισμό, ενώ
δύσκολα θα μπορεί να εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό εισόδημα για
την ίδια και την οικογένειά της. Η πείρα έχει δείξει ότι στη συντριπτική
τους πλειοψηφία αναγκάζονται να κλείσουν την επιχείρηση και να βρε-
θούν καταχρεωμένες στις τράπεζες και τους προμηθευτές.

Συνέπεια όλων αυτών των προγραμμάτων που απορρέουν από την
πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων του ευρωμονόδρομου είναι ο εγ-
κλωβισμός της συνείδησης των αυτοαπασχολούμενων γυναικών μα-
κριά από τις πραγματικές αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματά τους.
Οι αυταπάτες που καλλιεργήθηκαν και καλλιεργούνται συστηματικά έρ-
χονται να προστεθούν στην κυρίαρχη αυταπάτη που επικρατεί στο
χώρο των αυτοαπασχολούμενων ότι μπορεί μια μικρή επιχείρηση να
επιβιώσει στον ανταγωνισμό των μονοπωλίων. Η καπιταλιστική οικο-
νομική κρίση αποδεικνύει τα ιστορικά ξεπερασμένα όρια του καπιταλι-
στικού συστήματος. Η όποια έξοδος από αυτή θα γίνει σε όφελος των
μονοπωλίων, τσακίζοντας βάρβαρα μαζί με τους εργαζόμενους και τις
εργαζόμενες και τους αυτοαπασχολούμενους και τις αυτοαπασχολού-
μενες που δεν μπορούν ν’ αντέξουν και κλείνουν τα μαγαζιά τους κατά
χιλιάδες. Τα προβλήματα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών θα διογ-
κώνονται και δεν πρέπει να υποκύψουν στην απάτη της «καλής διαχεί-
ρισης» του καπιταλισμού, ότι δήθεν μπορεί να τους λύσει τα προβλή-
ματα με τα μονοπώλια δίπλα τους να ελέγχουν την οικονομία.

Η συμμετοχή των αυτοαπασχολούμενων γυναικών στο μαζικό κί-
νημα είναι πολύ μικρή.

Η έλλειψη χρόνου, οι δύσκολες συνθήκες στη δουλειά και στο σπίτι,
οι μικροαστικές αυταπάτες για τη διατήρηση της ιδιοκτησίας τους, αλλά
και οι αναχρονιστικές αντιλήψεις για τη θέση των γυναικών στην οικο-
γένεια και γενικότερα στην κοινωνία έχουν την επίδρασή τους στη συμ-
μετοχή τους στην κοινωνική και συνδικαλιστική δράση. Χρειάζεται να
συμβάλουμε να συνειδητοποιήσουν την αιτία των προβλημάτων τους
και κατ’ επέκταση και τη διέξοδο από αυτά. Να μπολιαστούν αυτές οι
γυναίκες με τις ιδέες και τη δράση της ΟΓΕ, να ενεργοποιηθούν στο
πλαίσιο της Λαϊκής Συμμαχίας, στο πλευρό της αντιμονοπωλιακής συ-
σπείρωσης των ΕΒΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, σε κοινή δράση με τους γυναικείους
Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, με το εργατικό κίνημα, το ΠΑΜΕ,
με την ΠΑΣΥ και το ΜΑΣ.

Σε συνθήκες δύσκολου και μακροχρόνιου αγώνα χωρίς εμφανή και
άμεσα αποτελέσματα, πολλές φορές ακόμη και αγωνίστριες χάνουν το
στόχο και δυσκολεύονται να ξεπεράσουν το ατομικό, οικογενειακό
και να παλέψουν για το συλλογικό. Θεωρούν ότι οι ατομικές προσπά-
θειες μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή τους, να τις ανακουφίσουν από
τα βάσανα και τα πολλαπλά βάρη, αποστασιοποιημένες από το γεγονός
ότι η καθημερινότητα σήμερα περισσότερο από ποτέ εξαρτάται από τη
γενική πολιτική. Όμως ό,τι κατακτήθηκε μέχρι σήμερα ήταν αποτέλεσμα
σκληρών αγώνων, μέσα από την οργανωμένη πάλη.

Χρειάζεται να βοηθήσουμε να συνειδητοποιηθεί από τις φτωχές αυ-
τοαπασχολούμενες αυτή η πραγματικότητα και ότι δεν υπάρχει άλλος
δρόμος από την πάλη ενάντια στα μονοπώλια και την εξουσία τους.

Ν’ αναγνωρίσουν την ανάγκη συμμετοχής τους στο δυνάμωμα της
Λαϊκής Συμμαχίας που μπορεί ν’ ανοίξει το δρόμο για την αναμέτρηση
με τα μονοπώλια. Να οργανωθούν στην ΠΑΣΕΒΕ και την ΟΓΕ.

* Από το σεμινάριο της ΟΓΕ που πραγματοποιήθηκε στην παναττική 
συνάντηση των Συλλόγων και των Ομάδων τον περασμένο Ιούλη.

Για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες
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της Μαριάνθης Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή,
α΄ αντιπροέδρου της ΟΓΕ, γιατρού

Ως Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) ορίζονται όλες οι
υπηρεσίες και φροντίδες υγείας που ασκούνται έξω από τα

νοσοκομεία και μέσα στην κοινότητα. Η σημασία της ΠΦΥ είναι
τεράστια καθώς συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης, θερα-
πείας, αποκατάστασης και προαγωγής της υγείας, ποσοτικά δε,
καλύπτει περίπου το 80% των υπηρεσιών υγείας. Είναι σημαντικό
ότι η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας αυξάνει συνεχώς
τη σημασία και το ρόλο της. 

Από την αρχή της δημιουργίας του λεγόμενου ΕΣΥ, η ΠΦΥ
αποτελούσε το μεγάλο αγκάθι του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Τα Κέντρα Υγείας (ΚΥ), ως βασική μονάδα της ΠΦΥ, όχι μόνο
δεν ολοκληρώθηκαν, έστω και στη λογική του συστήματος, αλλά
άρχισε αμέσως η αποδόμησή τους σε ιδεολογικό, οργανωτικό
και λειτουργικό επίπεδο. 

Η δημιουργία του ΕΟΠΥΥ ήταν ένα ακόμα μεγάλο βήμα στην
κατεύθυνση ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της
υγείας, της ενίσχυσης των μεγάλων επιχειρηματικών μονάδων.

Έκλεισαν όλα τα  νοσοκομεία του ΙΚΑ και αρκετά υποκαταστή-
ματα με τη μέθοδο των συγχωνεύσεων. Υποβαθμίστηκαν τα υπό-
λοιπα. Έκλεισαν ή συρρικνώθηκαν εργαστήρια και άλλες μονά-
δες, μειώθηκε το προσωπικό, μειώθηκαν οι παροχές. Μειώθηκε
η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τις ει-
σφορές των εργοδοτών. Έμειναν ακάλυπτοι πολλές χιλιάδες
ασφαλισμένοι που έχασαν την ασφαλιστική τους κάλυψη κ.ά.
Αποδεδειγμένα συνέβαλε στην επιδείνωση της υγείας των λαϊκών
στρωμάτων.

Σήμερα είμαστε μπροστά σε καινούργιες αλλαγές στο ασφαλι-
στικό σύστημα και στην ΠΦΥ, καθώς οι δύο αυτοί τομείς συνδέ-
ονται άρρηκτα στο καπιταλιστικό σύστημα.

Γιατί γίνονται αυτές; Ποιον ωφελούν; Ποιος τις επιβάλει και
τις καθοδηγεί;

Σίγουρα δεν γίνονται για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες
υπηρεσιών υγείας των λαϊκών στρωμάτων, αλλά γιατί τις έχει
ανάγκη το σύστημα του κεφαλαίου για να επιβιώσει και να ανα-
πτυχθεί. Αυτό και οι εκπρόσωποί του το επιβάλλουν και το κα-
θοδηγούν.

Ακολουθούν πιστά και αμετακίνητα τους διατυπωμένους στό-
χους τους στην ΕΕ από την εποχή του Μάαστριχτ:
3 Μείωση των κρατικών δαπανών για την Υγεία-Πρόνοια-Ασφά-

λιση.
3 Ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα.
3 Αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και στο χώρο της υγείας,

ενίσχυση των ελαστικών μορφών εργασίας, κατάργηση της
μονιμότητας.
Η μείωση των κρατικών δαπανών οδηγεί μοιραία στην ακόμα

μεγαλύτερη μείωση των παροχών υγείας προς τους ασφαλισμέ-
νους και του μισθού των εργαζομένων στο χώρο της υγείας.

Λένε πως ο ΕΟΠΥΥ απέτυχε. Αν συνέβαινε αυτό, τότε θα άλ-
λαζαν ρότα. Απλά ζητάνε ευκαιρία για να κάνουν το επόμενο
βήμα στην ίδια κατεύθυνση. Μπήκε λοιπόν το ερώτημα: Τι θα
είναι ο ΕΟΠΥΥ, αγοραστής και πάροχος υπηρεσιών υγείας ή
μόνο αγοραστής; Δηλαδή ο ΕΟΠΥΥ θα έχει δικές του μονάδες
υγείας για ορισμένες παροχές και ταυτόχρονα «θα αγοράζει» τις
υπόλοιπες από τον ιδιωτικό τομέα, όπως έκανε μέχρι σήμερα, ή

θα κλείσει τις δικές του μονάδες και θα αγοράζει όλες τις υπηρε-
σίες ουσιαστικά από τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα; 

Και μόνο η ορολογία «αγορά» και «αγοραστής» αποκαλύπτει
την ουσία της πολιτικής τους. Η υγεία στο καπιταλιστικό σύστημα
είναι εμπόρευμα. Όποιος μπορεί την αγοράζει και μάλιστα σε
διάφορες ποιότητες.

Εμείς λέμε ότι και το ένα σχήμα και το άλλο δε λύνει το πρό-
βλημα της υγείας των λαϊκών στρωμάτων, κατά συνέπεια και των
γυναικών. Είναι ένα διαχειριστικό δίλημμα στη λογική της εμπο-
ρευματοποίησης της υγείας και του ανταγωνισμού. Κριτήριο, ποιο
από τα δύο σχήματα θα επιλεγεί, δεν είναι η ποιότητα των υπηρε-
σιών και η κάλυψη των αναγκών υγείας του λαού, αλλά ποιο θα
ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, άρα θα μειώσει και τις δημόσιες
δαπάνες.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι τα μέτρα που ζυμώνονται κατάλ-
ληλα για να εφαρμοστούν τους επόμενους μήνες. Αναφέρουμε
ορισμένα:
3 Δημιουργία ενιαίου φορέα ΠΦΥ, με την ενσωμάτωση των μο-

νάδων του ΕΟΠΥΥ, των ΚΥ, των Αγροτικών Ιατρείων και των
συμβεβλημένων ιδιωτών ιατρών σε ένα φορέα με κοινή διεύ-
θυνση και προϋπολογισμό.

3 Δημιουργία σφαιρικού προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια.
3 Λειτουργική αναδιάρθρωση των 550 μονάδων που υπάρχουν

σήμερα, δηλαδή μείωση, με τη γνωστή μέθοδο των συγχωνεύ-
σεων και τη δημιουργία των δικτύων, που αποτελούν έναν
αχταρμά από ανόμοιες, αποσπασματικές υποδομές.

3 Μεγαλύτερη παρέμβαση στις  εργασιακές σχέσεις, με στόχο
την κατάργηση της μονιμότητας. Οι οικογενειακοί γιατροί θα
πληρώνονται με βάση την «κατά κεφαλή αποζημίωση», δηλαδή
πόσους ασφαλισμένους έχει ο κάθε γιατρός. Οι γιατροί των
άλλων ειδικοτήτων θα αποζημιώνονται «κατά πράξη και περί-
πτωση».

3 Μείωση του προσωπικού. Ήδη αναγγέλθηκε η απόλυση 1.600
γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

3 Δημιουργία της ηλεκτρονικής κάρτας υγείας. Πέρα από τα
όποια θετικά στοιχεία μπορεί να προσφέρει, είναι σίγουρο ότι
στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής θα χρησιμοποιηθεί κυρίως για
περιστολή των παροχών.

3 Νέοι θεσμοί ελέγχου και διοίκησης με στόχο τη χειραγώγηση.
3 «Διεύρυνση» της χρηματοδότησης. Αυτό μεταφράζεται σε με-

γαλύτερη μείωση του κρατικού προϋπολογισμού και των ει-
σφορών των εργοδοτών. Επιπλέον εισάγεται νέος φόρος σε
όλους τους εργαζόμενους κ.ά.
Μέσα από τον καινούργιο ΕΟΠΥΥ προσπαθούν να λύσουν

και ένα πρόβλημα που πλέον με τις διαστάσεις που έχει πάρει γί-
νεται επικίνδυνο για το σύστημα. Είναι το πρόβλημα των εκατομ-
μυρίων ανασφάλιστων, αν λάβουμε υπόψη και τις οικογένειες
των ανέργων, που είναι αδύνατον να τους καλύψει η λεγόμενη
φιλανθρωπία.

Η κάλυψη των ανασφάλιστων με ένα ελάχιστο πακέτο παροχών
υγείας και η διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου Δημόσιας
Υγείας είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση και ανάπτυξη
του καπιταλιστικού συστήματος. Αυτό τους καίει και προσπαθούν
να καλύψουν. Το ελάχιστο επίπεδο επιβίωσης των εργαζομένων

Για τις εξελίξεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
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και όχι την υγεία που δικαιούνται με βάση τον πλούτο που παρά-
γουν. 

Άλλωστε τα χρήματα γι’ αυτό το σκοπό δεν θα δοθούν από
τους μεγαλοκαπιταλιστές, ούτε και τον κρατικό προϋπολογισμό,
θα πληρωθούν από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Με ένα
σμπάρο δυο τρυγόνια...

Όλες αυτές οι «αναδιαρθρώσεις» που επιβάλλονται από την
ΕΕ και τα αστικά κόμματα, με τις πλάτες του κυβερνητικού συνδι-
καλισμού και άλλων φορέων όπως διάφορες φεμινιστικές ορ-
γανώσεις, θα έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
των λαϊκών στρωμάτων, και στις γυναίκες που έχουμε ειδικές και
αυξημένες ανάγκες.

Αυτό συμβαίνει τη στιγμή που η φτώχεια, η ανασφάλεια, τα
εξοντωτικά ωράρια, οι εργασιακές σχέσεις λάστιχο, οι ανθυγιει-
νές συνθήκες δουλειάς έχουν επιδεινώσει την σωματική και ψυ-
χική υγεία των εργαζομένων, της νεολαίας, των γυναικών, των
ηλικιωμένων. Μερικοί μόνο δείκτες είναι αποκαλυπτικοί.

Η θνησιμότητα έχει μεγαλώσει, λοιμώξεις που είχαν μειωθεί ή
και εξαφανιστεί επανεμφανίζονται, οι επαγγελματικές νόσοι, όσο
και αν σκόπιμα δεν καταγράφονται, έχουν αυξηθεί, το άγχος και
η κατάθλιψη έχουν αυξηθεί και θερίζουν τη νεολαία και όχι μόνο,
οι αυτοκτονίες το ίδιο, η παιδική θνησιμότητα από 2,3 στα 1.000
παιδιά το 2006 έφτασε
σήμερα τα 3,6. Η υπο-
γεννητικότητα έχει αυξη-
θεί, οι θάνατοι είναι πε-
ρισσότεροι από τις γεν-
νήσεις.

Μέσα σε αυτές τις συν-
θήκες η πρόταση της ΟΓΕ
και της Κοινωνικής Συμ-
μαχίας, κομμάτι της
οποίας αποτελούμε, για
την υγεία αποκτάει ιδιαί-
τερη επικαιρότητα και
αναγκαιότητα.

Η υγεία είναι κοινωνικό
αγαθό, δικαίωμα του
κάθε ανθρώπου και πρέ-
πει να παρέχεται από το
κράτος δωρεάν και ισότιμα σε όλους, μέσα από ένα ενιαίο απο-
κλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας. Η χρηματοδότηση να γίνεται
από τον κρατικό προϋπολογισμό, να είναι επαρκής ώστε να καλύ-
πτονται όλες οι σύγχρονες ανάγκες του λαού. Κατάργηση του
ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Πιο συγκεκριμένα για την ΠΦΥ:
3 Βασική μονάδα για την άσκηση της ΠΦΥ είναι το ΚΥ με τα πα-

ραρτήματα και τις ειδικές μονάδες, του, αναπτυγμένα μέχρι και
το τελευταίο χωριό.

3 Κάλυψη όλων των τομέων, πρόληψη, θεραπεία, αποκατά-
σταση και προαγωγή της υγείας σε όλους τους χώρους και
ομάδες του πληθυσμού, π.χ., υπηρεσίες για την υγεία και ασφά-
λεια, στα σχολεία κ.λπ. 

3 Υπηρεσίες για τη γυναίκα και το παιδί, προληπτική ιατρική, εμ-
βολιασμοί, παπ τεστ, μαστογραφίες, προγεννητικός έλεγχος
κλπ., φροντίδα για τη μητρότητα.

3 Μια σχέση εργασίας για όλο το προσωπικό. Αυτή της πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης. 

3 Ο οικογενειακός γιατρός έχει πολύ σοβαρό ρόλο δίπλα στην
οικογένεια.

3 Κατάργηση της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης και στην
ΠΦΥ. Απορρόφηση όλου του προσωπικού στις δημόσιες υπη-

ρεσίες υγείας..
3 Δωρεάν φάρμακα, εγκεκριμένα από το κράτος. Κατάργηση

κάθε συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις.
3 24ωρη λειτουργία των ΚΥ. Σύνδεση με τα νοσοκομεία.
3 Μετεκπαίδευση των γιατρών και του άλλου προσωπικού δω-

ρεάν, συνεχή και με κεντρικό σχεδιασμό
Όλη αυτή η σύνθετη και εκτεταμένη δραστηριότητα θα έχει κεν-

τρικό σχεδιασμό με βάση όλες τις σύγχρονες ανάγκες του λαού,
από τη γέννηση μέχρι το θάνατο.

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι όλα αυτά που αποτελούν μια άλλη
πολιτική, μια άλλη αντίληψη για την υγεία, μπορούν να εφαρμο-
στούν στα πλαίσια της σημερινής  πολιτικής της ΕΕ και από αυτή
την πολιτική εξουσία. Αντίθετα, αυτές οι πολιτικές βρίσκονται σε
σύγκρουση και αντικειμενική αντιπαλότητα, αφού έχουν διαφο-
ρετικούς στόχους. Η μία εξυπηρετεί την ανάπτυξη του κεφαλαίου
και τους κατόχους του, με κόστος την ίδια την υγεία των λαϊκών
στρωμάτων, και η άλλη τις ανάγκες υγείας του λαού, με κόστος
για το κεφάλαιο. 

Αυτή η αντιπαλότητα είναι αναγκαίο να γίνει αντιληπτή και κα-
τανοητή από τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα, για να διαλυθούν και
οι αυταπάτες ότι μπορεί να περιμένουμε μια καλύτερη πολιτική

υγείας, ακόμα και κάποιες
σταθερές βελτιώσεις μέσα
στην πολιτική του κεφα-
λαίου, της ΕΕ και των ντό-
πιων εκφραστών της. Η
αντιπαλότητα αυτή, θέμα
ιδεολογικό-πολιτικό, πρέ-
πει να προβάλλεται μαζί με
την πρότασή μας για την
υγεία και τους στόχους
πάλης.

Αυτός είναι ο ρόλος της
ΟΓΕ και των Συλλόγων
της στο δικό μας χώρο ευ-
θύνης, στις γυναίκες δη-
λαδή των λαϊκών στρω-
μάτων. 

Σήμερα που η υγεία των
λαϊκών στρωμάτων επιδεινώνεται από την ίδια την καπιταλιστική
κρίση και την προσπάθεια της αστικής τάξης να ανακάμψει με την
επέκταση και ενίσχυση της εμπορευματοποίησης και του ΕΟΠΥΥ,
η οργανωμένη αντίδραση μέσα από το λαϊκό κίνημα είναι η μόνη
ελπίδα.

Σήμερα μπορούμε, με τον οργανωμένο και συντονισμένο
αγώνα να αναστείλουμε τα αντιλαϊκά-επικίνδυνα μέτρα, μέχρι το
κίνημα να είναι σε θέση  να ανατρέψει ολόκληρη την πολιτική
τους.

Να μην δεχτούμε το κλείσιμο καμιάς μονάδας στο όνομα της
συγχώνευσης, καμιά περικοπή από τον κρατικό προϋπολογισμό
και τις εισφορές των εργοδοτών, καμία απόλυση εργαζομένων
ή περικοπή παροχών. 

Αντίθετα, να διεκδικήσουμε τη δημιουργία νέων μονάδων, αύ-
ξηση της χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό, κανένας
νέος φόρος για την υγεία, πρόσληψη προσωπικού, καμιά συμ-
μετοχή σε φάρμακα και εξετάσεις.

Το σύνθημα της ΟΓΕ «καμιά μόνη της, οργανωμένα αντιπα-
λεύουμε τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας» πρέπει να εμπνέει
και να καθοδηγεί όλο και περισσότερες γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων.
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Για τις εξελίξεις στα ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ
από την Επιτροπή Νέων Γυναικών

του Προεδρείου της ΟΓΕ

Ηνέα χρονιά στα ΕΠΑΛ, στις ΕΠΑΣ του Υπουργείου Παι-
δείας και του ΟΑΕΔ βρήκε τις σπουδάστριες και τους
σπουδαστές σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Από την

αρχή της χρονιάς σε πολλές σχολές και σχολεία οι νέες και οι
νέοι έδειξαν ότι δε θα συμβιβαστούν με την εκρηκτική κατά-
σταση που επικρατεί. 

Όπως χαρακτηριστικά λένε οι ίδιες οι σπουδάστριες-μαθή-
τριες από ειδικότητες των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ που καταργήθηκαν
όπως στην Υγεία, στην Αισθητική κλπ: « Ζητάμε να μην καταρ-
γηθούν οι ειδικότητές μας. Να μην απολυθεί κανένας καθηγη-
τής μας». Με ευθύνη της κυβέρνησης, τα παιδιά που σπουδά-
ζουν στο δεύτερο έτος των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν
δεν έχουν κάνει ούτε μια ώρα ειδικότητας! Οι καθηγητές τους
έχουν απολυθεί. 

Αντίστοιχα, στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ μέχρι αρχές Νοέμβρη δεν
είχαν προσληφθεί οι ωρομίσθιοι καθηγητές. Το αποτέλεσμα
είναι να πηγαίνουν οι σπουδαστές/στριες κάθε μέρα στη σχολή,
κουρασμένοι/νες από τη δουλειά και την πρακτική, και να μα-
θαίνουν ότι δεν θα γίνει το μάθημα γιατί δεν υπάρχει καθηγη-
τής! Για παράδειγμα σε μια σχολή του ΟΑΕΔ στην Αττική, στην
ειδικότητα Ζαχαροπλαστικής, απολύθηκαν οι δύο μόνιμοι κα-
θηγητές. Το κενό έρχεται να καλύψει ο ΟΑΕΔ με προσλήψεις
ωρομίσθιων καθηγητών, που δε φτάνουν για να κάνουν και
τα θεωρητικά και τα εργαστηριακά μαθήματα στους σπουδα-
στές. Αποτέλεσμα είναι μετά από ένα μήνα που έχουν ανοίξει
οι σχολές, οι σπουδαστές/στριες στην ειδικότητα να μην έχουν
δει... ούτε κουτάλα. Στην ειδικότητα των αρτοποιών, 1 καθη-
γητής καλείται να κάνει το εργαστηριακό μάθημα σε 30 σπου-
δάστριες για να μάθουν να χειρίζονται το φούρνο, με ό,τι κιν-
δύνους συνεπάγεται για την υγεία και την ασφάλεια των παι-
διών όπως για παράδειγμα εγκαύματα λόγω ατυχήματος. 

Τα Δημόσια ΙΕΚ ξεκίνησαν με 2 μήνες καθηστέρηση. Οι
σπουδάστριες/σπουδαστές μπορεί να μην έχουν το άγχος
πλέον για να βρουν χρήματα για τα δίδακτρα, όμως από την
πρώτη στιγμή αντιμετώπισαν οξυμένα προβλήματα μέσα στις
σχολές: καθηγητές που λείπουν, κάνουν μάθημα στους δια-
δρόμους των ΙΕΚ γιατί δεν υπάρχουν αίθουσες. Κάνουν ερ-
γαστήριο σε αίθουσες των ΕΠΑΛ. Και για άλλη μια χρονιά θα
κληθούν να πληρώσουν για φωτοτυπίες (αφού βιβλία στα Δη-
μόσια ΙΕΚ δεν υπάρχουν!), για ποδιές και εργαλεία, για ανα-
λώσιμα.

Η κυβέρνηση λέει ότι προσπαθεί να αντιμετωπίσει την εκρη-
κτική κατάσταση στην τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση με το
νόμο που ψηφίστηκε για το τεχνολογικό λύκειο, τη δημιουρ-
γία των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης και την «αναβάθ-
μιση» της λειτουργίας, των ειδικοτήτων στα Δημόσια ΙΕΚ. 

Το βασικό της επιχείρημα είναι ότι μπαίνει η «τάξη μαθη-
τείας» στο τεχνολογικό λύκειο και στις Σχολές Επαγγελματικής
Κατάρτισης. Ένας επιπλέον χρόνος σπουδών δηλαδή, όπου
οι σπουδάστριες-μαθήτριες θα εκπαιδεύονται πάνω στην ει-
δικότητά τους.... από τους ίδιους τους μεγαλοεπιχειρηματίες!!! 

Είναι έτσι όμως;

à Η μαθητεία είναι η «εκπαίδευση» των σπουδαστών/σπου-
δαστριών μέσα στους χώρους δουλειάς, από τους ίδιους
τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μέσα από αυτή τη διαδι-
κασία κατακτούν δεξιότητες, δηλαδή τα πιο εφήμερα στοι-
χεία της ανθρώπινης γνώσης. «Εκπαιδεύονται» σε πολύ
συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές που αξιοποιούν μο-
νοπωλιακοί όμιλοι σε διάφορους κλάδους. Αν όμως τα
συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές καταστούν άχρηστα
λόγω της γοργής ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνο-
λογίας, τι θα κάνει η σπουδάστρια/ο σπουδαστής που
έμαθε να δουλεύει πάνω σε αυτά και μόνο; Προφανώς,
θα αναγκαστεί να ξαναπάει στα θρανία για να αποκτήσει
τις «νέες δεξιότητες», που είναι αναγκαίες για τους επιχει-
ρηματικούς ομίλους.

à Η ειδίκευση στο επάγγελμα δε γίνεται με βάση τις σύγχρο-
νες εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία με στόχο
την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Αλλά για την κερδοφο-
ρία των μεγαλοεπιχειρηματιών. Γι’ αυτό θέλουν οι νέοι
στην κατάρτιση να έχουν δεξιότητες- γνώσεις με ημερο-
μηνία λήξης.

Λένε ακόμα ότι με τη μαθητεία οι μαθητές-μαθήτριες εξασφα-
λίζουν ένα μεροκάματο. Η αλήθεια όμως είναι:

à Με το θεσμό της μαθητείας οι μεγαλοεπιχειρηματίες εξα-
σφαλίζουν τζάμπα εργαζόμενους, χωρίς ασφαλιστικά δι-
καιώματα και αρπάζουν παχυλές επιδοτήσεις από το κρά-
τος. Η σπουδάστρια/ο σπουδαστής ούτε χαρτζιλίκι, ούτε
πρακτική άσκηση που να βοηθά στην ειδίκευσή του στο
επάγγελμα πολλές φορές δεν μπορεί να εξασφαλίσει.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τις μαθήτριες, τους μαθη-
τές ότι η ειδικότητα στις νέες δομές της τεχνικοεπαγγελματικής
εκπαίδευσης είναι «εισητήριο για την αγορά εργασίας». Όπως
αναφέρεται και σε αποφάσεις της ΕΕ, πρόκειται για «ενεργητική
πολιτική αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων». 

à Δε λείπει η ειδικότητα από τους 1,5 εκατομμύρια άνερ-
γους, τις νέες άνεργες-απόφοιτους από τα πανεπιστήμια
και τα ΤΕΙ.

à Είναι «εισητήριο» για τις συνθήκες εργασιακής ζούγκλας
που θα συναντήσουν οι νέες/νέοι στους χώρους δου-
λειάς.

Υπάρχει εμπειρία και από τη χώρα μας και από το εξωτερικό.
Πιο συγκεκριμένα από τον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού: 

Δανία: Το ΝΟΜΑ είναι ένα από τα πιο φημισμένα εστιατό-
ρια στη Δανία. Στο εστιατόριο αυτό εργάζονται μαθητευόμε-
νοι σεφ από όλο τον κόσμο χωρίς μισθό!!! Το Αθηναϊκό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων δημοσίευσε πρόσφατα ότι οι μαθητευόμε-
νοι λαμβάνουν ένα email, όπου τους απειλούν ότι αν παρα-
βιάσουν τον Κώδικα Συμπεριφοράς της επιχείρησης, το όνομά
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τους «θα περιληφθεί σε μια μαύρη λίστα που θα την μοιρα-
στούμε με άλλα εστιατόρια σε όλο τον κόσμο, με τα οποία δι-
αητρούμε καλές σχέσεις.»...  Ένας μαθητευόμενος στο ΝΟΜΑ
ανέφερε ότι εργαζόταν επί 16-18 ώρες ημερησίως και κοιμό-
ταν σε έναν καναπέ, σε ένα δωμάτιο που το μοιραζόταν με
άλλα δύο άτομα. 

Ρόδος: Ξενοδόχος σε ένα από τα υπερλούξ ξενοδοχεία
της Ρόδου καλύπτει τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου
αξιοποιώντας παιδιά από τις σχολές τουριστικών επαγγελ-
μάτων μέσω του θεσμού της μαθητείας. Οι πρώτες εβδομά-
δες της «εκπαίδευσης» περιελάμβαναν... το βάψιμο του ξε-
νοδοχείου. Ε… μην πληρώσει τζάμπα μεροκάματο σε ελαι-
οχρωματιστή. Τους επόμενους μήνες της μαθητείας, οι σπου-
δαστές/σπουδάστριες, αν και μαθητευόμενοι, καλούνται να
αναλάβουν μόνοι τους(!!!) το πόστο του εστιατορίου του ξε-
νοδοχείου, να δουλεύουν 11 ώρες, κάποιοι και 16 ώρες ημε-

ρησίως. Αλλά «ανταμείβονται» για τη δουλειά τους με 350
ευρώ μισθό... που τον παίρνουν συνήθως στο τέλος της
τουριστικής σεζόν.

Οργανωμένα αντιπαλεύουμε
τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας

Από την αρχή της χρονιάς οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυ-
ναικών της ΟΓΕ έχουν οργανώσει επισκέψεις, εξορμήσεις σε
σχολές με την ανακοίνωση-κάλεσμα για τις μαθήτριες-σπου-
δάστριες. Το κάλεσμα της ΟΓΕ απευθύνεται με εμπιστοσύνη
στις σπουδάστριες, με αγωνιστική αισιοδοξία. Τα προβλήματα
που ζουν οι νέες γυναίκες στη σχολή, στην πρακτική και στη
δουλειά, στο σπίτι, δεν είναι μονόδρομος. Ως μονόδρομο
θέλουν να μας το παρουσιάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι,

οι κυβερνήσεις τους, όσοι μας θέλουν με το κεφάλι σκυφτό,
να δουλεύουμε όσο-όταν-όποτε μας έχει ανάγκη ο εργοδότης,
με μισθούς πείνας και χωρίς εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα για να ενισχύεται η κερδοφορία του.

Απέναντι στα μαθήματα «υποταγής» που παραδίδουν κυβέρ-
νηση-μεγαλοεπιχειρηματίες-ΕΕ στις σχολές, οι νέες σπουδά-
στριες δίνουν -έχουν χρέος να δώσουν- το δικό τους μάθημα
αγωνιστικής στάσης ζωής: στο συλλογικό αγώνα με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες μας, στην οργάνωση,  το μαθητικό συμ-
βούλιο, το σωματείο, το Σύλλογο Γυναικών της ΟΓΕ. Με ψηλά
το κεφάλι να παλέψουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για
το δικαίωμα στην ολόπλευρη μόρφωση, την αποκλειστικά Δη-
μόσια και Δωρεάν Υγεία, την κοινωνική ασφάλιση, τις δωρεάν
μετακινήσεις, τη δωρεάν σίτιση μέσα στις σχολές και στα σχο-
λεία, στον πολιτισμό και τον αθλητισμό. 

Δημόσια ΙΕΚ: Δόθηκε στη δημοσιότητα στις 23.10.13 ο κατάλογος με τα νέα Δημόσια ΙΕΚ που δημιούργησαν και οι νέες
ειδικότητες. Μετέφεραν στα ΙΕΚ όλες τις ειδικότητες Υγείας και Αισθητικής που καταργήθηκαν από τις παλιές ΕΠΑΣ Υπ.
Παιδείας. Ποια είναι τα νέα στοιχεία:
α) Κατάργησαν τα δίδακτρα, η φοίτηση είναι δωρεάν.
β) Δέχονται μόνο απόφοιτους Λυκείου.
γ) Στο πλαίσιο της διετούς φοίτησης προβλέπεται είτε από το 2ο εξάμηνο, είτε ως πέμπτο εξάμηνο υποχρεωτική πρακτική

με ευθύνη του ΟΑΕΔ. Το μεροκάματο δεν έχει προσδιοριστεί. Το πρόγραμμα για την «ένταξη των νέων στην αγορά
εργασίας» ανέφερε ότι ο μισθός πρακτικής στα Δημόσια ΙΕΚ θα είναι 1.000 ευρώ το εξάμηνο.

Παραμένει η πιστοποίηση του πτυχίου για να αποκτήσει ο σπουδαστής επαγγελματικά δικαιώματα.
Ακόμα δεν έχουν προσδιορίσει αν θα έχουν πάσο για μειωμένο εισιτήριο.

ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης): Πρόκειται για τη νέα δομή μαθητείας του Υπουργείου Παιδείας. Ανακοίνωσαν
στις 23.10.13 τον κατάλογο με τις νέες σχολές και τις ειδικότητες. Δεν θα αξιοποιήσουν παντού τις υποδομές (κτιριακές
εγκαταστάσεις, εργαστήρια) των παλιών ΕΠΑΣ Υπ. Παιδείας. Σε ορισμένες πόλεις θα αξιοποιήσουν τις εγκαταστάσεις
των Δημοσίων ΙΕΚ. 

Στα ΣΕΚ μπορούν να πάνε παιδιά που έχουν τελειώσει το Γυμνάσιο. Η πρακτική γίνεται με ευθύνη του ΟΑΕΔ στο τρίτο
έτος. Δεν έχουν προσδιορίσει το ύψος του μεροκάματου. 

ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ: Ακόμα οι ωρομίσθιοι καθηγητές δεν έχουν οριστεί σε όλες τις σχολές, με αποτέλεσμα να μη γίνονται ερ-
γαστήρια ή να είναι 1 καθηγητής για 30 μαθητές στο μάθημα. Μπαίνουν σε διαθεσιμότητα 200 καθηγητές των ΕΠΑΣ
ΟΑΕΔ. 

Η πλειοψηφία των παιδιών δυσκολεύεται να βρει μαθητεία. Όσοι κάνουν πρακτική είναι απλήρωτοι από 2 έως 5 μήνες.
Ιδιαίτερα σε επιχειρήσεις πρώην ΔΕΚΟ. Σε δομές του Δημοσίου τούς έκοψαν το επίδομα Χριστουγέννων και Πάσχα, με
την αιτιολογία ότι εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο. Ακόμα και το επίδομα των 6,20 ευρώ για κάθε μέρα στη σχολή,
που έδιναν ως βοήθημα στους σπουδαστές, κόβεται. 

Παιδεία
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της Βιβής Δάγκα,
ειδικής γραμματέα του Προεδρείου της ΟΓΕ

«Θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν 
σε μια μεγάλη αγκαλιά συναγωνιστών»

Μετά από το 11ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλά-
δας, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών της Ομοσπονδίας, με
μεγαλύτερη από πριν αποφασιστικότητα, υπομονή και επιμονή, με-
ράκι, κέφι και φαντασία, οργανώνουν εκδηλώσεις για τις νέες μη-
τέρες και τα παιδιά τους. Η αρχή έγινε με αφορμή τις γιορτές των
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, τις Απόκριες και στη συνέχεια
ορισμένοι Σύλλογοι διοργάνωσαν τέτοιες εκδηλώσεις και σε
άλλες επετείους. Σε κάποιους Συλλόγους, όπως στη Θεσσαλο-
νίκη, αυτή η προσπάθεια έχει αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηρι-
στικά, με δραστηριότητες για τα παιδιά στα γραφεία του Συλλόγου
κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα. Η εμπειρία είναι ότι η γενική απήχηση
των σχετικών εκδηλώσεων ήταν καλή. 

Οι πολύμορφες εκδηλώσεις και παρεμβάσεις των Συλλόγων και
Ομάδων της ΟΓΕ γίνονται στο πλαίσιο των αποφάσεων του 11ου
Συνεδρίου μας, που ανέφεραν ότι: «Δεν μπορούμε να μένουμε
απαθείς ή απλώς ανήσυχες μπροστά στα σχέδια των εκμεταλλευτών
του μόχθου μας να διαμορφώσουν στρεβλά τη συνείδηση των παι-
διών μας, ώστε να απομακρυνθούν στη συνέχεια από εμάς και από
τους αγώνες μας.» Από τότε έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι. 

Παρακολουθούμε πώς κυβέρνηση, Δήμοι, ΜΚΟ, Εκκλησία και
άλλες οργανώσεις μέσα από τα μαθήματα, τα βιβλία του σχολείου,
άλλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, προσπαθούν να καλλιερ-
γήσουν στα παιδιά της εργατικής λαϊκής οικογένειας τον ατομισμό,
την απογοήτευση και ηττοπάθεια «ότι έτσι θα είναι η ζωή μας, δύ-
σκολη». Φαίνεται ξεκάθαρα, μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ στα
σχολεία, ότι στόχος τους είναι να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά
μας με τις ιδέες της «επιχειρηματικότητας», της «μεγάλης ευρωπαϊ-
κής οικογένειας». Να αποδεχτούν δηλαδή ότι «η μαμά και ο μπαμ-
πάς δεν έχουν δουλειά, είναι απλήρωτοι γιατί πρέπει να κερδίσει ή
να σωθεί ο κ. επιχειρηματίας». Και αυτή είναι μόνο μια πλευρά των
σχεδίων τους. 

Προσπαθούν να κάνουν συνένοχους και συνεργούς τους ίδιους
τους γονείς, ακόμα και όσους αγωνίζονται ενάντια σε αυτούς που
ευθύνονται για τη φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση των ερ-
γαζομένων, του λαού. Επιδιώκουν να τους πείσουν ότι σε αυτή
την «τρυφερή ηλικία» πρέπει να κρατήσουν τα παιδιά όσο γίνεται
πιο μακριά από τη δυσοίωνη προοπτική της ζωής τους και ακόμη
μακρύτερα από τις αληθινές αιτίες της. 

Μέσα από το περιεχόμενο των εκδηλώσεων των Συλλόγων και
Ομάδων της ΟΓΕ κάνουμε προσπάθεια να καλλιεργήσουμε στα
παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας που συμμετέχουν την
αξία της συλλογικότητας, της συλλογικής δράσης, της λαϊκής αλ-
ληλεγγύης, της διεκδίκησης και του αγώνα. Αντίστοιχη προσπά-
θεια γίνεται και με τις νέες μητέρες, με συζητήσεις που επικεντρώ-
νονται στο πώς θα μιλήσουμε στα παιδιά μας για την κρίση. Δη-
λαδή πώς θα στηρίξουμε τα παιδιά μας ώστε να νιώσουν «περή-
φανα» που οι γονείς τους είναι εργαζόμενοι, άνεργοι, μοχθούν
για να τα βγάλουν πέρα με το κεφάλι ψηλά απέναντι στις δυσκολίες
της οικονομικής κρίσης, με τη δύναμη του δίκιου, της οργάνωσης,
του αγώνα. 

Η θετική πείρα από Συλλόγους και Ομάδες που κινήθηκαν με
βάση τις πιο πρόσφατες κατευθύνσεις της ΟΓΕ για πιο συγκεκρι-
μένη παρέμβαση στο περιεχόμενο των εκδηλώσεων χρειάζεται να

γενικευτεί. Όχι μόνο να απασχολούνται τα παιδιά, όση ώρα μιλάμε
με τις νέες μητέρες, αλλά επίσης αυτές οι δραστηριότητες για τα
παιδιά χρειάζεται να συνοδεύονται με την ανησυχία να προσελκύ-
σουμε περισσότερες γυναίκες στο Σύλλογο, να γνωριστούν με
την ΟΓΕ. Η προετοιμασία ανάλογων εκδηλώσεων απαιτεί σκληρή
προσπάθεια, οργανωτικότητα, αξιοποίηση γυναικών με μεράκι,
πρωτοβουλία, αντίστοιχη ειδίκευση, πλατύ άνοιγμα σε χώρους
που συγκεντρώνονται νέες μητέρες με τα παιδιά τους.

Για παράδειγμα, οι πιο πετυχημένες εκδηλώσεις έγιναν σε Συλ-
λόγους και Ομάδες που το Διοικητικό Συμβούλιο αξιοποίησε τις
επεξεργασίες, το υλικό της ΟΓΕ (π.χ., για τα Χριστούγεννα σε συν-
δυασμό με τη Λαϊκή Αλληλεγγύη) και έβαλε ανάλογο σχέδιο. Ζή-
τησε τη βοήθεια συναγωνιστριών παιδαγωγών, θεατρολόγων,
ηθοποιών, μουσικών για να δουλέψουν την εκδήλωση με βάση
το υλικό, παίρνοντας υπόψη και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά
κάθε ηλικιακής ομάδας παιδιών. Πολλές από τις γυναίκες δεν είχαν
προηγούμενη εμπειρία από το ριζοσπαστικό γυνακείο κίνημα. Η
χρέωση δουλειάς, η εμπιστοσύνη που τους δείξαμε, τις βοήθησε
να έρθουν σε επαφή και να γνωριστούν με τις θέσεις της ΟΓΕ. 

Απευθύνθηκαν με το κάλεσμα για την εκδήλωση σε παιδικούς
σταθμούς, σε παιδικές χαρές, σε σχολεία και νηπιαγωγεία. Ετοί-
μασαν ανάλογο υλικό για τις νέες μητέρες, π.χ., το γράμμα του Άι-
Βασίλη στις μαμάδες. Κάθε μέλος του Συλλόγου είχε το δικό της
μεράδι, τη δική της ευθύνη για την επιτυχία των εκδηλώσεων.
Απευθύνθηκαν στα μικρομάγαζα της γειτονιάς για να στηρίξουν
αυτή την προσπάθεια με ένα δώρο για τα παιδιά. 

Σίγουρα η πολυμορφία των εκδηλώσεων για τα παιδιά και τις
νέες μητέρες βοηθάει και για να περάσουμε τα ανάλογα μηνύματα,
αλλά και για να είναι πιο ελκτικές οι δραστηριότητες για τα παιδιά.
Για παράδειγμα, μπορεί η ζωγραφική να είναι «σταθερή αξία» στην
απασχόληση των πολύ μικρών παιδιών αλλά και των μεγαλύτερων
παιδιών του Δημοτικού, όμως χρειάζεται να επιλέξουμε και ανά-
λογο «θέμα» ώστε να ανοιχτεί ένας δρόμος που θα μας επιτρέπει
να πιάσουμε κουβέντα με τα παιδιά. Έχουμε το ζωντανό παρά-
δειγμα εκατοντάδων ζωγραφιών που έστειλαν παιδιά σχολικής
ηλικίας στους εργάτες της Ελληνικής Χαλυβουργίας για να δείξουν
την αλληλεγγύη τους στο δίκαιο απεργιακό τους αγώνα ενάντια
στις απαιτήσεις του βιομήχανου. Αντίστοιχα, μπορεί να αξιοποι-
ηθεί ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών το κουκλοθέατρο, θεα-
τρικές παραστάσεις, θεατρικό και μουσικοκινητικό παιχνίδι, το πε-
ριεχόμενο του οποίου να υπηρετεί τους συγκεκριμένους στόχους
που επιθυμούμε να αναδείξουμε κάθε φορά, με επιλογή κατάλλη-
λων συναγωνιστριών που θα τα δουλέψουν. Τα παιδιά είναι πολύ
«αυστηροί κριτές». Μπορούν να αντιληφθούν την έλλειψη σχε-
διασμού, τις προχειροδουλειές, που λειτουργεί αποτρεπτικά στη
συμμετοχή τους. 

Όλη η προηγούμενη πείρα μας εμπνέει αισιοδοξία για να συνε-
χίσουμε το επόμενο διάστημα με περισσότερες δυνάμεις, με πρό-
γραμμα και σταθερό σχεδιασμό για μητέρες και για κάθε ηλικιακή
ομάδα παιδιών ξεχωριστά, από κάθε Σύλλογο/Ομάδα. Μπροστά
μας είναι οι πρωτοβουλίες που σχεδιάζουν οι γυναίκες των Συλ-
λόγων μας για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρο-
νιάς. 
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της Μάγδας Χαλτσοτάκη,
μέλους του Συλλόγου Γυναικών Αργυρούπολης της ΟΓΕ

Νέα μητέρα, δράσε οργανωμένα μέσα από την ΟΓΕ!

Ημητρότητα στη ζωή της γυναίκας ισοδυναμεί με μια απε-
ρίγραπτη ευτυχία. Τα παιδιά σου σού δίνουν «νέο
νόημα», σε γεμίζουν με συναισθήματα μοναδικά και σ’

εφοδιάζουν με δύναμη και αντοχή να υπερβαίνεις και τον εαυτό
σου, αλλά και τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζεις.

Όλη αυτή όμως η ευτυχία βρίσκει ένα φοβερό κυματοθραύ-
στη, τις άγριες συνθήκες που επιβάλλει για τις γυναίκες της λαϊκής
οικογένειας ένα σύστημα που στην κρίση του πάνω ήρθε να σα-
ρώσει κάθε δικαίωμα που μας έχει απομείνει, που μετατρέπει
ακόμη και τη χαρά της οικογένειας
και της μητρότητας σ’ έναν ατελεί-
ωτο γολγοθά.

Το κύριο που σε απασχολεί όταν
γίνεσαι μητέρα είναι να φροντίσεις
με κάθε σου δύναμη τα παιδιά σου
για να μεγαλώσουν σωστά, να ικα-
νοποιείς τις ανάγκες τους, να φρον-
τίσεις να μη στερηθούν τουλάχι-
στον τ’ απαραίτητα. Να διαπαιδα-
γωγήσεις ανθρώπους υγιείς και
ολοκληρωμένους, ικανούς να στα-
θούν στα πόδια τους. Να συμβά-
λεις ώστε ν’ αποφύγουν τους
«σκο πέλους» που θα βρεθούν
μπροστά τους.

Όλες αυτές οι ανησυχίες έρχον-
ται και στοιβάζονται πάνω σ’ έναν
όγκο προβλημάτων, κοινό για κάθε
εργατική-λαϊκή οικογένεια: Πώς θα
βγει ο μήνας, πώς θα πληρώσουμε
τους λογαριασμούς, το νοίκι, το
δάνειο, την εφορία... και η απαρίθ-
μηση να συνεχίζεται επ’ αόριστον...

Στη ζωή μιας μάνας που ανήκει στο «δικό μας κόσμο» είναι
δεδομένο πως η κάθε μέρα είναι ένας αγώνας για να επιβιώσει
αυτή και η οικογένειά της, να τα φέρει όλα βόλτα. 

Η ίδια η καθημερινότητα, τα οξυμένα προβλήματα, οι υποχρε-
ώσεις που την βαραίνουν συχνά αποτελούν και το βασικό εμπό-
διο για την ένταξή της στους αγώνες. Ένα καθόλου ευκαταφρό-
νητο εμπόδιο. Αντίθετα, αποτελεί ένα από τα όπλα του συστή-
ματος ώστε ν’ ανακόψει τη δράση, την οργάνωση και την αγω-
νιστικότητα των γυναικών της εργατικής τάξης και των φτωχών
λαϊκών στρωμάτων.

Και ασφαλώς δεν είναι αυτά τα μόνα όπλα που αξιοποιεί ο κα-
πιταλισμός ώστε ν’ «αφοπλίσει» τη γυναίκα.

Στο όνομα της μητρότητας πέρασαν μέτρα που είχαν να κά-
νουν με τη διάλυση εργατικών δικαιωμάτων. Χτύπησαν τη δη-
μόσια και δωρεάν υγεία και πρόνοια που συμβάλλουν σημαντικά
στην προάσπιση της ισοτιμίας της γυναίκας.

Οι διάφοροι ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους, όπως τα

ΜΜΕ και η Εκκλησία, βρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία για
να επηρεάζουν τις συνειδήσεις των γυναικών της λαϊκής οικογέ-
νειας. Στο πλάι τους καιροφυλακτεί το φασιστικό μόρφωμα της
Χρυσής Αυγής, για να πείσει τις εργαζόμενες ότι το μέλλον τους
είναι η κουζίνα, μακριά από την οργανωμένη δράση του ριζο-
σπαστικού γυναικείου κινήματος.

Η δε Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και όλοι γενικότερα οι ιμ-
περιαλιστικοί οργανισμοί, με τη βοήθεια των κυβερνήσεων, προ-
σπαθούν να καθορίζουν πλήρως και σε καθημερινή βάση τη

στάση ζωής της εργαζόμενης γυναί-
κας.

Όμως, δυστυχώς για το σύστημα
και τους πολιτικούς υπηρέτες του,
υπάρχει η Κοινωνική Συμμαχία,
υπάρχει η ΟΓΕ. Μέσα από την ΟΓΕ,
η γυνα ίκα  μωρομάνα και μικρο-
μάνα της λαϊκής οικογένειας αλλάζει
ολόκληρη την αντίληψή της για τη
ζωή: Μαθαίνει ν’ αγωνίζεται, να
διεκδικεί και ν’ αντιμετωπίζει την κα-
θημερινότητά της με αξιοπρέπεια και
ταξικά κριτήρια. Συνειδητοποιεί τη
διττή φύση της εκμετάλλευσης και
της καταπίεσής της. Και βέβαια ποιος
είναι ο πραγματικός εχθρός γι’
αυτήν και τα παιδιά της, που πρέπει
να πολεμήσει για να τον ανατρέψει.
Νιώθει αισιοδοξία για το μέλλον
και αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει προ-
οπτική και διέξοδος, ότι υπάρχει
απάντηση στα σημερινά αδιέξοδα
που ζει. 

Βέβαια, οι δυσκολίες με τις οποίες
πρέπει ν’ αναμετρηθεί μια νέα μητέρα σήμερα ώστε να κάνει το
βήμα και να μπει οργανωμένα στην πάλη μέσω της ΟΓΕ ή να μην
ξεκοπεί από αυτήν, είναι πολύ μεγάλες. Και σίγουρα δεν πρόκει-
ται για μια ατομική ευθύνη, αντίθετα, είναι πρώτα και κύρια κα-
θήκον της ίδιας της ΟΓΕ, της Κοινωνικής Συμμαχίας συνολικά,
να φτάσει κοντά στις νέες εργαζόμενες γυναίκες, να τους μιλήσει,
να τις βοηθήσει να ενταχτούν στο κίνημα, να ξεπεράσουν εμπό-
δια και φόβους, να σπάσουν τις αντιλήψεις που ο αντίπαλός τους
καλλιεργεί. 

Ωστόσο, οι νέες μητέρες που έχουμε επιλέξει να δρούμε ορ-
γανωμένα μέσα από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας είμαστε
περήφανες για την επιλογή μας αυτή. Και αυτήν την περηφάνια
προσπαθούμε να την περάσουμε και στα παιδιά μας, γιατί αντι-
λαμβανόμαστε ότι η αγωνιστική στάση ζωής αποτελεί αναγκαιό-
τητα και για μας και γι’ αυτά, προκειμένου να ζήσουμε σε μια κοι-
νωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, σε μια κοι-
νωνία που θα μας δώσει όλα όσα δικαιούμαστε.
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Το διαδίκτυο κατανοείται και προπαγανδίζεται από
πολλούς ως ο νέος κοινωνικός απελευθερωτής για τον
απλό άνθρωπο, ενώ η χρήση του δημιουργεί την κί-

βδηλη εντύπωση μιας τέτοιας, σχεδόν «απόλυτης» ελευθε-
ρίας. Αυτό που καταλαβαίνει ο χρήστης είναι η ευκολία να
συνδεθεί με εκατοντάδες, εκατομμύρια υπολογιστές σε όλο
τον κόσμο, να προσπελάσει αρχεία, να μιλήσει με τους φί-
λους του μέσω του skype, να βρει τους φίλους του στο Fa-
cebook και άλλα πολλά. Φαίνεται πως, αξιοποιώντας το δια-
δίκτυο, ο απλός χρήστης του έχει τη δυνατότητα να σπάσει
τους επιβαλλόμενους από το κράτος, «το σύστημα», μηχα-
νισμούς ελέγχου, να μετατραπεί από αντικείμενο χειραγώ-
γησης και παθητικό δέκτη σε κύριο της πληροφορίας· τελικά,
να πετύχει την κοινωνική απελευθέρωση μέσα από τη νέα
αυτή τεχνολογία. 

Συγχρόνως, μια σειρά μαζικές κινητοποιήσεις που συνδέ-
θηκαν με το διαδίκτυο ενισχύουν τη συγκεκριμένη αντίληψη.
Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια εμφανίστηκαν στην Ελλάδα
και σε μια σειρά από χώρες μεγάλες κινητοποιήσεις του πλη-
θυσμού, κινητοποιήσεις που συχνά πήραν ακόμα και το χα-
ρακτήρα εξέγερσης. Τα παραδείγματα είναι πολλά, όπως η
χαρακτηριζόμενη από τα αστικά ΜΜΕ ως «αραβική άνοιξη»
στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, το κίνημα «Occupy Wall-
street» στις ΗΠΑ, μέχρι και τους γνωστούς «αγανακτισμέ-
νους» στην Ελλάδα. Αυτό αποδίδεται από πολλούς στο δια-
δίκτυο και στη δυνατότητα για άμεση διασύνδεση που πα-
ρέχει, προσδίδοντας σε αυτό μια σχεδόν μαγική ικανότητα
που επιτρέπει σε εκατομμύρια διαδηλωτές να συντονίζονται
μεταξύ τους, να υπερβαίνουν τον ιδεολογικό μηχανισμό του
κράτους και της άρχουσας τάξης, αξιοποιώντας το διαδίκτυο
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να οργανώνουν τε-
λικά ένα ακηδεμόνευτο από τα κάτω κίνημα που μπορεί να
τσακίσει το σάπιο κατεστημένο.

Ωστόσο, παρά τη φαινομενική ελευθερία του διαδικτύου,
η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Η διαδικτυακή
επικοινωνία γίνεται με τη μεσολάβηση μιας τεράστιας συ-
στοιχίας μηχανημάτων, τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δια-
κομιστών, που είναι δομημένα μ’ έναν πολύ αυστηρό τρόπο
και που στις σημερινές συνθήκες κυριαρχίας του κεφαλαίου
πάνω στην κοινωνική εργασία ελέγχονται από το μεγάλο κε-
φάλαιο και τα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Παρά τη φαινομενικά
άναρχη δομή του διαδικτύου, τη φαινομενική ανεμπόδιστη
κι αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, στην πραγματικότητα το δί-
κτυο των δικτύων είναι ένας χώρος όπου η παραγωγή, η φύ-
λαξη, η μεταφορά οποιασδήποτε πληροφορίας, οτιδήποτε
κι αν αυτή η πληροφορία συμβολίζει, είναι ελεγχόμενη από

το κεφάλαιο, τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους και τα
κράτη. Ο έλεγχος των δεδομένων είναι ασφυκτικός είτε
αναφερόμαστε στη διακίνηση της πληροφορίας μέσα από
τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και τον έλεγχο των διευθύν-
σεων είτε στην αναζήτηση πληροφοριών σε ιστοσελίδες και
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επίσης και στις προ-
σωπικές ιστοσελίδες, και υλοποιείται από μια χούφτα μο-
νοπωλιακούς ομίλους.

Αυτοί οι δρόμοι μεταφοράς πληροφορίας και ο έλεγχός
τους έχουν ιδιαίτερη σημασία για κάθε κράτος, αφού η κί-
νηση των δικτυακών δεδομένων είναι άρρηκτα δεμένη με
το τηλεπικοινωνιακό υλικό, τους διακομιστές και τη θέση
που βρίσκονται. Είναι γνωστό ότι συγκεκριμένα προγράμ-
ματα διαθέτουν οι ΗΠΑ και άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα κι
έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν την ηλεκτρονική κί-
νηση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι δυνατότητες που υπάρ-
χουν για παρακολούθηση, καταγραφή και έλεγχο των ηλε-
κτρονικών επικοινωνιών είναι περισσότερο από εμφανείς.
Αξίζει μόνο να θυμηθούμε τα πρόσφατα παραδείγματα με
τον Σνόουντεν και τον Ασάνζ και τις αναταράξεις που προ-
κάλεσαν. Και ήδη αξιοποιούνται τόσο από δικτυακά μονο-
πώλια, όσο και από τα κράτη που αξιοποιούν τόσο τη δια-
κυβέρνηση όσο και την ειδική σχέση που αντικειμενικά
έχουν με αυτά τα μονοπώλια σ’ αυτήν την κατεύθυνση.

Αυτός ο διεξαγόμενος «πόλεμος πληροφορίας» έχει πολ-
λές διαφορετικές πτυχές. Η συγκέντρωση πληροφοριών
αξιοποιώντας το διαδίκτυο είναι φυσικά μια εκδοχή του κυ-
βερνοπολέμου, ίσως η ηπιότερη. Αξίζει, φυσικά, να σημει-
ωθεί η τεράστια σημασία που έχει η πληροφορία στο σύγ-
χρονο πόλεμο, στον πόλεμο κάθε είδους, από τον πραγμα-
τικό πόλεμο μέχρι τον ταξικό πόλεμο.

Μια δεύτερη, εξίσου γνωστή, πτυχή του κυβερνοπολέμου
εστιάζει στην αξιοποίηση του διαδικτύου για το χτύπημα
ηλεκτρονικών υποδομών του εχθρού που είναι συνδεδε-
μένα στο διαδίκτυο.

Στην πραγματικότητα, το διαδίκτυο είναι ένα πεδίο οξυμέ-
νης αντιπαράθεσης ανάμεσα στις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις για
το ποιος ελέγχει τη ροή της πληροφορίας, ποιος επιδρά και
με ποιον τρόπο στα δισεκατομμύρια των χρηστών του δια-
δικτύου.

Βασικό πεδίο αυτού του κυβερνοπολέμου είναι η αξιο-
ποίηση του διαδικτύου ως μέσου προώθησης δικτυακής
προπαγάνδας. Στα μάτια πολλών ανθρώπων το διαδίκτυο
διαθέτει μεγάλη αξιοπιστία, που οφείλεται στο ότι δεν υπάρ-
χει διακριτός και σαφής πομπός της πληροφορίας. Η διαδι-

της Ξανθής Παπαγεωργίου,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ, διδάκτωρ μηχανικού ΕΜΠ

Διαδίκτυο: 
Αντίπαλος ή σύμμαχος του λαϊκού κινήματος;
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κτυακή ενημέρωση και ειδικά μέσα από τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, από το Facebook και το Twitter μέχρι όλα τα
blogs, θεωρείται αμφίδρομη, μη κηδεμονευόμενη και ανε-
ξάρτητη και αποκτά χαρακτήρα πολύ μεγαλύτερης εγκυρό-
τητας. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει το γεγονός ότι
σ’ ένα τμήμα των λαϊκών στρωμάτων –ιδιαίτερα στη νεο-
λαία– τα παραδοσιακά «μονόδρομα» ΜΜΕ χαρακτηρίζονται
ως μέσα μαζικής προπαγάνδας. Αυτή η αυξημένη αξιοπιστία
ανοίγει νέες μεγάλες δυνατότητες χειραγώγησης στη μαζική
διαδικτυακή προπαγάνδα. Με πολλαπλές διαφορετικές
οδούς, το διαδίκτυο αξιοποιείται για την προώθηση των
αντιλήψεων και των θέσεων της άρχουσας τάξης σε όλα
πρακτικά τα θέματα. Εξελίσσεται δε, την ίδια στιγμή, ένας
πραγματικός πόλεμος ανάμεσα σε μονοπωλιακούς ομίλους
και ιμπεριαλιστικά κέντρα για την αποτελεσματικότερη αξιο-
ποίηση του διαδικτύου ως μέσου διακίνησης αυτής της προ-
παγάνδας. 

Συνήθως η δικτυακή προπαγάνδα δεν παίρνει τη μορφή
της άμεσης, ανοιχτής διαφήμισης ενός μηνύματος. Αντίθετα,
αξιοποιείται η λογική της προώθησης πολλαπλών μηνυμά-
των που λένε τα ίδια πράγματα με διαφορετικά λόγια, με
αποτέλεσμα ο αναγνώστης-χρήστης του διαδικτύου να πεί-
θεται ότι «ακούει τη φωνή της κοινής γνώμης», ότι αυτό που
διαβάζει, αφού το αναφέρουν δεκάδες διαφορετικά blogs,
δεν μπορεί παρά να είναι κοινός τόπος, να είναι πραγματι-
κότητα. 

Βλέπουμε λοιπόν πως στις σημερινές συνθήκες το διαδί-
κτυο αξιοποιείται για την παρακολούθηση του λαϊκού κινή-
ματος, τη μαζική προπαγάνδα και τη χειραγώγηση. Αυτή η
πραγματικότητα δεν μπορεί ν’ αποκρύψει πως οι δυνατότη-
τες που δημιουργεί η ανάπτυξη του διαδικτύου για τη βελ-
τίωση της ζωής των λαϊκών στρωμάτων και των γυναικών
που ανήκουν σε αυτά είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Σή-
μερα όμως, στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων, του κε-
φαλαίου, το διαδίκτυο εξελίσσεται και αξιοποιείται με γνώ-
μονα το καπιταλιστικό κέρδος σε αντίθεση με την ικανοποί-
ηση των σύγχρονων αναγκών του λαού. Αναπτύσσεται και
αξιοποιείται ως εργαλείο για να μεγαλώνει η εντατικοποίηση
και να διευρύνονται οι ευέλικτες μορφές εργασίας. Αυξά-
νουν το βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζομένων και οδη-
γούν σε απολύσεις, σε μείωση του προσωπικού των επιχει-
ρήσεων και αύξηση του εφεδρικού στρατού των ανέργων.

Για παράδειγμα, η δυνατότητα που δίνει η τηλε-εργασία
για σχετική «απελευθέρωση» του εργαζομένου από την
υποχρεωτική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο εργασίας,
γίνεται στα χέρια του κεφαλαίου εργαλείο για την αναδιάρ-
θρωση του ωραρίου. Μάλιστα, αυτοί οι όροι δουλειάς, δη-
λαδή η τηλε-εργασία από το σπίτι, με όρους ευέλικτου ωρα-
ρίου, παρουσιάζονται ως «ευκαιρία» που επιτρέπει ιδιαίτερα
στις γυναίκες να συνδυάσουν τάχα την εργασία και την οι-
κογένεια. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι υποχρεώνον-
ται να δουλεύουν όσο και όποτε θέλει ο εργοδότης και μά-
λιστα απομονωμένοι από τους συναδέλφους τους. Στο
όνομα της «εξισορρόπησης» εργασίας και οικογένειας, οι
εργαζόμενες γυναίκες αναγκάζονται να εργάζονται και την

ίδια στιγμή να φροντίζουν, για παράδειγμα, τα παιδιά τους.
Αντίστοιχα, οι δυνατότητες της τηλεϊατρικής δε χρησιμοποι-
ούνται σήμερα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας
προς το λαό, αλλά ως αντίβαρο που δικαιολογεί την έλλειψη
στελέχωσης νοσοκομείων, κέντρων υγείας σε νησιά και
απομακρυσμένες περιοχές.

Το διαδίκτυο δεν είναι το μαγικό εργαλείο με το οποίο
θα λυθούν όλα τα ζητήματα ορθολογικά με συλλογική
σκέψη και επεξεργασία και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί
χώρο απόλυτης ελευθερίας και ισοτιμίας. Ο κύριος λόγος
είναι ότι τα κοινωνικά προβλήματα της φτώχειας, της εξα-
θλίωσης (σχετικής και απόλυτης), του πολέμου, δεν είναι
αόριστα τεχνικά προβλήματα, δεν οφείλονται σε λαθεμένες
επιλογές. Η καπιταλιστική κοινωνία είναι ταξική κοινωνία.
Είναι κοινωνία στην οποία το κεφάλαιο κυριαρχεί πάνω
στην κοινωνική εργασία, απομυζά το μόχθο των εργαζομέ-
νων, καταστρέφει τη ζωή τους, καθορίζει την πορεία ανά-
πτυξης των παραγωγικών δυνάμεων των μέσων πληροφό-
ρησης –μέσα σ’ αυτά και του διαδικτύου– προκειμένου να
διασφαλίσει την κερδοφορία του. Τα κοινωνικά προβλή-
ματα δεν μπορούν να λυθούν στη ρίζα τους παρά με σύγ-
κρουση με το κεφάλαιο, γιατί κεφάλαιο και εργασία χωρί-
ζονται με αγεφύρωτες αντιθέσεις.

Τελικά το διαδίκτυο, γενικά και αόριστα, δεν είναι ούτε εχ-
θρός, ούτε φίλος του λαϊκού κινήματος. Είναι ένα θαυμαστό
δημιούργημα της ανθρώπινης κοινωνίας, της κοινωνικοποι-
ημένης παραγωγής, που στις σημερινές συνθήκες ελέγχεται,
αναπτύσσεται και αξιοποιείται από τα μονοπώλια και τα κράτη
τους.

Η ΟΓΕ αναδεικνύει τη δυνατότητα και προσπαθεί να φω-
τίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες
για να πάψει το διαδίκτυο να υπηρετεί τους στόχους της «αν-
ταγωνιστικότητας» και της κερδοφορίας των επιχειρηματι-
κών ομίλων, να βρεθεί στα χέρια των εργαζομένων και ν’
αξιοποιηθεί με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες τους. Αυτό
προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με
το λαό στην εξουσία, τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής
να είναι κοινωνική ιδιοκτησία και την οικονομία να ελέγχεται
και ν’ αναπτύσσεται με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό
και εργατικό έλεγχο. Αυτός ο δρόμος, της ρήξης με τα μο-
νοπώλια και την εξουσία τους, είναι ο μοναδικός που μπορεί
να εγγυηθεί την ικανοποίηση των αναγκών των γυναικών
και του λαού γενικότερα. Αυτός ο δύσκολος δρόμος του
αγώνα είναι ο μοναδικός ρεαλιστικός. Χρέος του ριζοσπα-
στικού γυναικείου κινήματος είναι να συμπαραταχτεί μαζί με
τις υπόλοιπες ριζοσπαστικές δυνάμεις στους μισθωτούς,
τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τη νεολαία, σε
μια λαϊκή συμμαχία που θα οργανώνει την πάλη του λαού
προς το μονόδρομο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, το
δρόμο της αποδέσμευσης από την ΕΕ και μονομερούς δια-
γραφής του χρέους με λαϊκή εξουσία.
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Το τελευταίο διά-
στημα, η αμερικα-
νική εταιρία ανάλυ-

σης ρίσκου MAPLECROFT
έδωσε στη δημοσιότητα
έναν κατάλογο με τις χει-
ρότερες χώρες του κό-
σμου όσον αφορά την παι-
δική εργασία. Ο κατάλογος
περιλαμβάνει 197 χώρες
και την πρώτη θέση με τις
χειρότερες συνθήκες ερ-
γασίας κατέχει η Ερυ-
θραία, τη δεύτερη η Σομα-
λία, η Λαϊκή Δημοκρατία
του Κονγκό κ.ά. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι η Κίνα,
που προβάλλεται σήμερα
ως μια ισχυρή οικονομική
δύναμη στην παγκόσμια
αγορά, βρέθηκε στην 20ή
θέση από την 53η στον
περσινό κατάλογο. 

Σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς, περίπου
100.000 παιδιά εργάζονται στην κινεζική βιοτεχνία και
βιομηχανία. Με αφορμή αυτήν τη δημοσίευση, γι’ άλλη
μια φορά άνοιξε μια ολόκληρη κουβέντα για τα «κακό-
μοιρα τα παιδιά» που εκμεταλλεύονται από τις πολυε-
θνικές και τα μονοπώλια. Γέμισαν οι αστικές εφημερί-
δες με άρθρα γεμάτα κροκοδείλια δάκρυα για τη ζωή
αυτών των παιδιών, χωρίς όμως να θίγεται πουθενά η
αιτία που δημιουργεί αυτήν την κατάσταση, χωρίς κανείς
να διερωτάται ποια είναι αυτά τα παιδιά, από πού προ-

έρχονται, σε ποιες συνθή-
κες ζουν, ποιες είναι οι αι-
τίες που τα έβγαλαν στο
δρόμο. Η απάντηση σε όλα
τα παραπάνω είναι μια, ο
ένοχος είναι το εκμεταλ-
λευτικό καπιταλιστικό σύ-
στημα.

Είναι το σύστημα που
γεννάει τη φτώχεια, την
ανεργία, την εξαθλίωση,
την προσφυγιά και τους ιμ-
περιαλιστικούς πολέμους.
Το σύστημα στο οποίο η
ανθρώπινη ζωή δεν έχει
καμία αξία και θυσιάζεται
κάθε μέρα στο βωμό του
κέρδους.

Το 1/4 της παγκόσμιας
οικονομικής δραστηριότη-
τας ωφελείται από την

παιδική εργασία. Ένας χορός οικονομικών συμφερόν-
των στήνεται γύρω από εκατοντάδες εκατομμύρια μικρά
παιδιά. Το κεφάλαιο δε διακρίνεται για την ευαισθησία
του. Όπως εκμεταλλεύεται φυσικούς πόρους, καταστά-
σεις, όλους τους εργαζόμενους και τους λαούς του κό-
σμου, έτσι εκμεταλλεύεται παιδιά ανεξαρτήτου ηλικίας,
εθνότητας φυλής και φύλου. Είναι κι αυτά αριθμοί μέσα
στην παραγωγή, εργαλεία, παράγοντες κέρδους για τους
κεφαλαιοκράτες.

Εικόνες καθημερινές στις σύγχρονες πόλεις είναι
ανήλικα παιδιά να καθαρίζουν τα τζάμια των αυτοκινή-

Παιδική εργασία: 
Τα παιδιά μας στο βωμό 

της εκμετάλλευσης...
της Μαρίας Φιλανταράκη,

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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των για μισό ευρώ, παιδιά που αψηφούν το κρύο και
πουλάνε χαρτομάντιλα, λαχεία, δουλεύουν στην οικο-
δομή ή στο συνεργείο της γειτονιάς, άλλοτε πάλι χω-
μένα μέσα στις χωματερές ψάχνουν να βρουν απεγνω-
σμένα ένα κουτάκι αλουμίνιο, ένα κομμάτι σίδερο για
να το πουλήσουν, γιατί το μεροκάματο του πατέρα δεν
είναι αρκετό και τα βγάζουν δύσκολα πέρα, γιατί δύ-
σκολα μπαίνει στο σπίτι μια φρατζόλα ψωμί.

Άλλα παιδιά στις τρίτες χώρες, στις «μη ανεπτυγμέ-
νες», έχουν μια ζωή ακόμα πιο σκληρή: Δεν πάτησαν
ποτέ το πόδι τους στο σχολείο, δουλεύουν στα χωράφια
του μεγαλογαιοκτήμονα από το χάραμα μέχρι το βράδυ.
«Αόρατα παιδιά» δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί στα
σπίτια πλούσιων και «καθωσπρέπει» αρχοντάδων και
πολλές φορές εξαναγκάζονται να ικανοποιούν και τις
σεξουαλικές τους διαθέσεις. Παιδιά που δουλεύουν σε
βιοτεχνίες χαλιών ή αθλητικών ειδών, παιδιά ενός κα-
τώτερου θεού που κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτά, που
κανείς δε θα τ’ αναζητήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
στυγνής εκμετάλλευσης η Τανζανία, στην οποία, ενώ
είναι η τέταρτη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα χρυσού
στην Αφρική, τα εγχώρια και ξένα μονοπώλια εκμεταλ-
λεύονται τον ορυκτό πλούτο της απασχολώντας ανηλί-
κους από την ηλικία των 8 ετών στην πιο σκληρή μορφή
παιδικής εργασίας.

Η παιδική εργασία στο κατώφλι του 21ου αιώνα παίρ-
νει σάρκα και οστά ως συνέπεια της φτώχειας, της
ανεργίας και της δραστικής μείωσης των κοινωνικών
δομών πρόνοιας από το καπιταλιστικό κράτος.

Παιδική εργασία ορίζεται, συμφώνα με τη Διεθνή Ορ-
γάνωση Εργασίας, οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτε-
λείται από άτομο κάτω των 15 ετών. Όμως αυτό το όριο
διαφέρει σε μερικές χώρες.

Για την παιδική εργασία στην Ελλάδα δεν υπάρχουν
στοιχεία ή, για ν’ ακριβολογούμε, η χώρα μας εμφανίζει
πολλά κενά στοιχεία σ’ επίσημες ευρωπαϊκές στατιστι-
κές αναφορές, προκειμένου να μην υπάρχουν «γκρίζες
ζώνες» στο ζήτημα της απασχόλησης στην ΕΕ.

Κάθε χρόνο, το 13,1% των μαθητών στην Ελλάδα εγ-
καταλείπουν το σχολείο όχι βέβαια γιατί δεν «παίρνουν
τα γράμματα» όπως κατά καιρούς έχουν υποστηρίξει
κυβερνητικοί παράγοντες και αστοί επιστήμονες, αλλά
γιατί η φτώχεια έχει χτυπήσει την πόρτα τους και τα παι-
διά αναγκάζονται να εργαστούν ώστε να υποστηρίξουν
οικονομικά τις οικογένειές τους.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών βιοπαλαιστών
δεν έχουν καμία ασφάλιση. Εξάλλου τα φτηνά εργατικά

χέρια γίνονται ακόμα φτηνότερα όταν είναι ανασφάλι-
στα… Δυστυχώς όμως η παιδική εργασία δεν είναι προ-
νόμιο μόνο των μη ανεπτυγμένων βιομηχανικά χωρών.
Στην πολιτισμένη Ευρώπη όπου υπάρχει εργατική νο-
μοθεσία που απαγορεύει την παιδική εργασία, στην
ήπειρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της «ευμάρειας»,
οι μικροί εργάτες πληθαίνουν χρόνο με το χρόνο.

Οι πρόσφατες εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας δείχνουν ότι στις ανεπτυγμένες χώρες είναι
οικονομικά ενεργό περίπου το 3% των παιδιών από 10-
14 ετών. Είναι σαφές, λοιπόν, ότι η οικονομική ανά-
πτυξη δεν οδηγεί αυτόματα στην εξάλειψη της παιδικής
εργασίας, όπως το σύστημα προσπαθεί να μας πείσει.

Η παιδική εργασία στη Γαλλία γίνεται στο πλαίσιο της
επαγγελματικής κατάρτισης, το ίδιο συμβαίνει και στην
Ελλάδα σήμερα στο όνομα της σύνδεσης του σχολείου
με την παραγωγή. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι μετεγ-
καταστάσεις επιχειρήσεων, η ύπαρξη ελεύθερων οικο-
νομικών ζωνών και ειδικών οικονομικών ζωνών, στις
οποίες απαγορεύεται κάθε συνδικαλιστική δραστηριό-
τητα και δεν εφαρμόζεται η εθνική εργατική νομοθεσία,
είναι παράγοντες που επιδεινώνουν την παιδική εργα-
σία .

Για μας, το γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα, κανένα
παιδί δεν πρέπει να εργάζεται, γιατί τελικά το ζήτημα
δεν είναι μόνο να έχουμε νόμους που θωρακίζουν τους
ανηλίκους από την εκμετάλλευση στην εργασία, αλλά
το πώς θα κατοχυρώσουμε ότι τα παιδιά μας θα βρί-
σκονται καθημερινά στο σχολείο και όχι στο εργοστάσιο,
πώς θα εξαλείψουμε την παιδική εργασία όπως τα κα-
τάφερε, για παράδειγμα, ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε,
το μόνο σύστημα στην ιστορία της ανθρωπότητας που
έλυσε οριστικά το ζήτημα της παιδικής εργασίας και
απάλλαξε εκατομμύρια παιδιά από την εκμετάλλευση.
Είναι χρέος ο αγώνας του γυναικείου ριζοσπαστικού κι-
νήματος, του ταξικού εργατικού κινήματος, για τα δι-
καιώματα των παιδιών. Η πάλη για ισότιμη και δωρεάν
πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία, την πρόνοια, για ένα
άλλο κοινωνικό σύστημα που θα ικανοποιεί όλες τους
τις καθημερινές ανάγκες. 

Η οριστική λύση για την κατάργηση της παιδικής ερ-
γασίας, καθώς και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από
άνθρωπο, θα δοθεί μόνο όταν η εργατική τάξη με τους
συμμάχους της, τους μικρομεσαίους αγρότες και αυτο-
απασχολούμενους, τις γυναίκες, τους νέους και τις
νέες, γίνουν κυρίαρχοι του πλούτου που παράγουν και
βάλουν πλώρη για τη δική τους εξουσία.
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Άγιε μου Βασίλη...

Το προσεχτικό «χτίσιμο» της χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας
αρχίζει συνήθως με το έμπα του Νοέμβρη. Για δυο ολόκληρους

μήνες, αγιοβασίληδες και ξωτικά, βοσκοί και χριστουγεννιάτικα αγ-
γελούδια, παραμένουν εγκλωβισμένοι στις βιτρίνες πολυκαταστη-
μάτων και μικρομάγαζων, διασταυρώνοντας την ανεπαίσθητη
θλίψη των βλεμμάτων τους με την έκδηλη αγωνία των ανυποψία-
στων περαστικών, που ανακαλύπτουν ξαφνικά ότι έρχονται Χρι-
στούγεννα και ότι τίποτε δεν μπορεί να γίνει για να τα αποφύγουν! 

Μια αγωνία που, ενίοτε, γίνεται πανικός… 
Κάποιοι συνειδητοποιούν ότι πρέπει να καθαριστούν μέγαρα, να

αγοραστούν δώρα, να ετοιμαστούν γεύματα, να στολιστούν δέν-
τρα και να γίνουν επισκέψεις-ξενύχτια (που θα φέρουν πονοκέφαλο
στα μεθυσμένα κεφάλια και στομαχόπονο στα παραζορισμένα στο-
μάχια). Κάποιοι άλλοι αντιλαμβάνονται ότι θα βρεθούν να «γιορ-
τάζουν» σε χρεωμένα (και με την απειλή της κατάσχεσης) σπίτια,
γνωρίζοντας ότι δεν περισσεύει τίποτα για δώρα και για στολίδια.
Ξέρουν ακόμα ότι η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της τηλεόρασης
δε γίνεται ν’ αντικαταστήσει ό,τι δεν υπάρχει στο τραπέζι και πως η
παγωνιά που πέφτει στα δωμάτια αν δεν μπορεί ν’ αγοραστεί το
πετρέλαιο ή να πληρωθεί το ρεύμα παγώνει και την ψυχή. Μόνο
στο τζόγο είναι τυχεροί οι φτωχοί. Η φτώχεια τους προστατεύει
από τη χασούρα. Ούτε τα φασόλια δε μπαίνουν πια στην πράσινη
τσόχα, γιατί πηγαίνουν κατευθείαν στην κατσαρόλα (αν, βέβαια,
υπάρχουν)…

Οπωσδήποτε, η «πίσω μεριά» των καταστάσεων απουσιάζει παν-
τελώς από τη χαρμόσυνη ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων της αγο-
ράς αφού, για το εμπορικό κομμάτι που ενδιαφέρει τους επιχειρη-
ματίες, οι γιορτές αυτές χτίζονται ακριβώς όπως οι προσόψεις κά-
ποιων νεοκλασικών σπιτιών στα οποία έχει διατηρηθεί μόνο το
απέξω. Κι ενώ εξωτερικά αναπαριστάται η παλιά εποχή με αξιοπρό-
σεχτη λεπτομέρεια, η «πίσω μεριά» είναι συνήθως πηγμένη στο πλε-
ξιγκλάς και το νέον, φίσκα στους πολυάσχολους υπαλλήλους που,
κάτω από τις αυστηρές οδηγίες διευθυντών και αφεντικών, δου-
λεύουν πυρετωδώς, διαμορφώνοντας ολοένα το ιλιγγιώδες περι-
βάλλον της νέας εποχής του καπιταλιστικού κέρδους.  

Και μέσα σε όλα αυτά τα παιδιά… Το αδύνατο σημείο πλουσίων
και φτωχών, αστών και εργατών, τα παιδιά για τα οποία, είτε ανή-
κουν σε οικογένειες «εχόντων και κατεχόντων» είτε πρόκειται για
παιδιά της πιο στερημένης λαϊκής οικογένειας, η γιορταστική πε-
ρίοδος Χριστουγέννων-Πρωτοχρονιάς ενσωματώνει τα πλέον με-
θυστικά όνειρα και τις πιο γλυκές προσδοκίες. Όνειρα που μπορεί
να συνδέονται ακόμα με τη φιγούρα του κοκκινομάγουλου γερον-
τάκου και προσδοκίες που ίσως αποσυνδέθηκαν πλέον από τις χα-
ριτωμένες ψευδαισθήσεις των πρώτων παιδικών χρόνων, έχοντας
μετουσιωθεί απλώς στην ανησυχία για το πόσο χοντρό είναι φέτος
το πορτοφόλι του μπαμπά και της μαμάς. Έτσι ή αλλιώς, τα επιχει-
ρηματικά προγράμματα των ιθυνόντων της αγοράς έχουν φροντίσει
για όλα! Πίσω από τις παλιές προσόψεις των κτιρίων και των εθί-
μων, τα πολυάριθμα επιτελεία της χριστουγεννιάτικης βιομηχανίας
παίρνουν τη θέση του παραδοσιακού Αϊ-Βασίλη, δουλεύοντας
εξαντλητικά έναν ολόκληρο χρόνο –από Χριστούγεννα σε Χρι-
στούγεννα– καθορίζοντας τις κατευθύνσεις της ψυχαγωγίας, τη
μορφή και το είδος των εμπορευμάτων, το ύψος των τιμών.

Αν, λοιπόν, ανοίξετε το γράμμα των παιδιών σας που απευθύνεται
στον Αϊ-Βασίλη και λέει μέσα ότι θέλουν «ένα xbox 360, μια ψη-
φιακή, ένα laptop, ένα PS3, ένα MP4 και μια βιντεοκάμερα… κι επίσης

τις κούκλες με τα φουστάνια και τα παπούτσια που διαφημίζουν στην
τηλεόραση, ένα πόνι με φτερά, παπούτσια σταράκια, ένα ρολόι χεριού
κι εκείνο το τελευταίας μόδας κινητό (… α, κι ένα σκύλο ξανθό
Labrador μέσα σε μοβ κουτί με ροζ κορδέλα και δυο τρύπες για να
ανασαίνει, που ο Άγιος τον είχε ξεχάσει πέρσι…)», τότε θα ξέρετε
ποιος ευθύνεται και για την πλησμονή των «ονείρων» τους και για
την υπερβολή των «προσδοκιών» τους.

Είναι φανερό ότι τα παιδιά έχουν πλήρη γνώση της «πρόσοψης»!
Το ζήτημα είναι μήπως εμείς έχουμε παντελή άγνοια της «πίσω με-
ριάς» της χριστουγεννιάτικης βιομηχανίας. Είτε στη μια είτε στην
άλλη περίπτωση, αποκλειστικά εμάς βαραίνει η ευθύνη για την αδια-
φορία των παιδιών μας σχετικά με το ποια είναι η «πίσω μεριά» της
οικογενειακής μας κατάστασης. Ή μήπως η «πρόσοψη» που τους
δείχνουμε είναι σχεδιασμένη ακριβώς για να την κρύβει;…

Τα Χριστούγεννα βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής. Οι επιχει-
ρηματικοί όμιλοι που δραστηριοποιούνται στην «παραγωγή χρι-
στουγεννιάτικης χαράς», πουλώντας «σε τιμές ευκαιρίας» ακόμα
και τα πιο πηγαία ανθρώπινα συναισθήματα, βρίσκονται στο πόστο
τους, έτοιμοι να εξουδετερώσουν με τα υπερσύγχρονα όπλα τους
τις λίγο-πολύ χαλαρές άμυνές μας απέναντι στις γιορταστικές επι-
θυμίες των παιδιών, αλλά (γιατί όχι;) και τις δικές μας. Στόχος τους
είναι να μας υπαγορεύσουν τα πάντα, ώστε να μπορούν να ελέγ-
ξουν την κίνησή μας στην αγορά ως την τελευταία λεπτομέρεια.
Μέχρι και τι πρέπει να νοιώθουμε περιλαμβάνει το εξελιγμένο πρό-
γραμμα χειραγώγησης που έχουν εκπονήσει… Ακόμα και τους κα-
νόνες της «φιλανθρωπίας», με ποιο τρόπο δηλαδή να δίνουμε και
να παίρνουμε ελεημοσύνη που, εντελώς αναίσχυντα, την αποκα-
λούν «αλληλεγγύη»!

Είναι αδύνατο να τους χαλάσουμε τα σχέδια; Δεν είμαστε τάχα
ικανοί να ορθώσουμε ανάστημα απέναντι στο απατηλό και στο ψεύ-
τικο; 

Κι όμως! Αρκεί να σκεφτούμε ότι εμείς έχουμε δικούς μας κανό-
νες αλληλεγγύης και δικούς μας κώδικες χαράς. 

Η δική μας αλληλεγγύη δε ντύνεται τα ρούχα της ψευδεπίγραφης
βοήθειας που προορίζεται για τους αδύναμους, προκειμένου να
εξασφαλιστεί η χωρίς όρους «ευγνωμοσύνη» τους και η άκριτη
υποταγή τους. Καμιά σχέση δεν έχει με την ελεεινή συναλλαγή που
λούζει στο φως της δημοσιότητας το πανωφόρι για να κρυφτεί με
πονηριά το βρομερό εσώρουχο. Η έννοια της λαϊκής αλληλεγγύης
είναι ότι δεν θεωρείται διαφορετικός ή κατώτερος εκείνος που τη
δέχεται. Στηρίζεται όμως από τους ομοίους του για να μπορέσει ν’
αντέξει! Πρέπει ν’ αντέξει επειδή, αν κάποιοι δεν τα καταφέρουν,
τότε αδυνατίζει η δύναμη όλων.

Εξάλλου, η δική μας χαρά βρίσκεται πολύ μακριά από το κατα-
σκευασμένο συναίσθημα που κρατάει μέχρι να ξεστολιστούν τα
δέντρα, να σβήσουν τα φώτα και να ξεντυθούν τις στολές τους οι
κακοπληρωμένοι Αγιοβασίληδες. Δεν καταρρέει σαν πύργος από
τραπουλόχαρτα μόλις οι χριστουγεννιάτικες γιορτές πάψουν ν’
αποτελούν πηγή κέρδους για τα επιτελεία των επιχειρήσεων που
έχουν στρέψει κιόλας το ενδιαφέρον τους στις Αποκριές! Είναι βα-
σισμένη στην αισιοδοξία ότι, παρά τις δυσκολίες, η κοινή και προ-
σανατολισμένη δράση μας, αργά ή γρήγορα, θα δώσει καρπούς.
Αντλεί το κέφι της, όσο λίγα κι αν έχουμε τώρα, από τη γνώση της
οργανωμένης δύναμής μας. Πηγάζει από την ορμή για τους σημε-
ρινούς και αυριανούς αγώνες, που θα φέρουν όσα ονειρευόμαστε
και μας αξίζουν…

της Eύης Κοντόρα,
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ,
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Παραμύθι

Μ ια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας παπου-
τσής, εργατικός και πολύ καλός τεχνί-
της. Μα οι καιροί ήταν δύσκολοι και με

πολύ κόπο έβγαζε το ψωμί του. Ό,τι κέρδιζε το ξόδευε
για την οικογένειά του και τις περισσότερες φορές δεν
του περίσσευαν χρήματα για ν’ αγοράσει καινούργια
δέρματα. Ένα βράδυ είχε δέρμα που του έφτανε ίσα-ίσα
για να φτιάξει ένα ζευγάρι παπούτσια. Έκοψε λοιπόν
πολύ προσεκτικά τα κομμάτια, τ’ άπλωσε πάνω στον
πάγκο, πέρασε και κλωστή στις βελόνες του για να είναι
έτοιμα που θα τα έραβε το πρωί που έχει καλύτερο φως.

Καθώς λοιπόν έκλεινε τα εξώφυλλα της βιτρίνας του,
αναστέναξε:

- Μπορεί να μην ξαναφτιάξω άλλο ζευγάρι παπού-
τσια. Όταν πουλήσω αυτά εδώ, θα πρέπει να δώσω όλα
τα χρήματα για φαγητό και δε θα μείνει τίποτα για
δέρμα. Πω, πω, τι θα κάνω;

Το επόμενο πρωί ξύπνησε με βαριά καρδιά και τρά-
βηξε στεναχωρημένος για τον πάγκο του. Αντί όμως
για τα δερμάτινα κομμάτια, βρήκε να τον περιμένει ένα
υπέροχο ζευγάρι παπούτσια! Ήταν ραμμένα με λεπτό-
τητα και με τις πιο μικρές και τακτικές ραφές που είχε
δει ποτέ του. Ο παπουτσής τα έχασε! Μην ξέροντας τι
άλλο να κάνει, έβαλε τα παπούτσια στη βιτρίνα.

Ακόμη αναρωτιόταν ποιος μπορεί να τα είχε φτιάξει,
όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ένας πλούσιος ηλι-
κιωμένος κύριος, που ήθελε ν’ αγοράσει τα παπούτσια
και μάλιστα του πρόσφερε πολύ περισσότερα χρήματα
απ’ όσα είχε πληρωθεί ποτέ του ο παπουτσής! Πληρώ-
θηκε λοιπόν και αμέσως πήγε ν’ αγοράσει περισσότερο
δέρμα και φαγητό για την οικογένειά του.

Το ίδιο βράδυ ο παπουτσής έκατσε πάλι στον πάγκο
του κι έκοψε δυο ζευγάρια παπούτσια από το καινούργιο
δέρμα. Μετά άφησε τα κομμάτια απλωμένα όπως την
προηγούμενη φορά, έτοιμα για να τα ράψει το πρωί.

Όταν πήγε στο εργαστήρι του την άλλη μέρα το πρωί,
βρήκε πάλι δυο ζευγάρια παπούτσια, έτοιμα ραμμένα
πάνω στον πάγκο του κι αναρωτήθηκε:

- Μα ποιος μπορεί να είναι αυτός που δουλεύει τόσο
γρήγορα και κάνει μάλιστα τόσο μικρές ραφές;

Έβαλε λοιπόν τα παπούτσια στη βιτρίνα και σε λίγη
ώρα πλούσιοι άνθρωποι, που δεν είχαν πατήσει ξανά
στο μαγαζί του, ακριβοπλήρωσαν για να τ’ αγοράσουν.
Ο παπουτσής βγήκε πάλι έξω κι αυτήν τη φορά αγόρασε
περισσότερο δέρμα κι έκοψε περισσότερα παπούτσια.

Για βδομάδες συνέβαινε το ίδιο πράγμα κάθε βράδυ.
Δυο ζευγάρια παπούτσια, μερικές φορές και τέσσερα,
γίνονταν σε μια νύχτα. Κι ο παπουτσής σύντομα έγινε
γνωστός σε όλη την πόλη για τα καταπληκτικά του πα-
πούτσια.

Παράλληλα όμως τον
έτρωγε κι η περιέργεια.
Ποιος ήταν αυτός που του
έφτιαχνε τα παπούτσια; Τέλος, δεν άντεξε άλλο. Με τη
γυναίκα του αποφάσισαν να δουν ποιοι ήταν αυτοί οι
βραδινοί επισκέπτες. Έμειναν λοιπόν ξύπνιοι και κρύ-
φτηκαν πίσω από την πόρτα. Μόλις το ρολόι χτύπησε
μεσάνυχτα, άκουσαν ένα γρήγορο τρεχαλητό έξω από
το παράθυρο κι αμέσως μετά είδαν δυο μικρά ανθρω-
πάκια να τρυπώνουν μέσα από τις γρίλιες. Ύστερα τρά-
βηξαν προς τον πάγκο, έβγαλαν κάτι μικροσκοπικά ερ-
γαλεία από την τσάντα τους και άρχισαν να ράβουν τα
δέρματα. Ο παπουτσής και η γυναίκα του δεν πίστευαν
στα μάτια τους, γιατί τα μικρά ανθρωπάκια δεν ήταν
μεγαλύτερα από τις βελόνες του μάστορα. Πριν ξημε-
ρώσει, τρία πανέμορφα ζευγάρια παπούτσια ήταν έτοιμα
πάνω στον πάγκο. Τα ξωτικά μάζεψαν τα εργαλεία
τους, τακτοποίησαν κι έφυγαν όπως ακριβώς είχαν
έρθει.

Ο παπουτσής και η γυναίκα του, όταν συνήλθαν από
την έκπληξη, άρχισαν να σκέφτονται πώς θα μπορούσαν
να δείξουν ευγνωμοσύνη στα ξωτικά. Η γυναίκα του
πρότεινε λοιπόν να τους φτιάξουν καινούργια ρούχα.
Την άλλη μέρα η γυναίκα του παπουτσή έραψε δυο μι-
κρές πράσινες ζακέτες και παντελόνια, ενώ ο παπουτσής
έκοψε κι έραψε δυο ζευγάρια μπότες.

Την παραμονή των Χριστουγέννων άφησαν τα δώρα
τους πάνω στον πάγκο, μαζί με δυο ποτηράκια κρασί
και μια πιατελίτσα με εδέσματα. Όταν νύχτωσε, κρύ-
φτηκαν πάλι πίσω από την πόρτα. Τα μεσάνυχτα πάλι,
τα ξωτικά τρύπωσαν στο μαγαζί κι ανέβηκαν στον
πάγκο. Σαν είδαν τις μικρές πράσινες ζακέτες, τα παν-
τελόνια και τις μπότες, χοροπήδησαν από τη χαρά τους.
Έπειτα φόρεσαν γρήγορα τα ρούχα, έφαγαν και ήπιαν
τα κεράσματα κι εξαφανίστηκαν σαν αστραπή.

Μετά τα Χριστούγεννα ο παπουτσής συνέχισε να κόβει
τα δέρματα και να τ’ αφήνει πάνω στον πάγκο, μα τα
ξωτικά δεν ξαναήρθαν ποτέ. Είχαν καταλάβει πως ο
παπουτσής και η γυναίκα του τους είχαν δει. Και τα
ξωτικά δε θέλουν να τα βλέπουν οι άνθρωποι.

Αλλά ο παπουτσής δεν πειράχτηκε. Το μαγαζί του
ήταν τόσο γνωστό πια, που είχε πάρα πολλούς πελάτες.
Βέβαια οι δικές του ραφές δεν ήταν τόσο ταχτικές, όπως
αυτές των ξωτικών, μα κανείς δεν το πρόσεχε. Έτσι, οι
δουλειές του συνέχισαν να πηγαίνουν καλά και δεν
έλειψε τίποτα πια από την οικογένειά του. Από τότε
κάθε χρόνο, την παραμονή των Χριστουγέννων, μα-
ζεύονται γύρω από τη φωτιά και πίνουν στην υγειά των
ξωτικών που τους είχαν βοηθήσει.

Ο παπουτσής 
και τα ξωτικά
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Στο μυθιστόρημα του Άλμπερτ Μαλτς, τα περιστατικά δια-
δραματίζονται στο Ντιτρόιτ (Μίσιγκαν) και στα περίχωρά

του το Φλεβάρη του 1936, καταλαμβάνοντας έναν ελάχιστο
χρόνο: Από ένα Σαββατόβραδο μέχρι την επόμενη Τρίτη. Πε-
ριγράφονται γεγονότα πραγματικά, παρότι τα πρόσωπα,
καθώς και οτιδήποτε σχετικό με την ατομική τους ζωή, είναι
-όπως επισημαίνεται- φανταστικά.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, ο συγγραφέας, μέλος του
Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ, ήταν ανάμεσα στους
«Δέκα του Χόλιγουντ» που αρνήθηκαν να απαντήσουν στην
«Επιτροπή Αντιαμερικανικών Ενεργειών», σύμφωνα με το
νόμο Μακάρθι. Μαζί με έναν παραγωγό, δύο σκηνοθέτες και
άλλους έξι σεναριογράφους, καταδικάστηκε σε φυλάκιση
(1950) για προσβολή του Κογκρέσου, μπαίνοντας ταυτό-
χρονα στη μαύρη λίστα, βάσει της οποίας αποκλειόταν από
οποιαδήποτε εργασία στο Χόλιγουντ.

Το υπόγειο ρεύμα εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1940. Στο
μυθιστόρημα αποτυπώνεται η σκληρότητα της ταξικής πάλης,
ανάμεσα στους εργάτες μιας βιομηχανικής περιοχής των
ΗΠΑ και στ’ αφεντικά των αυτοκινητοβιομηχανιών που,
εκείνη ακριβώς την εποχή, είχαν ν’ αντιμετωπίσουν την
απειλή της ανόδου του συνδικαλιστικού κινήματος. Πίσω
από τους εργάτες βρίσκεται η προσπάθεια του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος να δράσει, στοχεύοντας όχι μόνο στη βελτίωση
της καθημερινής ζωής με την ανάπτυξη διεκδικητικών αγώ-
νων μέσα από τα σωματεία, αλλά και στην αδιάκοπη μάχη με
τις αντικειμενικές δυσκολίες για την οικοδόμηση ενός νέου,
ανώτερου από κάθε άποψη ανθρώπου. Πίσω από τους βιο-
μήχανους βρίσκεται ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος μηχανι-
σμός που χρησιμοποιεί και κινητοποιεί τις πιο σκοτεινές φα-
σιστικές οργανώσεις. 

Η ανάπτυξη του φασισμού στις ΗΠΑ την εποχή στην οποία
αναφέρεται το βιβλίο έχει άμεση σύνδεση με τις επιδιώξεις
των επιχειρηματιών. Η φασιστική οργάνωση που περιγρά-
φεται στο μυθιστόρημα ακολουθεί ένα «ένδοξο» πρότυπο
δράσης, χρησιμοποιώντας σύμβολα και κώδικες της γνωστής
για την αγριότητά της ρατσιστικής οργάνωσης «Κου-Κλουξ-
Κλαν». Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι το τελετουργικό μύη-
σης των νέων μελών παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνο των
αντίστοιχων τελετών των μασονικών μυστικιστικών οργα-
νώσεων του 19ου αιώνα στην Ευρώπη. Ο Λέων Τολστόι στο
έργο του Πόλεμος και Ειρήνη αναφέρεται αναλυτικά σε μία
τέτοια τελετή, η γνώση της οποίας, κατά δήλωσή του (1866),
προέρχεται από βιβλία και χειρόγραφα του Μουσείου Ρου-
μιάντσεφ στη Μόσχα. 

Οπωσδήποτε, οι φασίστες του ’36, όπως τους συναντάμε
στο μυθιστόρημα του Μαλτς, εμφανίζουν πολλά κοινά στοι-
χεία με τους ρατσιστές της αναγεννημένης Κλαν του 1920
που, από τότε κιόλας, είχε αρχίσει να διευρύνει την παράταξη
των θυμάτων της. Πλάι στους μαύρους, στόχος της έγιναν
και οι Εβραίοι, οι Ιταλοί και οι Ιρλανδοί μετανάστες (που κα-
τηγορούνταν ότι συμμετείχαν στην «καθολικο-παπική συνω-
μοσία για την κατάκτηση της Αμερικής») και οι συνδικαλιστές
ηγέτες, με την κατηγορία των «πρακτόρων του μπολσεβικι-
σμού».

Στο υπόγειο ρεύμα, οι δύο κύριοι αντίπαλοι (ο διευθυντής

προσωπικού μιας μεγάλης
αυτοκινητοβιομηχανίας,
μέλος φασιστικής οργάνω-
σης, και ο συνδικαλιστής
ηγέτης, μέλος του Κομμου-
νιστικού Κόμματος) κοντα-
ροχτυπιούνται λυσσαλέα
στο ιδεολογικό και ηθικό
επίπεδο, μέχρι την τελική
ψυχική και σωματική
πτώση. Ο ένας, έχοντας
προδώσει την τάξη του,
ταυτίζει τα συμφέροντά του
με το καπιταλιστικό κέρδος
και βαδίζει πια σα συνοδοι-
πόρος των αφεντικών, πασχίζοντας να εξαφανίσει και το τε-
λευταίο ίχνος που τον έδενε με το εργατικό παρελθόν του. Ο
άλλος, υπέρμαχος από φύση και θέση των συμφερόντων της
εργατιάς, εχθρός συνειδητός του καπιταλισμού και όσων τον
εκφράζουν, αναμετριέται ουσιαστικά όχι με τον αντίπαλο,
αλλά με τον ίδιο τον εαυτό του, με τις αρχές και τις αξίες που
δίνουν νόημα στη ζωή του. Η αναμέτρηση αυτή γίνεται κυ-
ριολεκτικά με το πιστόλι στον κρόταφο.

Η καρδιά του Άλμπερτ Μαλτς «χτυπά στο ρυθμό του κό-
σμου που τραβάει μπροστά». Έχει την τόλμη να μην περι-
γράψει την ταξική πάλη μόνο μέσα από την καθημερινή
δράση στο συλλογικό και οργανωμένο πεδίο. Τη μεταφέρει
και σε ιδεολογικό επίπεδο, επιλέγοντας να την καθρεφτίσει
στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών του. Στο επίπεδο αυτό,
ακόμα και τα γεγονότα υποχωρούν μπροστά στην υπεροχή
του νέου κόσμου που έρχεται, παρά τις πρόσκαιρες δυσκο-
λίες. Ο κατά τα φαινόμενα νικητής γίνεται ηττημένος (και το
αντίθετο), καθώς οι έννοιες αποκτούν άλλο περιεχόμενο, ενώ
η ζωή και ο θάνατος παίρνουν άλλες διαστάσεις.

Ενδιαφέρον έχει η θέση που επιφυλάσσεται από τον καπι-
ταλισμό για τις γυναίκες της αστικής τάξης. Τις θεωρεί «άχρη-
στα πλάσματα για την κοινωνία», μα «γλυκές και όλο χυμούς
σαν ώριμα φρούτα». Σκεύη ηδονής, αλλά και αντικείμενα με
ανταλλακτική αξία, τα οποία μέσω του γάμου γίνονται το δια-
βατήριο για όλο και πιο επωφελείς επιχειρηματικές συμφω-
νίες. Τη γυναίκα από την εργατική τάξη, αντίθετα, ο εργοδό-
της την ξεζουμίζει διπλά: μία γιατί είναι εργάτρια και μία γιατί
είναι γυναίκα! Ο Μαλτς είναι ξεκάθαρος και σ’ αυτό. Μόνο ο
οργανωμένος αγώνας πλάι στον άντρα μπορεί να τη φέρει
στη θέση που της αξίζει.

Στην πραγματικότητα, τα «υπόγεια ρεύματα» της σκοτεινής
Αμερικής του ’36 δεν είναι ένα αλλά δύο! Ο συγγραφέας πε-
ριγράφει το φασισμό σαν ένα ρεύμα βαθύ, κρυφό, αντιδρα-
στικό, που διατρέχει τη ραχοκοκαλιά της ζωής, προκαλώντας
ένα ανελέητο αίσθημα φόβου κι ανατριχίλας. Ωστόσο, στο
τέλος του μυθιστορήματος, αποκαλύπτεται το πραγματικά λυ-
τρωτικό «υπόγειο ρεύμα» της ανθρώπινης συνείδησης, που
εξυψώνει, απελευθερώνει και, τελικά, κυριαρχεί. 

«Το βασικό είναι να μένει ο άνθρωπος σταθερός στο ιδανικό
του. Αυτό και τίποτε άλλο είναι το υπόγειο ρεύμα της ζωής του.
Δίχως αυτό, δεν είναι τίποτα.» 

Το υπόγειο ρεύμα
Επεισόδια από τα σκοτεινά χρόνια της ιστορίας των Ενωμένων Πολιτειών

από την Εύη Κοντόρα,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Παχυσαρκία και εμμηνόπαυση:
Ορμονική ρύθμιση με διατροφική παρέμβαση

Οι πιο συχνές αιτίες διαταραχής
διατροφής και μεταβολισμού για
τις γυναίκες είναι:
- Παχυσαρκία –διαταραχή βά-

ρους 
- εμμηνόπαυση
- οστεοπόρωση 
- διαταραχή ζαχάρου –διαβήτης 
- σύνδρομο πολυκυστικών ωο-

θηκών 
- υποθυρεοειδισμός 
- ανορεξία –βουλιμία 

Η περίοδος της εμμηνόπαυσης
αποτελεί μια φυσιολογική, αλλά
ταυτόχρονα ιδιαίτερη φάση της ζωής, που έχει τόσο σωματική
όσο και ψυχολογική επίδραση στη γυναίκα.

Η εμμηνόπαυση σημαίνει το τέλος της αναπαραγωγικής πε-
ριόδου κι εμφανίζεται λόγω της μείωσης των επιπέδων οιστρο-
γόνων και προγεστερόνης, ορμονική μεταβολή που επιδρά σε
πολλά συστήματα του οργανισμού της γυναίκας, όπως το ανα-
παραγωγικό, το καρδιαγγειακό και το μυοσκελετικό. Συνο-
δεύεται από σημαντικές ορμονικές και βιοχημικές μεταβολές
και είναι περίοδος αυξημένου κινδύνου για την εμφάνιση με-
ταβολικών διαταραχών. Η μείωση των οιστρογόνων οδηγεί
σε μεταβολικές αλλαγές οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν
την εμφάνιση του Μεταβολικού Συνδρόμου που έχει δυσμενή
επίδραση στις επιμέρους παραμέτρους του. Ως αποτέλεσμα, η
συχνότητα των παθήσεων αυτών αυξάνει ραγδαία μετά από
την εμμηνόπαυση. Οι αλλαγές που παρατηρούνται λόγω της
μείωσης των οιστρογόνων στη διάρκεια της εμμηνόπαυσης
είναι στην κατανομή του λίπους και ιδιαίτερα στην αυξημένη
εναπόθεση σπλαχνικού λίπους. Παρατηρείται διαταραχή της
ευαισθησίας στην ινσουλίνη, αλλαγές στα λιπίδια (μείωση
καλής χοληστερίνης HDL/αύξηση LDL κακής χοληστερίνης,
καθώς και τριγλυκεριδίων) .

Η σωστή διατροφή μπορεί να μειώσει τα συμπτώματα της
εμμηνόπαυσης (εξάψεις, μειωμένη ενεργητικότητα, αύξηση βά-
ρους), αλλά και να προστατεύσει τη γυναίκα από τυχόν μετα-
βολικές διαταραχές που εκδηλώνονται στη διάρκεια αυτής της
περιόδου. Η ταυτόχρονη λήψη συμπληρωμάτων διατροφής
(μετά από τη συμβουλή ιατρού ενδοκρινολόγου και γυναικο-
λόγου) με βιταμίνες και καροτενοειδή, φλαβονοειδή, μέταλλα,
αμινοξέα, λιπαρά οξέα, φυτοστερόλες, προσταγλανδίνες κι αν-
τιοξειδωτικά ή ειδικά συστατικά μπορούν να βοηθήσουν στη
σημαντική μείωση των νυχτερινών εφιδρώσεων, των εξάψεων,
της κατακράτησης υγρών, της ευερεθιστότητας, της ευαισθη-
σίας του στήθους, της αϋπνίας και γενικότερα των διαταραχών
του ύπνου.

Η ελάττωση του βάρους (5-10% του αρχικού) στις υπέρβα-
ρες μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, οι υγιεινές επιλογές των

τροφίμων και η άσκηση, είναι ο
καλύτερος τρόπος για ν’ αποτρα-
πεί η ανωμαλία του μεταβολισμού
του σακχάρου, η αρτηριακή πίεση,
τα λιπίδια του αίματος, να μειωθεί
σημαντικά η εμφάνιση μεταβολι-
κού συνδρόμου και ο κίνδυνος
καρδιαγγειακής νόσου. Η μέτρια
καθημερινή σωματική δραστηριό-
τητα για τουλάχιστον 30 λεπτά
(π.χ., περπάτημα) φαίνεται να επι-
φέρει επίσης σημαντικά οφέλη.

Μελετάται η αξία των φυτοοι-
στρογόνων στη βελτίωση των

συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, αλλά και διάφορων δεικτών
κινδύνου για την υγεία, όπως η βελτίωση του λιπιδαιμικού προ-
φίλ και η διατήρηση της πυκνότητας των οστών. Πηγές φυτο-
οιστρογόνων είναι τρόφιμα όπως ο λιναρόσπορος και το λι-
νέλαιο, η σόγια, το τυρί τόφου, το σουσάμι και το σκόρδο. Η
σόγια εμπεριέχει μεγάλες ποσότητες ισοφλαβονών και φυτο-
οιστρογόνων. Η σόγια και τα προϊόντα σόγιας παρουσιάζουν
αγγειοδιασταλτική, αντιυπερτασική, αντιθρομβωτική και αντια-
θηρωματική δράση και βελτιώνουν τα επίπεδα γλυκόζης του
αίματος. Είναι πηγή πρωτεϊνών υψηλής ποιότητας, με χαμηλή
περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά και είναι πλούσια σε φυ-
τικές ίνες (βελτιώνουν το λιπιδαιμικό προφίλ, αλλά δε μει-
ώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο). Κλινικές μελέτες έχουν
αποδείξει την ευεργετική δράση της εμπλουτισμένης με φυτο-
οιστρογόνα δίαιτας ή της λήψης συμπληρωμάτων με φυτοοι-
στρογόνα στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και στη μείωση
των συμπτωμάτων και των σημείων του κλιμακτηριακού συν-
δρόμου.

Δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές αποδείξεις για την
προστασία από τη σόγια στον καρκίνο του μαστού, στα οστε-
οπορωτικά αυτόματα κατάγματα και τις σοβαρές εκδηλώσεις
της καρδιαγγειακής νόσου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η παχυσαρ-
κία ορίζεται ως η κατάσταση κατά την οποία το άτομο έχει πο-
σοστό σωματικού λίπους πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα,
γεγονός που λειτουργεί επιβαρυντικά για την υγεία του. Η δι-
αιτητική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της διαταραχής βά-
ρους μετά από την εμμηνόπαυση αντιμετωπίζεται με διάφορες
κατηγορίες διαιτών. Τα εξατομικευμένα διαιτολόγια μέσω δι-
αιτητικής παρέμβασης είναι η πιο ενδεδειγμένη και σωστή μέ-
θοδος απώλειας βάρους με τις λιγότερες επιπλοκές. Στόχος
των διαιτών αυτών είναι η δημιουργία ενός ενεργειακού ελ-
λείμματος ώστε να συμβάλλουν στη σταδιακή απώλεια (0,5-
1,0 kg /εβδομάδα). Οι δίαιτες αυτές αποτελούνται από συνή-
θεις τροφές και σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις ενεργει-
ακές ανάγκες με σκοπό η ενέργεια που προσλαμβάνεται από

της Μαγδαληνής Χωραΐτη,
διαιτητικού διατροφολόγου
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τον οργανισμό να είναι χαμηλότερη από τις ενεργειακές ανάγ-
κες του ατόμου. Συστήνεται για τις γυναίκες ένα διαιτολόγιο
1000-1200kcal/ημέρα και για τους άντρες 1200-1600 kcal/
ημέρα, με κατανάλωση συμβατικών φαγητών, μείωση όγκου
μερίδων και μείωση λίπους και ζάχαρης.

Αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία κατά την εμμηνόπαυση και
μετεμμηνοπαυσιακά, λαμβάνουμε υπόψη και τη διαταραχή της
οστεοπόρωσης. Τα θρεπτικά συστατικά που συνδέονται με τη
διατήρηση υγιών οστών είναι το κάλιο (που βρίσκεται σε πα-
τάτες, μπανάνες, ντομάτες), το μαγνήσιο (που βρίσκεται σε ξη-
ρούς καρπούς ανάλατους/άψητους, πράσινα φυλλώδη λαχα-
νικά, θαλασσινά), το ασβέστιο (που το συναντάμε στα γαλα-
κτοκομικά προϊόντα, κατά προτίμηση στη light εκδοχή τους,
καθώς και στο σουσάμι, το σπανάκι κι άλλα πράσινα φυλλώδη
λαχανικά –μαρούλι, άγρια χόρτα εποχής, πράσινη σαλάτα).
Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη ασβεστίου είναι: 
- 0-6 μηνών, 360mg
- 6-12 μηνών, 540mg
- 1-10 ετών, 800-1.000mg
- 11-24 ετών, 1.200-1.500mg
- Γυναίκες <50 ετών, 800-1.000mg
- Γυναίκες 50-60 ετών, 1.000-1.500mg
- Γυναίκες 65+, 1.500mg
- Εγκυμοσύνη+ Θηλασμός, 1.200-1.500mg
- Εμμηνόπαυση, 1.500mg

Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα ασβεστίου μέσω γάλατος
και γαλακτοκομικών που είναι απαραίτητη για παιδιά, εφήβους
κι ενήλικες είναι η εξής:
- Παιδιά = 2 μερίδες 
- Έφηβοι και νεαρά παιδιά = 3 μερίδες 
- Ενήλικες = 2 μερίδες 
- Ενήλικες γυναίκες σε περίοδο εγκυμοσύνης ή σε γαλουχία =

3 μερίδες
- Έφηβες κοπέλες σε περίοδο εγκυμοσύνης ή σε γαλουχία = 4

μερίδες
- Γυναίκες μετά από την εμμηνόπαυση = 3 μερίδες

1 ποτήρι γάλα παρέχει την ίδια ποσότητα ασβεστίου στον ορ-

γανισμό με:
- 150 γρ. γιαούρτι
- 30 γρ. παρμεζάνα, γραβιέρα 
- 40 γρ. gouda, edam κεφαλοτύρι 
- 70 γρ. τυρί φέτα 
- 2,5 φλιτζάνια μπρόκολο βρασμένο 
- 2 φλιτζάνια βρασμένα όσπρια φασόλια 
- 120 γρ. αμύγδαλα 
- 7 φλιτζάνια βρασμένο σπανάκι
Πηγές ασβεστίου Ca++ για φυτοφάγους:
- Σουσάμι, σπόρος, 1/2 φλιτζάνι =1160mg /100gr
- Φιστικοβούτυρο 4 κουταλιές σούπας =95mg/100gr
- Φασόλια σόγιας 1 φλιτζάνι =95mg/100gr
- Φακές 1 φλιτζάνι =90mg/100gr
- Γάλα σόγιας 1 φλιτζάνι =60mg/100gr
- Καλαμπόκι μαγειρ. 1 φλιτζάνι =60 mg/100gr
- Σταφίδες 1/2 φλιτζάνι =48 mg/100gr
- Γλυκοπατάτα 1 μικρή =44 mg/100gr
- Δαμάσκηνα ξηρά 1/2 φλιτζάνι =28 mg/100gr.
- Βρώμη μαγειρ. 1 φλιτζάνι 
- Ρύζι άσπρο/μαύρο 1 φλιτζάνι =7 mg/100gr

H βιταμίνη D συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση υγιών
οστών, καθώς ενισχύει την απορρόφηση του ασβεστίου από
τα οστά. Μπορεί να συντεθεί ενδογενώς μέσω της έκθεσης
στον ήλιο, αλλά και να την προσλάβουμε μέσω της διατροφής
μας καταναλώνοντας τρόφιμα όπως ο σολομός, το μουρου-
νέλαιο και το αβγό.

Σε όλες τις διαταραχές μεταβολισμού και διατροφής που εμ-
φανίζονται στις γυναίκες, η εξασφάλιση και διατήρηση ενός
υγιούς σωματικού βάρους, μέσα από ένα σωστά σχεδιασμένο
διαιτολόγιο, αποτελεί το βασικότερο θεραπευτικό εργαλείο
για την αντιμετώπισή τους.
Πηγές:
FertilSteril.2007;87(6):1243-9
Menopause2004;11:11-33
Eckel R.H.N Engl JMed(2008).358;18,1941-1950
H διατροφή στα στάδια της ζωής, Α. Ζαμπέλας 

Χοληστερόλη: 
Απαραίτητη για την ύπαρξη καλής υγείας

Ηχοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία που αποτελεί
σημαντικό τμήμα της εξωτερικής μεμβράνης των κυτ-

τάρων στο σώμα των ζώων. Βρίσκεται επίσης στην κυ-
κλοφορία του αίματος των ανθρώπων, προερχόμενη από
δύο κύριες πηγές: Τη διατροφική πρόσληψη και την πα-
ραγωγή της στο συκώτι. 

Στο 80% περίπου των θανάτων λόγω καρδιακής προ-
σβολής δεν υπάρχει υψηλή χοληστερόλη! Το επίπεδο της
χοληστερόλης θα έπρεπε να ελέγχεται μόνο στο 5% των
περιπτώσεων, των περιπτώσεων δηλαδή που έχουν πραγ-

ματικά υψηλή χοληστερόλη. Η πολύ χαμηλή συγκέντρωση
χοληστερόλης μπορεί να χαμηλώσει τη σεροτονίνη, προ-
καλώντας τάσεις ατυχημάτων και αυτοκτονίας. Ο εγκέφα-
λος περιέχει χοληστερόλη που χρησιμοποιείται για να πα-
ρασκευαστούν οι σεξουαλικές ορμόνες. Αρκετές χιλιάδες
χιλιοστόγραμμα χοληστερόλης παράγονται καθημερινά
από το συκώτι. Οποιαδήποτε περίσσειά της μετατρέπεται
στα χολικά οξέα και μετά αποβάλλεται, νοουμένου ότι το
σώμα περιέχει αρκετή βιταμίνη C. Εάν τα επίπεδα της βι-
ταμίνης C είναι ανεπαρκή, η χοληστερόλη θ’ αυξηθεί στην

της Αθηνάς Πέτρου,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ,

αναπληρώτριας καθηγήτριας Χημείας στο Πανεπιστήμιο Αθήνας
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κυκλοφορία του αίματος. 
Επιπλέον ποσότητες, π.χ., αβγών συμβάλλουν πολύ

λίγο στη μεταβολή των επιπέδων της χοληστερόλης του
σώματος, μια και το μεγαλύτερο μέρος της παράγεται στο
συκώτι.

Το πρόβλημα δεν είναι η χοληστερόλη αυτή καθεαυτή,
αλλά η κατεστραμμένη ή οξειδωμένη χοληστερόλη, διότι
αυτή μπορεί να συσσωρευτεί στις αρτηρίες. Έτσι είναι ση-
μαντικό αφενός ν’ αποφεύγεται η κατανάλωση οξειδωμέ-
νης χοληστερόλης όπως είναι αυτή που βρίσκεται σε τηγα-
νητά τρόφιμα· ένα βρασμένο αβγό είναι ακίνδυνο, όμως
τα τηγανητά αβγά και το μπέικον δεν είναι. Αφετέρου είναι
σημαντική μια καλή πρόσληψη από αντιοξειδωτικά δια-
τροφικά στοιχεία, όπως βιταμίνες A, C και Ε, διότι προ-
στατεύουν τη χοληστερόλη από την οξείδωση, την κατα-
στροφή της.

H LDL χοληστερόλη
(Low Density Lipopro-
teins) ονομάζεται «κακή
χοληστερόλη», διότι
υψηλά επίπεδά της είναι
συνδεδεμένα με αυξημένο
κίνδυνο στεφανιαίων
ασθενειών της καρδιάς.
Αποθέματα της LDL στα
τοιχώματα των αρτηριών
προκαλούν το σχηματι-
σμό μιας σκληρής, παχιάς
ουσίας που ονομάζεται
πλάκα χοληστερόλης. Με
τον καιρό η πλάκα χολη-
στερόλης προκαλεί πά-
χυνση των τοιχωμάτων των αρτηριών και άρα στένεμα των
αρτηριών, διεργασία που ονομάζεται αθηροσκλήρωση.
Η HDL χοληστερόλη (High Density Lipoproteins) ονομά-
ζεται «καλή χοληστερόλη» διότι σωματίδιά της προστα-
τεύουν από την αθηροσκλήρωση με το ν’ απομακρύνουν
τη χοληστερόλη από τα τοιχώματα των αρτηριών και να
την απορρίπτουν μέσω του συκωτιού.

Τρόφιμα που περιέχουν χοληστερόλη: Κυρίως κρέας,
πουλερικά, ψάρια και γαλακτοκομικά προϊόντα. Κρέατα
οργάνων, όπως, π.χ., συκωτιού, είναι ιδιαίτερα υψηλά σε
χοληστερόλη, ενώ τρόφιμα φυτικής προέλευσης δεν πε-
ριέχουν χοληστερόλη.

Τρόφιμα που συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων της
χοληστερόλης: Αγγούρι μαζί με τη φλούδα που περιέχει
στερόλες, γιαούρτι, γκρέιπφρουτ που περιέχει πηκτίνη,
γλώσσα (ψάρι), δαμάσκηνα που μειώνουν την «κακή» χο-
ληστερόλη, κάρι που εμποδίζει το σχηματισμό θρόμβων
στο αίμα, κριθάρι, μπλε μούρα, σταφύλια, πράσινο τσάι,
φασόλια (ιδιαίτερα τα κόκκινα φασόλια1), καυτερές πιπε-
ριές, σκόρδο2, αμάρανθος που βοηθάει στην πρόληψη της
στεφανιαίας νόσου με την αύξηση στην «καλή» χοληστε-
ρόλη, το πίτουρο του ρυζιού (καστανό ρύζι). Το σέλινο,
μειώνοντας την πίεση και τη χοληστερόλη, βοηθάει στην
πρόληψη καρδιακών και εγκεφαλικών επεισοδίων. Τα μο-
νοακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως, π.χ., το ελαιόλαδο, κρα-
τούν τη χοληστερόλη σε χαμηλά επίπεδα. Με τη μείωση
της ποσότητας των κορεσμένων λιπών της διατροφής μει-

ώνεται ο κίνδυνος καρδιοπαθειών, εγκεφαλικών επεισο-
δίων και ορισμένων τύπων καρκίνου. Στη φλούδα του
σταφυλιού3 υπάρχει ο αντιμικροβιακός (χημικός) παρά-
γοντας ρεσβερατρόλη, ο οποίος μειώνει τη συγκέντρωση
του λίπους στο συκώτι των ποντικών μειώνοντας την
ολική χοληστερόλη. Πιστεύεται ότι η ρεσβερατρόλη δρα
με παρόμοιο τρόπο και μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό.

H πηκτίνη είναι μια μορφή διαλυτών φυτικών ινών που
έχει αποδειχτεί ότι μειώνει τη χοληστερόλη. Τρόφιμα που
περιέχουν πηκτίνη είναι τα μήλα, τα βερίκοκα, τα δαμά-
σκηνα, τα καρότα, τα πορτοκάλια κι άλλα εσπεριδοειδή.
Μελέτες σε ανθρώπους έδειξαν ότι η κατανάλωση δύο
μήλων την ημέρα μειώνει τα επίπεδα χοληστερόλης κατά
~16%. Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο για τα μήλα είναι ότι
κάνουν καλό και στους διαβητικούς, διότι οι διαλυτές φυ-
τικές τους ίνες ρυθμίζουν τα επίπεδα σακχάρων στο αίμα.

Τα τερπένια επίσης βοη-
θούν στον έλεγχο της χολη-
στερόλης, περιορίζουν την
παραγωγή της και διεγεί-
ρουν ένζυμα που εμποδί-
ζουν καρκινογόνες ουσίες
να προσβάλλουν τα υγιή
κύτταρα. Τρόφιμα που πε-
ριέχουν τερπένια είναι τα λα-
χανικά της οικογένειας σκια-
δαφόρων (μάραθος, άνη-
θος, μαϊντανός, σέλινο, κα-
ρότο κλπ.). 

Οι φυτικές ίνες είναι απα-
ραίτητες για την ομαλή πέψη
και βοηθούν στην πρόληψη

του καρκίνου του παχέος εντέρου και του ορθού. Οι δια-
λυτές φυτικές ίνες βοηθούν στη μείωση των τιμών της χο-
ληστερόλης, μειώνοντας τον κίνδυνο καρδιοπαθειών,
διαβήτη και εγκεφαλικού επεισοδίου. Τρόφιμα πλούσια
σε φυτικές ίνες είναι τα άσπρα φασόλια που περιέχουν και
διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες. 

* Βλ. Α. Λ. Πέτρου, Θρεπτικά και Θεραπευτικά συστα-
τικά τροφίμων-φυτών-βοτάνων, Αθήνα, 2012.

1 Οι φυτικές ίνες των κόκκινων φασολιών μειώνουν τα επίπεδα χο-
ληστερόλης στο αίμα, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διαβήτη, εγ-
κεφαλικού επεισοδίου και καρδιαγγειακών παθήσεων.

2 Κάθε μορφή του σκόρδου πιστεύεται ότι μειώνει τη χοληστερόλη
κι έτσι βοηθάει στην πρόληψη και προστατεύει έναντι καρδιακών
και εγκεφαλικών επεισοδίων, ενώ βελτιώνει την κυκλοφορία του
αίματος προλαμβάνοντας τη δημιουργία θρόμβων σε αυτό. Το
σκόρδο αδρανοποιεί πιθανώς καρκινογόνες ουσίες, προλαμβά-
νοντας έτσι την ανάπτυξη καρκινικών όγκων.

3 Πρόσφατες μελέτες παρουσίασαν ισχυρές ενδείξεις ότι το λευκό
κρασί είναι εξίσου αποτελεσματικό με το κόκκινο κρασί στην
ευεργετική επίδραση στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η μέτρια κα-
τανάλωση κρασιού φαίνεται ότι αυξάνει την HDL και προστατεύει
και τις γυναίκες και τους άντρες από τα καρδιακά επεισόδια.
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Ευρήματα στο μετρό 
Θεσσαλονίκης: η συνέχεια...

Εύλογα ερωτηματικά κι ανησυχίες δημιουργούνται τε-
λικά για τις προθέσεις της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ
και της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» σχετικά με το θέμα της δια-
τήρησης και ανάδειξης των σημαντικών αρχαιολογικών
ευρημάτων στο σταθμό «Βενιζέλου» του Μετρό Θεσσα-
λονίκης.

Είναι γνωστό ότι, στις αρχές του 2013, η ανασκαφή
που πραγματοποιήθηκε από την 9η ΕΒΑ στην περιοχή
των εργασιών κατασκευής του παραπάνω σταθμού
έφερε στο φως με εντυπωσιακή πληρότητα την «καρδιά»
της κοσμικής πόλης των βυζαντινών χρόνων: Τμήμα μή-
κους 76 μ. του κεντρικού πλακόστρωτου δρόμου (de-
cumanus) σε πολύ καλή κατάσταση διατήρησης, κτη-
ριακά λείψανα της πόλης από τον 6ο έως και τον 9ο
αιώνα μ.Χ., αλλά και μεγάλα δημόσια οικοδομήματα του
7ου αιώνα.

Όπως έχουμε αναφέρει σε παλιότερο άρθρο, ο Σύλ-
λογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, σύμφωνα με τις διεθνείς
συμβάσεις προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς,
έχει δηλώσει ότι οι συγκεκριμένες αρχαιότητες είναι
«αμετακίνητες» και γι’ αυτόν το λόγο είναι αναγκαίο να
εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για ν’ αναδειχτούν «κατά

χώραν». Παρόλ’ αυτά, το ΚΑΣ γνωμοδότησε υπέρ της
απόσπασης και της μεταφοράς των αρχαιοτήτων στο
στρατόπεδο Παύλου Μελά της Δυτικής Θεσσαλονίκης,
συναινώντας στην εισήγηση των τεχνικών της ΑΤΤΙΚΟ
ΜΕΤΡΟ.

Επιστημονικοί φορείς της χώρας, πανεπιστημιακοί δά-
σκαλοι κι ερευνητές ξεσηκώθηκαν ενάντια στην αρχική
απόφαση για τη μεταφορά των αρχαιοτήτων. Ήδη το
ΑΠΘ και το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας έχουν
παρουσιάσει τουλάχιστον 4 προτάσεις-μελέτες για τη
συνύπαρξη αρχαιοτήτων και μετρό, όμως οι προτάσεις
τους δε βρήκαν ευήκοα ώτα.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης είχε προσφύγει στο ΣτΕ ενάν-
τια στην απόφαση για μεταφορά των αρχαιοτήτων και
τον περασμένο Ιούλη το Συμβούλιο αποφάσισε την προ-
σωρινή παύση οποιασδήποτε ενέργειας απόσπασης των
αρχαιοτήτων στο σταθμό «Βενιζέλου» μέχρι την εκδί-
καση της υπόθεσης που ορίστηκε για το Γενάρη του
2014.

Από την άλλη, το υπουργείο Πολιτισμού απευθύνθηκε
επίσης στο ΣτΕ με αντικείμενο την άρση της παραπάνω
προσωρινής απόφασής του και την επιτάχυνση της δια-
δικασίας εκδίκασης της υπόθεσης.

Αναμένουμε λοιπόν την εκδίκαση της υπόθεσης, δια-
τηρώντας πολλές επιφυλάξεις κι ερωτήματα για τις προ-
θέσεις της κυβέρνησης και της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ».

Νέο Μουσείο Ακρόπολης: 
«Aυτοτελές» σε όλα...

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η διοικητική και
οικονομική «αυτοτέλεια» του Νέου Μουσείου της Ακρό-
πολης. Το Μουσείο και το πωλητήριό του λειτουργεί με
διαφορετικά κριτήρια απ’ αυτά των άλλων μουσείων. Τα
βιβλία που διατίθενται προς πώληση δεν υποβάλλονται
στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων για να ελεγχθούν,
όπως γίνεται στ’ άλλα μουσεία της χώρας, αλλά ελέγ-
χονται από μια τριμελή επιτροπή. Τι σημαίνει όμως αυτό
στην πραγματικότητα; 

Αυτό σημαίνει ότι το Μουσείο λειτουργεί ως ένας φο-
ρέας αποκομμένος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
Έτσι, στ’ όνομα της διοικητικής και οικονομικής «αυτο-
τέλειάς» του, το Μουσείο δεν υπόκειται στη διαδικασία
επιλογής των προς πώληση εκδόσεων από τα πωλητήριά
του, όπως όλα τα υπόλοιπα κρατικά μουσεία, δηλαδή
μέσω γνωμοδότησης του ΚΑΣ, μετά από προτάσεις των
διοικήσεων των μουσείων ή των αρμόδιων Εφορειών
Αρχαιοτήτων.

Η τριμελής επιτροπή που είναι υπεύθυνη για τον
έλεγχο και την έγκριση των προς πώληση βιβλίων απο-
τελείται από δύο αρχαιολόγους κι έναν αρχιτέκτονα και
ορίζεται από το ΔΣ του Μουσείου. Σύμφωνα με ανακοι-
νώσεις του γραφείου Τύπου του Μουσείου, τα κριτήρια

επιλογής των βιβλίων είναι θεματικά και ποιοτικά· δη-
λαδή το βιβλίο πρέπει ν’ αφορά τα μνημεία της Ακρό-
πολης και γενικότερα της Αττικής -προφανώς λόγω του
χαρακτήρα του Μουσείου- και να πληροί τις προϋπο-
θέσεις της αρχαιολογικής επιστήμης.

Τελικά, το τι θα πωλείται από τα πωλητήρια ενός από
σημαντικότερα μουσεία της χώρας είναι «υπόθεση»
αποκλειστικά της διοίκησής του... Μάλιστα, στο λίγο
χρόνο της λειτουργίας του, η επιτροπή φέρεται ν’ απο-
κλείει βιβλία χωρίς να δίνει εξηγήσεις ή να διακόπτει
ξαφνικά την πώλησή τους και χωρίς να έχει πρώτα ενη-
μερώσει τον εκδοτικό οίκο.  Έτσι προκαλούνται «τριβές»
με τον εκδοτικό κόσμο, με θύμα τελικά τους επισκέπτες
του Μουσείου, αφού ουσιαστικά το κράτος δεν έχει εγ-
γυηθεί την ποιότητα των πωλητέων βιβλίων.

Επιμέλεια:
Πολιτιστική Επιτροπή 

του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Πολιτισμός

Πολιτισμός: 
Μια «έξυπνη» επένδυση…

Θέλετε να πάρετε δάνειο από τράπεζα (ξορκισμένη
να ’ναι!) και δεν έχετε περιουσιακά στοιχεία που να
σας το επιτρέπουν;

Έχετε απογοητευτεί που δε διαθέτετε κινητά ή ακίνητα
για να σας ανοίξουν την πόρτα των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων;

Ψάξτε λίγο… Όλο και κάτι μπορεί ν’ ανακαλύψετε
στα συρτάρια σας. Και μη βιαστείτε ν’ απαντήσετε ότι
εκεί μέσα υπάρχουν μόνο λογαριασμοί. Αν, για παρά-
δειγμα, σας βρίσκονται τίποτα συγγραφικά ή άλλου εί-
δους πνευματικά δικαιώματα, κάπως μπορεί να κάνετε
τη δουλειά σας.

Προς το παρόν, βέβαια, «οι τράπεζες δεν έχουν γνώση
για το πώς ν’ αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία των
δημιουργικών επιχειρήσεων (όπως τα πνευματικά δι-
καιώματα, άδειες) και είναι απρόθυμες να κάνουν χρήση
αυτών ως εγγύηση για δάνεια».

Τάδε έφη η Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος Εκπαί-
δευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της
ΕΕ, σε διάσκεψη που οργάνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση
της Λιθουανίας στο Βίλνιους με θέμα τον πολιτισμό «ως
παράγοντα κοινωνικού και οικονομικού μετασχηματι-
σμού».

«Την ίδια στιγμή», πρόσθεσε η καλή κυρία, «οι πολι-
τιστικοί φορείς είναι γενικά απρόθυμοι να ψάξουν για

τραπεζική χρηματοδότηση και αυτό εμποδίζει επίσης τις
τράπεζες από τη δημιουργία αυτής της εξειδικευμένης
γνώσης»…

Η επίτροπος εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη της για τις
δραστικές περικοπές της δημόσιας χρηματοδότησης για
τον πολιτισμό σε διάφορα κράτη-μέλη της ΕΕ, ιδίως
εκείνων που υπόκεινται σ’ εποπτεία στο πλαίσιο προ-
γραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Ας μην υπάρχει
παρανόηση για ποιο λόγο την πήρε ο πόνος: «Η επέν-
δυση στον πολιτισμό δεν είναι μια πολυτέλεια. Είναι μια
αναγκαιότητα»… Δεν είναι δηλαδή αναγκαιότητα ο πο-
λιτισμός, αλλά η επένδυση στον πολιτισμό!

Εξάλλου, οι αριθμοί –λέει– μιλούν από μόνοι τους. Ο
πολιτιστικός κι ο δημιουργικός τομέας αντιπροσω-
πεύουν περίπου το 4,5% του συνόλου της οικονομίας
των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, με πάνω από
8.000.000 άτομα, κυρίως σε μικρές επιχειρήσεις,
προσφέροντας εργασία σε πολλούς αυτοαπασχολού-
μενους.

Με δυο λόγια, η ΕΕ προωθεί τρόπους χρηματοδότη-
σης των «πολιτιστικών» βιομηχανιών ώστε να ξεπερά-
σουν την καπιταλιστική κρίση με χειρότερους όρους
για εργαζομένους και δημιουργούς, στοχεύοντας φυ-
σικά και στη συνείδηση του εν δυνάμει κοινού τους. Κι
αφού ο πολιτισμός είναι μια τόσο «έξυπνη» επένδυση,
γιατί να μην μπουν και οι τράπεζες στο χορό; Τα πνευ-
ματικά δικαιώματα είναι ένα φρούτο που δεν το έχουν
μασήσει ακόμα…

Γιώργος Χουρμουζιάδης: 
1932-2013

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου σπούδασε στη Φι-
λοσοφική Σχολή και διακρίθηκε για το πλούσιο ακαδη-
μαϊκό κι επιστημονικό του έργο.

Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης, έφορος αρχαιοτήτων,
διδάκτωρ της Φιλοσοφικής, καθηγητής, κοσμήτορας και
αντιπρύτανης του ΑΠΘ, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την αρ-
χαιολογία και τη μουσειολογία. Ερεύνησε τη νεολιθική
περίοδο κάνοντας έρευνες σε Θεσσαλία και Μακεδονία.
Από το 1992 διηύθυνε τις ανασκαφές στον προϊστορικό
λιμναίο οικισμό του Δισπηλιού Καστοριάς. Έγραψε βιβλία
και ήταν μέλος πολλών ευρωπαϊκών αρχαιολογικών ιν-
στιτούτων. Υπήρξε μέλος του ΚΚΕ από το 1981 μέχρι το
τέλος της ζωής του.

«Μιλώ και γράφω
χρησιμοποιώντας ως
πρώτη ύλη το χώμα.
Αυτό το χώμα δεν
είναι όμοιο μ’ εκείνο
που βάζουμε στις
γλάστρες μας κάθε
φθινόπωρο. Είναι το
χώμα ενός περίεργου
κήπου που τον περπά-
τησαν πριν από χιλιά-
δες χρόνια άνθρωποι σαν κι εμάς και πάνω του άφησαν
τα χνάρια του κόπου και του θυμού τους, της βιασύνης
και της ηρεμίας τους. Άφησαν τα χνάρια της ζωής τους»,
έγραφε στην εισαγωγή του βιβλίου του Λόγια από χώμα.
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Οι ιμπεριαλιστές 
«χτυπάνε» 
και τον πολιτισμό...

«Αν δεν έχεις πολιτισμό, δεν έχεις μέλλον. Η διεθνής κοινότητα δεν έχει
καταλάβει ότι η πολιτιστική κληρονομιά επί συριακού εδάφους που συν-
τρίβεται ανήκει στην ανθρωπότητα. Είναι κτήμα όλων»: Μότασεμ Τάκλα,
Σύρος ειδικός στα ελληνοαραβικά χειρόγραφα, εικαστικός καλλιτέχνης
και ποιητής που ζει στη χώρα μας.

Στη σπαρασσόμενη χώρα, δίπλα στους αθώους αμάχους που πληρώ-
νουν «αλλότρια» συμφέροντα, ένα παράπλευρο θύμα είναι και η πολιτι-
στική κληρονομιά. Θυμόμαστε τη λεηλασία στο αρχαιολογικό μουσείο της
Βαγδάτης. Το πλιάτσικο έχει χτυπήσει, δυστυχώς, την πόρτα και στη Συρία.
Δεν είναι μόνο ότι βάλλονται ή ισοπεδώνονται από τις συγκρούσεις και
τους βομβαρδισμούς μνημεία προστατευόμενα από την UNESCO, αρχαία
ελληνικά τείχη, σημαντικά κάστρα όπως αυτό του Χαλεπίου που χτίστηκε
το 3000 π.Χ., ιστορικά μουσουλμανικά τεμένη όπως των Ομεϊαδών (χτί-
στηκε μεταξύ 650-670 μ.Χ.), και σημαντικοί χριστιανικοί ναοί όπως του
Αγ. Σίμωνος στο Χαλέπι. Έχει ξεκινήσει και μια άνευ προηγουμένου εκ-
ποίηση της συριακής πολιτιστικής κληρονομιάς και η λεηλασία των μουσείων. Στους νομούς Χαλέπι, Ντερ Αλ Ζορ
και Αλ Ράκα. 

Σύμφωνα με την UNESCO, ιστορικά μνημεία που άφησαν πίσω τους οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι, οι Πέρσες, οι
Έλληνες και οι Ρωμαίοι είτε έχουν δεχτεί σημαντικό πλήγμα είτε απειλούνται με πλήρη καταστροφή.

Η UNESCO έχει επίσης ανακοινώσει ότι προκλήθηκαν ζημιές στο φρούριο Κρακ των Ιπποτών, ένα μνημείο της
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, χωρίς να προσδιορίζει τους υπαίτιους...

Γιώργης 
Βαρλάμος: 
Tο έργο τέχνης 
είναι κατάθεση
ψυχής

«Η ζωγραφική, όπως και κάθε τέχνη, είναι έκφραση
συναισθημάτων. Μαθαίνουμε να γράφουμε για να
πούμε τι; Μαθαίνουμε να γράφουμε για να πούμε κάτι.
Η τέχνη μου έδωσε πολύ μεγάλες ικανοποιήσεις. Έζησα
ζωή σαν ένας από τους ευτυχέστερους ανθρώπους κι
αυτό χάρη στην τέχνη. Η ζωγραφική είναι μια παγκόσμια
γλώσσα η οποία δε χρειάζεται επεξηγήσεις. Έχει δική
της «ομιλία» τα χρώματα, τα σχήματα, τους τόνους κλπ.
Όλες οι τέχνες, όχι μόνο η ζωγραφική, εκφράζουν και
βγάζουν από μέσα σου συγκεκριμένα συναισθήματα.

Στις μέρες μας πολλοί άγονται και φέρονται από τις
μόδες, ασχολούνται με τις τάσεις και τα ρεύματα.
Έχουμε χάσει την ουσία.»

Ο Γ. Βαρλάμος γεννήθηκε στην Πάρο το 1922. Στην
Κατοχή μπήκε στην Αντίσταση ως ΕΠΟΝίτης. Κατά τη
διάρκεια της Χούντας ήταν ο μοναδικός από τους 80
ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης που αρνήθηκε
τη «χορηγία»-εξαγορά της Χούντας. Ήταν μέλος του
ΚΚΕ από το 1942 έως τη μέρα που πέθανε, στις
13.9.13. Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ. Τη δεκαετία
του 1950 σπούδασε στη σχολή Καλών Τεχνών του Πα-
ρισιού χαρακτική στο εργαστήρι του Καμί, καθώς και
την τέχνη του γραμματόσημου στο Τεχνικό Κολέγιο
Εστιέν. Βαθύς γνώστης των μυστικών της κλασικής χα-
ρακτικής, είναι ίσως ο μόνος, εκτός του Γαλάνη, που
καλλιέργησε όλα τα είδη της, χαλκογραφία, ξυλογραφία
και λιθογραφία. Βραβεύτηκε σε διεθνείς εκθέσεις στη
Μόσχα, στο Βελιγράδι, στη Λειψία, στο Παρίσι, στο
Λουγκάνο κ.ά. Για το σύνολο του έργου του τιμήθηκε
από την Ακαδημία Αθηνών το 1995.
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Επιμέλεια: Νάντια Πασαλιμανιώτη,
Aντιπρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Εξαρχείων-Νεάπολης της ΟΓΕ

Η Γερμανία και το «οικονομικό θαύμα»
Πολλοί χαρακτηρίζουν τη Γερμανία ως την ατμομηχανή της ΕΕ σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη (ανάπτυξη, πλεο-

νάσματα, εξαγωγές κλπ.). Όμως αυτό το «οικονομικό θαύμα», πέραν της πλήρους οικονομικής στήριξης των ΗΠΑ μετα-
πολεμικά και της απαλλαγής της τότε Ομοσπονδιακής Γερμανίας από τις πολεμικές αποζημιώσεις που έπρεπε να κατα-
βάλει στις κατεχόμενες από τη Γερμανία χώρες κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στηρίχτηκε και από την εφαρμοσθείσα
πολιτική λιτότητας, με τη βοήθεια και των συμβιβασμένων συνδικαλιστικών ενώσεων των εργαζομένων που έκαναν
αποδεκτές μειώσεις μισθών και κατάργηση εργατικών κατακτήσεων.

Οι συνέπειες αυτών των πολιτικών για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα είναι πολύ συγκεκριμένες και απο-
δεικνύουν υπέρ ποιων πραγματοποιήθηκε αυτό το «θαύμα», όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία:
• 16 εκατομμύρια άνθρωποι, το 1/5 του πληθυσμού των 81 εκατομμυρίων, ζουν στα όρια της φτώχειας ή κάτω από

αυτά.
• Οι περικοπές των κρατικών δαπανών σε παιδεία, υγεία και κοινωνικές υπηρεσίες, η όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή

των οικογενειών στις δαπάνες αυτές, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές των ενοικίων και της ενέργειας, συμπιέζουν
το λαϊκό εισόδημα. 

• Ο αριθμός των «ενοικιαζόμενων» εργαζομένων τριπλασιάστηκε στα 10 τελευταία χρόνια κι έφτασε σχεδόν το 1 εκα-
τομμύριο. 7,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι στα λεγόμενα «μίνι τζομπς» (μερική απασχόληση) πληρώνονται με μισθούς
κάτω των 400 ευρώ το μήνα. Με τη μερική απασχόληση και τη «μαθητεία» των νέων, η επίσημη ανεργία εμφανίζεται
σε χαμηλά επίπεδα.

• Έκθεση του Γερμανικού Ινστιτούτου Εργασίας αναφέρει για το διάστημα 2007-2012 ότι το 10% των πλούσιων Γερ-
μανών κατέχει πάνω από το 53% του συνολικού πλούτου της χώρας, ενώ το 50% των φτωχότερων Γερμανών μοιρά-
ζεται το 1%.
Βλέπουμε λοιπόν ότι και στη Γερμανία –και όχι μόνο στον «υποβαθμισμένο» Νότο– το κεφάλαιο, με την ασκούμενη

πολιτική, τσακίζει τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα, ώστε να έχει το ίδιο μικρότερες απώλειες από την καπιταλιστική
οικονομική κρίση.

Διεθνείς η φτώχεια και η πείνα...
Η τελευταία έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ αναφέρει ότι πάνω από το 12% του παγ-

κόσμιου πληθυσμού (δηλαδή εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι) υποσιτίζονται σε δεκάδες πλούσιες κι αναπτυσσό-
μενες χώρες του πλανήτη μας.

Περίπου ένας στους οκτώ ανθρώπους παγκοσμίως (842.000.000) υποφέρει από χρόνιο υποσιτισμό. Από αυτούς, ούτε
οι μισοί δε θα χορτάσουν έως το 2015. Οι περισσότεροι πεινασμένοι εντοπίζονται σε χώρες της υποσαχάρειας Αφρικής
(υποσιτίζεται ο ένας στους πέντε).

Την ίδια στιγμή, τα παγκοσμίως παραγόμενα τρόφιμα θα μπορούσαν να υπερκαλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού
της Γης.

Οι υπηρεσίες του ΟΗΕ Γιούνισεφ και Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων διαπιστώνουν απλώς ότι: 
α) Συνεχώς αυξάνεται ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων (από 154 εκατομμύρια το 1990 έφτασαν τα

232 εκατομμύρια φέτος) με τάση και περαιτέρω αύξησης και 
β) ότι κινδυνεύουν με θάνατο 35 εκατομμύρια παιδιά έως πέντε ετών μεταξύ 2015 και 2028 από αιτίες που θα μπο-

ρούσαν ν’ αντιμετωπιστούν.
Η διεθνής ΜΚΟ Oxfam εκτιμά ότι έως το 2025 θα βρίσκονται στα όρια της έσχατης φτώχειας –λόγω λιτότητας– περίπου

146 εκατομμύρια Ευρωπαίοι.
Τα παραπάνω εφιαλτικά στοιχεία αφορούν ανθρώπους και όχι νούμερα και είναι απόρροια του καπιταλιστικού τρόπου

ανάπτυξης.
Όσο ακολουθείται αυτός ο δρόμος, οι άνθρωποι θα γίνονται πιο πεινασμένοι, πιο φτωχοί...
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Η φτώχεια μειώνει 
το προσδόκιμο ζωής των γυναικών  

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σε έκθεσή του αναφέρει ότι η φτώχεια μειώνει δραματικά το μέσο

όρο ζωής των γυναικών άνω των 50 ετών, ανεξάρτητα από το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης της χώρας

που ζουν. 
Αυτό οφείλεται σε έλλειψη υπηρεσιών προληπτικής ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας

καρδιαγγειακών νοσημάτων και διάφορων μορφών καρκίνου.

Αντίθετα, οι γυναίκες πλουσιότερων χωρών έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής, αφού υπάρχει δρα-

στική μείωση του ποσοστού των θανάτων που οφείλονται στις παραπάνω αιτίες. 

Οι γυναίκες άνω των 50 ετών με χαμηλό εισόδημα πεθαίνουν σε μικρότερη ηλικία από χρόνιες παθήσεις

(συμπεριλαμβανομένου και του διαβήτη).

Επιμύθιο: Έχεις χρήματα; Θα ζήσεις περισσότερο. Δεν έχεις χρήματα; Θα πεθάνεις νέα. 

Να που οδηγούμαστε με την εμπορευματοποίηση της υγείας!

Τυνησία: 
Στέλνει γυναίκες στους αντικαθεστωτικούς της Συρίας

Βρετανικές εφημερίδες αποκάλυψαν ότι Τυνήσιες γυναίκες μεταφέρονται στη Συρίαπροκειμένου να χρησιμεύσουν ως σεξουαλικά αντικείμενα των αντικαθεστωτικών ισλα-μιστών που πολεμούν την κυβέρνηση του Άσαντ (με τη στήριξη βέβαια των ιμπεριαλι-στών). Για να «δικαιολογηθεί», θρησκευτικά και τυπικά, η σεξουαλική εκμετάλλευση τωνγυναικών κατ’ αυτόν τον τρόπο, Σαουδάραβας ιεροκήρυκας –με θρησκευτικό διάταγμα(φατούα)– επέτρεψε τους «γάμους λίγων ωρών». Οι εφημερίδες επικαλούνται δήλωσητου υπουργού Εσωτερικών της Τυνησίας που φαίνεται να παραδέχεται την ύπαρξη τηςσυγκεκριμένης πρακτικής, χωρίς όμως να δίνει στοιχεία.Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί δημοσιεύματα που αναφέρονται σε Τυνήσιες γυναίκεςπου εντοπίστηκαν στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και αλλού, χωρίς ποτέ να δημοσιοποιηθούνσυγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ούτε και να διαψευστούν.Να ένα μόνο δείγμα του τι σημαίνει «Αραβική Άνοιξη» κατά την οποία «απελευθερώ-θηκε» και η Τυνησία, με την αμέριστη βέβαια συμπαράσταση των ιμπεριαλιστών. Τώρα ηισλαμική Τυνησία «εξοφλεί» το χρέος της, εκπορνεύοντας τις γυναίκες της, προκειμένουοι ιμπεριαλιστές να βοηθηθούν στα σχέδιά τους στη Μέση Ανατολή. 
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Ανεργία: 
Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια

Σε πρωτόγνωρα επίπεδα θ’ αυξηθεί η ανεργία στην Ευρωζώνη το 2014 πλήττοντας κυρίως τους νέους, προβλέπει

σε έκθεσή του ο ΟΟΣΑ.
Συγκεκριμένα: 
Στην Ελλάδα και στην Ισπανία θα ξεπεράσει το 28%, ενώ θ’ αυξηθεί και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη (πλην Γερμανίας),

όπου θα μειωθεί ακόμη και κάτω του 3%. Μείωση θα υπάρξει και στις ΗΠΑ, όπου θα φτάσει κάτω από το 7%. (Στις δύο

αυτές χώρες η μείωση είναι εντελώς πλασματική, αφού το ποσοστό μειώνουν οι επισφαλείς και κακοαμειβόμενες

θέσεις εργασίας.)
Το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι πάνω από 60% στην Ελλάδα, 55% στην Ισπανία και 40% στην Ιταλία και την

Πορτογαλία. Στις 34 χώρες του ΟΟΣΑ θα μειωθεί «ελαφρά» (από 8% το Μάη του 2013 στο 7,8% στα τέλη του 2014).

Συνολικά στις χώρες του ΟΟΣΑ 48 εκατομμύρια άνθρωποι είναι άνεργοι (την τελευταία 5ετία έμειναν άνεργοι πάνω

από 15 εκατομμύρια εργαζόμενοι).
Φυσικά ο ΟΟΣΑ καλεί τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε «διαρθρωτικές αλλαγές» και σ’ ενίσχυση των εργοδοτών

για να κάνουν προσλήψεις. 
Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει οι λαοί ν’ απορρίψουν αυτές τις συστάσεις και να παλέψουν για την ανατροπή των

αντιλαϊκών πολιτικών. 

Φτώχεια και πλούτος: 
Μια διαχρονική ανισότητα

Το αμερικάνικο γραφείο Απογραφών ανακοίνωσε ότι το 2011 ο αριθμός των Αμερικανών που ζούσαν κάτω από
το όριο της φτώχειας από 46,2 εκατομμύρια αυξήθηκε σε 46,5 εκατομμύρια (αναφέρεται σε 4μελείς οικογένειες
με ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 23.500 δολάρια). 

Οι θέσεις εργασίας που χάθηκαν κατά την περίοδο της κρίσης (περίπου 8 εκατομμύρια) ανακτήθηκαν, αλλά πρό-
κειται για δουλειές επισφαλείς, χωρίς σταθερότητα και με χαμηλότερες από πριν απολαβές. Εξάλλου 48 εκατομ-
μύρια Αμερικανοί δεν έχουν ασφάλιση υγείας. Η κατάσταση των εργαζομένων είναι χειρότερη, αν αναλογιστούμε
τους αστέγους, τους ανέργους ή υποαμειβόμενους κι εκείνους που αδυνατούν να επιβιώσουν χωρίς τα συσσίτια ή
τα κουπόνια σίτισης. 

Την ίδια στιγμή, μια δράκα ανθρώπων συσσωρεύουν αμύθητο πλούτο. Οι 400 πλουσιότεροι Αμερικανοί συγκεν-
τρώνουν περιουσία ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (από 1,7 τρισ. πέρσι). 314 πολυεκατομμυριούχοι αύξησαν
φέτος τις περιουσίες τους. Σύμφωνα με έρευνα των εταιριών «παροχής οικονομικών υπηρεσιών», η παγκόσμια
κοινότητα κροίσων φτάνει τους 2.000 δισεκατομμυριούχους (από 1.200 που έδειχναν οι προηγούμενες μετρήσεις).
Η περιουσία τους ξεπερνά τα 6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, περισσότερα από το συνολικό Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν Γαλλίας και Γερμανίας. Η συνολική περιουσία 200.000 ανθρώπων σ’ όλο τον κόσμο ξεπερνά τα 28 τρισ.
δολάρια. Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Στελέχη πολυεθνικών θεωρούν ότι οι αναδυόμενες αγορές Κίνας, Βραζιλίας και Ρωσίας είναι το μέλλον του
πλούτου και ότι η Ασία θα παράγει περισσότερους δισεκατομμυριούχους από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Αυτά είναι τ’ αποτελέσματα του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης. Οι λίγοι να εκμεταλλεύονται τις πλουτοπαρα-
γωγικές πηγές του πλανήτη και τον πλούτο που παράγουν οι εργαζόμενοι, και οι λαοί να βουλιάζουν στην ανέχεια
και τ’ αδιέξοδα.

Αυτή η διαχρονική ανισότητα θα παραμείνει όσο οι λαοί δε συνειδητοποιούν τη δύναμή τους, ώστε να οργανώσουν
την αντιμονοπωλιακή πάλη τους για την ανατροπή αυτής της κατάστασης. 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) καταγγέλλει την εισβολή των ΜΑΤ στην ΕΡΤ και εκφράζει την αλληλεγγύη της στις εργαζόμενες και

τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να σκύψουν το κεφάλι. Αντίθετα να οργανώσουν συλλογικά την πάλη μαζί με το λαϊκό κίνημα
του τόπου μας,. Έχουμε τη δύναμη να βάλουμε φρένο στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ.

Καλούμε κάθε εργαζόμενη, αυτοαπασχολούμενη, άνεργη, κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογένειας να καταδικάσει την τρομοκρατία, τον αυταρ-
χισμό και την καταστολή απέναντι σε κάθε δίκαιη διεκδίκηση των εργαζόμενων.

Κανένας φόβος καμιά υποταγή.
Αθήνα, 7/11/2013

Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας εκφράζει την αλληλεγγύη της στις εκατοντάδες εργαζόμενες και εργαζόμενους στην επιχείρηση «Sprider

Stores».
Tο λουκέτο που αποφάσισε να βάλει η εργοδοσία στέλνει στην ανεργία περίπου 800 εργαζόμενες και εργαζόμενους, χωρίς να τους εξοφλήσει

ούτε τα δεδουλευμένα που τους χρωστά. Στην ίδια κατάσταση βρίσκονται το τελευταίο διάστημα όλο και πιο πολλές εργαζόμενες στο εμπόριο
και αλλού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επιχείρηση «Sprider», παρά το γεγονός ότι σήμερα επικαλείται την κρίση, κατά τη διάρκεια της τριετίας
2009-2012 κατέγραψε υψηλή κερδοφορία.

Τα δικά τους κέρδη είναι η δική μας φτώχεια, η εκμετάλλευση και το ξεζούμισμα των εργαζομένων, η αύξηση των στρατιών των ανέργων.
Η ΟΓΕ είναι αλληλέγγυα στον αγώνα των εργαζόμενων στα «Sprider» για την καταβολή των δεδουλευμένων, των αποζημιώσεων, του επι-

δόματος ανεργίας.
Αθήνα,  14/10/2013

Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει την κυβέρνηση και την εργοδοσία για τη «φάμπρικα» των δικαστικών διώξεων εναντίον συν-

δικαλιστών του ταξικού κινήματος, εναντίον εργαζομένων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Στα πλαίσια αυτών των διώξεων την Παρασκευή
δικάζονται απεργοί Χαλυβουργοί, ανάμεσά τους και μια γυναίκα απεργού, για την πρωτοπόρα στάση τους στον εννιάμηνο απεργιακό τους αγώνα.

Από τη Χαλυβουργία και τη δίκη των πρωτοπόρων απεργών, μέχρι την Κεφαλονιά και την δίωξη της Πρωτομαγιάτικης απεργίας των ναυτερ-
γατών, από τους 35 συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, μέλη διοικήσεων συνδικάτων και ομοσπονδιών που σέρνονται στα δικαστήρια, μέχρι τις δίκες
συνδικαλιστών του Συνδικάτου Μετάλλου κατά παραγγελία των μεγαλοεργολάβων, από τις απολύσεις της εργοστασιακής επιτροπής στο ερ-
γοστάσιο «Νίκας» την επόμενη της πανεργατικής απεργίας της 6ης Νοέμβρη μέχρι τις καταδίκες μαθητών στη Λαμία και τα αγροτοδικεία στην
Κρήτη, τα κρούσματα είναι δεκάδες και ο στόχος κυβέρνησης και εργοδοσίας ένας: Να επιβάλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς,
να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους, να ανακόψουν τη συνδικαλιστική δράση, κάθε αγώνα και διεκδίκηση.

Οι γυναίκες της ΟΓΕ στεκόμαστε στο πλευρό των συνδικαλιστών, των εργαζομένων και των οικογενειών τους, των χαλυβουργών, όλων
όσων σέρνονται στα δικαστήρια γιατί υπερασπίστηκαν το δικαίωμά τους στη δουλειά, γιατί πάλεψαν για το φαΐ των παιδιών τους. Εκφράζουμε
την αλληλεγγύη μας και την αποφασιστικότητά μας να απαντήσουμε στην αντιλαϊκή πολιτική και την καταστολή που τη συνοδεύει με την οργάνωση
και την πάλη μας.   

Αθήνα, 28/11/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ   

Κάλεσμα στη γενική απεργία στις 6 του Νοέμβρη 
Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις απλήρωτες, τις ανασφάλιστες, τις γυναίκες που βλέπουν

τη ζωή τη δική τους και των παιδιών τους να οδηγείται στην εξαθλίωση, να πάρουν μέρος δυναμικά στην 24ωρη προειδοποιητική ΓΕΝΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ του ΠΑΜΕ στις 6 Νοέμβρη.

Έχουμε τη δύναμη ν’ απαντήσουμε με την οργάνωσή μας, με το κεφάλι ψηλά στα νέα βάρβαρα μέτρα που δρομολογούνται. 
Τους μισθούς των 300 ευρώ που μας ετοιμάζουν, τις καινούριες μειώσεις στις συντάξεις, τη μονιμοποίηση των χαρατσιών, τις κατασχέσεις

και τους πλειστηριασμούς, τις ιδιωτικοποιήσεις στο ρεύμα, το νερό, την εκπαίδευση, την πορεία προς την πλήρη κατάργηση των κοινωνικών
παροχών, που θα κάνουν  την ήδη μίζερη ζωή των λαϊκών στρωμάτων αφόρητη!

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!
Βυθίζονται πολλοί για να σωθούν τα κέρδη των λίγων. Μας καταδικάζουν στην ανέχεια για να γίνουν εκείνοι πιο ισχυροί. Δε θα ανεχτούμε

άλλο αυτή την κατάσταση.
Οι γυναίκες που σηκώνουν στην πλάτη τους το ολοένα και πιο βαρύ φορτίο των προβλημάτων της οικογένειάς τους δεν μπορούν και δεν

πρέπει να μείνουν απαθείς.
Η ΟΓΕ, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, κομμάτι του εργατικού, λαϊκού κινήματος καλεί τους συλλόγους και τις ομάδες της να δώσουν

όλες τις δυνάμεις τους για την επιτυχία της απεργίας.
Να πλημμυρίσουν τους δρόμους διεκδικώντας τα δικαιώματα που μας στερούν για τη δική τους « ανάπτυξη» και τη δική μας πτώχευση.
Να πάρουν ευθύνη για το παρόν και το μέλλον της ζωής τους. Να δώσουν ηχηρή απάντηση στο κεφάλαιο και το κράτος του, υψώνοντας το

ανάστημά τους, καταδικάζοντας και απομονώνοντας το μακρύ χέρι του καπιταλισμού, την εγκληματική-ναζιστική συμμορία  της Χρυσής Αυγής. 

Αθήνα, 14/10/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

41 O.Γ.Ε. 



O.Γ.Ε. 42

Δελτία Τύπου

Όλες στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ το Σάββατο 5 Οκτώβρη
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) με τους Συλλόγους και τις Ομάδες της, καλεί όλες τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών να δώσουν

αγωνιστικό παρόν στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ το Σάββατο στις 5 Οκτώβρη σε όλη την Ελλάδα και στη συγκέντρωση της Αττικής στις 11 π.μ.
στην Ομόνοια.

Με τη συμμετοχή μας να βάλουμε φρένο στην πράξη στα αντιλαϊκά μέτρα που έχουν ψηφίσει και αυτά που δρομολογούν κυβέρνηση και
κόμματα του κεφαλαίου και με τις επιταγές της ΕΕ.

Σπρώχνουν στην ανεργία εμάς και τις οικογένειές μας. Μας ωθούν στην εξαθλίωση, με τους μισθούς και τις συντάξεις πείνας, με τα δυσβά-
στακτα χαράτσια, με τα δυσβάστακτα τροφεία και φροντιστήρια των παιδιών μας. Με το «Νέο Σχολείο» κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους,
αφήνουν τα παιδιά μας αμόρφωτα και τα σπρώχνουν στην ψευτοκατάρτιση, τη μαθητεία – τζάμπα δουλειά χωρίς δικαιώματα.

Η στρατηγική της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων κατατάσσει τη μητρότητα στο εργασιακό «κόστος». Οι απουσίες λόγω εγκυμοσύνης,
η άδεια λοχίας, το μειωμένο ωράριο της μωρομάνας είναι κόστος για τους επιχειρηματίες, τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους μεγαλοξε-
νοδόχους, αλλά ακόμα και τους Δήμους-Εταιρείες του νέου μοντέλου ανάπτυξης.  Και οι εταιρείες φροντίζουν πάντα για τα κέρδη τους!

Με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, τη δουλειά ήλιο με ήλιο, την υποβάθμιση – εμπορευματοποίηση κοινωνικών δομών (Υγεία – Πρόνοια,
Παιδικοί Σταθμοί κ.α.) στήνουν τον κοινωνικό ρόλο της μητρότητας στο απόσπασμα.

Δεν αποδεχόμαστε τη σύγχρονη σκλαβιά για μας και τα παιδιά μας.
Σηκώνουμε τη σημαία του οργανωμένου αγώνα μέσα από την ΟΓΕ, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα μαζί με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την

ΠΑΣΥ και το ΜΑΣ και κάνουμε την αγανάκτηση μας δύναμη ανατροπής. 
Για μια κοινωνία που δε θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, που θα υπάρχει πραγματική ισοτιμία. 

Αθήνα, 24/9/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Καταγγελία της ΟΓΕ για τη δολοφονία του 34χρονου
στο Κερατσίνι από φασίστες της Χρυσής Αυγής

Η ΟΓΕ καταγγέλλει τη δολοφονία του 34χρονου στο Κερατσίνι από φασίστες της Χρυσής Αυγής, το βράδυ της Τρίτης. Γέννημα – θρέμμα της
εξουσίας των μονοπωλίων, αποθρασυμμένη από τη στήριξη που απολαμβάνει από τα συμφέροντα που τη χρησιμοποιούν σαν μαστίγιο ενάντια
στους εργαζόμενους και το λαϊκό κίνημα, η Χρυσή Αυγή απλώνει το δολοφονικό της χέρι ενάντια σε όσους παλεύουν.

Καλούμε τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να απομονώσουν τη Χρυσή Αυγή και την εγκληματική δράση της. Ο χαρακτήρας και οι στόχοι
του ναζιστικού μορφώματος να γίνουν ξεκάθαροι σε κάθε εργαζόμενη. Η «φιλανθρωπία» που δίνει το χέρι των φασιστών να απορριφθεί από
κάθε άνεργη. Μέσα από τους συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ, τα σωματεία, τις Λαϊκές Επιτροπές, τις Επιτροπές Ανέργων να αποκρούσουμε
το φασιστικό δηλητήριο και την δράση της Χρυσής Αυγής.

Αθήνα, 18/9/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Πυροβολούν τη μητρότητα
Στο ίδιο μήκος κύματος, τραπεζίτες και "αριστεροί" δήμαρχοι στήνουν τη μητρότητα στο απόσπασμα απολύοντας εργαζόμενες μετά την άδεια

λοχείας, δείχνοντας την πόρτα της εξόδου από τη δουλειά σε μωρομάνες και εγκύους.
Η ΟΓΕ καταγγέλλει στις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων τα τελευταία περιστατικά που είδαν το φως της δημοσιότητας: Δυο εργαζόμενες

σε παιδικούς σταθμούς του δήμου Νέας Ιωνίας απολύθηκαν, μέσα από τη μη ανανέωση της σύμβασής τους, ενώ ως λόγος για τον οποίο τους
στερούν τη δουλειά τους παρουσιάστηκαν οι απουσίες που έκαναν την περασμένη χρονιά εξαιτίας της εγκυμοσύνης τους. «Ενοικιαζόμενες»
εργαζόμενες στην Εθνική Τράπεζα απολύονται όταν επιστρέφουν στη δουλειά τους μετά από άδεια λοχείας, αμέσως μόλις παρέλθει το 18μηνο
προστασίας που παρέχει ο νόμος. Εργοδότες σε διάφορους κλάδους -με τους τραπεζίτες να έχουν την τιμητική τους σε αυτό- δεν επιτρέπουν
σε εργαζόμενες να κάνουν χρήση της σωρευτικής άδειας μητρότητας, όπως προβλέπεται από το νόμο, χρησιμοποιώντας την απειλή της απόλυσης
ή της δυσμενούς μετακίνησης. Εξάλλου είναι γνωστό από χρόνια, ότι με πρωτοπόρο τον χώρο των τραπεζών, πολλοί εργοδότες υποχρεώνουν
γυναίκες εργαζόμενες να υπογράφουν «συμφωνητικά» όπου δεσμεύονται ότι δεν θα μείνουν έγκυοι για κάποια χρόνια. 

Η στρατηγική της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων κατατάσσει τη μητρότητα στο εργασιακό «κόστος». Οι απουσίες λόγω εγκυμοσύνης,
η άδεια λοχίας, το μειωμένο ωράριο της μωρομάνας είναι κόστος για τους επιχειρηματίες, τους τραπεζίτες, τους βιομήχανους, τους μεγαλοξε-
νοδόχους, αλλά ακόμα και τους Δήμους-Εταιρείες του νέου μοντέλου ανάπτυξης.  Και οι εταιρείες φροντίζουν πάντα για τα κέρδη τους!

Η μητρότητα στον καπιταλισμό, όχι μόνο δεν προστατεύεται, αντίθετα διώκεται. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Όλες μαζί, οργανωμένα
μέσα από τους συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ, μέσα από τα σωματεία, μπορούμε και πρέπει να υψώσουμε τείχος αντίστασης. Να αγωνιστούμε
για να σταματήσει αυτή η βαρβαρότητα, που βάζει στην πλάστιγγα την ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας με τα κέρδη των εταιρειών. 

Αθήνα, 17/9/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Ανακοίνωση της ΟΓΕ 
για την Παγκόσμια Μέρα για την εξάλειψη της βίας ενάντια στις γυναίκες

Με αφορμή την 25η Νοέμβρη, μέρα που ο ΟΗΕ έχει ανακηρύξει σε Παγκόσμια Μέρα για την εξάλειψη της βίας ενάντια στις γυναίκες, η ΟΓΕ
υπενθυμίζει στις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων: Η βία κατά των γυναικών με όλες τις μορφές της και τις εκφράσεις της, δεν εξαλείφεται με
επετειακές εκδηλώσεις, με μεγαλόστομες διακηρύξεις και εξαγγελίες ενάντιά της. Αντιθέτως, όταν τα μεγάλα λόγια βγαίνουν από τα χείλη
αυτών που αποφασίζουν και εφαρμόζουν την αντιλαϊκή πολιτική τότε η ουσία του προβλήματος μένει σκόπιμα κρυμμένη. Όταν οι σχετικές πρω-
τοβουλίες οργανώνονται και χρηματοδοτούνται από την κυβέρνηση, τους δήμους και τις περιφέρειες, τότε το υποτιθέμενο ενδιαφέρον για την
αντιμετώπιση της βίας γίνεται η «βιτρίνα» για να εκθέσουν την «ευαισθησία» και το «ενδιαφέρον» τους για τις γυναίκες όσοι ευθύνονται για τα
προβλήματά τους. Όταν τον πρώτο λόγο έχουν οι ίδιοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι, τότε η «εκστρατεία» κατά της βίας γίνεται προπέτασμα για να
κρυφτεί η πραγματικότητα που ζουν, η εκμετάλλευση και οι μορφές βίας που υφίστανται οι εργαζόμενες, οι άνεργες, οι νέες μητέρες. Όταν το
συμπέρασμα είναι πως ο αντίπαλος ενάντια στον οποίο πρέπει να παλέψουν οι γυναίκες είναι το αντίθετο φύλο, οι άντρες, τότε η συζήτηση
γύρω από τη βία δεν αντιμετωπίζει αλλά θεμελιώνει βαθύτερα την εκμετάλλευση και την καταπίεση. Όταν το ρόλο του «πρώτου βιολιού»
ενάντια στη βία αναλαμβάνουν τα ΜΜΕ εκείνα που έχουν αναλάβει το ρόλο του εξευτελισμού και της εκπόρνευσης των γυναικών, τότε η υπο-
κρισία περισσεύει. 

Η βία κατά των γυναικών είναι φαινόμενο σύμφυτο με το εκμεταλλευτικό σύστημα, έχει τις ρίζες και τις αιτίες του σε αυτό. Πηγάζει από τις
κοινωνικές και διαπροσωπικές σχέσεις που διαμορφώνονται στα πλαίσιά του. Συνδέεται με τις σάπιες αξίες που κυριαρχούν σε αυτό, με την
διαπαιδαγώγηση στα πρότυπα του ατομισμού, του ανελέητου ανταγωνισμού, με τη συκοφάντηση της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης, του
οργανωμένου αγώνα. Για αυτό το λόγο, δεν είναι περίεργο το γεγονός πως όσο η καπιταλιστική κρίση οξύνεται, τόσο η ανισοτιμία των γυναικών
της λαϊκής οικογένειας βαθαίνει και τα φαινόμενα της βίας, ακόμα και της κακοποίησης, πληθαίνουν. 

Για μας, για το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ανεργία, η απόλυση, η μαύρη εργασία, η απόλυση εγκυμονούσας, η υπογραφή συμφωνητικού
από τις νέες εργαζόμενες πως δεν θα μείνουν έγκυοι για να προσληφθούν, η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, η τρομοκρατία στο χώρο της
δουλειάς, είναι και αυτά μορφές βίας με πολλαπλές αρνητικές συνέπειες. Οδηγούν τελικά πιο εύκολα και στις άλλες μορφές βίας. Για αυτό το
λόγο η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων να οργανωθούν και να παλέψουν μέσα από τους συλλόγους και
τις ομάδες της. Να δυναμώσουν το λαϊκό και το εργατικό κίνημα που αγωνίζεται με προοπτική μια άλλη κοινωνία. Μια κοινωνία στην οποία οι
εργαζόμενες και ο εργαζόμενοι θα πάρουν στα χέρια τους τον πλούτο που παράγουν, για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της λαϊκής οι-
κογένειας, να ανοίξει ο δρόμος για την κοινωνική ισότητα ανάμεσα στα δυο φύλα, να βάλουν στη θέση της εκμετάλλευσης, της καταπίεσης και
της βίας, το δίκιο τους, την ηθική και τις δικές τους αξίες.

Αθήνα, 25/11/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καλεί τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να τιμήσουν την 40η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου,

συνεχίζοντας στο δρόμο που χάραξαν οι αγώνες του λαού και της νεολαίας, δυναμώνοντας την πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς
ΝΑΤΟ και ΕΕ και τη συμμετοχή της χώρας σε αυτούς. Να τιμήσουν την κορυφαία στιγμή της αντιδικτατορικής πάλης χτίζοντας τείχος στις φασι-
στικές - ναζιστικές συμμορίες, στις απόψεις και τη δράση τους.

Η ΟΓΕ θα καταθέσει στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου το Σάββατο 16 Νοέμβρη. Οι σύλλογοι και οι ομάδες θα συγκεντρωθούν στις 4 μ.μ.
έξω από το Συνδικάτο Οικοδόμων (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος).

Αθήνα, 12/11/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Καταγγελία της ΟΓΕ για τη δολοφονική επίθεση της Χρυσής Αυγής 
σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ

Η ΟΓΕ καταγγέλλει τη δολοφονική επίθεση της Χρυσής Αυγής σε μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που πραγματοποιούσαν αφισοκόλληση για την
προπαγάνδιση του 39ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του Οδηγητή, στο Πέραμα. 

Οι μαφιόζικες επιθέσεις και οι τραμπουκισμοί των νεοναζί ενάντια στους κομμουνιστές, πολλοί από τους οποίους είναι και πρωτοπόρα
στελέχη των ταξικών συνδικάτων, δεν μας τρομοκρατούν. Μας πεισμώνουν να συζητήσουμε με κάθε εργαζόμενη για το χαρακτήρα και τους
στόχους του ναζιστικού αυτού μορφώματος, να πείσουμε κάθε άνεργη να αρνείται τη "φιλανθρωπία" από το χέρι των φασιστών, το χέρι που ση-
κώνεται ενάντια σε αγωνιστές, να βοηθήσουμε κάθε μητέρα να μάθει στο παιδί της τι σημαίνει φασισμός, πως τον πολέμησαν και τον νίκησαν
οι λαοί στο παρελθόν. 

Οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ συμβάλλουμε και με τη δική μας φωνή να δυναμώσει το σύνθημα του Φεστιβάλ που τόσο ενόχλησε τους
φασίστες της Χρυσής Αυγής: "Άλλαξε τον κόσμο το 'χει ανάγκη". Γιατί οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων και τα παιδιά τους έχουν ανάγκη
έναν κόσμο απαλλαγμένο από τα μονοπώλια και την εξουσία τους, απαλλαγμένο και από τους Χρυσαυγίτες, τα πιστά σκυλιά των αφεντικών.

Αθήνα, 16/9/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Δελτία Τύπου

Γυναίκες ξεσηκωμός
η επίθεση στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα δεν έχει τελειωμό!

Οι Υπουργοί Εργασίας και Οικονομικών «ξαναχτύπησαν» με τις δηλώσεις τους για το νέο ασφαλιστικό σύστημα, το παραπέρα πετσόκομμα
των ήδη κατακρεουργημένων  παροχών υγείας και συντάξεων.

Οι γυναίκες ιδιαίτερα έχουν «νιώσει» στο πετσί τους την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Οι όποιες θετικές διακρίσεις που είχαμε κα-
τακτήσει δεν ήταν προνόμιο αλλά μια κοινωνική κατάκτηση των αγώνων του εργατικού και γυναικείου κινήματος, λόγω του αναπαραγωγικού
ρόλου των γυναικών, των πολλαπλών υποχρεώσεών μας και την προσφορά στην κοινωνία.  

Μετά την κατάργηση και αυτών των ευνοϊκών ρυθμίσεων μπαίνει για άλλη μια φορά στο στόχαστρο η Κοινωνική Ασφάλιση, η δήθεν πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις που αποκλίνουν από τις γενικές διατάξεις. Δηλαδή οι γυναίκες με ανήλικα παιδιά ακόμη κι αυτές που ήδη έχουν κατοχυρώσει
συνταξιοδοτικό δικαίωμα (όπως 5.500 ένσημα με ανήλικο παιδί ή ΑμΕΑ), όσες και όσοι εργάζονταν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλματα, η
25ετία στο Δημόσιο. Αυτά τα σχέδια της κυβέρνησης, της ΕΕ, της τρόικα, της αστικής τάξης εάν περάσουν θα οδηγήσουν είτε σε δραματική
μείωση των συντάξεων είτε στην αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης που για τις γυναίκες σημαίνει αύξηση έως και 12 χρόνια. 

Φτάνει πια!
Οι εργαζόμενες, οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων δεν αντέχουμε άλλο να πληρώνουμε εμείς, να καταδικαζόμαστε να δουλεύουμε μέχρι

να βγει η ψυχή μας για να σωθούν τα κέρδη, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών.
Η ΟΓΕ, καλεί τις εργαζόμενες να αντιδράσουν, να μην περιμένουν άλλο. Να οργανωθούν στα σωματεία τους, στους συλλόγους και τις ομάδες

της ΟΓΕ και να αγωνιστούν για να εμποδίσουν τη νέα επίθεση που ετοιμάζουν κυβέρνηση και τρόικα.
Η μαζική συμμετοχή όλων μας στην απεργία στις 6 Νοέμβρη θα είναι μια γερή απάντηση.
Να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας.
Να δώσουμε τη μάχη της απεργίας, τη μάχη της ζωής με ψηλά το κεφάλι.
Μπορούμε να τα καταφέρουμε!           

Αθήνα, 24/10/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

«Εισιτήριο» ντροπής για ανασφάλιστες και ανασφάλιστους
Η δικομματική κυβέρνηση την ίδια στιγμή που καταργεί τις κοινωνικές παροχές των εργαζομένων και καταληστεύει το ασφαλιστικό σύστημα,

παρουσιάζει ένα πρόγραμμα ντροπής για τους ανασφάλιστους και τις ανασφάλιστες, με το λεγόμενο «εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά ένα ελάχιστο μέρος, περίπου 200.000, από το σύνολο των εκατοντάδων χιλιάδων που έχουν σήμερα
χάσει την ασφαλιστική τους κάλυψη. 

Στην ουσία πρόκειται για τον επίσημο αποκλεισμό των ανασφάλιστων από τις δημόσιες δομές και τις υπηρεσίες υγείας. Το πρόγραμμα βάζει
εισοδηματικά κριτήρια και ορίζει πως το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα, με βάση τα περσινά εκκαθαριστικά δηλαδή τα εισοδήματα του
2011, δεν πρέπει να ξεπερνούν τις 12 χιλιάδες και τις 24 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα. Κι αυτό τη στιγμή που:
- Η ανεργία ιδιαίτερα στους νέους και τις γυναίκες ξεπερνά το 60% και το 30% αντίστοιχα.
- Η μαύρη ανασφάλιστη εργασία οργιάζει.
- Οι Δημόσιες μονάδες Υγείας, νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας κλείνουν, υποβαθμίζονται, εμπορευματοποιούνται παραπέρα.

Πρόκειται για «εισιτήριο» στέρησης κα όχι ελεύθερης πρόσβασης αφού ισχύει μόνο για τέσσερις μήνες και εξαντλείται στην παροχή τριών
επισκέψεων σε γιατρούς και ελάχιστες εξετάσεις. Αν οι ανασφάλιστοι χρειαστούν φάρμακα, νοσηλεία, περαιτέρω εξετάσεις, χειρουργείο ή πιο
στενή παρακολούθηση θα πρέπει να πληρώσουν. Όσο για τις εγκύους, το «εισιτήριο» προβλέπει επτά επισκέψεις για όλη τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης στην περίπτωση που διανύουν το πρώτο τρίμηνο. Οι επισκέψεις μειώνονται σε πέντε για τις γυναίκες που διανύουν το δεύτερο τρίμηνο
και σε τρεις για τις γυναίκες που διανύουν το τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Το κόστος του τοκετού δεν καλύπτεται από το «εισιτήριο» και οι
γυναίκες πρέπει να πληρώσουν για τη γέννα, όπως και για τις ανάγκες του νεογέννητου.

Το συγκεκριμένο μέτρο ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική της ΕΕ υπέρ των μονοπωλίων, που έχει αποτέλεσμα τα εκατομμύρια των ανέρ-
γων, ανασφάλιστων και εξαθλιωμένων οικογενειών, και παράλληλα φροντίζει να υπάρχει ένα «δίχτυ ασφαλείας» από στοιχειώδεις και υπο-
βαθμισμένες κοινωνικές υπηρεσίες για τη διαχείριση της ακραίας φτώχειας.

Η ΟΓΕ καλεί τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις μετανάστριες μέσα από τους γυναικείους συλλόγους, τα σωματεία, τις επιτροπές ανέργων, τις
Λαϊκές Επιτροπές, να αντιδράσουμε μαχητικά. Δεν κάνουμε πίσω από ό,τι μας ανήκει. Η Υγεία πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα
του κάθε ανθρώπου. 

Αγωνιζόμαστε για:
• Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κα κάλυψη των σύγχρονων αναγκών υγείας των εργαζομένων, των ανέργων και των οικογενειών

τους, ανεξάρτητα από την ασφαλιστική τους κατάσταση.
• Προστασία της μητρότητας και δωρεάν κάλυψη όλων των υγειονομικών αναγκών για τη μάνα και το παιδί.
• Δωρεάν, πλήρη υγειονομική περίθαλψη όλων των μεταναστών και μεταναστριών που ζουν ή εργάζονται στη χώρα μας.
• Να πληρώσουν για την Υγεία οι εργοδότες και το κράτος από τον κρατικό προϋπολογισμό.      

Αθήνα, 5/9/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ



45 O.Γ.Ε. 

Η Ομάδα Γυναικών Ρόδου βρέθηκε κοντά στις εργαζόμενες της εταιρείας GLOBE WILLIAMS HELLAS,
που διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους, αφού ήταν απλήρωτες από τον Ιούλιο του 2013. 

Οι εργαζόμενες με τη στήριξη του ταξικού Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων προχώρησαν σε 4ωρες επαναλαμ-
βανόμενες στάσεις εργασίας, αναγκάζοντας έτσι την εργοδοσία να καταβάλει δύο μισθούς. 

Οι γυναίκες της ΟΓΕ μετέφεραν στις εργαζόμενες που αγωνίζονται με αποφασιστικότητα το δικό της μήνυμα: 
Στη μάχη που δίνετε δεν είστε μόνες. Καμία γυναίκα μόνη της! Είμαστε στο πλευρό σας για τη διεκδίκηση των

δεδουλευμένων σας καθώς και των επιδομάτων και αδειών που σας οφείλονται από προηγούμενα χρόνια. Οι γυ-
ναίκες των λαϊκών οικογενειών ξέρουμε τι σημαίνει 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 εργα-
ζόμενοι δε σκύβουν το κεφάλι. Εκεί που παλεύουν για να γίνει νόμος το δίκιο τους και όχι τα κέρδη των αφεντι-
κών.

* * *
«Ο Φασισμός δεν έρχεται απ’ το μέλλον…»
Εκδήλωση - αφιέρωμα στην 28η Οκτώβρη πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γυναικών Δράμας την Παρασκευή

25 Οκτώβρη στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας.
Πλήθος κόσμου παρακολούθησε με ενδιαφέρον την ομιλία του Θόδωρου Αυγήτα με θέμα «Η 28η Οκτωβρίου

1940 και όψεις του σύγχρονου φασισμού». 
Ακολούθησε ένας σύντομος χαιρετισμός από την πρόεδρο του Συλλόγου, Άννα Μπούρμαλη, που αναφέρθηκε

στην παρουσία του Συλλόγου στην πολιτική και πολιτιστική ζωή της πόλης της Δράμας και στην προγραμματι-
σμένη για την 1η Δεκεμβρη εκδήλωση - αφιέρωμα, μαζί με το ΠΑΜΕ Εκπαιδευτικών Δράμας για τον Μπέρτολτ
Μπρεχτ, που θα περιλαμβάνει παρουσίαση της ζωής και του έργου του, θεατρικά του μονόπρακτα και μελοποι-
ημένα ποιήματά του.

Η εκδήλωση έκλεισε με την προβολή της ταινίας μικρού μήκους του Αλέν Ρενέ Νύχτα και καταχνιά. 

* * *

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών του Πειραιά εκδήλωσαν την αλληλεγγύη τους στις εργαζόμενες
στο κατάστημα Sprider στον Πειραιά.

Επέδωσαν ψήφισμα συμπαράστασης της ΟΓΕ και συζήτησαν με τις εργαζόμενες για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν και ιδιαίτερα οι εμποροϋπάλληλοι.

Επίσης οι γυναίκες των Συλλόγων και των Ομάδων του Πειραιά είχαν μαζί τους γλυκά και παραμύθια για τα
παιδιά των εργαζόμενων στο κατάστημα που στην πλειοψηφία τους είναι και μωρομάνες.

* * *
Ο Σύλλογος Γυναικών Πειραιά «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» την Τετάρτη 2 Οκτώβρη διοργάνωσε εκδήλωση στα γρα-

φεία του Συλλόγου με θέμα: «Φασισμός και Γυναίκα».
Στην εκδήλωση έγινε και ενημέρωση για τον προγραμματισμό δράσης του Συλλόγου για το επόμενο διάστημα.

* * *

Ο Σύλλογος Γυναικών Ν. Χανίων πραγματοποίησε στις 25 Οκτώβρη, στο χώρο του ΚΑΠΗ της Νέας Χώρας,
εκδήλωση με θέμα: «Οι αγώνες του λαού μας κατά του φασισμού-ναζισμού». Η εκδήλωση περιελάμβανε προβολή
ταινίας, ιστορική αναδρομή, ομιλία και συζήτηση.

* * *

Η Ένωση Γυναικών Λάρισας πραγματοποίησε, στις 22 Οκτώβρη στο Χατζηγιάννειο, εκδήλωση αφιερωμένη
στο μεγάλο αντιφασίστα ποιητή και θεατρικό συγγραφέα Μπέρτολτ Μπρεχτ. Το έργο του είναι πάντα επίκαιρο
και στις μέρες μας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αναγκαιότητα η επιστροφή στη διαχρονική του σκέψη και στο δι-
δακτικό του λόγο, όχι μόνο γιατί τα θέματά του είναι επίκαιρα αλλά και γιατί σταθερό μέλημα και φροντίδα της
τέχνης του ήταν να βοηθήσει τους καταπιεσμένους να οδηγηθούν μέσα από τη δική τους πνευματική προσπάθεια
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H OΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη

στα σωστά συμπεράσματα για τις αιτίες των προβλημάτων τους και τον τρόπο εξάλειψής τους. 
Την εκδήλωση προετοίμασε η πολιτιστική ομάδα της Ένωσης Γυναικών Λάρισας και συμμετείχαν μέλη της με

απαγγελίες ποιημάτων και ανάγνωση αποσπασμάτων. Στην εκδήλωση υπήρξε μουσικό πρόγραμμα υπό την ενορ-
χήστρωση και τη διεύθυνση του μουσικοσυνθέτη Δημήτρη Φωτιάδη. Συμμετείχαν οι μουσικοί: Ελπίδα  Τσιακτάκη
-  Φλάουτο, Μιχάλης  Σαμπάνης  -  Κλαρινέτο, Βερονίκη  Δούκα  -  Βιολί, Γιάννης  Γκουλιάρας  -  Τρομπέτα,
Αρετή  Θάνου  -  Πλήκτρα, Λουκάς  Αυγερινός  -  Ακουστική  Κιθάρα, Γιάννης  Αυγερινός  -  Τύμπανα, Δημήτρης
Φωτιάδης  - Πιάνο/Πλήκτρα. Τα τραγούδια ερμήνευσαν ο Απόστολος  Φωτιάδης, η Αρετή Θάνου, η Ηλέκτρα
Φωτιάδη και η Μαρία Φωτιάδη. Στην εκδήλωση συμμετείχε και ο Λαρισαίος ηθοποιός Βασίλης Καρμίρης.

* * *

Ο Σύλλογος Γυναικών Δεσκάτης γιόρτασε, στις 9 Μάη, τα 30 χρόνια πραγματικής και αδιάλειπτης δράσης
του. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε τον Απρίλη του 1983 και το 1989 έγινε μέλος της ΟΓΕ.

Αποτελεί έναν από τους παλιότερους συλλόγους της Δεσκάτης κι έναν από τους λίγους που έχουν να παρου-
σιάσουν μια συνεχή και ουσιαστική δράση διαχρονικά. 

Τα τριάντα χρόνια δράσης του Συλλόγου συνέπεσαν με την ευτυχή συγκυρία της απόκτησης ενός μόνιμου
χώρου-γραφείου που αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημά του. 

* * *
Στις 25 Οκτώβρη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο χώρο της Επιτροπής Ειρήνης στον Άλιμο από την Ομάδα

Γυναικών Αλίμου για την επέτειο της 28ης Οκτώβρη. Πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα: «Το χρονικό της
28ης Οκτώβρη» και ακολούθησε προβολή ενός μέρους του ντοκιμαντέρ Τα πουλιά του βάλτου της Αλίντας Δημη-
τρίου.

* * *

Φέτος ο Γυναικείος Σύλλογος Κερατσινίου «Στοργή του Παιδιού» γιορτάζει τα 50 χρόνια λειτουργίας
του (1963-2013) κι έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις από το Σεπτέμβρη του 2013 μέχρι το Γενάρη του 2014. Η
πρώτη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 22 Σεπτέμβρη ήταν αφιερωμένη στη Ειρήνη, στους μαθητές, στους
εκπαιδευτικούς και στους γονείς, για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

Στις 2 Οκτώβρη διοργανώθηκε εκδήλωση με θέμα: «Η προσφορά του παππού και της γιαγιάς στα νέα ζευγάρια
μπροστά στην οικονομική κρίση, η αλληλεγγύη των Γενεών», σε συνεργασία με τα ΚΑΠΗ και τα Σωματεία Συν-
ταξιούχων. Αναδεικνύοντας τη μεγάλη προσφορά των παππούδων που με τη σύνταξη πείνας που παίρνουν προ-
σπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους. 

Στις 7 και 9 Οκτώβρη διοργανώθηκαν εκδηλώσεις ενόψει της «Μάχης της Ηλεκτρικής» με θέμα «Η γυναίκα
πάντα μπροστά στους λαϊκούς αγώνες στην Κατοχή, στη Χούντα, Σήμερα», σε συνεργασία με το Παράρτημα της
ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ Κερατσινίου. Βραβεύτηκαν γυναίκες αγωνίστριες και προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ της Αλίντας
Δημητρίου Πουλιά στο Βάλτο και παρουσιάστηκε το βιβλίο Το Δόκανο, του Γιάννη Παπαοικονόμου.

* * *

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε η Ομάδα Γυναικών Παλλήνης - Γέρακα -
Ανθούσας, την Κυριακή 3 Νοέμβρη, στο 1ο Δημοτικό Παλλήνης με πρωταγωνιστές τα παιδιά (ηλικίας 6 έως 12
ετών).

Μαζί με τα παιδιά (κατα)δίκασαν τον πόλεμο και ζωγράφισαν την ειρήνη.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιελάμβανε ανάγνωση διηγήματος (αληθινή ιστορία του Νικηφόρου Βρεττά-

κου), βίντεο (φωτογραφίες), τραγούδια, ζωγραφική.
Τα παιδιά (οι ένορκοι) μέσα από ένα «λαϊκό» δικαστήριο έκαναν ερωτήσεις, τοποθετήθηκαν και (κατα)δίκασαν

τον Πόλεμο. Μίλησαν για την ασχήμια του πολέμου και της βίας, εξέφρασαν τις  ιδέες τους γύρω από την έννοια
της ειρήνης και δημιούργησαν τις δικές τους ζωγραφιές.

* Ο “δαίμων του τυπογραφείου” σε προηγούμενο τεύχος μας απέδωσε 
το ποίημα “Ο Φασισμός” στον Μπ. Μπρεχτ, 

ενώ ο πραγματικός δημιουργός του είναι ο Φώντας Λάδης.



Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δε θα πάψεις ούτε στιγμή ν’ αγωνίζεσαι για την ειρήνη και

για το δίκιο.
Θα βγεις στους δρόμους, θα φωνάξεις, τα χείλια σου θα
ματώσουν απ’ τις φωνές,
το πρόσωπό σου θα ματώσει από τις σφαίρες 

–μα ούτε βήμα πίσω.
Κάθε κραυγή σου μια πετριά στα τζάμια των 

πολεμοκάπηλων.
Κάθε χειρονομία σου σα να γκρεμίζεις την αδικία.
Και πρόσεξε: Μην ξεχαστείς ούτε στιγμή.
Έτσι λίγο να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια,
αφήνεις χιλιάδες παιδιά να κομματιάζονται την ώρα 

που παίζουν ανύποπτα στις πολιτείες.
Μια στιγμή αν κοιτάξεις το ηλιοβασίλεμα,
αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται στη νύχτα του πολέμου.
Έτσι και σταματήσεις μια στιγμή να ονειρευτείς,
εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα θα γίνουν στάχτη 

κάτω από τις οβίδες.
Δεν έχεις καιρό,
δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος,
μπορεί να χρειαστεί ν’ αφήσεις τη μάνα σου, την αγαπημένη
ή το παιδί σου.
Δε θα διστάσεις.
Θ’ απαρνηθείς τη λάμπα σου και το ψωμί σου.
Θ’ απαρνηθείς τη βραδινή ξεκούραση στο σπιτικό κατώφλι
για τον τραχύ δρόμο που πάει στο αύριο.
Μπροστά σε τίποτα δε θα δειλιάσεις κι ούτε θα φοβηθείς.
Το ξέρω, είναι όμορφο ν’ ακούς μια φυσαρμόνικα το βράδυ,
να κοιτάς έν’ άστρο, να ονειρεύεσαι.
Είναι όμορφο σκυμμένος πάνω απ’ το κόκκινο στόμα 

της αγάπης σου
να την ακούς να σου λέει τα όνειρά της για το μέλλον.
Μα εσύ πρέπει να τ’ αποχαιρετήσεις όλ’ αυτά και να 

ξεκινήσεις,
γιατί εσύ είσαι υπεύθυνος για όλες τις φυσαρμόνικες 

του κόσμου,

για όλα τ’ άστρα, για όλες τις λάμπες και
για όλα τα όνειρα
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος,
μπορεί να χρειαστεί να σε κλείσουν φυλακή για είκοσι ή
και περισσότερα χρόνια.
Μα εσύ και μες στη φυλακή θα θυμάσαι πάντοτε την άνοιξη,
τη μάνα σου και τον κόσμο.
Εσύ και μέσ’ απ’ το τετραγωνικό μέτρο του κελιού σου
θα συνεχίσεις το δρόμο σου πάνω στη γη .
Κι όταν μες στην απέραντη σιωπή τη νύχτα
θα χτυπάς τον τοίχο του κελιού σου με το δάχτυλο,
απ’ τ’ άλλο μέρος του τοίχου θα σου απαντάει η Ισπανία.
Εσύ, κι ας βλέπεις να περνάν τα χρόνια σου 

και ν’ ασπρίζουν
τα μαλλιά σου,
δε θα γερνάς.
Εσύ και μες στη φυλακή κάθε πρωί θα ξημερώνεσαι 

πιο νέος
αφού όλο και νέοι αγώνες θ’ αρχίζουνε στον κόσμο
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος,
θα πρέπει να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό.
Αποβραδίς στην απομόνωση θα γράψεις ένα μεγάλο τρυφερό
γράμμα στη μάνα σου.
Θα γράψεις στον τοίχο την ημερομηνία, τ’ αρχικά του 

ονόματός σου και μια λέξη:
Ειρήνη.
Σα να ’γραφες όλη την ιστορία της ζωής σου.
Να μπορείς να πεθάνεις ένα οποιοδήποτε πρωινό,
να μπορείς να σταθείς μπροστά στα έξι ντουφέκια
σα να στεκόσουνα μπροστά σ’ ολάκερο το μέλλον.
Να μπορείς, απάνω απ’ την ομοβροντία που σε σκοτώνει
εσύ ν’ ακούς τα εκατομμύρια των απλών ανθρώπων που,
τραγουδώντας, πολεμάνε για την ειρήνη.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.

ΤAΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος



ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 120

ΤΗΛ./FAX: 210-36.29.460
e-mail: ogegr@otenet.gr

www.oge.gr


