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Αγαπητή αναγνώστρια,

Η φετινή 8η Μάρτη μας βρίσκει στο κατώφλι των Ευρωεκλογών και των Τοπικών εκλογών.
Η ανάγκη οργανωμένης πάλης των εργαζόμενων γυναικών, των άνεργων, των αυτοαπασχολού-
μενων, των αγροτισσών, των νέων γυναικών μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από το ΠΑΜΕ,
την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, την ΟΓΕ, το ΜΑΣ, για να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν και
σήμερα μας τα στερούν απαιτεί να συνειδητοποιήσουμε ποιος είναι ο εχθρός μας. Ποιά πολιτική
ευθύνεται για τα δεινά που βιώνουμε.

Η 8η Μάρτη του 2014 μπορεί να γίνει η αφετηρία για να πάρει μέρος η γυναίκα της λαϊκής
οικογένειας στον εργατικό - λαïκό αγώνα, η αφορμή για να γνωρίσει την ΟΓΕ και να συμμετέχει
στη δράση της. 

Η ΕΕ είναι Ένωση των κρατών - μελών της, που στόχο έχει να βρίσκει πάντα τρόπους για να
αυξάνει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, για να μπορούν να ανταπεξέλθουν
στην κούρσα του ανταγωνισμού με τους ομίλους των άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων. Όσο βα-
θαίνει η εκμετάλλευση των εργαζομένων τόσο αυξάνουν τα κέρδη τους, ενώ, όπως ομολογούν
οι ιθύνοντες των Βρυξελλών, «οι γυναίκες αποτελούν σημαντικό δυναμικό για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητάς τους». Αυτό σημαίνει πως όσο περισσότερο τις ξεζουμίσουν τόσο μεγαλύ-
τερα κέρδη θα έχουν. Σημαία της πολιτικής τους η «Στρατηγική 2020», που βέβαια έχει και την
εξειδίκευσή της στις γυναίκες.

Η ΕΕ, η ελληνική κυβέρνηση, οι Περιφερειάρχες και οι Δήμαρχοι που εφαρμόζουν αυτήν
την αντιλαϊκή πολιτική μάς την πλασάρουν με τέτοιο τρόπο προκειμένου να αποκρύψουν την αλή-
θεια, δηλαδή τους πραγματικούς στόχους αυτής της πολιτικής. Την εξωραΐζουν και τη «σερβίρουν»
με τα πιο αποπροσανατολιστικά λόγια στους εργαζόμενους και ανάμεσα σ’ αυτούς και στις γυναίκες
του καθημερινού μόχθου.

Όμως, η ΕΕ δεν αλλάζει, δεν αναμορφώνεται. Είναι μια λυκοσυμμαχία που μεταμφιέζεται με
τις προβιές των κατασπαραγμένων αμνών. Καλύτερη δε γίνεται. Μόνο τα χειρότερα μπορούμε να
περιμένουμε απ’ αυτή. Επομένως ο οργανωμένος μας αγώνας, αλλά και η ψήφος μας πρέπει να
σηματοδοτεί τη θέλησή μας για σπάσιμο των δεσμών με την ΕΕ, να καταδικάσουμε αυτούς που
κερδίζουν από τον ιδρώτα μας και νέμονται τον πλούτο που παράγουμε όπως και τους πολιτικούς
τους εκπροσώπους είτε στο Ευρωκοινοβούλιο είτε στις τοπικές διοικήσεις. Γι’ αυτό βροντοφω-
νάζουμε στη φετινή 8η Μάρτη:

Έξω από την ΕΕ και με τον πλούτο στα χέρια του λαού
Αγωνιζόμαστε και κατακτάμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας

της Επιτροπής Δελτίου 



Κάθε χρονιά στις 8 Μάρτη τιμάμε τους αγώνες
του εργατικού και του γυναικείου κινήματος για την
ισοτιμία της γυναίκας.

Για μας η 8 Μάρτη δεν είναι μόνο μια ετήσια επέ-
τειος – σύμβολο των αγώνων, των θυσιών, αλλά
και των κατακτήσεων όλων των γυναικών του κό-
σμου.

Αποτελεί αφορμή για αναβάθμιση της οργάνω-
σης της πάλης μας ενάντια στους εκμεταλλευτές του
μόχθου μας, την ΕΕ, τα μονοπώλια, τις κυβερνήσεις
και τα κόμματα που ασπάζονται τον μονόδρομο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερα, η φετινή επέτειος σηματοδοτείται από
τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις μια και βρισκόμαστε
στο κατώφλι των Ευρωεκλογών, των Περιφερει-
ακών και Δημοτικών εκλογών.

Έχουμε τη δυνατότητα και την υποχρέωση να
φτάσουμε τη φωνή της ΟΓΕ σε κάθε γυναίκα της
λαϊκής οικογένειας που σήμερα ματώνει από τα αν-
τιλαϊκά, αντεργατικά βάρβαρα μέτρα. Να την εντά-
ξουμε στο μονόδρομο του δικού μας αγώνα. Να
πάρει τη θέση της στο μετερίζι του ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος και της Λαϊκής Συμμαχίας για
να σηκώσουμε ακόμα πιο ψηλά τα λάβαρα του
αγώνα και να διεκδικήσουμε αποτελεσματικά όλα
εκείνα που μας ανήκουν και μας στερούν.

Η εργαζόμενη και η απασχολήσιμη που βιώνουν
την ανασφάλεια της απόλυσης, την εργοδοτική τρο-
μοκρατία, η άνεργη, η απλήρωτη, η ανασφάλιστη, η
αυτοαπασχολούμενη που οδηγείται στην ανεργία,
η φτωχή αγρότισσα και η εργάτρια γης που μένουν
χωρίς σύνταξη, φάρμακα, περίθαλψη, η νέα της μα-
θητείας που πετιέται στην ανακυκλωμένη ανεργία
των voucher, η έγκυος που της έκοψαν το επίδομα
τοκετού και ακριβοπληρώνει τις προγεννητικές εξε-
τάσεις, τον τοκετό, η μωρο-μάννα που της στερούν
τον παιδικό σταθμό ή πληρώνει δυσβάσταχτα τρο-
φεία, η γυναίκα της τρίτης ηλικίας που βάζει όλο και
πιο βαθειά το χέρι στην τσέπη για φάρμακα, γιατρό,
νοσοκομείο, η γυναίκα ΑΜΕΑ χωρίς κοινωνική στή-

ριξη, η μάνα της μονογονεϊκής οικογένειας που δο-
κιμάζεται από την έλλειψη ιδιαίτερων παροχών, η
μητέρα που μεγαλώνει παιδί εξαρτημένο από τα
ναρκωτικά και δεν στηρίζεται από σωστές υποδο-
μές, όλες οι γυναίκες που τσακίζονται από φόρους
και χαράτσια, που στερούνται το ηλεκτρικό και τη
θέρμανση, που χάνουν το σπίτι τους ή αναγκάζον-
ται να τρέφονται από τα κάθε είδους συσσίτια,

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ μέσα από την πείρα της ζωής
τους ότι o μονόδρομος της ΕΕ που τους υποσχόταν
«τα χρυσά κουτάλια» δεν ήταν ο δρόμος της δικής
τους ευημερίας αλλά ο δρόμος για να κερδίσουν
ακόμα περισσότερα τα ευρωπαϊκά μονοπώλια από
το τσάκισμα των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων
της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ πως τα περισσότερα από τα πα-
ραπάνω μέτρα υλοποιήθηκαν μέσω των δήμων και
των Περιφερειών, που έπαιξαν πρωταγωνιστικό
ρόλο στα πλαίσια του Καλλικράτη για την απευθείας
και άμεση προώθηση των ευρωενωσιακών πολιτι-
κών που αφορούν ιδιαίτερα τις γυναίκες (κοινωνι-
κές - συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τοπικά σύμφωνα
απασχόλησης, stage, προγράμματα “κοινωφελούς”
εργασίας). 

Η ΕΕ, ο αντιδραστικός αυτός οργανισμός των
πολιτικών εκπροσώπων των μονοπωλίων διατείνε-
ται ότι σε όλες τις αποφάσεις, τις ντιρεκτίβες και τα
ψηφίσματά του μεριμνά για την ισότητα των γυναι-
κών, παίρνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου για
όλες τις πολιτικές.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ πως σε αντίθεση με τις
διακηρύξεις του βαθαίνει την ανισοτιμία των εργα-
ζόμενων γυναικών.

Ο «συγκερασμός οικογενειακών και επαγγελμα-
τικών υποχρεώσεων» είναι ο δούρειος ίππος για να
προωθήσουν τη μερική απασχόληση, μερική ασφά-
λιση, ποτέ σύνταξη και παράλληλα απαλλάσσει το
κράτος από την ευθύνη του για την οικογένεια με-
ταφέροντας αυτή του την υποχρέωση στις πλάτες
των γυναικών και μετατρέπει την όποια παροχή υπη-
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8 Μάρτη

8 ΜΑΡΤΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ,
ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
της Μαιρήνης Στεφανίδη

Προέδρου της ΟΓΕ



ρεσιών σε ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα. Για τα
άτομα με αναπηρίες, για τις μονογονεικές οικογέ-
νειες, για τις πολύτεκνες, για τα εξαρτώμενα άτομα
τείνει να εκλείψει η κρατική πρόνοια και ο λεγόμε-
νος συγκερασμός γίνεται εφιάλτης για τη γυναίκα
της λαϊκής οικογένειας.

Η «ευελφάλεια» διαμόρφωσε το νέο μοντέλο
των εργαζομένων του 21ου αιώνα, στην αρχή των
απασχολήσιμων, των περιφερόμενων, και τώρα
των ωφελούμενων, των δούλων του 21ου αιώνα,
με καταργημένες τις συλλογικές συμβάσεις, με τη δι-
ευθέτηση του χρόνου εργασίας, δηλαδή δουλειά
όσες ώρες έχει ανάγκη ο εργοδότης χωρίς υπερω-
ρίες, ρεπό κ.λπ., με δικαίωμα του εργοδότη να δα-
νείζει τον εργαζόμενο, με κατάργηση αποζημίωσης
και τόσα άλλα βάρβαρα μέτρα.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΟΤΙ 
«ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ, ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΕ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ»

Ακόμα, είναι προφανές ότι οποιαδήποτε πολι-
τική διαχείρισης μέσα στην ΕΕ με τα μονοπώλια να
κάνουν κουμάντο θα έχει τα ίδια αποτελέσματα
αφού ο θεός της ανταγωνιστικότητας φροντίζει
μόνο για τα κέρδη τους και γίνεται οδοστρωτήρας
για τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες.

Εμείς οι γυναίκες της ΟΓΕ και μπροστά στην 8
Μάρτη και μπροστά στις επερχόμενες εκλογικές
αναμετρήσεις καλούμε τις γυναίκες του μόχθου να
σηκώσουν το ανάστημά τους, να σπάσουν τις αλυ-
σίδες του φόβου και της μοιρολατρίας που τους
καλλιεργούν οι δυνάμεις του εκμεταλλευτικού συ-
στήματος. Με την οργανωμένη πάλη και τη δική τους

συμμετοχή σ’ αυτή, να μπουν στις γραμμές του αν-
τιμονοπωλιακού αγώνα, να μπουν στο «πλοίο» του
ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, της Λαϊκής
Συμμαχίας, που έχει τη δική του απαρέγκλιτη ρότα
να εμποδίσει την εφαρμογή των αντιλαϊκών μέτρων
που παίρνονται, να αποτρέψει όσα ακόμα έχει
ΕΕ/Κυβέρνηση στα συρτάρια και σταθερά, οργανω-
μένα και περήφανα να ανοίξει το δρόμο για την κοι-
νωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο, όπου ισότιμα άντρες και γυναίκες του μόχ-
θου θα κάνουμε κουμάντο στον πλούτο που παρά-
γουμε.

Μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο για μια οικο-
νομία και κοινωνία που δε θα λειτουργεί με βάση
το κέρδος αλλά με βάση τις ανάγκες των εργαζομέ-
νων. Χρειάζεται τη μαζική λαϊκή αντίθεση με τις κα-
πιταλιστικές ενώσεις την ΕΕ και το ΝΑΤΟ καθώς και
την κοινωνικοποίηση των μονοπωλιακών επιχειρή-
σεων. Ο αγώνας μας είναι δύσκολος, αλλά ο μόνος
ελπιδοφόρος. 

Καλούμε εσένα γυναίκα του καθημερινού μόχ-
θου, της φάμπρικας, του χωραφιού, του μικρομά-
γαζου, του θρανίου, του γραφείου, της τέχνης και
της επιστήμης

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟ-
ΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΚΕΨΟΥ:

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-
ΚΤΑΜΕ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

Οργανώσου στην ΟΓΕ, δυνάμωσε τη Λαϊκή
Συμμαχία. 

8 Μάρτη

5 O.Γ.Ε. 



O.Γ.Ε. 6

Από την ιστορία της ΟΓΕ

Eισαγωγή της Ρόζας Ιμβριώτη για την προγραμματισμένη τότε έκδοση των υλικών του 1ου Πα-
νελλαδικού Γυναικείου Συνεδρίου, το οποίο συγκάλεσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γυναικών
(ΠΟΓ), με πρόεδρο την Αύρα Θεοδωροπούλου και γενική γραμματέα τη Ρόζα Ιμβριώτη, και η
οποία αριθμούσε πάνω από 200.000 μέλη σε όλη την Ελλάδα.

Το 1ο Πανελλαδικό Γυναικείο Συνέδριο, στο οποίο πήραν μέρος 213 σωματεία, επαγγελματικά, επι-
στημονικά, φιλανθρωπικά, καλλιτεχνικά, με 120.000 μέλη, στην Αθήνα, από τις 26-29 Μάη 1946.

Το Συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του με μεγάλη συγκέντρωση στο θέατρο «Κεντρικόν» στις 31 του
ίδιου μήνα, όπου μαζεύτηκαν πανω από 3.000 γυναίκες. Οι 631 αντιπρόσωποι που πήραν μέρος ήρθαν
απ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας. 

Η αίθουσα του Συνεδρίου παρουσίαζε όψη εργατικού μελισσιού, ενώ οι γραφικές στολές έδιναν χα-
ρούμενο θέαμα. Εδώ οι Καραγκούνες –νιές και γριές– με τις πλουμιστές στολές και την κοφτερή ματιά και
παρακεί οι νησιώτισσες και οι Κρητικές και οι Πελοποννήσιες και οι Στερεοελαδίτισσες και οι Θεσσαλές
και οι Μακεδονίτισσες και οι Θρακιώτισσες και οι Ηπειρώτισσες, όλες γεμάτες αισιοδοξία και ζωή.

Είχαν φτάσει απ’ όλες τις επαρχίες της Ελλάδας, μέσα σε αφάνταστες δυσκολίες. Χωρίς σιδηροδρομικές
συγκοινωνίες, χωρίς κανονική θαλάσσια συγκοινωνία, όμως αγωνίστηκαν πολλές 10 και 12 μέρες ως να
φτάσουν. 

Άλλες παραμέρισαν προλήψεις, άλλες ξέφυγαν από τα αστυνομικά όργανα κι άλλες άφησαν παιδιά και
άντρα για να παρακολουθήσουν το Συνέδριο. Τόση ήταν η πίστη και η απόφαση για να εργαστούν για ένα
καλύτερο αύριο δικό τους και των παιδιών τους. Όλα τα στρώματα τα γυναικεία αντιπροσωπεύτηκαν σχεδόν
ίσα, εργάτριες, αγρότισσες, νοικοκυρές, διανοούμενες. Αρκετές κατέχουν ανώτατες θέσεις στην υπαλληλική
ιεραρχία και πολλές έχουν εξέχουσα σταδιοδρομία στα ελεύθερα επαγγέλματα. Οι σκοποί του Συνεδρίου
ήταν:

α) Η οικονομική, πολιτική και κοινωνική εξίσωση της γυναίκας με τον άντρα.
β) Η προαγωγή της υγείας και της μόρφωσης της μητέρας και του παιδιού. 

Συζητήθηκε πλατιά να γίνει η γυναίκα πολύτιμος παράγοντας για την ανοικοδόμηση της πατρίδας. Στο
Συνέδριο ακόμα διατυπώθηκε ολοφάνερα η ανάγκη, για να πετύχουμε τους σκοπούς μας, να χτυπηθεί κάθε
προσπάθεια διχασμού και κάθε φασιστική τάση απ’ όπου κι αν ερχόταν.

Τώρα το Συνέδριο έληξε. Οι αντιπρόσωποι σκορπίστηκαν σ’ όλες τις γωνιές της Ελλάδας, φέρνοντας
τις αποφάσεις του στις γυναίκες της ελληνικής πατρίδας. Κι όσο μας έρχονται οι ειδήσεις από τις επαρχίες,
δείχνουν πόσο απήχηση βρήκε στις καρδιές τους. Αυτό άλλωστε αποδείχτηκε και στη συγκέντρωση του
«Κεντρικού» όπου πάνω από 3.000 γυναίκες διαδήλωσαν τη θέληση να συμβάλουν μ’ όλες τους τις δυνάμεις
στην ανασυγκρότηση της πατρίδας και στο θεμελίωμα μιας ανεξάρτητης κι ευτυχισμένης Ελλάδας. 
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Πλούσιο σε εξελίξεις και αγωνιστικές δράσεις ήταν και το τρί-
μηνο που πέρασε, με τα ζητήματα της Υγείας να βρίσκονται στο
επίκεντρο των κινητοποιήσεων της ΟΓΕ και της Κοινωνικής Συμ-
μαχίας. 

Οι απανωτές εξελίξεις στο χώρο της Υγείας, καθώς και οι
αλλεπάλληλες δράσεις ενάντια στην εμπορευματοποίηση
Υγείας και Πρόνοιας, σημαδεύουν τόσο τη «δύση» του 2013
όσο και την «ανατολή» του 2014. Εν μέσω συγχωνεύσεων
και καταργήσεων νοσοκομείων και κέντρων Υγείας, διαθεσι-
μότητας, κινητικότητας και απολύσεων ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού, οι δυνάμεις της ΟΓΕ πραγματοποίησαν
όλο το Δεκέμβρη μαζικό άνοιγμα, ενημερώνοντας τις γυναίκες
των λαϊκών στρωμάτων για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και
καλώντας τες παράλληλα να υψώσουν τείχος αντίστασης στα
αντιλαϊκά μέτρα. Είτε αυτοτελώς ως Σύλλογοι/Ομάδες της
ΟΓΕ, είτε με την Κοινωνική Συμμαχία, οι γυναίκες μας εξορ-
μούν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας, χώρους δουλειάς,
σχολεία, σχολές, ΟΑΕΔ και παιδικούς σταθμούς. Μαζί με σω-
ματεία που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, με τις δυνάμεις της
ΠΑΣΕΒΕ, της ΠΑΣΥ, του ΜΑΣ, από κοινού με Λαϊκές Επιτρο-
πές και Επιτροπές Ανέργων διοργανώνουν δεκάδες κινητοποι-
ήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα. Η
ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών να συμμετέ-
χουν μαζικά στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν
Υγεία, δίνοντας βροντερό παρών στις διεκδικητικές πρωτο-
βουλίες που κορυφώθηκαν στις 18 Δεκέμβρη, ημέρα πανελ-
λαδικής δράσης για την Υγεία. 

Παράλληλα, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες μας προετοίμασαν
με πολύ μεράκι και δημιουργικότητα τις Χριστουγεννιάτικες εκ-
δηλώσεις για τα παιδιά και τους γονείς τους, οι οποίες πραγ-
ματοποιήθηκαν την περίοδο των Χριστουγέννων με μεγάλη
επιτυχία. Το 2013 μας αποχαιρέτησε με μια ανάσα πολιτι-
σμού...Το Σάββατο 28 Δεκέμβρη οι γυναίκες της ΟΓΕ επισκέ-
φθηκαν το Θέατρο της Ημέρας, όπου παρακολουθούθησαν
τη θεατρική παράσταση «Το φως που πάντα καίει» του Κώστα
Βάρναλη, μια παράσταση εξαιρετικά επίκαιρη και απολαυστική. 

Το ξημέρωμα της νέας χρονιάς βρήκε τις δυνάμεις της ΟΓΕ
σε διαρκείς κινητοποιήσεις για την εκρηκτική κατάσταση στο
χώρο της Υγείας. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά,
αφού οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και εξαιρετικά σημαντικές:
από τις πρώτες ήδη ημέρες του 2014 νέα χαράτσια επιβάλλον-
ται στην Υγεία, φορτώνοντας ακόμα μεγαλύτερα βάρη στις
πλάτες της λαϊκής οικογένειας. Το 1 ευρώ ανά συνταγή –αλλά
και το 25€ για εισαγωγή σε Γενικά Νοσοκομεία, Μαιευτήρια
και Παιδιατρικά Νοσοκομεία που τελικά αντικατέστησε η κυ-
βέρνηση με νέο φόρο στον καπνό– προστίθεται στις ήδη αυ-
ξημένες πληρωμές και συμμετοχές για ιατρικές επισκέψεις, εξε-
τάσεις και φάρμακα. Τα νέα χαράτσια συνδυασμένα με την τρα-
γική έλλειψη και υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών καθι-
στούν σχεδόν απαγορευτική την παροχή πρόληψης, Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον προγεν-
νητικό έλεγχο και τον τοκετό για την πλειοψηφία των γυναικών

του καθημερινού μόχθου και των παιδιών τους. Ταυτόχρονα,
το νομοσχέδιο για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
που φέρνει προς ψήφιση η κυβέρνηση μέσα στο Φλεβάρη έρ-
χεται να δώσει τη χαριστική βολή, δυσχεραίνοντας ακόμα πε-
ρισσότερο την πρόσβαση του λαού στις υπηρεσίες Υγείας. Η
ΟΓΕ επισημαίνει πως το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν πρόκειται
να λύσει προβλήματα στην παροχή πρόληψης και ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης στα λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα στις
γυναίκες, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά αντίθετα θα την
επιδεινώσει.

Ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας, εκατον-
τάδες γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων
συμμετέχουν στα συλλαλητήρια που οργανώνει το ΠΑΜΕ στις
αρχές Φλεβάρη σε πολλές πόλεις της χώρας. Στη συγκέντρωση
που γίνεται στην Αθήνα στις 4 Φλεβάρη οι γυναίκες των Συλ-
λόγων και Ομάδων της Αττικής δίνουν δυναμικό παρών, συγ-
κροτώντας ένα ιδιαίτερα μαχητικό μπλοκ που πορεύεται με τις
σημαίες και τα πανό της ΟΓΕ προς τη Βουλή.

Στις 8 Φλεβάρη, η ΟΓΕ οργανώνει παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στην πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα, απαιτώντας να
αποσυρθεί το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των αμβλώ-
σεων που προωθεί η ισπανική κυβέρνηση. Υπογραμμίζοντας
ότι η απαγόρευση σηματοδοτεί χτύπημα στα αναπαραγωγικά
δικαιώματα των γυναικών, η ΟΓΕ ενώνει τη φωνή της με τις
εργαζόμενες, τις άνεργες, τις νέες γυναίκες της Ισπανίας, που
την ίδια μέρα οργανώνουν στη χώρα τους πολύμορφες κινη-
τοποιήσεις ενάντια στο νομοσχέδιο.

Παράλληλα, η ΟΓΕ, εκφράζοντας τη στήριξή της στις κινη-
τοποιήσεις των μικρομεσαίων αγροτών, καλεί τις εργαζόμενες
και άνεργες γυναίκες, στην πόλη και στο χωριό, να συμπαρα-
σταθούν στον αγώνα των αγροτών, τονίζοντας ότι τα προ-
βλήματα της φτωχής αγροτιάς είναι προβλήματα όλου του
λαού. Ιδιαίτερο κάλεσμα, κάλεσμα αγώνα απευθύνει στις γυ-
ναίκες της υπαίθρου, προτρέποντάς τες να μην αρκεστούν στο
ρόλο του θεατή και του συμπαραστάτη στις αγροτικές κινητο-
ποιήσεις αλλά να γίνουν οι ίδιες πρωταγωνίστριες στην οργά-
νωση, στη δράση, στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Την Κυ-
ριακή 9 Φλεβάρη γυναίκες από τους Συλλόγους και τις Ομά-
δες της Αττικής επισκέπτονται το αγροτικό μπλόκο στη Νίκαια
της Λάρισας και παίρνουν μέρος στο λαϊκό συλλαλητήριο συμ-
παράστασης κι αλληλεγγύης στον αγώνα της αγροτιάς. 

Την ίδια εβδομάδα, στα πλαίσια έκφρασης αλληλεγγύης, η
ΟΓΕ συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης προκει-
μένου να τα διαθέσει στις οικογένειες που έχουν πληγεί από
το διπλό σεισμό στην Κεφαλονιά. Η ανταπόκριση των γυναι-
κών είναι πραγματικά συγκινητική. 

Έχοντας ως παρακαταθήκη την πλούσια δραστηριότητα της
χρονιάς που έφυγε, ριχνόμαστε πιο ώριμες, πιο δυνατές στις
μάχες που έρχονται. Με αποφασιστικότητα και ορμή ξεχυνόμα-
στε πλατιά στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, προετοιμά-
ζοντας τον αγωνιστικό εορτασμό της φετινής 8ης Μάρτη. 

Πάλη για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών
της Δώρας Βασιλοπούλου

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με το ξέσπασμα της οι-
κονομικής κρίσης, βλέπουμε να πληθαίνουν οι πρωτοβου-
λίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται στις γυ-
ναίκες. Σε κάθε ευκαιρία η Ε.Ε. διαλαλεί το ενδιαφέρον
της για την εργασιακή και κοινωνική αναβάθμιση της γυ-
ναίκας, ενώ με μεγάλες φιέστες και τυμπανουκρουσίες εγ-
καινιάζει αντίστοιχες δραστηριότητες: δράσεις για την αύ-
ξηση της γυναικείας απασχόλησης και τη «γυναικεία επι-
χειρηματικότητα», προγράμματα για την «εναρμόνιση
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», καμπάνιες για τις
«ίσες ευκαιρίες αντρών και γυναικών» και άλλα πολλά που
ακούγονται τουλάχιστον εντυπωσιακά. Τι κρύβεται όμως
πίσω από τους καλοδουλεμένους τίτλους και τα ωραία
σχέδια; Πρόκειται πράγματι για αληθινό ενδιαφέρον εκ
μέρους της Ε.Ε.; Και γιατί άραγε την πήρε τώρα ο πόνος
για τα δικαιώματα των γυναικών; Για να απαντήσουμε στα
παραπάνω ερωτήματα χρειάζεται να κοιτάξουμε τι βρίσκε-
ται μέσα στο φανταχτερό περιτύλιγμα και φυσικά να εξε-
τάσουμε ποιον εξυπηρετεί κάθε φορά αυτό το όμορφα
τυλιγμένο «δώρο» ή, με άλλα λόγια, ποιου τις ανάγκες
προορίζεται να καλύψει...Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η
πολιτική της Ε.Ε. για τις γυναίκες, εστιάζοντας στα ζητήματα
της εργασίας που έχουν βαρύνουσα σημασία.

Αύξηση της γυναικείας απασχόλησης: ο στόχος
Η Ε.Ε. έχει ορίσει την αύξηση της απασχόλησης των

γυναικών ως έναν από τους βασικούς στρατηγικούς της
στόχους, θέτοντας μάλιστα και αυστηρά χρονοδιαγράμ-
ματα για την υλοποίησή του. Στην κατεύθυνση αυτή καλεί
όλες τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της να εφαρμό-
σουν ανάλογα μέτρα και πολιτικές. «Μα αυτή είναι μια θε-
τική εξέλιξη προς όφελος των γυναικών», θα έλεγε κα-
νείς... Είναι όντως έτσι;

Γιατί και για ποιον;
Απαραίτητος όρος για να περιοριστεί η συνεχώς διογ-

κούμενη ανεργία, που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις τόσο
σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Ελληνικό επίπεδο, είναι να αυ-
ξηθεί ο αριθμός των εργαζομένων και δη των γυναικών,
μιας κι αυτές αποτελούν διαχρονικά την πλειοψηφία των
ανέργων. Στο σύνολο της Ευρώπης, για παράδειγμα, το
ποσοστό των γυναικών που εργάζονται ανέρχεται σε
63% έναντι 76% για τους άντρες. Στη χώρα μας, όπως
προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσαν πρόσφατα

ο ΟΑΕΔ και η ΕΛΣΤΑΤ, η ανεργία το Νοέμβρη του 2013
έφτασε στο 28% (έναντι 26,3% το Νοέμβρη του 2012),
με το 62,8% των ανέργων να ανήκει στην ηλικιακή κατη-
γορία από 30 έως 54 ετών, το 25,9% να είναι νέοι κάτω
των 25 ετών και το 11,3% να είναι άνω των 55 ετών. Και
φυσικά τα πρωτεία στην ανεργία τα κρατούν οι γυναί-
κες, που αποτελούν το 58,9% των εγγεγραμμένων
ανέργων έναντι 41,1% των ανδρών. Μάλιστα, η πραγ-
ματική εικόνα είναι ακόμα χειρότερη, αφού η ΕΛΣΤΑΤ
εξαιρεί από τους ανέργους ακόμα κι εκείνους που έχουν
δουλέψει έστω και μία μόνο ώρα την εβδομάδα της κα-
ταγραφής. Όντας αντιμέτωπη με αυτή την πραγματικότητα,
η ΕΕ –που δεν είναι τίποτα άλλο από τις κυρίαρχες τάξεις
και τις κυβερνήσεις των χωρών που την απαρτίζουν– ανα-
ζητά τρόπους για να ενσωματώσει ή έστω να μετριάσει
τη λαϊκή δυσαρέσκεια από την έκρηξη της φτώχειας, της
ανεργίας, της ανασφάλειας. 

Εκτός αυτού, η επιδίωξη για αύξηση της γυναικείας
απασχόλησης εξυπηρετεί και άλλους στόχους. Όπως οι
ίδιοι ομολογούν, η απασχόληση περισσότερων γυναικών
θα σημάνει μείωση της πίεσης στα δημόσια οικονομικά
και στα συστήματα κοινωνικής προστασίας, διεύρυνση
της βάσης του εργατικού δυναμικού και αύξηση της αντα-
γωνιστικότητας. Με απλά λόγια: το λεγόμενο κράτος
πρόνοιας θα ξελαφρύνει, αφού θα μειωθούν οι δαπάνες
«κοινωνικής πολιτικής», τα ποσά δηλαδή που πρέπει να
πληρώνονται σε επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές,
ενώ την ίδια στιγμή πιο πολλοί και πιο φθηνοί εργαζόμε-
νοι θα κάνουν με τον ιδρώτα τους πιο ανταγωνιστικά τα
μονοπώλια μιας χώρας έναντι εκείνων μιας άλλης χώρας.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε Έκθεση της αρμό-
διας Ευρωπαϊκής Επιτροπής «οι γυναίκες αποτελούν ση-
μαντικό δυναμικό για τη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας και της απόδοσης των επιχειρήσεων», ενώ σε άλλη
ανακοίνωση εκτιμάται ότι «η αυξημένη συμμετοχή των
γυναικών στην αγορά εργασίας κατά τη διάρκεια της τε-
λευταίας δεκαετίας συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη
της Ε.Ε.». Εξίσου αποκαλυπτική είναι και η τοποθέτηση
της κας Κόλλια (Γενικής Γραμματέα για την Ισότητα των
Φύλων) στην Επιτροπή Γυναικών του Ευρωκοινοβουλίου
ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας: «εάν οι γυναίκες της
Ευρώπης απασχολούνταν στο χώρο της ψηφιακής οι-
κονομίας εξίσου με τους άνδρες, το Ευρωπαϊκό Ακα-
θάριστο Εγχώριο Προϊόν θα αυξανόταν ετησίως κατά
9 δις ευρώ».

ΕΕ και εργαζόμενη γυναίκα
της Δώρας Βασιλοπούλου

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ 
και της Ρομίνας Θηβαίου

μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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Τα επιχειρήματα..
Η Ε.Ε. επικαλείται την «εναρμόνιση οικογενειακής και

επαγγελματικής ζωής», προσπαθώντας να μας πείσει ότι
τάχα ενδιαφέρεται για το πως θα καταφέρουν να ανταπε-
ξέλθουν οι γυναίκες στους πολλαπλούς τους ρόλους,
συνδυάζοντας δουλειά, οικογένεια, φροντίδα σπιτιού-
παιδιών-ηλικιωμένων. Το επιχείρημα αυτό, που εντελώς
τυχαία πρωτοεμφανίστηκε όταν ξεκίνησε η επιχείρηση
ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, αποτελεί χρόνια
τώρα το άλλοθι για να προωθούνται η μερική απασχό-
ληση και οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις. «Να δουλεύεις
μόνο 3 ώρες την ημέρα, 3 ημέρες την εβδομάδα για να
έχεις χρόνο και για τα παιδιά» μας λένε, ξεχνώντας βε-
βαίως να πούνε ότι με αυτά τα ψίχουλα δεν μπορείς να
ζήσεις ούτε εσύ ούτε τα παιδιά σου. Και βέβαια δεν πρό-
κειται να συγκεντρώσεις έτσι τα ένσημα για σύνταξη. Εξί-
σου δημοφιλές είναι και το δόλωμα του «εθελοντισμού»,
που χρησιμοποιείται κατά κόρον στις γυναίκες, στοχεύον-
τας στα συναισθηματικά αντανακλαστικά τους και την έν-
τονη διάθεσή τους για προσφορά. Έτσι, οι γυναίκες, ιδίως
οι νέες, ωθούνται στο να δουλεύουν τζάμπα, αναλαμβά-
νοντας τομείς που θα έπρεπε να καλύπτονται με ευθύνη
του κράτους, όπως η φροντίδα ηλικιωμένων ή ατόμων με
αναπηρία, η δημιουργική απασχόληση των παιδιών.

Οι τρόποι..
Για την υλοποίηση του στόχου της, η Ε.Ε. προωθεί τα

λεγόμενα «προγράμματα απασχόλησης», που βαφτίζον-
ται και «προγράμματα κοινωφελούς εργασίας». Πρόκειται
για διάφορα προγράμματα ολιγόμηνης δουλειάς που
έχουν φτιαχτεί προκειμένου να αυξηθούν έστω και πρό-
σκαιρα τα ποσοστά απασχόλησης και να συγκρατηθούν
σε τεχνητά χαμηλά επίπεδα τα ποσοστά της ανεργίας. Από
την ίδια την ονομασία τους γίνεται φανερό πως δε μιλάμε
για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, αλλά για
θέσεις ελαστικής απασχόλησης, με κουτσουρεμένα δι-
καιώματα και χωρίς καμία ασφάλεια. Τέτοια είναι τα γνω-
στά 5μηνα που εφαρμόζονται ευρέως στη χώρα μας και

απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες καθώς και τα προγράμ-
ματα Voucher για τους άνεργους νέους και νέες. Οι όροι
και οι συνθήκες εργασίας σε αυτά τα προγράμματα είναι
περισσότερο από απαράδεκτοι. Οι εργαζόμενοι δου-
λεύουν ανασφάλιστοι για ψίχουλα, αντί για μισθό παίρ-
νουν ένα πενιχρό επίδομα, ενώ ασφαλίζονται μόνο
έναντι ατυχήματος. Ακόμα χειρότερα, δε θεωρούνται ερ-
γαζόμενοι αλλά «ωφελούμενοι» και στη βάση αυτή δεν
μπορούν ούτε να απεργήσουν, αλλά ούτε και να αρρω-
στήσουν, αφού δεν  δικαιούνται άδειες. Στις συμβάσεις
ορίζεται ότι θα απασχοληθούν σε όποια θέση επιλέξει ο
εργοδότης ενώ δεν προβλέπεται απολύτως τίποτα για την
καταβολή των δεδουλευμένων τους, με αποτέλεσμα να
μην ξέρουν αν και πότε θα πληρωθούν κι αυτά τα λίγα ψί-
χουλα. Μετά το πέρας του προγράμματος, οι «ωφελού-
μενοι» δεν δικαιούνται ούτε επίδομα ανεργίας από τον
ΟΑΕΔ. Επιπλέον, όσοι «τυχεροί» επιλεγούν για ένα
5μηνο, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν αργότερα
και σε δεύτερο ανάλογο πρόγραμμα, πράγμα που σημαί-
νει «δουλειά για 5 μήνες και μετά καταδίκη σε μακροχρό-
νια ανεργία». Πρόκειται δηλαδή για μέτρο που απλά
ανακυκλώνει τους ανέργους, εναλλάσσοντας τα πρό-
σωπα που έχουν κάθε στιγμή δουλειά, με το μεγάλο όγκο
του ενεργού πληθυσμού να είναι σταθερά εκτός παραγω-
γής. Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες δε βάζουν καν το χέρι
στην τσέπη αφού δεν έχουν καμία χρηματική ή ασφαλι-
στική υποχρέωση απέναντι στους «ωφελούμενους». Εξα-
σφαλίζουν ουσιαστικά τζάμπα εργατικό δυναμικό, όπως
άλλωστε και μέσω των διαφόρων προγραμμάτων μαθη-
τείας και κατάρτισης που πλασάρονται στις νέες κυρίως
γυναίκες, με το δόλωμα της «σίγουρης επαγγελματικής
αποκατάστασης». 

Στο πλαίσιο αύξησης της απασχόλησης των γυναι-
κών, εντάσσεται και η περιβόητη γυναικεία επιχειρημα-
τικότητα. Οι γυναίκες σπρώχνονται «να δημιουργήσουν
τη δική τους επιχείρηση και να γίνουν μέσα από τη σκληρή
δουλειά πετυχημένες, αυτοδημιούργητες επιχειρηματίες,
μέτοχοι ή ιδιοκτήτριες μεγάλων επιχειρήσεων». Η αλή-
θεια βέβαια καμία σχέση δεν έχει με το φανταχτερό περι-
τύλιγμα... Οι αυταπασχολούμενες, μη μπορώντας να επι-
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 βιώσουν σε συνθήκες άγριου ανταγωνισμού με τα μεγα-
θήρια της αγοράς, πνιγμένες από χρέη και δυσβάστακτους
φόρους, χαράτσια, τέλη επιτηδεύματος βάζουν η μία μετά
την άλλη λουκέτο στα μαγαζιά τους.

Παράλληλα, έμφαση δίνεται στην ανάγκη να ενταχ-
θούν στην παραγωγή όσες τώρα δε δουλεύουν, ανάμεσά
τους γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας, γυναίκες με αναπηρία,
μητέρες μονογονεϊκών οικογενειών, καθώς και στο ζή-
τημα της κινητικότητας. Μας θέλουν δηλαδή να δου-
λεύουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα, έτοιμες ανά πάσα
στιγμή να μετακινηθούμε όπου προστάξει ο εργοδότης,
μεταπηδώντας από κλάδο σε κλάδο, μετακομίζοντας από
περιοχή σε περιοχή ή από χώρα σε χώρα, με μοναδικό
κριτήριο το που θα είμαστε πιο φθηνό εργατικό δυνα-
μικό. Αυτό είναι το μέλλον που ετοιμάζουν για μας και τα
παιδιά μας. Και, όπως φάνηκε, από αυτό δεν εξαιρούνται
ούτε όσες λόγω ηλικίας ή λόγω αναπηρίας αδυνατούν να
εργαστούν. 

Το αντίδοτο.. 
Απέναντι στην άγρια επίθεση που δέχονται οι γυναίκες

–κι όταν λέμε γυναίκες, εννοούμε τις γυναίκες των λαϊκών
οικογενειών γιατί αυτές είναι που χτυπιούνται– παρου-
σιάζεται περίπου ως... αντίδοτο η συμμετοχή των γυναι-
κών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων (ΚΛΑ). Με προκλη-
τικό τρόπο διαφημίζεται ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή γυ-
ναικών τόσο στα όργανα διοίκησης του κράτους όσο και
στα συμβούλια των επιχειρήσεων είναι το ραβδάκι που
ως δια μαγείας θα εξαφανίσει όλα τους τα προβλήματα,
μαζί κι αυτό της ανισοτιμίας, λες και τα όσα βιώνουν είναι
αποτέλεσμα κακού χειρισμού αντρών κι όχι όψεις ενός
συστήματος που σαπίζει. Με τη μέθοδο αυτή, «βγάζουν
λάδι» το βάρβαρο σύστημα της εκμετάλλευσης που τσα-
κίζει άντρες και γυναίκες και ρίχνουν την μπάλα... στην
κερκίδα, δημιουργώντας αντιπαράθεση και φαγωμάρα με-
ταξύ αντρών και γυναικών. Καλλιεργούν παράλληλα την
αντίληψη ότι «όλες οι γυναίκες έχουμε τα ίδια συμφέ-
ροντα», βάζοντας στο ίδιο τσουβάλι γόνους εφοπλιστών
και γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων. Πέραν της καλλιέρ-
γειας αυταπατών ότι τα προβλήματα μπορούν να λυθούν
απλά και μόνο με τη συμμετοχή γυναικών στα όργανα δι-
οίκησης, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης και περιεχομένου,
εξυπηρετούν κι έναν άλλο στόχο: αυτό της χειραγώγησης
και εξαγοράς συνειδήσεων των γυναικών των λαϊκών
στρωμάτων. 

Αποκρύπτουν φυσικά ότι όταν μιλάνε για γυναίκες στα
ΚΛΑ εννοούν τις πλούσιες κι όχι τις γυναίκες του μόχθου,
τις εργάτριες, τις άνεργες, τις νέες των λαϊκών οικογε-
νειών. Η προώθηση αστών γυναικών –και μάλιστα μητέ-
ρων– σε υψηλόβαθμες θέσεις, ως ιδιοκτήτριες, διευθύ-
νοντες σύμβουλοι ή μέτοχοι  πολυεθνικών εταιρειών και
λοιπών επιχειρήσεων, έχει πολλάκις χρησιμοποιηθεί
εκτός των άλλων και για άσκηση πίεσης και τρομοκρατίας
προς τους εργαζόμενους, γυναίκες και άντρες. Οι εργα-
ζόμενοι, έχοντας ως προϊσταμένη μια μητέρα που εργά-
ζεται 12 ώρες την ημέρα, ίσως και παραπάνω, δυσκο-

λεύονται να προβάλλουν προσωπικούς, οικογενειακούς,
κοινωνικούς λόγους για να αρνηθούν υπερωρίες ή εργα-
σία τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Με τον τρόπο αυτό
αξιοποιούνται οι γυναίκες διευθύντριες, μάνατζερ για την
καθυπόταξη των εργαζομένων, αδιαφορώντας παντελώς
για τις επιπτώσεις που έχει αυτό στην ανατροφή των παι-
διών, αλλά και τη λειτουργία της οικογένειας. Οι αστές
αυτές γυναίκες, αποκομμένες από άλλες κοινωνικές επα-
φές πέραν του εργασιακού τους περιβάλλοντος, κάποιες
επιβαρυμένες και με ένα μητρικό ρόλο που εκ των πραγ-
μάτων δεν είναι σε θέση οι ίδιες προσωπικά να στηρί-
ξουν, διαμορφώνουν ένα πολύ σκληρό και τεχνοκρατικό
προσωπείο, ως μοναδικό τρόπο ψυχικής άμυνας στα αν-
τικρουόμενα προσωπικά τους συναισθήματα, τις ενοχές
και την ανάγκη τους για χρήματα. Μετατρέπονται εν ολί-
γοις σε «κέρβερους» των επιχειρήσεων, ενισχύοντας
ακόμα περισσότερο τον τρομοκρατικό ρόλο που είτε
τους έχουν αναθέσει είτε έχουν ως εργοδότριες οι ίδιες.
Γι’ αυτό η ΕΕ στην επιχειρηματολογία της για αύξηση του
αριθμού των γυναικών στις διοικήσεις των επιχειρήσεων
ισχυρίζεται ότι «οι επιχειρήσεις με γυναίκες στην ηγεσία
τους έχουν αυξημένη κερδοφορία και καλύτερα αποτελέ-
σματα από τους ανταγωνιστές τους».

Η δική μας απάντηση ή ο δικός μας δρόμος 
– ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα...

Οι γυναίκες όμως των λαϊκών στρωμάτων ξέρουμε
πολύ καλά τι σημαίνει ΕΕ, το ζούμε στο πετσί μας καθη-
μερινά. Από το 1992, οπότε και ψηφίστηκε η συνθήκη
του Μάαστριχτ, βλέπουμε να κατεδαφίζονται ένα ένα δι-
καιώματα που είχε κατακτήσει με αγώνες το εργατικό-
λαϊκό και το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Με πρό-
σχημα το δήθεν ενδιαφέρον της Ε.Ε. για την ισότητα και
τις ίσες ευκαιρίες, πέρασαν όλες οι ευέλικτες εργασιακές
σχέσεις, φορτώθηκαν στις πλάτες των γυναικών βάρη που
θα έπρεπε να καλύπτονται από το κράτος. Θετικές δια-
κρίσεις (σε σχέση με τη νυχτερινή εργασία, την 5ετή δια-
φοροποίηση στη σύνταξη κ.α.) που είχαν κατοχυρωθεί
υπέρ των γυναικών –λόγω του αναπαραγωγικού τους
ρόλου, των πολλαπλών υποχρεώσεων και της προσφο-
ράς τους στην κοινωνία και που δεν ήταν βέβαια προνό-
μιο, αλλά αποτέλεσμα των αγώνων ολόκληρων δεκαε-
τιών– πάρθηκαν σταδιακά πίσω. 

Εμείς, οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κι-
νήματος, οι γυναίκες της ΟΓΕ έχουμε χρέος να αντι-
κρούουμε την πολιτική και τα ιδεολογήματα της ΕΕ, να
αναδεικνύουμε τις πραγματικές διαστάσεις και συνέπειες
της πολιτικής της και ταυτόχρονα να διεκδικούμε τα σύγ-
χρονα δικαιώματά μας. Δυναμώνοντας την ΟΓΕ, δυνα-
μώνοντας τη Λαϊκή Συμμαχία, δίνουμε όλες μας τις δυνά-
μεις μας για την αποδέσμευση από τη λυκοσυμμαχία, την
ΕΕ για να πάρει ο λαός τον πλούτο που ο ίδιος παράγει
στα χέρια του, για μια κοινωνία με αληθινή ισοτιμία.



Σκληροί και συχνά αιματηροί αγώνες της εργατικής
τάξης αναπτύσσονται από τις αρχές του προηγούμενου
αιώνα και λίγο πριν, για την κατάκτηση του 8ωρου και της
Κυριακής αργίας. Είναι τότε που η εργατική τάξη αρχίζει
να οργανώνεται για να γίνει «τάξη για τον εαυτό της», να
διεκδικεί δικαιώματα και να κερδίζει κατακτήσεις. 

Έτσι το 1908 η κυριακάτικη αργία θα καθιερωθεί ως
αργία για τους καλοκαιρινούς μήνες στα εμπορικά κατα-
στήματα, ενώ το 1910 καθιερώνεται για όλους τους ερ-
γαζόμενους ως μέρα ξεκούρασης.

Το 1935 καθιερώνεται νομοθετικά το 8ωρο, από το
οποίο όμως εξαιρέθηκαν οι εμποροϋπάλληλοι που δού-
λευαν 9ωρο, ενώ το πενθήμερο καθορίζεται νομοθετικά
το 1980 για το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Στο μεταξύ τη δεκαετία του 70 με νομοθετικό διά-
ταγμα επιτρέπεται «η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανι-
κής μια Κυριακή ανάμεσα στις 18 και στις 24 Δεκεμβρίου
και κατά την τελευταία Κυριακή του έτους, εφόσον αυτή
συμπίπτει με την 31η Δεκεμβρίου». 

Το 1990 νομοθετείται η πενθήμερη απασχόληση των
εμποροϋπάλληλων και με τον ίδιο νόμο δίνεται η δυνα-
τότητα στους Νομάρχες να αποφασίζουν την λειτουργία
την Κυριακή και τις μέρες αργίας, ορισμένων καταστημά-
των, που εξυπηρετούν την τουριστική κίνηση σε οριοθε-
τημένες περιοχές δήμων και κοινοτήτων που έχουν ανα-
κηρυχθεί ως τουριστικοί τόποι.

H αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη ξεκινήσει! 
Το 1994 o νόμος 2224/αρθ.46 απελευθερώνει πλή-

ρως τη λειτουργία του ωραρίου λειτουργίας των κατα-
στημάτων όλης της χώρας.

Σήμερα μετά από περίπου 100 χρόνια η Κυριακή αργία
επανέρχεται για να καταργηθεί. Τα ιδεολογήματα πολλά
και o στόχος ένας: Μεγαλύτερος χρόνος απλήρωτης
δουλειάς και διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που
πολλαπλασιάζει την εκμετάλλευση των εργαζομένων
και μεγαλώνει την κερδοφορία των επιχειρηματιών.

Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε τρία κύρια
επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν την κατάργηση της Κυ-
ριακής αργίας: «θα εξυπηρετηθούν αυτοί που όλη την
υπόλοιπη εβδομάδα δεν έχουν ελεύθερο χρόνο, να
κάνουν τα ψώνια τους». «Σε όλες τις χώρες εφαρμό-
ζεται γιατί όχι και στη χώρα μας;» «θα αυξηθεί ο τζί-
ρος των καταστημάτων». 

Ας αρχίσουμε απ’ αυτό που υποτίθεται ότι αφορά και

ενδιαφέρει τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τις εργαζό-
μενες. 
1. 0 «ελεύθερος χρόνος» και η αξιοποίηση του στον

καπιταλισμό είναι μια μεγάλη κουβέντα. Όχι μόνον ο
εργάσιμος χρόνος, αλλά και ο χρόνος μετά την εργα-
σία, ο λεγόμενος «ελεύθερος χρόνος» ενός εργαζό-
μενου και πολύ περισσότερο μιας εργαζόμενης εξαρ-
τάται από την επιδίωξη του μέγιστου κέρδους από τη
μεριά της εργοδοσίας. 
Στον «ελεύθερο χρόνο» του o εργαζόμενος αναπλη-
ρώνει την ικανότητά του για εργασία (βιολογικά, γνω-
στικά, ψυχολογικά),αναπληρώνει δηλ. την εργατική
του δύναμη που έχει φθαρεί κατά τη διάρκεια του χρό-
νου που εργάζεται μέσα στη μέρα, για να μπορέσει την
επόμενη μέρα να την ξαναπουλήσει στον εργοδότη
του για να ζήσει. Στον «ελεύθερο χρόνο» του ο ερ-
γαζόμενος/η πρέπει να συμμετάσχει στην κοινωνική
και στη συνδικαλιστική δράση, στην ανάπτυξη και ανα-
σύνταξη του λαϊκού κινήματος, διαδικασία αναγκαία
σήμερα όσο ποτέ άλλοτε.
Η συσσωρευμένη φθορά όλης της βδομάδας πρέπει
ν' αναπληρωθεί με την ξεκούραση του Σαββατοκύρια-
κου. Πότε θα μπορέσει να αναπληρώσει αυτή τη
φθορά της εργατικής δύναμής του ο εμποροϋπάλ-
ληλος;
Η κατάργηση της Κυριακής αργίας θα χειροτερεύσει κι
άλλο τις συνθήκες δουλειάς και αμοιβής των εμπο-
ροϋπαλλήλων. Η 7ήμερη εργασία θα καταργήσει
ακόμη και τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που έχει σή-
μερα, ιδιαίτερα, η εργαζόμενη που δουλεύει 6 μέρες
τη βδομάδα και πρέπει συγχρόνως να αναπληρώνει
τις πετσοκομμένες ή καταργημένες κοινωνικές παρο-
χές στήριξης της οικογένειας. Το ρεπό που δικαιούται
να πάρει μέσα στη βδομάδα, αφ’ ενός σε συνθήκες
υποχώρησης του κινήματος, όπως συμβαίνει σήμερα,
αφετέρου στο χαμηλό τζίρο των μικρομάγαζων ή
στην επιδίωξη των μεγαλοεργοδοτών για παραπέρα
κερδοφορία τους, μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση
από τον εργοδότη και να μη διεκδικηθεί από τον ερ-
γαζόμενο υπό το φόβο της απόλυσης.
Αυτή είναι η αλήθεια και όποιος-όποια υποστηρίζει
ότι τους βολεύει να ψωνίζουν τις Κυριακές, επειδή δεν
έχουν τις άλλες μέρες ελεύθερο χρόνο, μόνος του-
μόνη της, χωρίς να το συνειδητoποιούν βάζουν πλάτη
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στην κατάργηση, όχι μόνο των δικαιωμάτων και στην
επιβάρυνση της υγείας των εμποροϋπαλλήλων αλλά
και των δικών τους δικαιωμάτων, όσων έχουν κατα-
κτηθεί με τους πολύχρονους ταξικούς αγώνες της ερ-
γατικής τάξης. 0 «ελεύθερος χρόνος» περιορίζεται
τις Κυριακές γιατί καταργήθηκε στην πράξη το πενθή-
μερο για πολλούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα,
αλλά και γιατί o ημερήσιος χρόνος εργασίας μέσα στη
βδομάδα έπαψε να είναι σταθερός, το 8ώρο έγινε
12ώρο και για πολλούς εργαζόμενους «σπαστό» ή
και παραπάνω, ιδιαίτερα σε κλάδους που έχουν κυ-
ριαρχήσει οι ελαστικές μορφές απασχόλησης χωρίς
να ξέρουν από πριν αν και πότε θα ειδοποιηθούν να
πάνε για δουλειά, αλλά και 3ωρα - 4ωρα σε δύο και
τρεις δουλειές. 
Τα ίδια προβλήματα έχουν και οι γυναίκες με τα μικρο-
μάγαζα, οι αυτοαπασχολούμενες, που είναι στη δου-
λειά πολλές ώρες χωρίς καθόλου σχεδόν «ελεύθερο
χρόνο» και συχνά χωρίς καμιά βοήθεια στις υποχρε-
ώσεις της οικογένειας.

2. Το επιχείρημα της κατάργησης της Κυριακής αργίας
και σ’ άλλες χώρες επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η με-
γαλοεργοδοσία παντού ενδιαφέρεται ν’ αυξήσει το
κέρδος της σε βάρος των εργαζόμενων. Όσοι χρησι-
μοποιούν αυτό το επιχείρημα στηρίζουν τα συμφέ-
ροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών και όχι των εργαζο-
μένων. 
Η ανισομετρία μεταξύ των οικονομιών και οι ιδιαιτε-
ρότητες κάθε χώρας (π.χ. βαθμός ανάπτυξης του ταξι-
κού κινήματος) έχει ως αποτέλεσμα τα μέτρα περιορι-
σμού των δικαιωμάτων των εργαζομένων να μην
εφαρμόζονται ενιαία και ταυτόχρονα σ' όλες τις
χώρες. Τώρα και με την ευκαιρία της βαθειάς καπιταλι-
στικής οικονομικής κρίσης που ζούμε, επιχειρείται και

αυτό το δικαίωμα της
βδομαδιάτικης ξεκούρα-
σης των εργαζομένων σε
όσες χώρες ακόμα είχε
παραμείνει, όπως στην
Ελλάδα, να καταργηθεί. 
3. Όσο για το επιχεί-
ρημα της αύξησης του
τζίρου των καταστημά-
των πρέπει να συμφωνή-
σουμε ότι είτε καθημερι-
νές είτε Κυριακές είναι,
όταν οι εργαζόμενοι
έχουν χρήματα, θα ψωνί-
σουν όποια μέρα κι αν
είναι. Οι μεγάλες μει-
ώσεις στους μισθούς,
στις συντάξεις, η τεράστια
ανεργία, η αύξηση των

πληρωμών για βασικά καταναλωτικά αγαθά, τιμολόγια
πρώην κοινωφελών υπηρεσιών, φορολογία, χαράτσια,
δάνεια, πετρέλαιο, διόδια, αλλά και για υπηρεσίες
υγείας, πρόνοιας, παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού,
είναι τα πραγματικά μεγάλα εμπόδια για το χαμηλό
τζίρο των καταστημάτων. Ακόμη και για τα απαραίτητα
είδη οι εργαζόμενοι/ες θα προτιμήσουν τα πολυκατα-
στήματα που έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τις τιμές
τους λόγω του ανταγωνισμού και του μεγαλύτερου τζί-
ρου, και όχι τα μικρομάγαζα. Έτσι ωφελημένοι «βγαί-
νουν» οι μεγαλέμποροι, οι επιχειρηματικοί όμιλοι και
όχι οι μικρέμποροι και οι αυτοαπασχολούμενοι, που
καθημερινά βλέπουμε τα μαγαζιά τους να κλείνουν και
να καταστρέφονται.
Απαιτούνται λοιπόν κοινοί αγώνες εργαζομένων και

μικροεπαγγελματιών, γιατί ουσιαστικά έχουν τα ίδια προ-
βλήματα να αντιμετωπίσουν. Και οι δυο θίγονται από τα
συμφέροντα των μεγαλοεργοδοτών και των μονοπω-
λίων. Η ανάπτυξη του αντιμονοπωλιακού αγώνα θ’ ανοί-
ξει δρόμο και στη συνείδηση όλων των εργαζομένων,
όλων των κλάδων ότι μπορούν να υπερασπιστούν κατα-
κτήσεις και δικαιώματα όταν αντιπαλεύουν από κοινού
τον ίδιο εχθρό.

Οι γυναίκες, που οργανωμένα δρούμε μέσα απ’ τους
συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ, να αποκαλύπτουμε τη
πραγματικότητα που λέει, ότι οι γυναίκες έχουν να κερδί-
σουν πολλά από τη συμμετοχή τους στους αγώνες του
ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, από τη συμμετοχή
τους στις κοινές δράσεις της συμμαχίας ΠΑΜΕ, ΠΑΣΥ,
ΠΑΣΕΒΕ, ΟΓΕ. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί
να κερδίζει μικρές καθημερινές νίκες και να οδηγήσει προ-
οπτικά στη ριζική αντιμετώπιση όλων των σημερινών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.



Εργασιακά

13 O.Γ.Ε. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επεξεργάζεται τρόπους προώθησης
των αντιλαϊκών πολιτικών της και για τη γυναίκα, προκειμένου
τάχα να υπάρξουν «ίσες ευκαιρίες» για άντρες και γυναίκες. Έτσι
μετά την ευελφάλεια (ευελιξία και ασφάλεια), το συγκερασμό
επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων, τη δια βίου
μάθηση, την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από Μ.Κ.Ο. (αδρά
επιχορηγούμενες από την ΕΕ), σκέφτηκε και την καταπολέμηση
της γυναικείας ανεργίας και τη συμμετοχή των γυναικών στα Κέν-
τρα Λήψης Αποφάσεων, μέσω προγραμμάτων για τη «γυναικεία
επιχειρηματικότητα», που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Τα
προγράμματα αυτά χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινό
Ταμείο κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15%.

Το ανάλογο πρόγραμμα που εφαρμόζεται στην Ελλάδα αφο-
ρούσε σε άνεργες ή απειλούμενες από απόλυση ή και αυτοαπα-
σχολούμενες γυναίκες με εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώ-
χειας (σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ). Οι επιδοτούμενες
θα έπρεπε να «ενθαρρυνθούν» και να «βοηθηθούν» ώστε η «επι-
χειρηματική τους ιδέα» να γίνει «επαγγελματικό σχέδιο». Το
ποσό κυμαινόταν από 10 - 20.000 ευρώ για ένα 18μηνο, προ-
κειμένου να καλυφθούν καθορισμένες λειτουργικές δαπάνες της
επιχείρησης συν 1.200 ευρώ για ένα χρόνο, εφ’ όσον έκαναν
και πρόσληψη άνεργου υπαλλήλου. Η επιδότηση δόθηκε μετά
την υποβολή και την έγκριση πλήρους φακέλου για το είδος της
επιχείρησης και την πληρωμή της έναρξης επιτηδεύματος στην
εφορία. Δηλαδή μια άνεργη έπρεπε να διαθέσει κατ’ αρχάς το
απαιτούμενο γι’ αυτή τη διαδικασία κεφάλαιο, το οποίο δεν είναι
και μικρό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Οδηγός Υλοποίησης των σχε-
τικών προγραμμάτων, στόχος τους είναι «η στροφή της αναπτυσ-
σόμενης στη χώρα επιχειρηματικότητας» από «επιχειρηματικό-
τητα ανάγκης», δηλαδή δεν βρίσκω δουλειά και ανοίγω μια επι-
χείρηση με ό,τι μπορώ να κάνω, σε «επιχειρηματικότητα ευκαι-
ρίας», δηλαδή μια επιχείρηση που να εισάγει μια καινοτομία που
να μην υπάρχει στην αγορά, να εξετάζεται η προοπτική αύξησης
της ζήτησης και να πραγματοποιείται από επιχειρηματίες με «προ-
σόντα» (πίστη στην επιτυχία, εμπειρία, γνώση, δεξιότητες, υψηλό
μορφωτικό επίπεδο). Τέτοιου είδους γυναικείες επιχειρήσεις
θέλει η ΕΕ για να εξυπηρετείται ο σκοπός της: η αύξηση της αν-
ταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων
έναντι άλλων ιμπεριαλιστικών κρατών ή συμμαχιών. Από την
άλλη η ΕΕ ενδιαφέρεται να ανέβει το ποσοστό εκπροσώπησης
των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια των μεγάλων εταιρειών,
δηλαδή να αυξηθούν οι γυναίκες μέτοχοι σ’ αυτές τις επιχειρήσεις
από το 14% που είναι σήμερα, στο 30% έως το 2015. Αυτή η
αύξηση της συμμετοχής στα ΔΣ υπηρετεί τους στόχους της αύ-
ξησης των ιδιωτικών κεφαλαίων στις επιχειρήσεις και της πιο ικα-
νής διοίκησης που ασκούν οι γυναίκες έχοντας μεγαλύτερη δυ-
νατότητα να ενσωματώσουν τους εργαζομένους σ’ αυτές τις επι-
χειρήσεις.

Τα ΜΜΕ που προβάλλουν και προωθούν τα προγράμματα
«γυναικείας επιχειρηματικότητας» της ΕΕ εμφανίζουν ως δέλεαρ
τέτοια πρόσωπα γυναικών επιχειρηματιών και μεγαλοστελεχών
καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Άλλωστε στην ΕΕ ο όρος Μικρό -
Μεσαία Επιχείρηση αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν έως
250 εργαζόμενους. Καλλιεργούν λοιπόν την αυταπάτη στην
άνεργη, στη γυναίκα του μεροκάματου ότι μπορεί να ακολουθή-
σει την ίδια ή παρόμοια επιχειρηματική διαδρομή. Δίνουν στον
όρο ισότητα το περιεχόμενο που εξυπηρετεί τους σκοπούς της

ΕΕ και τη συνδέουν με την ίση εκπροσώπηση γυναικών και αν-
δρών στη διοίκηση των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για νέους επιχειρηματικούς τομείς της
καπιταλιστικής οικονομίας, τη λεγόμενη «κοινωνική οικονομία»,
τις «κοινωνικές επιχειρήσεις». Δηλαδή τη σύσταση ιδιωτικών επι-
χειρήσεων (προσωπικών ή συνεταιριστικών), που δραστηριο-
ποιούνται κυρίως στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών (αφού
κάθε δομή κρατικής κοινωνικής πρόνοιας ξεθεμελιώθηκε) με
προκαθορισμένο μικρό ποσοστό κέρδους. Το τυχόν προκύπτον
υπόλοιπο υποχρεούται η επιχείρηση να το επανεπενδύει. Τέτοιου
είδους επιδοτούμενες επιχειρήσεις τώρα άρχισαν να δραστηριο-
ποιούνται στην Ελλάδα κυρίως από τους δήμους με απολυμένους
απ’ αυτούς ή άνεργους για να λειτουργούν προνοιακές δομές
που προηγούμενα λειτουργούσαν οι ίδιοι οι δήμοι και τώρα τις
έκλεισαν, στους τομείς της προσχολικής αγωγής, της δημιουργι-
κής απασχόλησης παιδιών και ΑμεΑ, της φροντίδας ηλικιωμένων
κ.λπ. Για τα οικονομικά τους αποτελέσματα, υπάρχει προηγού-
μενη αρνητική εμπειρία από τους αγροτουριστικούς συνεταιρι-
σμούς. Αυτοί είτε έκλεισαν οριστικά αφήνοντας τις γυναίκες
άνεργες και χρεωμένες, είτε αγοράστηκαν από κάποια μέλη τους
και λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις (ανεξάρτητα του τίτλου
που μπορεί να διατηρούν).

Συνέπεια αυτών των προγραμμάτων της ΕΕ είναι ο εγκλωβι-
σμός της συνείδησης των αυτοαπασχολούμενων μακριά από τις
αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματά τους. Στις αυταπάτες που
καλλιεργήθηκαν και καλλιεργούνται συστηματικά έρχεται να προ-
στεθεί η αυταπάτη των αυτοαπασχολούμενων ότι μπορεί μια
μικρή επιχείρηση να επιβιώσει έχοντας τον ανταγωνισμό των μο-
νοπωλίων (και ιδιαίτερα εν μέσω οικονομικής κρίσης) και της
φορολεηλασίας του κράτους. Έτσι οι «γυναίκες επιχειρηματίες»
όχι μόνο χάνουν και τα δικά τους κεφάλαια που επένδυσαν, αλλά
βρίσκονται και πάλι άνεργες και επιπλέον καταχρεωμένες (εφο-
ρίες, προμηθευτές κ.λπ). Είναι πια φανερό ότι τα προγράμματα
γυναικείας επιχειρηματικότητας της ΕΕ είναι το χρυσωμένο χάπι
για την αυξανόμενη ανεργία των γυναικών για να προληφθούν
κοινωνικές αντιδράσεις.

Τρέμουν οι εγκέφαλοι της ΕΕ και των κυβερνήσεων τη στιγμή
που οι γυναίκες θα συνειδητοποιήσουν ποιοι είναι οι υπεύθυνοι
για την εφιαλτική κατάσταση που βιώνουν σ’ όλα τα επίπεδα της
ζωής τους. 

Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για την ανεργία, τον εργασιακό Με-
σαίωνα, τη μείωση έως εξάλειψη των μέχρι πρότινος κοινωνικών
παροχών, και την αύξηση της ανταποδοτικής πληρωμής τους.

Η ΟΓΕ καλεί τις άνεργες να προσέξουν την παγίδα που κρύ-
βουν τα προγράμματα για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Δεν
αποτελούν λύση στην αυξανόμενη ανεργία των γυναικών ιδιαί-
τερα των νέων. 

Η ΟΓΕ αγωνίζεται με το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, το
ΜΑΣ για τη λήψη μέτρων άμεσα για την ανακούφιση των ανέρ-
γων, για μέτρα στήριξης των μικρεμπόρων, των αυτοαπασχο-
λουμένων και της φτωχής αγροτιάς και για να γίνουν προσλήψεις
από το κράτος στους τομείς της Υγείας, της Πρόνοιας, της Παι-
δείας, των κατασκευών κ.λπ. μέχρι τη δημιουργία οικονομικών,
πολιτικών και κοινωνικών προϋποθέσεων που η ανεργία θα είναι
παρελθόν και όλοι οι άνθρωποι εξίσου θα απολαμβάνουν τα
αγαθά της εργασίας τους, ικανοποιώντας πλήρως τις σύγχρονες
ανάγκες τους.

Η «γυναικεία επιχειρηματικότητα» κατά την Ευρωπαϊκή  Ένωση
της Νάντιας Πασαλιμανιώτη,

Aντιπροέδρου του Συλλόγου Γυναικών Εξαρχείων-Νεάπολης της ΟΓΕ
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Οι γυναίκες αγρότισσες έχουν πολλούς λόγους να
είναι και φέτος στους δρόμους μαζί με τους άντρες τους.
Άλλωστε είναι πάντα παρούσες στους αγώνες της αγρο-
τιάς, διεκδικώντας το αυτονόητο: να μείνουν στο χωράφι
τους και να μπορέσουν να ζήσουν αξιοπρεπώς από αυτό,
αυτές και οι οικογένειές τους. 

Έχουν απέναντί τους την πολιτική της δικομματικής κυ-
βέρνησης, που υλοποιώντας τις αποφάσεις της Ε.Ε. και του
ΔΝΤ τις συνθλίβει, τις εξαθλιώνει, τις «κρύβει» στα σπίτια
τους ή, ακόμα χειρότερα, τις αναγκάζει να δουλέψουν σε
«ξένα» σπίτια για ένα κομμάτι ψωμί, «μαύρες», χωρίς καμία
ασφάλεια. Πόσες από αυτές μαζί με το χωράφι, δεν πα-
λεύουν και για το μεροκάματο, όπως παλεύουν και οι άν-
τρες τους γι’ αυτό;

Ο αγώνας της φτωχομεσαίας αγροτιάς είναι αγώνας
επιβίωσης. Κανένας μικρός αγρότης δεν θα αντέξει να μεί-
νει στο χωράφι του με όλους αυτούς τους φόρους που
του επιβάλλονται. Φόροι στο εισόδημα, στα σπίτια, στα
οικόπεδα, στα χωράφια, παρακρατήσεις επιδοτήσεων, δι-
καστικές διώξεις και κατασχέσεις για χρέη, χαράτσια για
τον ΕΛΓΑ, τον ΟΓΑ, τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, τον
ΕΟΠΥΥ, τεράστιες αυξήσεις στην τιμή του αγροτικού πε-
τρελαίου και του αγροτικού ρεύματος, μεγάλες μειώσεις
στην επιστροφή ΦΠΑ και Ειδικού Φόρου Καυσίμων κ.ά.
Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν οι απλήρωτες σο-
δειές, οι χαμηλές τιμές παραγωγού όλων των αγροτικών
προϊόντων, η αύξηση του κόστους παραγωγής, οι περικο-
πές των επιδοτήσεων και το κερασάκι στην τούρτα: συγ-
κεντρωτικά παραστατικά εσόδων - εξόδων από το 2014
για την πλειοψηφία των αγροτών, δηλαδή να πληρώσουν
και λογιστή και φορολογία 13% από το πρώτο ευρώ. 

Όλα τα παραπάνω θα συνοδευτούν και από νέα χειρό-
τερα μέτρα στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ για το 2014-2020,
με μειώσεις του προϋπολογισμού για τη γεωργία, με μει-
ώσεις των επιδοτήσεων, με τους φραγμούς στις καλλιερ-
γούμενες εκτάσεις, με την αποδέσμευση της παραγωγής
από τις επιδοτήσεις. 

Για τις αγρότισσες πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι όλα
αυτά ένα στόχο έχουν: τη συγκέντρωση της γης και της πα-
ραγωγής στα χέρια λίγων, στα χέρια επιχειρηματιών και
μεγαλοαγροτών. Προσπαθούν να μας εξαφανίσουν. Γι'
αυτό ο αγώνας μας για την ανατροπή αυτής της άγριας αν-
τιλαϊκής πολιτικής δεν είναι απλώς επιβεβλημένος, αλλά
όρος αναγκαίος και προϋπόθεση απαραίτητη για την επι-
βίωσή μας.

Οι επιπτώσεις στις αγρότισσες έχουν φανεί από καιρό
και χρόνο με το χρόνο η θέση τους επιδεινώνεται, καθώς

έχει αυξηθεί ο αριθμός αυτών που δεν ασφαλίζονται,
αφού τα χρήματα δεν φτάνουν, που στερούνται ακόμα και
τη στοιχειώδη υγειονομική περίθαλψη, που βλέπουν τη
σύνταξη να γίνεται άπιαστο όνειρο. 

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Από τους 625.000
ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, άντρες και γυναίκες, μόλις
313.578 δηλαδή το 50,17% έναντι του 58% το 2012
πληρώνουν κανονικά τις εισφορές, ενώ το 36% των ασφα-
λισμένων αδυνατεί να καταβάλλει εισφορές. Αυξημένες
από 26,1 ευρώ έως 74,61 ευρώ σε ετήσια βάση είναι οι
εισφορές που καταβάλουν από το 2012 οι ασφαλισμένοι
αγρότες στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ. 

Τα οξυμμένα προβλήματα στην υγεία, με τα αγροτικά
ιατρεία και τα κέντρα υγείας να υπολειτουργούν τόσο
λόγω έλλειψης προσωπικού όσο και μηχανημάτων έχουν
σαν συνέπεια οι περισσότερες από αυτές να είναι απομο-
νωμένες σε όλες τις γωνιές της χώρας. Τα προβλήματα
στην παιδεία, στην πρόνοια, στην ασφάλιση συμβάλλουν
ακόμη περισσότερο στην επιδείνωση της θέσης της αγρό-
τισσας κρατώντας τη ανεκπαίδευτη και με πολλαπλούς ρό-
λους. Έχει στην ευθύνη της τη φροντίδα όλης της οικογέ-
νειας. Είναι και μάνα και σύζυγος και εργαζόμενη και νο-
σοκόμα και ότι άλλο χρειαστεί. Οι αγρότισσες είναι οι
μόνες που παίρνουν σύνταξη μετά από 45 χρόνια ασφά-
λισης. 

Επίσης, στις κλειστές κοινωνίες της υπαίθρου, που επι-
κρατούν προκαταλήψεις και αναχρονιστικές αντιλήψεις,
δυσκολεύουν τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση των
γυναικών. Και βέβαια η μόνη διέξοδος πολιτισμού και ψυ-
χαγωγίας γι’ αυτές είναι η τηλεόραση, με ότι πρότυπο αυτή
προβάλλει.

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ συμμετείχαν και
συμμετέχουν στις πολύμορφες κινητοποιήσεις των αγρο-
τών. Στόχος μας είναι να βρούμε και να πείσουμε όσο το
δυνατόν περισσότερες αγρότισσες να μπουν μαζικά στο
δρόμο του αγώνα. Να συμβάλλουν και αυτές στο δυνά-
μωμα της Κοινωνικής Συμμαχίας εργατών – αγροτών – μι-
κρών ΕΒΕ. Να τις πείσουμε ότι υπάρχει ρεαλιστική πρό-
ταση διεξόδου, από τα βάσανα που έχει φέρει στα αγρο-
τικά νοικοκυριά η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων
τόσα χρόνια.

Η μοιρολατρία και η απογοήτευση δεν μας ταιριάζει.
Είμαστε λαός που ξέρουμε από αγώνες, που δεν σκύψαμε
ποτέ το κεφάλι. Γυναίκες και άντρες πρέπει να παλέψουμε
για να πάρουμε τις τύχες και τον πλούτο μας στα χέρια μας,
να σπάσουμε τις αλυσίδες με την ΕΕ για μια ζωή χωρίς εκ-
μετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ: ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΕΑΤΗΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ

της Σοφίας Κουλούρη
προέδρου του Συλλόγου Γυναικών Σέκλιζας (Καρδίτσα)
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Κάτω από το γενικό τίτλο «θεωρίες φύλου» συνα-
θροίζονται αστικές και μικροαστικές προσεγγίσεις, που
μπορεί να μη συμπίπτουν απολύτως, έχουν όμως ένα
κοινό περίγραμμα: Διαχωρίζουν το «βιολογικό» από το
«κοινωνικό» φύλο, δηλαδή τη γενετήσια ταυτότητα από
την έμφυλη ταυτότητα, το ρόλο, με άλλα λόγια, που δίνει
στο άτομο η κοινωνία. Οι δυνάμεις που υιοθετούν τις θε-
ωρίες αυτές σε κάποια εκδοχή τους, τις προβάλλουν ως
προοδευτικές και σύγχρονες, ως τις μόνες ικανές να δώ-
σουν «απαντήσεις» στο ζήτημα της φυλετικής καταπίεσης
και των αιτιών της και να προτείνουν «λύσεις». Την ίδια
στιγμή παρουσιάζουν τη θεωρία που ερμηνεύει την ανι-
σότιμη θέση των γυναικών στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες
με βάση την ταξική ρίζα του γυναικείου ζητήματος ως μια
προσέγγιση που είτε δεν ενδιαφέρεται για την καταπίεση
των γυναικών, είτε δεν διαθέτει τα εργαλεία για να μπο-
ρέσει να την ερμηνεύσει.

Αντίστοιχα, μια σειρά φεμινιστικές και νεοφεμινιστικές
γυναικείες οργανώσεις, που βρίσκονται κάτω από την ιδε-
ολογική επίδραση αυτών των θεωριών, προβάλλονται ως
ριζοσπαστικές οργανώσεις με προωθημένες θέσεις. Αξιο-
ποιούνται ώστε να παρουσιάζονται οι αγώνες και οι μορ-
φές πάλης του εργατικού, του γυναικείου, του λαϊκού κι-
νήματος με ταξικό, αντιμονοπωλιακό προσανατολισμό,
ως ξεπερασμένα, ως αναποτελεσματικά, σε αντίθεση με
τα «σύγχρονα» και «μοντέρνα» υποτίθεται κινήματα.

Στο στόχαστρο της ιδεολογικής παρέμβασης με αιχμή
τις θεωρίες για το φύλο βρίσκεται ιδιαίτερα η νεολαία. Η
κοινωνική πείρα που διαθέτει είναι μικρή, η συμμετοχή
της στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα είναι περιορι-
σμένη, ενώ την ίδια στιγμή, μέσα από τις διαδοχικές βαθ-
μίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, εκτίθεται στην
αστική ιδεολογία. Ειδικά το τμήμα της νεολαίας που βρί-
σκεται στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, τους χώρους δηλαδή
όπου παράγεται και αναπαράγεται η κυρίαρχη ιδεολογία,
έρχεται σε επαφή με τις πιο καλά επεξεργασμένες εκδοχές
των αστικών θεωριών για το φύλο.

Βασιλεύει ο ανορθολογισμός 
Για μια καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου των θε-

ωριών αυτών και του τρόπου με τον οποίο αξιοποιούνται
ως εργαλείο χειραγώγησης, είναι σκόπιμη μια σύντομη

αναφορά στο φιλοσοφικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο
αναπτύσσονται. Το υπόβαθρο αυτό προσδιορίζεται από
το φιλοσοφικό ρεύμα του μεταμοντερνισμού. Η αφετηρία
από την οποία ξεκινά το φιλοσοφικό αυτό ρεύμα είναι η
αμφισβήτηση της σχέσης ανάμεσα σε ότι μπορούμε να
γνωρίζουμε και στον κόσμο που μας περιβάλλει. Η αμφι-
σβήτηση, δηλαδή, της δυνατότητας των ανθρώπων να
συλλάβουν και να κατανοήσουν την πραγματικότητα και,
τελικά, η άρνηση της ίδιας της ύπαρξης μιας αντικειμενικής
πραγματικότητας. Η αναζήτηση της αλήθειας και της βε-
βαιότητας είναι, σύμφωνα με το μετανεωτερισμό, μια
πλάνη γιατί η πραγματικότητα είναι ρευστή και διαρκώς
μεταβαλλόμενη. Όλα είναι σχετικά, προσωρινά και αβέ-
βαια και οι σταθερές ομαδοποιήσεις, οι κατηγορίες με τις
οποίες αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο δεν υπάρχουν παρά
στο μυαλό μας. Στα πλαίσια, λοιπόν, μιας πραγματικότη-
τας ρευστής, σχετικής και μεταβαλλόμενης, δεν υπάρχει
χώρος για «κανονικότητες» ούτε όσον αφορά στο φύλο.
Το φύλο δεν θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει ένα φυσικό
δεδομένο αλλά μια κοινωνική κατασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουν πως «φύλο δεν είναι
αυτό που είμαστε αλλά αυτό που επιτελούμε». Ένας
«ρόλος» κατά κάποιο τρόπο, τον οποίο όμως δεν «παί-
ζουμε» ελεύθερα, γιατί εγκλωβιζόμαστε σε «σενάρια»
που κατασκευάζονται από την κοινωνία και τη γλώσσα.
Αντίστοιχα, η ομαδοποίηση και ο διαχωρισμός με βάση
το φύλο, οι κατηγορίες δηλαδή άνδρας και γυναίκα, αν-
τιμετωπίζονται ως κοινωνικά και γλωσσικά κατασκευα-
σμένες και όχι ως βιολογικά προσδιορισμένες. Στη βάση
αυτή, η άποψη πως κάθε άνθρωπος ανήκει, με τρόπο φυ-
σικό και αναπότρεπτο, σε ένα φύλο, όπως και η αντίληψη
ότι υπάρχουν δύο μόνο φύλα σαφώς διαχωρισμένα με-
ταξύ τους, δεν θεωρούνται παρά μια πλάνη.

Ανάλογα ερμηνεύουν τα αίτια της φυλετικής ανισότη-
τας και προτείνουν αντίστοιχες «λύσεις». Η επιβολή αν-
δρικών και γυναικείων ταυτοτήτων, τα στερεότυπα των
φύλων, οι «κοινωνικές και έμφυλες κανονιστικές αρχές»
υποδεικνύονται ως αιτίες της φυλετικής καταπίεσης. Η επι-
βολή της ετεροφυλοφιλίας ως κυρίαρχης αρχής θεωρείται
η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται το σύστημα της αν-
δρικής κυριαρχίας. Ως ζητούμενο τελικά προβάλλεται η
χειραφέτηση του «κοινωνικού» φύλου από το «βιολο-
γικό» φύλο. Υποστηρίζεται, δηλαδή, σε γενικές γραμμές

Θεωρίες για το φύλο: 
Ανορθολογικές θεωρίες που συμβάλλουν στον 

αποπροσανατολισμό από τις αιτίες της ανισοτιμίας
της Ευτυχίας Χαϊντούτη 
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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πως μέσα από την αντίσταση στις επιβεβλημένες ανδρικές
και γυναικείες ταυτότητες, μέσα από την άρνηση κάθε
«ταμπέλας» φύλου, την εναντίωση στις καταπιεστικές «κα-
νονιστικές αρχές» και τους κανόνες της σεξουαλικότητας,
το άτομο μπορεί να διαφύγει από τα στερεότυπα προς το
ιδανικό του αυτοπροσδιορισμού και του σχηματισμού
μιας ταυτότητας τελείως προσωπικής.

Ο ανορθολογισμός που χαρακτηρίζει τις θεωρίες
αυτές είναι ενδεικτικός της σημερινής σήψης του συστή-
ματος της εκμετάλλευσης, της όλο και πιο αντιδραστικής
στροφής, όσον αφορά το ιδεολογικό του οπλοστάσιο.
Το φύλο δεν είναι η μόνη ούτε η πρώτη «σταθερή ομα-
δοποίηση» που οι προσεγγίσεις αυτές έχουν φροντίσει
να «διαλύσουν» μέσα στη «ρευστή» πραγματικότητα.
Έχει προηγηθεί αυτή της κοινωνικής τάξης. Με τον τρόπο
αυτό, ανοίγει ο δρόμος στη λογική ότι η κοινωνία δε χω-
ρίζεται από αγεφύρωτες ταξικές αντιθέσεις, ότι τους ερ-
γαζόμενους και τις εργαζόμενες δεν τους ενώνουν τα
κοινά ταξικά συμφέροντα και η θέση που αντικειμενικά
κατέχουν στην παραγωγή. Επομένως, σύμφωνα με τις θε-
ωρίες αυτές, η ενότητα μπορεί και πρέπει να οικοδομείται
σε άλλη βάση, στο έδαφος, για παράδειγμα, των κοινών
ηλικιακών χαρακτηριστικών, αλλά και των κοινών αντι-
λήψεων και πρακτικών σχετικά με το φύλο. 

Αναζήτηση «ατομικής»
διεξόδου

Προβάλλοντας τα κοινωνικά στερεότυπα και τις κυ-
ρίαρχες αντιλήψεις ως αιτίες της φυλετικής ανισότητας, οι
θεωρίες αυτές και οι δυνάμεις που τις υποστηρίζουν, συγ-
καλύπτουν την ταξική ουσία της. Συσκοτίζουν το γεγονός
ότι πηγάζει από τις εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής
και καλλιεργούν αυταπάτες ότι η ανισοτιμία είναι αποτέ-
λεσμα προσωπικών επιλογών και αντιλήψεων, ότι αρκεί
να μεταβληθούν αυτές προκειμένου να εξαλειφθεί. Επι-
χειρούν να πείσουν τις γυναίκες και τη νεολαία που ανή-
κουν στην εργατική τάξη και στα άλλα λαϊκά στρώματα
ότι η κοινωνία δεν αλλάζει, ότι δεν έχει νόημα και αποτέ-
λεσμα η συμμετοχή στο κίνημα γενικά, στο ριζοσπαστικό
γυναικείο κίνημα ειδικότερα, η πάλη με τον προσανατο-
λισμό αυτό. Ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να αλ-
λάξει ο καθένας τον τρόπο που σκέφτεται, που συμπερι-
φέρεται, που αντιλαμβάνεται το φύλο. Και μάλιστα αυτή
η αλλαγή που υπαγορεύουν ευθυγραμμίζεται πλήρως με
την κυρίαρχη ιδεολογία, συμμορφώνεται απολύτως με τις
αξίες που αυτή πρεσβεύει. 

Απαξιώνει τη συλλογική πάλη και προβάλλει το δρόμο
της «ατομικής λύσης». Δίνει στην έννοια της ελευθερίας
αστικό - μικροαστικό περιεχόμενο και παρουσιάζει ως
ιδανικό το μεμονωμένο «ελεύθερο» άτομο, την «απροσ-
διόριστη» υποκειμενικότητα, την «αυτοδιάθεση» του σώ-
ματος. Καλλιεργεί αυταπάτες ότι η ανισοτιμία μπορεί να
εκλείψει με την αλλαγή των κυρίαρχων αντιλήψεων και
πρακτικών, χωρίς να ανατραπούν οι εκμεταλλευτικές σχέ-

σεις παραγωγής.
Το καπιταλιστικό σύστημα διαρκώς ανανεώνει και δι-

ευρύνει το ιδεολογικό του οπλοστάσιο, αντικαθιστά πα-
ρωχημένες αντιλήψεις και ιδεολογήματα με «νέες» αντι-
δραστικές θεωρίες. Ο στόχος του παραμένει πάντα ο
ίδιος: Να συσκοτίζει την ταξική φύση του γυναικείου ζη-
τήματος στα μάτια των γυναικών της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωμάτων. Για παράδειγμα, σήμερα η ΕΕ, οι
αστικές κυβερνήσεις και οι ίδιοι οι καπιταλιστές, δεν εμ-
φανίζονται σαν πολέμιοι της ισότητας, με τον τρόπο που
εμφανίζονταν σε άλλες περιόδους. Αντίθετα, επιδιώκουν
να εμφανίζονται σαν υπερασπιστές της και μάλιστα θερ-
μοί. 

Προηγουμένως, όμως, έχουν φροντίσει να κόψουν
και να ράψουν την έννοια της ισότητας στα δικά τους
μέτρα, να της δώσουν το περιεχόμενο που τους συμφέρει.
Έτσι, για παράδειγμα, την ταυτίζουν με τις «ίσες ευκαιρίες»
και την «ίση μεταχείριση» γυναικών και αντρών, με την
ισοπέδωση μιας σειράς κοινωνικών δικαιωμάτων και κα-
τακτήσεων που είχαν αποσπάσει οι αγώνες του λαϊκού κι-
νήματος, η δράση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήμα-
τος. Αντίστοιχα, οι κάποτε κυρίαρχες απόψεις για τη «βιο-
λογική κατωτερότητα» των γυναικών, αν και συνεχίζουν
να υπάρχουν και να αναπαράγονται, δεν βρίσκονται σή-
μερα σε πρώτο πλάνο. Πλέον αντικαθίστανται από θεω-
ρίες όπως αυτές που περιγράφονται παραπάνω. Θεωρίες
που φτάνουν στο σημείο να μην αποδέχονται την ύπαρξη
βιολογικών διαφορών ανάμεσα στα δύο φύλα και να
υποστηρίζουν πως το φύλο δεν είναι μια αντικειμενική
πραγματικότητα αλλά μια «κοινωνική κατασκευή». 

Ατομική διέξοδος και διαφυγή από τη διπλή κατα-
πίεση και την εκμετάλλευση δεν υπάρχει. Ούτε μπορεί να
λυθεί το γυναικείο ζήτημα μέσα στα όρια ενός συστήμα-
τος που αξιοποιεί την ανισότιμη θέση των γυναικών για
να μεγιστοποιεί τα κέρδη του και επομένως έχει κάθε
όφελος από τη διαιώνισή της. Οι κατακτήσεις, ακόμα και
η τυπική ισότητα απέναντι στο νόμο, που γνώρισαν οι
γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων
σε προηγούμενες περιόδους, δεν άλλαξαν ριζικά τη ζωή
τους ούτε εξάλειψαν τις αναχρονιστικές αντιλήψεις για τη
θέση και το ρόλο τους. 

Σήμερα, με αφορμή την οικονομική κρίση παίρνονται
η μια μετά την άλλη πίσω, επιβεβαιώνοντας το χαρακτη-
ρισμό τους ως προσωρινές. Μόνο η ανατροπή των εκ-
μεταλλευτικών σχέσεων παραγωγής, που αποτελούν την
υλική βάση της ανισοτιμίας, μπορεί να συμπαρασύρει το
εποικοδόμημα των αντιλήψεων και πρακτικών που υψώ-
νεται στηριζόμενο πάνω στη βάση της εκμετάλλευσης.
Μόνο η οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς εκμετάλλευση
μπορεί να επιδράσει στην κοινωνική συνείδηση, να δια-
μορφώσει νέα ήθη και αξίες, να θέσει τις βάσεις για την
οριστική εξάλειψη της φυλετικής ανισότητας.
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Οι βασικοί άξονες της πολιτικής της ΕΕ για τη θέση των γυ-
ναικών στον πόλεμο περιγράφονται σε σχετικό ψήφισμα που
εγκρίθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο στις 2 Φλεβάρη του
2012. Το ψήφισμα αυτό κινείται σε τρεις βασικές κατευθύν-
σεις. Αρχικά προβαίνει σε μια σειρά διαπιστώσεων για τους
αυξημένους κινδύνους που διατρέχουν οι γυναίκες και οι οι-
κογένειές τους σε περίοδο πολέμου, στοιχειοθετώντας την
αναγκαιότητα λήψης μέτρων στήριξης των θυμάτων του πολέ-
μου. Στη συνέχεια παραθέτει μια πληθώρα μέτρων και «πρω-
τοβουλιών» που πρέπει να προωθήσουν τα όργανα της ΕΕ,
αλλά και τα κράτη μέλη προς την κατεύθυνση αυτή και, τέλος,
επιχειρηματολογεί στην ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των
γυναικών κατά τη διάρκεια της πρόληψης, της σύγκρουσης,
αλλά και της εδραίωσης της ειρήνης.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ψήφισμα κρίνεται ανα-
γκαίο, προκειμένου να ενισχυθεί η ισότητα των δυο φύλων,
να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε να αυξηθεί ο αριθ-
μός των γυναικών που κατατάσσονται επαγγελματικά στο
στρατό, αλλά και εκείνων που αναδεικνύονται σε ανώτερους
βαθμούς της στρατιωτικής ιεραρχίας. Μια τέτοια εξέλιξη κρί-
νεται πολλαπλά επωφελής για τους ιμπεριαλιστικούς σκοπούς
της ΕΕ, αφού της εξασφαλίζει μεγαλύτερες δεξαμενές φτηνό-
τερου στρατιωτικού προσωπικού εντάσσοντας σε αυτές γυ-
ναίκες των λαϊκών στρωμάτων που τις τσακίζει η ανεργία, η
φτώχεια και η ανασφάλεια. Παράλληλα, επιχειρούν να ταυτί-
σουν τη στολή με την ισότητα για να ενσωματώσουν ευκολό-
τερα τη γυναίκα της λαϊκής οικογένειας στους στόχους των κα-
τασταλτικών μηχανισμών του αστικού κράτους. 

Μια άλλη πλευρά που αναδεικνύει η Έκθεση είναι και το αί-
τημα συμμετοχής περισσότερων γυναικών σε όργανα που διε-
ξάγουν τις «ειρηνευτικές διαδικασίες», με το αστείο επιχείρημα
πως «οι άνδρες είναι εκείνοι που επιδίδονται κυρίως στην πρα-
κτική του πολέμου», ενώ οι γυναίκες διακρίνονται για τις ικα-
νότητές «διαλόγου» και «μη βίας», άρα είναι ικανότερες στη
διαχείριση κρίσεων με λιγότερες απώλειες. Με άλλα λόγια, επι-
χειρούν να μας πείσουν πως αιτία των ιμπεριαλιστικών πολέ-
μων δεν είναι η όξυνση του ανταγωνισμού των καπιταλιστών
για το ξαναμοίρασμα του κόσμου, τον έλεγχο των πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών και των δρόμων της ενέργειας. Προβάλ-
λουν λοιπόν ότι ο πόλεμος είναι προϊόν της ανδρικής βίας.
Δυστυχώς για αυτούς θυμόμαστε ακόμη το αίμα των λαών που
χύθηκε υπό τις εντολές γυναικών όπως η Κάθριν Αστον, Ύπατη
Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική
Ασφάλειας. η Μαντλίν Ωλμπράιτ , υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ, γνωστή για την «αποτελεσματικότητά» της στη σφαγή
του λαού της Γιουγκοσλαβίας, η Κοντολίζα Ράιζ, η αποκαλού-
μενη «Πριγκίπισσα του Πολέμου», που πρωτοστάτησε στην
εισβολή κατά του Ιράκ το 2003, η Χίλαρυ Κλίντον, υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ την περίοδο της επέμβασης στη Λιβύη
και όχι μόνο…

Εκτός από τα παραπάνω, μια ακόμη ένδειξη για την κυνι-

κότητα με την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χρησιμοποιεί
τη «διάσταση του φύλου» ως πρόσχημα αποτελεί το μέτρο
που προωθεί την αξιοποίηση και χρηματοδότηση τοπικών
ενώσεων γυναικών ή άλλων οργανώσεων που λαμβάνουν
υπόψη τη διάσταση του φύλου, ώστε να παίξουν το «ρόλο
φύλακα». Αποτελεί πάγια τακτική των ιμπεριαλιστών, που στο
όνομα της ειρήνης ή της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων χρησιμοποιούν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, άλλοτε
προκειμένου να παρέμβουν στα εσωτερικά μιας χώρας, άλλοτε
ως μέσο πίεσης για να εξασφαλίσουν μόνιμα ή εφήμερα κέρδη
στην περιοχή. Ας μην ξεχνάμε ότι ένα από τα προσχήματα που
χρησιμοποιήθηκαν για την εισβολή στο Αφγανιστάν ήταν τα
δικαιώματα των γυναικών. Επίσης είναι αδρή η χρηματοδό-
τηση ΜΚΟ από την ΕΕ στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες στο
όνομα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των γυναικών, προ-
κειμένου να στήσουν μηχανισμούς ιμπεριαλιστικής επέμβασης.

Έχοντας κατά νου τα παραπάνω, αλλά και την εμπειρία
όλων αυτών των χρόνων οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυ-
ναικείου κινήματος μπορούμε να τραβήξουμε τη γραμμή ανά-
μεσα στην αλήθεια και το ψέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απορ-
ρίπτοντας προτάσεις που δήθεν μας καλούν να «αναβαθμι-
στούμε» από θύματα σε θύτες.

Μπορούμε να αναγνωρίσουμε πως το όραμα της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για τη ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
έχει στόχο να την μετατρέψει σε ακόμη πιο ευάλωτο θύμα,
πλήρως υποταγμένο στις ορέξεις και τις ανάγκες των ευρωπαϊ-
κών μονοπωλίων.

Εμείς οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων έχουμε υποδεχτεί
στα λιμάνια και τις ακτές της Μεσογείου τα άψυχα κορμιά των
προσφύγων –αυτών που ονομάζουν λαθρομετανάστες– και
των θυμάτων των πολέμων τους.

Έχουμε γνωρίσει από πρώτο χέρι τις «ειρηνευτικές δυνά-
μεις» της ΕΕ που μαζί με ΗΠΑ- ΝΑΤΟ και τις ευλογίες του ΟΗΕ
έπνιξαν στο αίμα τους λαούς στη γειτονιά μας.

Και είναι η ίδια η ΕΕ και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών
της που συνεχίζουν να αιματοκυλούν τον πλανήτη για να εξα-
σφαλίσουν την κερδοφορία των μονοπωλιακών τους ομίλων
με πρώτα θύματά τους γυναίκες και παιδιά.

Γνωρίζουμε πως ένας ιμπεριαλιστικός οργανισμός, όπως
η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στόχο την εξυπηρέτηση των συμ-
φερόντων των μονοπωλίων και της αστικής τάξης σε καμιά πε-
ρίπτωση δεν μπορεί να διασφαλίσει την ειρήνη και την αλλη-
λεγγύη των λαών. 

Ξέρουμε πως έχουμε μόνο μια επιλογή. Αυτή της οργανω-
μένης, ανυποχώρητης πάλης μέσα από τις γραμμές του αντιμο-
νοπωλιακού κινήματος, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινή-
ματος για αποδέσμευση από ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς,
όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, με κοινωνικοποίηση των μονοπω-
λίων, παίρνοντας ο λαός τον πλούτο που παράγει στα χέρια
του. 

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

της Θεοδοσίας Δαλμάρα
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ



O.Γ.Ε. 18

της Βιβής Δάγκα
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Όλο και πιο συχνά απασχολεί τα ΜΜΕ, τον ηλεκτρονικό
και έντυπο τύπο η δραστηριότητα της οργάνωσης «Femen».
Όλη αυτή η υπερπροβολή χρειάζεται να προβληματίσει τις γυ-
ναίκες της εργατικής, λαϊκής οικογένειας, ειδικά τις νέες γυναί-
κες, ως προς τους σκοπούς της συγκεκριμένης οργάνωσης. 

Όπως αναφέρεται σε διάφορα site: «Το κίνημα Femen
ιδρύθηκε στην Ουκρανία, αλλά πλέον έχει την έδρα του στο
Παρίσι. Εδώ και πολλά χρόνια κινητοποιείται σε όλο τον κόσμο
καταγγέλλοντας τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, τα αυ-
ταρχικά καθεστώτα, τη νοθεία στις εκλογές, καθώς και τις στενές
σχέσεις μεταξύ εκκλησίας και κράτους.» Η αρχική ομάδα συγ-
κροτήθηκε το 2006 από τρεις Ουκρανές, στο πνεύμα της πρό-
σφατης τότε λεγόμενης «πορτοκαλί επανάστασης». Σήμερα,
οι «ακτιβίστριες» υπολογίζονται σε περίπου 200, ενώ δεν λεί-
πουν και δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιθανή δραστη-
ριοποίησή τους στην Ελλάδα. Αξίζει ακόμα να σημειωθεί πως
τα σενάρια σχετικά με τις πιθανές πηγές της χρηματοδότησης
της οργάνωσης δίνουν και παίρνουν.

Τα μέλη της οργάνωσης υποστηρίζουν πως χρησιμοποιούν
τα σώματά τους για να τραβήξουν την προσοχή και τα φώτα
της δημοσιότητας. Σύμφωνα με τις ίδιες, δεν έχει σημασία
πόσα άτομα συμμετέχουν σε μια κινητοποίηση, αρκεί να υπάρ-
χει έστω και μια κάμερα στην οποία να στοχεύσουν ώστε να
καταφέρουν να μεταφέρουν το μήνυμά τους σε εκατομμύρια.
Με αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρίας «επισκέφτηκαν» τη Μαρί
Λεπέν για να... την πείσουν να αλλάξει ιδέες. Αντίστοιχη at-
traction έκαναν στον υπουργό Δικαιοσύνης της Ισπανίας για
την απαγόρευση των αμβλώσεων. 

Ποιο είναι όμως το περιεχόμενο των καταγγελιών τους σε
σχέση με τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών; Η οργάνωση
χαρακτηρίζεται τόσο από τα ΜΜΕ, εγχώρια και διεθνή, όσο
και από τα ίδια τα μέλη της ως «ένα παγκόσμιο κίνημα κατά της
πατριαρχίας» και οι στόχοι της προσδιορίζονται ως «ριζοσπα-
στικοί». Ακόμα ξεκαθαρίζουν πως δεν έχουν στόχο την
άσκηση βίας αλλά αυτοχαρακτηρίζονται ως «ειρηνική τρομο-
κρατία» και χρησιμοποιούν λογοπαίγνια όπως «σεξτρεμι-
σμός» για να χαρακτηρίσουν τη δράση τους. 

Το πόσο «ριζοσπαστικοί» είναι οι στόχοι τους φαίνεται
από τις «εμφανίσεις» που έχουν κάνει και τις καταγγελίες τους.
Εμφανίστηκαν στο Λονδίνο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών
Αγώνων ενάντια στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, κατηγο-
ρώντας τη ότι υποστηρίζει «αιματοβαμμένα ισλαμιστικά καθε-
στώτα». Ρίχνουν νερό στο μύλο της προπαγάνδας των ΗΠΑ,
του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων συμμάχων τους που, στο
όνομα της αντιμετώπισης της «τρομοκρατίας» και του «εξτρε-
μισμού», στοχοποιούν το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα με
ταξικό προσανατολισμό, το ριζοσπαστικό λαϊκό κίνημα. Με
παρόμοια προσχήματα έχουν εξαπολύσει μια σειρά πολέμους
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

Άλλη εμφάνιση που έκαναν ήταν στα πλαίσια του Παγκό-
σμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο Γε-
νάρη, με στόχο να καταγγείλουν την κυριαρχία των ανδρών
στο χώρο της οικονομίας. Μα ακριβώς την ίδια επιχειρηματο-

λογία αξιοποιούν και οι επιτροπές της ΕΕ, κυβερνήσεων για
την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στη διοίκηση των
επιχειρήσεων. 

Ούτε λέξη βέβαια για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει η γυναίκα της εργατικής, λαϊκής οικογένειας. Ούτε μια
διαμαρτυρία για το κόστος σε κοινωνικές υπηρεσίες Υγείας,
Πρόνοιας, που μεταφέρεται στις πλάτες των λαϊκών οικογε-
νειών, που είναι βασική κατεύθυνση της ΕΕ. Καμία αναφορά
στις περικοπές επιδομάτων μητρότητας, εξίσωσης των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης μεταξύ ανδρών και γυναικών. 

Ο «πόλεμος» που έχουν κηρύξει στην «πατριαρχία» είναι
στην πραγματικότητα προσπάθεια αναστύλωσης του φεμινι-
σμού και των αντιλήψεών του. Τίποτα το « νέο» και « ριζο-
σπαστικό» δε φέρνει για τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών.
Ίσα- ίσα προσπαθεί να επαναφέρει οπισθοδρομικές ιδέες. Ενι-
σχύουν σε σεξιστικές αντιλήψεις για το γυναικείο σώμα. Μια
σειρά φεμινιστικές και νεοφεμινιστικές οργανώσεις, μη κυβερ-
νητικές και διεθνείς γυναικείες οργανώσεις σαν τις «FEMEN»
είναι εργαλεία στη διάθεση της ΕΕ, άλλων ιμπεριαλιστικών
συμμαχιών, των κυβερνήσεων που στηρίζουν τα συμφέροντα
των μονοπωλίων. 

Το «μήνυμά τους» είναι ξεκάθαρο γι’ αυτό και στηρίζεται
από το σύστημα που έχει συμφέρον να διαιωνίζεται η γυναι-
κεία ανισοτιμία. Είναι προσπάθεια να σβήσουν από τα μάτια
των γυναικών τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους εκμε-
ταλλευτές και τα συμφέροντά τους, από τη μια, και τους εργα-
ζόμενους και την ικανοποίηση των αναγκών τους, από την
άλλη.

Θέλουν οι εργαζόμενες, οι άνεργες, οι αυτοαπασχολού-
μενες, οι νέες από τις σχολές μαθητείας και τα ΑΕΙ-ΤΕΙ να μέ-
νουν ανοργάνωτες, «απομονωμένες» απέναντι στην επίθεση
κυβέρνησης- ΕΕ- μονοπωλίων. Παρουσιάζουν ως «ξεπερα-
σμένες» μορφές οργάνωσης τα συνδικάτα, τους συλλόγους
γυναικών, τους φοιτητικούς συλλόγους κλπ και ιδιαίτερα την
κατεύθυνση που πρέπει να έχει ο αγώνας, οι διεκδικήσεις του
εργατικού, λαϊκού κινήματος. «Άξια» η υπερπροβολή τους. 

Με «βεγγαλικά» και «στρακαστρούκες» δεν αντιμετωπίζε-
ται η πολιτική που καταδικάζει τις γυναίκες και τις οικογένειές
τους στην ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση. Δεν μπορεί με
«ένα ντου» να αλλάξει η ανισότιμη θέση των γυναικών, που
αξιοποιείται από τα μονοπώλια και την εξουσία τους για να
στηριχθεί η κερδοφορία τους.

Η ΟΓΕ, με τους συλλόγους γυναικών και τις ομάδες της,
αποκαλύπτει στις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας τη ρίζα του
γυναικείου ζητήματος και το δρόμο για την κατάκτηση της ισο-
τιμίας και της χειραφέτησής τους, κόντρα στις φεμινιστικές, νε-
οφεμινιστικές αλλά και τις αντιδραστικές, σκοταδιστικές αντι-
λήψεις που επιδιώκουν να «θολώσουν τα νερά». Κριτήριο της
δράσης μας είναι η μαζική συμμετοχή των λαϊκών γυναικών,
των κοριτσιών, των νέων μητέρων στους αγώνες κόντρα στην
πολιτική που υπερασπίζεται τα μονοπώλια, τσακίζοντας τα
σύγχρονα δικαιώματά μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας χωρίς
σκόντο στις ανάγκες μας και στην ελπίδα. 

FEMEN: Πολλή φασαρία... για να κρυφτούν 
οι αιτίες της γυναικείας ανισοτιμίας
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Το μέλλον των γυναικών βρίσκεται έξω από την ΕΕ!

«Όπως αλλάζουν τα πράγματα, έτσι αλλάζει και το ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Ποτέ πριν το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
δεν είχε τόσο μεγάλη δύναμη να διαμορφώσει την Ευρώπη
– ότι συμβεί ή όχι στην Ευρώπη εξαρτάται πια από ΕΣΕΝΑ.»

Αυτό είναι το μήνυμα της νέας διαφήμισης για το ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, που επιχειρεί να αποπροσανατολίσει,
να κοροϊδέψει, ακόμα και να προσβάλει τις εργατικές -λαϊ-
κές οικογένειες, και πρώτα και κύρια τις γυναίκες που ανή-
κουν σε αυτές. 

Η διαφήμιση μας παρακινεί να δράσουμε, να αντιδρά-
σουμε και να επηρεάσουμε, ενώ παράλληλα, μέσα από διά-
φορες εικόνες–σύμβολα, μας προτρέπει ν’ αλλάξουμε…
Μας προτρέπει:
– Ν’ «αρχίσουμε» με το συμβολισμό μιας γέννας.
– Να «τελειώσουμε» με εικόνες από την πτώση του τεί-

χους του Βερολίνου.
– Να «χάσουμε» με την εικόνα ανθρώπων που δεν έχουν

σπίτι και μένουν στο αυτοκίνητο.
– Να «ονειρευτούμε» μέσα από την εικόνα μεταναστών

σε αλιευτικό που πέφτουν στη θάλασσα για να σωθούν.
– Να «συμφωνήσουμε» μέσα από την εικόνα ενός γάμου.
– Να «διαφωνήσουμε» μέσα από την εικόνα μιας σκηνής

επέμβασης των ΜΑΤ σε διαδηλωτές… 
Σύμφωνα με το νέο σλόγκαν του ευρωπαϊκού κοινο-

βουλίου, «όλοι μας έχουμε πολλές επιλογές, αντιμετωπί-
ζουμε διάφορα ζητήματα και ο καθένας από μας έχει τις δικές
του απόψεις. Στην Ευρώπη όμως κάθε γνώμη έχει τη δυνα-
τότητα ν’ ακουστεί. Οι αποφάσεις του ευρωπαϊκού κοινο-
βουλίου λαμβάνονται με γνώμονα όλα όσα έχουν σημασία
για σένα. Έχεις τη δύναμη ν’ αποφασίσεις».  

Όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναποφασίζονται και
υλοποιούνται από τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών όλα
τα αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα ενάντια σε όλους τους ερ-
γαζόμενους, που ιδιαίτερα πλήττουν τις γυναίκες των λαϊ-
κών οικογενειών, αλήθεια, πόσο εύκολο είναι για μια γυ-
ναίκα, άνεργη, κακοπληρωμένη, απλήρωτη, που ακόμα και
το πενιχρό επίδομα τοκετού που λάμβανε, της το έκοψαν,
να πάρει την απόφαση να κάνει οικογένεια; Πόσο εύκολο
είναι για μια οικογένεια που η τράπεζα της κατάσχεσε το
σπίτι και μένει στο αυτοκίνητο να πιστέψει ότι μέσα από
αυτήν την «ήττα» θα καταφέρει να «νικήσει» χάρη στο ευ-
ρωπαϊκό κοινοβούλιο; Πόσο εύκολο είναι να ονειρευτεί ο
μετανάστης τον κόσμο που τάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που
άφησε την πατρίδα του και την οικογένειά του για ένα κομ-
μάτι ψωμί, που για μήνες ψάχνει το οποιοδήποτε μέσο που
θα τον μεταφέρει στον προορισμό του και που την τελευ-
ταία στιγμή τον ανακαλύπτουν οι Αρχές και, μην έχοντας
άλλη λύση, ρίχνεται στη θάλασσα για να σωθεί; Και φυσικά
πόσο εύκολο είναι για μας, τις γυναίκες που παλεύουμε

μέσα από το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, να πιστέψουμε
ότι οι δίκαιοι αγώνες των ανθρώπων της εργατικής τάξης
και των λαϊκών στρωμάτων είναι θεμιτοί και αποδεκτοί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπρο-
σωπεί τον άνθρωπο και άρα όλοι είμαστε ίσοι με ίσα δι-
καιώματα; Πόσο ίσα όμως είναι τα δικαιώματα μιας γυναί-
κας του μεροκάματου με αυτά της γυναίκας της αστικής
τάξης; 

Για ακόμη μια φορά έχουμε ν’ αντιμετωπίσουμε τα ιδε-
ολογήματα που προβάλλουν κατά καιρούς για ν’ αποπρο-
σανατολίσουν τις γυναίκες. Από τη μια τάζουν έναν πιο αν-
θρώπινο καπιταλισμό που θα έρθει με τη σωστή διαχείριση
και προσπαθούν να μας πείσουν ότι το σύστημα αυτό μπο-
ρεί να γίνει πιο ανθρώπινο, αρκεί να πιστέψουμε στη δύ-
ναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα, η δια-
χειριστική λύση που προτείνουν θέλει αντιλαϊκά μέτρα που
θα πέφτουν βροχή, θέλει ανεργία, θέλει τα δικαιώματά μας
κατακρεουργημένα και τους μισθούς μας πετσοκομμένους.
Ενώ οι θέσεις εργασίας που ευαγγελίζονται θα είναι περιο-
ρισμένες, κακοπληρωμένες και χωρίς δικαιώματα και η
όποια ανάκαμψη θα είναι αναιμική, προετοιμάζοντας τον
επόμενο κύκλο της καπιταλιστικής κρίσης.

Από την άλλη, προσπαθούν να πείσουν ότι οι γυναίκες
τις εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων ταυτίζονται
με τις γυναίκες της αστικής τάξης. Προσπαθούν να μας ταυ-
τίσουν στη βάση του φύλου, για να σβήσουν από τα μάτια
μας την ταξική διαφορά και κατ’ επέκταση τα διαφορετικά,
αντίθετα συμφέροντα που αντικειμενικά έχουμε. 

Η αλήθεια όμως είναι διαφορετική. Οι γυναίκες της ερ-
γατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, ιδιαίτερα οι νέες,
αποτελούν τα πρώτα θύματα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ μέχρι
και σήμερα με τη Στρατηγική «Ευρώπη – 2020», συμβάλλει
ώστε τα ευρωπαϊκά μονοπώλια και οι πολιτικοί τους υπη-
ρέτες να εντείνουν την αντιλαϊκή επίθεση εναντίον μας. Βα-
σικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων
είναι να αυξηθούν τα κέρδη των καπιταλιστών. Γι’ αυτό οι
γυναίκες σήμερα χρησιμοποιούνται ως εφεδρική, φτηνή και
ευέλικτη εργατική δύναμη. Γι’ αυτό υποχρεώνονται να ερ-
γάζονται μέχρι τα βαθιά γεράματα, να επωμίζονται τη φρον-
τίδα για τις ανάγκες της οικογένειας, να πληρώνουν το κό-
στος των υπηρεσιών και παροχών σε κομβικούς τομείς της
ζωής τους.

Εμείς, οι γυναίκες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας,
παλεύουμε ενάντια στη φιλομονοπωλιακή αυτή πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί πιστεύουμε ότι το μέλλον μας
βρίσκεται έξω από τη λυκοσυμμαχία, και με τον πλούτο στα
χέρια του λαού.

της Μαρίνας Λώλη,
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
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Παιδεία

ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
της Ρίτσας Ρούσση

Μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελ-
λάδα, με την υποστήριξη του Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου στην Ελλάδα και σε συνεργασία με το Υπουργείο
Παιδείας, καλεί εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος επιμόρφωσης δασκάλων «teachers4europe» («δά-
σκαλοι για την Ευρώπη») να παρακολουθήσουν «επιμορφω-
τικές συναντήσεις» και στη συνέχεια να προχωρήσουν σε
ανάλογες εργασίες με τους μαθητές, ηλικίας 9 έως 12 ετών,
στα σχολεία όπου εργάζονται. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
αποτελεί μέρος της προσπάθειας της ΕΕ να μετατρέψει τους
εκπαιδευτικούς σε διαφημιστές της στρατηγικής της και να εμ-
πεδώσει στις συνειδήσεις των παιδιών τους στόχους της ενί-
σχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. 

Το πρόγραμμα αυτό δεν είναι το μοναδικό. Τον τελευ-
ταίο καιρό, ιδιαίτερα μπροστά στις ευρωεκλογές, γινόμαστε
συνέχεια μάρτυρες τέτοιων προγραμμάτων που στοχεύουν
στον εξωραϊσμό της ΕΕ μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα
και τα σχολικά βιβλία.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, στόχος της δράσης είναι -
ανάμεσα στα άλλα- «να γίνουν γνωστές και κατανοητές
στους εκπαιδευόμενους οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, καθώς και η προσαρ-
μογή των νέων στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον». 

Επίσης, στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της επιμόρφω-
σης των εκπαιδευτικών είναι: «Να εμπλουτίζουν τις γνώσεις
και εμπειρίες των μαθητών της Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης Δη-
μοτικού σχετικά με το νέο περιβάλλον, τις ευκαιρίες που
παρουσιάζει σε ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και τη βελ-
τίωση της συμμετοχής τους ως ενεργοί πολίτες μέσα σε
αυτό, σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. […] Να αποτε-
λέσουν μέλη μιας πανευρωπαϊκής κοινότητας που θα προ-
ωθεί και θα ενθαρρύνει πρωτοβουλίες σχετικές με την
αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς και τη βελτίωση των συν-
θηκών ζωής τους». 

Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι την ώρα που τα ταμεία
των σχολείων είναι άδεια, που πολλοί μαθητές δεν έχουν
καν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που κρυώνουν στα σπί-
τια τους, που λιποθυμούν από την πείνα στα σχολεία, την
ίδια ώρα να δαπανώνται τεράστια ποσά για την υλοποίηση
προγραμμάτων που σκοπεύουν να εξωραΐσουν την ΕΕ στα
μάτια των μαθητών .

Αποτελεί πρόκληση για τους δασκάλους, τους μαθητές,
τις οικογένειές τους, συνολικά το λαό, αυτή η προσπάθεια
πλύσης εγκεφάλου των μαθητών με τις αντιδραστικές επιδιώ-
ξεις της ΕΕ. Η πρόκληση αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη σή-
μερα, που οι λαοί της Ευρώπης ζουν τη βαρβαρότητα των
πολιτικών της ΕΕ, ενώ περισσότερα τμήματα του λαού αντι-
λαμβάνονται το χαρακτήρα αυτού του σάπιου οικοδομήμα-
τος και εκδηλώνουν την αντίθεση στην ΕΕ και τους θεσμούς
της.

Γι' αυτό και η κυβέρνηση έχει δώσει βάρος στην υλοποί-
ηση τέτοιων προγραμμάτων.

Κανείς εκπαιδευτικός δεν πρέπει να αναλάβει το ευρω-
παϊκό πρόγραμμα, να μη δεχτεί να γίνει προπαγανδιστής των
αξιών της ΕΕ, να μη γίνει γρανάζι στην προσπάθεια των μη-
χανισμών της να παρουσιαστεί καλή η λυκοσυμμαχία και να
καθαγιαστούν ή ωραιοποιηθούν οι σάπιες αξίες της στα
μάτια των μαθητών.

Να αρνηθεί τη συμβολή του στα καλοστημένα τους σχέ-
δια που έρχονται σε αντίθεση με το ρόλο του ως εκπαιδευ-
τικού μέσα στην τάξη, που είναι εκτός από την διδασκαλία
γνώσεων να διδάσκονται οι μαθητές την αλήθεια, την όρθια
στάση ζωής, να βγάζουν σωστά συμπεράσματα για το ποιος
φταίει για την ανεργία, τη φτώχεια και την ανέχεια στο σπι-
τικό τους, να προετοιμάζονται πώς θα διεκδικούν τα δικαιώ-
ματά τους, πώς θα πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και πως δεν
είναι «μονόδρομος» η σύνδεση της μοίρας τους με τα συμ-
φέροντα των μονοπωλίων.

Ας θυμηθούμε τα λόγια του μεγάλου παιδαγωγού μας,
του Δ. Γληνού προς τους νεότερους συναδέλφους του: « Η
αλήθεια πρέπει να είναι κανόνας της ζωής μας. Ακολουθήστε
τη ζωή. Υπηρετήστε την αλήθεια, σπάστε τις αλυσίδες της
ψευτιάς. Ελεύθερος είναι εκείνος που υποτάσσεται στην ανα-
γκαιότητα.»

Η ΟΓΕ έχει έγκαιρα καλέσει τις γυναίκες εκπαιδευτικούς,
που αποτελούν μεγάλο μέρος των εργαζομένων του κλάδου,
να αρνηθούν το ρόλο που τους αναθέτει η ΕΕ να προπαγαν-
δίζουν την πολιτική της στους μαθητές τους.

Έχει επισημάνει πως οι «αρχές» για τις οποίες γίνεται
λόγος συνοψίζονται στη διασφάλιση της κερδοφορίας των
ευρωπαϊκών μονοπωλίων, στο «όραμα» της ανταγωνιστικό-
τητας που ισοπεδώνει τις ανάγκες των εργαζομένων και των
οικογενειών τους και στη συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικούς πο-
λέμους και επεμβάσεις.

Αλλά ποια πρέπει να είναι η στάση των γονιών απέναντι
στην πολύμορφη και επεξεργασμένη παρέμβαση της ΕΕ και
των ίδιων των μονοπωλιακών ομίλων στη συνείδηση των
παιδιών; Και πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να
βρίσκουν το δρόμο τους στο λαβύρινθο του αποπροσανα-
τολισμού και της διαστρέβλωσης; Να πώς απαντά στα ερω-
τήματα αυτά η ΟΓΕ σε παλιότερο σχετικό υλικό της. «Συζη-
τάμε με τα παιδιά μας, υποδεικνύοντας πως ότι διαβάζουν,
ακούν ή παρακολουθούν δεν είναι απαραίτητα και σωστό». 

Πάνω από όλα, η ΟΓΕ υπενθυμίζει στους γονείς πως ότι
και να «διδάσκουν» τα βιβλία που γράφει το χέρι των μονο-
πωλίων και της Ευρωένωσής τους, το μεγαλύτερο σχολείο
είναι η πράξη, η αγωνιστική στάση ζωής, η συλλογική δράση:
«Βοηθάμε τα παιδιά να δίνουν καθημερινά τους δικούς τους
προσωπικούς και συλλογικούς αγώνες - όσο μικρά κι αν είναι
- έχοντας πάντα κατά νου ότι οι αγώνες των ενηλίκων σχετί-
ζονται αλλά δεν ταυτίζονται με εκείνους των παιδιών».
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της Ολυμπίας Χαλτσοτάκη
Προέδρου του

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΒΛΑΠΤΕΙ ΣΟΒΑΡΑ 
ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Η εργατική τάξη
και τα φτωχά λαϊκά
στρώματα στη
χώρα μας έρχονται
αντιμέτωποι όλο
και πιο συχνά με τις
συνέπειες της πολι-
τικής της ΕΕ στον
τομέα της Υγείας,
που εφαρμόζεται
από τις κυβερνή-
σεις. 

Με αφορμή την
οικονομική κρίση
και τα μνημόνια
πάρθηκαν και συνε-
χίζει η κυβέρνηση
να παίρνει μια σειρά μέτρα που μειώνουν στο ελάχιστο
τις δημόσιες παροχές υγείας για τους εργαζόμενους και
ταυτόχρονα επεκτείνουν την επιχειρηματικότητα στην
υγεία. Βαφτίζεται εξορθολογισμός το κλείσιμο Νοσο-
κομειακών μονάδων και των μονάδων ΕΟΠΥΥ (πρω-
τοβάθμιας φροντίδας), η μείωση διαγνωστικών εξετά-
σεων, η αύξηση της συμμετοχής στα φάρμακα, η επέ-
κταση της λίστας αυτών που δε συνταγογραφούνται, το
κλείσιμο ψυχιατρικών νοσοκομείων και κλινικών, μεί-
ωση ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού κ.ά. 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος για διευκόλυνση
των βιομηχανιών, η μείωση των ελεύθερων χώρων και
του πράσινου, τα μη ασφαλή τρόφιμα, η έλλειψη ασφά-
λειας στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και η εργασιακή
ανασφάλεια, οι πάνω από 8 ώρες εργασίας, η αύξηση
του ορίου συνταξιοδότησης, η κατάργηση των Βαρέων
και ανθυγιεινών, η κόπωση της εργασίας, η επιδιωκό-
μενη «ενεργός γήρανση», η ανεργία που φέρνει και την
έλλειψη ασφάλισης, άρα και τη μη δυνατότητα ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης, και ψυχολογικά προβλή-
ματα, όλα αυτά λοιπόν είναι παρεπόμενα της οικονομι-
κής πολιτικής της ΕΕ των μονοπωλιακών ομίλων, δη-
λαδή του καπιταλισμού. Το σύστημα που δημιουργεί
όλες τις προϋποθέσεις για την αύξηση της νοσηρότητας
των λαϊκών στρωμάτων (γιατί, βέβαια, τα προβλήματα
υγείας δεν είναι ίδια για όλους και δεν αντιμετωπίζονται
το ίδιο από όλους), όχι απλώς δυσκολεύει την ίασή
τους, όχι απλώς δυσκολεύει την πρόσβασή τους στην
υγειονομική περίθαλψη, αλλά καταστρέφει, στο όνομα

της εμπορευματοποί-
ησης της υγείας, ό,τι
υπάρχει σαν κοινω-
νική και υγειονομική
δομή.

Όλες αυτές οι πε-
ρικοπές και η αύξηση
των πληρωμών για
υπηρεσίες υγείας στο
κατ’ όνομα δημόσιο
σύστημα έχουν πολ-
λαπλάσιες επιπτώσεις
στις γυναίκες. Η ιδι-
αιτερότητα του οργα-
νισμού της που προ-
ορίζεται να τεκνο-
ποιεί, της δημιουργεί

και πρόσθετες ανάγκες για την διατήρηση της υγείας της
καθ’ όλη τη γενετήσια περίοδό της. Σήμερα, η μητρότητα
φαίνεται να μην έχει καμιά κοινωνική αξία. Αντίθετα, θε-
ωρείται κόστος και οι κατακτήσεις που κερδήθηκαν
παίρνονται πίσω μία-μία. Οι όροι εργασίας επιδεινώθη-
καν, καταργήθηκε η απαγόρευση της νυχτερινής εργα-
σίας των γυναικών στη βιοτεχνία και βιομηχανία, ανα-
τροπές στις άδειες κύησης και τοκετού, στα ανάλογα επι-
δόματα, μερίδες γυναικών δεν τυγχάνουν καν αυτών
των ωφελημάτων (αγρότισσες, αυτοαπασχολούμενες..).
Βέβαια η μητρότητα πλήττεται και από άλλα αίτια, όπως
η ανεργία, η εργασιακή ανασφάλεια, η έλλειψη δημό-
σιων βρεφονηπιακών σταθμών, ο τρόπος που δίνονται
ή ακόμη και η κατάργηση οικογενειακών επιδομάτων,
το μεγάλο κόστος της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα-
παραγωγής κ.λπ. Προληπτικές εξετάσεις για τη γυναίκα,
το παιδί και το ζευγάρι, εξετάσεις προγεννητικού ελέγ-
χου, ο ίδιος ο φυσιολογικός τοκετός, η καισαρική είναι
απλησίαστες για τα ζευγάρια της λαϊκής οικογένειας,
ακόμα και στα δημόσια μαιευτήρια μετά και την κατάρ-
γηση του επιδόματος τοκετού που δίνεται μόνο σε όσες
γυναίκες γεννάνε στο σπίτι. Η οικονομική κρίση φέρνει
και άλλα ανατριχιαστικά παρεπόμενα. Σύμφωνα με την
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, έχουμε αύξηση των νε-
κρών εμβρύων κατά 21,1%.

Και αν νομίζουμε ότι αυτή η κατάσταση στην Υγεία
είναι μόνο Ελληνικό φρούτο, ή των χωρών που βρί-
σκονται κάτω από μνημόνια, ας δούμε τι γράφει δημο-
σίευμα για την κατάσταση στον Σουηδικό….παράδεισο:
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Υγεία

«Όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή για την Ελλάδα
κινούνται στην ίδια κατεύθυνση και στη Σουηδία, σε δια-
φορετικές αναλογίες, αλλά η τάση είναι ίδια. Έλλειψη
νοσηλευτικού προσωπικού, χαράτσια για το κοινωνικό
αγαθό της υγείας, ακριβά φάρμακα, άνεργοι, αλλά και
εργαζόμενοι που δεν έχουν χρήματα να επισκεφθούν
ένα γιατρό, ένα νοσοκομείο ή ακόμα χειρότερα έναν
οδοντογιατρό και να αγοράσουν τα πανάκριβα φάρ-
μακα, παρότι είναι γενόσημα.»

«…Στις μαιευτικές κλινικές, εδώ και μερικά χρόνια, τα
προβλήματα οξύνονται χρόνο με το χρόνο. Σε πολλές
περιπτώσεις δεν υπάρχουν κρεβάτια για να γεννήσει μια
μέλλουσα μητέρα και αναγκάζεται να πάει να γεννήσει
εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας.
Μόνο στη Στοκχόλμη το 2011 είχαμε 1.580 τέτοιες πε-
ριπτώσεις, ενώ το 2012 αυξήθηκαν στις 1.780. Οι μαίες
οργάνωσαν το προηγούμενο διάστημα διαδηλώσεις,
διαμαρτυρίες και επισήμαναν ότι η κατάσταση είναι
οριακή και ότι η υγεία πολλών νέων μητέρων κινδυνεύει
κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις. 

Μια άλλη παράμετρος που αφορά την υγεία των γυ-
ναικών είναι οι αμβλώσεις. Είναι θέμα αναφοράς και
πάλης, διότι φαίνεται ότι με τις αντιλαϊκές ανατροπές στα
συστήματα υγείας των χωρών της ΕΕ αρχίζει να επιστρέ-
φει και ο σκοταδισμός με αποφάσεις που απέφυγαν,
κρυπτόμενοι πίσω από έναν υποκριτικό πουριτανισμό,
να πάρουν στην ΕΕ για την νομιμοποίηση των αμβλώ-
σεων σε όλες τις χώρες της. Όμως οι αμβλώσεις είναι
μία πραγματικότητα, που πολλές γυναίκες αναγκάζονται
να καταφύγουν σ' αυτές από τη στιγμή που η αγωγή
υγείας και οι μέθοδοι αντισύλληψης στα σχολεία είναι
ανύπαρκτοι, όπως και οι δημόσιες υπηρεσίες οικογενει-
ακού προγραμματισμού, που έπρεπε να λειτουργούν
στο πρωτοβάθμιο επίπεδο υπηρεσιών υγείας. Συγκεκρι-
μένα στην Ελλάδα έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό αμ-
βλώσεων στην Ευρώπη. Ένα στα τέσσερα κορίτσια ηλι-
κίας 14-17 χρονών έχουν κάνει άμβλωση σύμφωνα με
έρευνα του Αρεταίειου Νοσοκομείου. 

Παράλληλα, στην Ισπανία βρίσκονται σε κινητοποι-
ήσεις οι γυναίκες, διότι η σημερινή κυβέρνηση καταργεί
το νόμο περί νομιμότητας των αμβλώσεων, στέλνοντας
την Ισπανία 30 χρόνια πίσω. Θεωρούμε ότι οι νέες γυ-
ναίκες πρέπει να ακολουθούν σύγχρονες μεθόδους αν-
τισύλληψης, που να μην βάζουν σε κίνδυνο την υγεία
τους αλλά η απαγόρευση της άμβλωσης σηματοδοτεί
χτύπημα στο δικαίωμα των γυναικών των λαϊκών στρω-
μάτων να καταφεύγουν και σε αυτή όταν υπάρχει ανεπι-
θύμητη εγκυμοσύνη. Οι συνέπειες της απαγόρευσης των
εκτρώσεων δεν είναι οι ίδιες για όλες τις γυναίκες. Τα
εμπόδια, ακόμα και τα νομικά, μπορούν να αρθούν εύ-
κολα για τις γυναίκες της αστικής τάξης. Έχουν την οι-
κονομική δυνατότητα να ταξιδέψουν σε κάποια άλλη ευ-
ρωπαϊκή χώρα για να υποβληθούν σε άμβλωση και να
πληρώσουν όποια ιδιωτική κλινική επιλέξουν. Δικαιο-

λογημένα οι Ισπανίδες συναγωνίστριες μιλάνε για ανα-
ζωπύρωση του «τουρισμού των αμβλώσεων». Δεν
ισχύει το ίδιο για τη μεγάλη πλειοψηφία των γυναικών,
που δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοια έξοδα
και θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, αφού υποχρεώ-
νονται να καταφύγουν σε πρακτικές παράνομης έκτρω-
σης.

H πρόσβαση στην ασφαλή έκτρωση απαγορεύεται
εκτός από πολύ περιορισμένες περιπτώσεις σε τρία
κράτη-μέλη της Ε.Ε, (Ιρλανδία, Μάλτα και Πολωνία), ενώ
σε αρκετά κράτη-μέλη η έκτρωση είναι νόμιμη αλλά κα-
θίσταται ολοένα δυσκολότερη η πρόσβαση σε αυτήν.
Ειδικότερα, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις στη Σλοβα-
κία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ιρλανδία και την
Ιταλία όπου σχεδόν το 70% των γυναικολόγων και το
40% των αναισθησιολόγων προβάλλουν λόγους αντίρ-
ρησης συνείδησης για να μην παράσχουν υπηρεσίες
έκτρωσης γι’ αυτό μιλάμε για συντηρητική στροφή. Επί-
σης, η μητρική θνησιμότητα εξακολουθεί να είναι ανη-
συχητική σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ οι εκτρώσεις που
πραγματοποιούνται κάτω από επισφαλείς συνθήκες θέ-
τουν σε σοβαρό κίνδυνο τη σωματική και ψυχική υγεία
των γυναικών ακόμη και την ίδια τους τη ζωή. Τον
Οκτώβριο του 2012, η Ιρλανδία συγκλονίστηκε από
τον θάνατο της Σαβίτα Χαλαπαναβάρ, μιας γυναίκας 31
ετών, η οποία υπέστη σηψαιμία, καθώς οι γιατροί αρ-
νήθηκαν να προβούν σε άμβλωση παρά το γεγονός ότι
είχε παρουσιάσει επιπλοκές στην εγκυμοσύνη της και
κινδύνευε άμεσα η ζωή της. Κατόπιν τούτου, επικυρώ-
θηκε νόμος που επιτρέπει την άμβλωση μόνο εφόσον η
συνέχιση της εγκυμοσύνης θέτει σε πραγματικό κίνδυνο
τη ζωή της γυναίκας. Για όλους τους υπόλοιπους λό-
γους, ακόμη και για βιασμό ή αιμομιξία, δεν επιτρέπε-
ται.

Είκοσι κράτη-μέλη της Ε.Ε. επιτρέπουν δια νόμου την
έκτρωση κατόπιν αιτήματος. Τρία κράτη-μέλη (Μεγάλη
Βρετανία, Φιλανδία και Κύπρος) προβλέπουν μια ευρεία
ερμηνεία των περιορισμών, ενώ σε τρία άλλα κράτη μέλη
(Ιρλανδία, Πολωνία, Λουξεμβούργο) η αυστηρή ερμη-
νεία των περιορισμών και η γενικότερη απροθυμία ή ο
φόβος εκτέλεσης εκτρώσεων έχει ως αποτέλεσμα οι νό-
μιμες εκτρώσεις να συμβαίνουν σπάνια, αν όχι ποτέ. Η
Μάλτα δε, απαγορεύει δια νόμου την έκτρωση χωρίς
εξαιρέσεις.

Οι εργαζόμενες, οι άνεργες, οι νέες γυναίκες έχουν
κάθε λόγο να καταδικάσουν τα μέτρα και τις αντιλήψεις
που τα συνοδεύουν. Να διεκδικήσουν ένα σύστημα
Υγείας που με ευθύνη του κράτους θα παρέχει δωρεάν
όλες τις υπηρεσίες και της αναπαραγωγικής υγείας σύμ-
φωνα με τις σύγχρονες ανάγκες τους, χωρίς τη δράση
των επιχειρηματιών. Παράλληλα στα σχολεία να διδά-
σκεται η αγωγή υγείας που είναι ένα προληπτικό μέτρο
για την μείωση των αμβλώσεων.
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Η 9η Μάη του 1945 είναι η μέρα που σηματοδοτεί το
τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με τη μεγάλη νίκη
των λαών. Τη μέρα αυτή οι γυναίκες του ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος αποδίδουμε φόρο τιμής στις γυναί-
κες και τους άντρες της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων που έδωσαν τη ζωή τους πολεμώντας ενάν-
τια στο φασιστικό ιμπεριαλιστικό «Άξονα» Γερμανίας -
Ιαπωνίας Ιταλίας και των συμμάχων τους. Είναι η μέρα
που ο στρατιώτης του Κόκκινου Στρατού κάρφωσε την
κόκκινη σημαία της Σοβιετικής Ένωσης στο Ράϊχσταγκ.

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

Χαρακτηριστική είναι η στάση που κράτησε το μεγα-
λύτερο κομμάτι του σοβιετικού λαού, όταν κατά τη διάρ-
κεια του πολέμου οι οικοδόμοι μετέφεραν ολόκληρα ερ-
γοστάσια και επιχειρήσεις των δυτικών περιοχών στα εν-
δότερα της Σοβιετικής Ένωσης για να μπορέσει να συνε-
χιστεί η παραγωγή. Όταν ξαναέχτιζαν από την αρχή, εν
μέσω πολέμου, τις ερειπωμένες περιοχές που οι γερμα-
νικές στρατιές εγκατέλειπαν. 

Τότε εκατοντάδες χιλιάδες Σοβιετικές γυναίκες έπια-
σαν δουλειά στα εργοστάσια αντικαθιστώντας στην πα-
ραγωγή τους άντρες που πολεμούσαν στο μέτωπο. Πε-
ρισσότερες από 1.000.000 γυναίκες στα κολχόζ απέκτη-
σαν τη θέση της οδηγού και της μηχανικού. Πάνω από
200.000 γυναίκες έγιναν υπεύθυνες συνεργείων και πρό-
εδροι κολχόζ, ενώ 1.000.000 πήραν μέρος στις μάχες
και στα αντάρτικα τμήματα μέσα από τις γραμμές του Κόκ-
κινου Στρατού.

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

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

Να επισημάνουμε την ηρωική στάση των γυναικών
του Λένινγκραντ οι οποίες στη διάρκεια της πολιορκίας
διατήρησαν το ρυθμό της ζωής στην πόλη, αποκρούον-
τας συνεχώς τις επιθέσεις του εχθρού από στεριά και
αέρα. Παρά τον πόνο τους για όσους χάνονταν από την
πείνα και το κρύο, συνέχιζαν να μετακινούν τα ερείπια,
να περιθάλπουν τους τραυματίες, να πολεμούν, να σώ-
ζουν ανθρώπους από τα χαλάσματα, να φροντίζουν τα
ορφανά παιδιά και να δουλεύουν στα εργοστάσια πάνω
και πέρα από τη σωματική τους δύναμη. Στην πραγματι-
κότητα, οι γυναίκες του Λένινγκραντ ήταν η ελπίδα της
πολιορκημένης πόλης. Οι υπερασπιστές της πόλης –μέσα
και έξω από αυτήν– ήταν όλες γυναίκες που ξεθεώνονταν
στη δουλειά, πεινούσαν και πάγωναν από το κρύο, έτοι-
μες όμως για κάθε θυσία. 

Το ίδιο και στη Μόσχα. Οι γυναίκες εκεί χρησιμοποί-
ησαν τα χέρια τους για όλα, από το να φτιάχνουν αμυν-
τικές κατασκευές μέχρι να χειρίζονται όπλα ενάντια στα
τανκς...

Τη δική τους σημαντική συμβολή στον 6χρονο πό-
λεμο είχαν τα αντιφασιστικά και εθνικοαπελευθερωτικά
κινήματα των καπιταλιστικών χωρών.

Η 9η Μάη είναι η μέρα που και οι γυναίκες της εργατι-
κής-λαϊκής οικογένειας γνωρίζοντας τα πραγματικά γεγο-
νότα πρέπει να αποκαλύψουν τους πλαστογράφους της
ιστορίας. 

Γνωρίζουμε ότι ο φασισμός και ο πόλεμος γεννήθη-
καν από τα σπλάχνα της βαθιάς εκμεταλλευτικής κοινω-
νίας. Ο πόλεμος δεν οφείλονταν σε κάποιους μανιακούς,

της Διονυσίας Σπυράτου, 
μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ

9 Μάη 1945.
Ημέρα της Μεγάλης Αντιφασιστικής 

Νίκης των Λαών!
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όπως μας μαθαίνουν στα σχολεία. Ήταν αποτέλεσμα της
όξυνσης των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για το ξα-
ναμοίρασμα του κόσμου σε συνδυασμό με την παγκό-
σμια καπιταλιστική κρίση του 1929-33. Αυτή είναι η αιτία
όλων των πολέμων. Η περίοδος που διανύουμε έχει όλα
αυτά τα χαρακτηριστικά
που μας κάνουν να ανησυ-
χούμε και αγωνιστικά να
επαγρυπνούμε για ενδεχό-
μενο γενικευμένο ιμπερια-
λιστικό πόλεμο. Οι τοπικοί
πόλεμοι ιδιαίτερα στην πε-
ριοχή της Ανατολικής Με-
σογείου μαίνονται εδώ και
πολλά χρόνια και η ιμπε-
ριαλιστική επιθετικότητα
στην περιοχή μας τελευταία
όλο και περισσότερο οξύ-
νεται. Αυτά τα ζητήματα
εξάλλου συζητήσαμε και
στη σχετική ημερίδα μας
στις 24/11/2014 και κατα-
λήξαμε στο συμπέρασμα
που είναι οδηγός για τη
δράση μας, ότι «οι λαοί
πρέπει να παλεύουν ενάν-
τια στην καταπίεση και τη
βία της αστικής τάξης της
χώρας τους που τους σέρ-
νει 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». Αυτή την ιστορική γνώση και τα
συμπεράσματα εμείς οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυ-
ναικείου κινήματος χρειάζεται να τα διαδώσουμε και στις
άλλες γυναίκες, στις νέες, στα παιδιά μας για να μην πιά-
νουν τόπο οι πλαστογράφοι της ιστορίας, οι συκοφάντες
των αγώνων του λαϊκού κινήματος.

Κεντρικό ρόλο στη διαστρέβλωση της ιστορικής μνή-
μης των λαών κατέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που, από το
1985 κιόλας, προσπάθησε να «διαγράψει» την 9η Μάη
ως μέρα της «Αντιφασιστικής Νίκης», καθιερώνοντας στη
θέση της τη λεγόμενη «Ημέρα της Ευρώπης». 

Επιχειρούν να σβήσουν από την Ιστορία το ρόλο των
λαϊκών κινημάτων στην οργάνωση του εθνικοαπελευθε-
ρωτικού αγώνα ενάντια στην κατοχή της χιτλερικής συμ-
μαχίας, το ρόλο των λαϊκών κινημάτων ενάντια στο φα-
σισμό σε κάθε χώρα, όπως στην Ελλάδα, με το ΕΑΜ, τον
ΕΛΑΣ και την ΕΠΟΝ στα οποία οι γυναίκες είχαν σημαν-
τική συμβολή. 

Ακόμα και στη χώρα μας, προσπαθούν να εξισώσουν
τα εγκλήματα των δοσιλόγων, των ταγματασφαλιτών,
των συνεργατών των κατοχικών δυνάμεων, με τις αγω-
νίστριες και τους αγωνιστές της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωμάτων που αντιστάθηκαν στον κατακτητή

και πάλεψαν για την απελευ-
θέρωση της πατρίδας τους,
δημιουργώντας το έπος της
ΕΑΜικής αντίστασης και στη
συνέχεια το άλμα προς τον
ουρανό με την εποποιία του
Δημοκρατικού Στρατού Ελ-
λάδας.

Άλλωστε η ελληνική άρ-
χουσα τάξη, μετά από την
απελευθέρωση, βρήκε στή-
ριγμα στα «Τάγματα Ασφα-
λείας» και τους Άγγλους για
να χτυπήσει το λαϊκό κίνημα
και να εγκαθιδρύσει την
εξουσία της.

Ονοματίζουν σήμερα την
Αντίσταση «τρομοκρατία»!
Εμφανίζουν ως σφαγές αμά-
χων την παραδειγματική τι-
μωρία των «δοσίλογων».
Με αυτό τον τρόπο αθωώ-
νουν τη δράση οργανώσεων
τύπου «Ταγμάτων Ασφα-
λείας», δίνουν αέρα στα

πανιά εθνικιστικών φασιστικών οργανώσεων τύπου Χρυ-
σής Αυγής. 

Στόχος τους είναι να σβηστεί η ιστορική μνήμη από
τη συνείδηση των λαών και ιδιαίτερα της νεολαίας. Να
ξεχάσουμε ότι έχουμε τη δύναμη να συντρίψουμε το φαι-
νομενικά πανίσχυρο αντίπαλό μας. 

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

Οι γυναίκες της εργατικής-λαϊκής οικογένειας και κυ-
ρίως οι νέες γυναίκες παίρνουμε θέση και προασπίζουμε
τους λαϊκούς αγώνες από τη στρέβλωση και το ψέμα των
υπερασπιστών της πλουτοκρατίας. Πετάμε στα σκουπίδια
τα ψέματά τους και τους απαντάμε ότι δεν είμαστε απλά
περισσότερες και περισσότεροι, αλλά έχουμε και το δίκιο
με το μέρος μας, γι’ αυτό και θα νικήσουμε!

Τιμάμε τη Μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των λαών και
τα εκατομμύρια νεκρούς αγωνιστές και αγωνίστριες της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων! 
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Ο σεισμός των 6 ρίχτερ, που έγινε την Κυριακή
26-1-2014 στην Κεφαλονιά, και η πλούσια μετασει-
σμική ακολουθία που συνεχίζεται και θα διαρκέσει
μερικούς μήνες ακόμα, έφεραν ξανά στο προσκήνιο
το θέμα της προστασίας από τους σεισμούς, αλλά
και γενικότερα από τις φυσικές καταστροφές. 

Σεισμός είναι η εδαφική δόνηση που γεννιέται
από φυσικές αιτίες που βρίσκονται στο εσωτερικό
της γης. Σήμερα ο τρόπος γένεσης των σεισμών, και
πολύ περισσότερο η δυνατότητα πρόγνωσής τους,
είναι ακόμα ένα άλυτο πρόβλημα, για δύο κυρίως
λόγους, έναν αντικειμενικό, και έναν υποκειμενικό:

Ο αντικειμενικός: Δεν έχουμε τη δυνατότητα άμε-
σης παρατήρησης του φαινομένου in situ, δηλ. εκεί
όπου γεννιέται σε βάθη από μερικά μέχρι και 700
χλμ στο εσωτερικό της γης. Σε αντίθεση, για παρά-
δειγμα, με τα μετεωρολογικά φαινόμενα που έχουμε
τη δυνατότητα να τα παρατηρούμε με τους δορυφό-
ρους εκεί όπου γίνονται.

Ο υποκειμενικός: Η κρατούσα άποψη της θεω-
ρίας των τεκτονικών πλακών αν εξεταστεί προσε-
κτικά είναι γεμάτη από λογικές αντιφάσεις και ελλεί-
ψεις πειραματικής επιβεβαίωσης, δυσκολεύοντας
έτσι την κατανόηση του φαινομένου, και πολύ πε-
ρισσότερο τη δυνατότητα πρόγνωσης του. Δεν θα
μπω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά θα κάνω δύο επι-
σημάνσεις. 

Από την πλευρά του φυσικού φαινομένου του
σεισμού, η γένεση του οποίου δεν εξαρτάται από τη
θέληση μας, ο καθοριστικός παράγοντας της κατα-
στρεπτικότητας του δεν είναι τόσο το μέγεθος του,
όσο η εγγύτητα του σε κατοικημένη περιοχή. Το
1953 από τις 9 μέχρι τις 12 Αυγούστου έγιναν 4 σει-
σμοί, 6.4, 6.8, 7.2 και 6.3 ρίχτερ και ισοπεδώθηκε
το μεγαλύτερο τμήμα της Κεφαλονιάς και της Ζακύν-
θου. Πάνω από 550 άνθρωποι έχασαν τότε τη ζωή
τους. Αυτό ήταν άλλωστε και το φονικότερο χτύ-
πημα του Εγκέλαδου στην Ελλάδα στον 20ο αιώνα.
Αντίθετα οι 5 σεισμοί που έγιναν από τις 14 μέχρι
τις 20-2-2008 με μεγέθη 6.7, 6.6, 5.6, 6.5 και 5.6

στο θαλάσσιο χώρο νότια της Μεθώνης, είχαν σχε-
δόν μηδενικές επιπτώσεις, ακριβώς επειδή έγιναν μα-
κριά από κατοικημένη περιοχή. Αυτό έγινε επειδή η
ένταση της εδαφικής κίνησης, που εκφράζεται ως πο-
σοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας, g, είναι ανε-
ξάρτητη από το μέγεθός του ακριβώς πάνω από την
επικεντρική περιοχή.  

Η δεύτερη επισήμανση είναι ότι αν οι πρόσφατοι
σεισμοί είχαν γίνει  σε μια άλλη κατοικημένη περιοχή
π.χ. στις δυτικές ακτές της Πελοποννήσου, οι βλά-
βες, και κυρίως οι καταρρεύσεις κτιρίων, θα ήταν
πολύ περισσότερες. Ας μην ξεχνάμε ότι ένας αναλό-
γου μεγέθους σεισμός στην Αθήνα το 1999, προ-
κάλεσε δεκάδες καταρρεύσεις κτιρίων και 140 νε-
κρούς. Ο λόγος είναι ότι μετά τους σεισμούς του
1953 η Κεφαλονιά δομήθηκε με καλές αντισεισμικές
προδιαγραφές, οι οποίες βέβαια σταδιακά υποχώ-
ρησαν στη λογική του κέρδους και του άρπα-κόλλα,
π.χ. εργατικές πολυκατοικίες, αναδεικνύοντας έτσι
ότι όταν ο άνθρωπος θέλει μπορεί να ελαχιστοποι-
ήσει το σεισμικό κίνδυνο. 

Αλλά μήπως κάνουν κάτι σχεδιασμένο, ουσια-
στικό, και μακροπρόθεσμο στο επίπεδο της ελαχι-

του Δρ. Σταύρου ΤΑΣΣΟΥ, 
Σεισμολόγου, Προέδρου της ΕΕΔΥΕ

ΣΕΙΣΜΟΙ: 
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
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στοποίησης του σεισμικού κινδύνου; Όπως στο γε-
νικότερο επίπεδο της πολιτικής πρακτικής του καπι-
ταλισμού όχι μόνο δεν δείχνουν καμιά διάθεση να
ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες του στους εργαζό-
μενους και τα λαϊκά στρώματα, αλλά εντείνουν το
βαθμό εκμετάλλευσης τους, ιδιαίτερα σε περιόδους
κρίσης, κάνουν ακριβώς το ίδιο και στο ζήτημα της
ελαχιστοποίησης του σεισμικού κινδύνου. Ο λόγος
είναι απλός. Οι όποιες παρεμβάσεις σαν στόχο
έχουν τη μεγιστοποίηση του κέρδους, και όποιες δεν
το κάνουν δεν είναι επιλέξιμες.

Δεν θα κάνω εκτεταμένη αναφορά σε αριθμούς.
Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι από το 2001, που
αποφασίστηκε να γίνει ένας ταχύς οπτικός έλεγχος,
μέχρι σήμερα το ~87% από τα ~90.000 δημόσια
κτίρια παραμένει ανέλεγκτο. Το πιο σημαντικό όμως
είναι ότι σ’ αυτά που έγινε αυτός ο έλεγχος βρέθηκε
ότι το ~30% έχριζε ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων,
που μόνο σε ελάχιστα απ’ αυτά έχουν γίνει.

Με δεδομένο ότι ακριβής πρόγνωση σεισμού
σήμερα δεν είναι δυνατή, ότι οι όποιες στατιστικές
εκτιμήσεις εμπεριέχουν το στοιχείο της αβεβαι-
ότητας, και όπως ο σεισμός της Αθήνας με δρα-
ματικό τρόπο κατέδειξε ότι δεν υπάρχει περιοχή
του ελληνικού χώρου που μπορεί να θεωρηθεί
ασεισμική, καμιά περιοχή δεν μπορεί να εξαιρεθεί
από τη λήψη μέτρων ελαχιστοποίησης του σεισμι-
κού κινδύνου. Στόχος μιας φιλολαϊκής αντισεισμι-
κής πολιτικής θα πρέπει να είναι η λήψη όλων των
μέτρων αντισεισμικής θωράκισης που η επιστήμη
και η τεχνική παρέχουν στη δεδομένη ιστορική

στιγμή σε κάθε κατοικημένο
σημείο του ελληνικού χώρου,
με την παραδοχή ότι ο επόμε-
νος καταστρεπτικός σεισμός
θα γίνει στο σημείο αυτό το
επόμενο δευτερόλεπτο. Μέτρα
ετοιμότητας του λαού, ύπαρξη
ελεύθερων χώρων, προσει-
σμικοί έλεγχοι μεγάλων δημο-
σιών και ιδιωτικών κτιρίων
(σχολεία, νοσοκομεία, εργο-
στάσια, χώροι διασκέδασης
κλπ.), αποκατάστασή τους, ή
αντικατάστασή τους από άλλα
κτίρια με τις απαιτούμενες αν-
τισεισμικές προδιαγραφές,
όπου η αποκατάστασή τους
δεν επαρκεί. 

Η αντισεισμική, αλλά και γε-
νικότερα η θωράκιση από φυσικές καταστροφές, ση-
μαίνει πλέγμα άμεσων, μεσοπρόθεσμων και μακρο-
πρόθεσμων, μέτρων ενταγμένων σε έναν ολοκλη-
ρωμένο κεντρικό σχεδιασμό. Απαιτεί την ενεργό
συμμετοχή του λαού, και μια πολιτική εξουσία και οι-
κονομία που λειτουργούν με αποκλειστικό κριτήριο
την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. 

Το αστικό κράτος, με ή χωρίς μνημόνια, εντός ή
εκτός της ΕΕ, με ευρώ ή δραχμή, μόνο αν πιεστεί θα
κάνει κάτι, γιατί η βασική του προτεραιότητα είναι η
μεγιστοποίηση του κέρδους των μονοπωλίων. Γι’
αυτό σε καμιά περίπτωση δεν παραιτούμαστε από τη
διεκδίκηση άμεσων φιλολαϊκών μέτρων, γιατί όχι
μόνο αντιστεκόμαστε και τους δυσκολεύουμε, αλλά
σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε κάποιες,
μικρές έστω, κατακτήσεις. Ολοκληρωμένη αντιμετώ-
πιση και του προβλήματος της αντισεισμικής θωρά-
κισης μπορεί να υπάρξει μόνο σε μια οργάνωση της
κοινωνίας που σαν στόχο την κάλυψη των κοινωνι-
κών αναγκών και όχι τη μεγιστοποίηση του κέδρους.

Τέλος, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο λαό
της Κεφαλονιάς που δοκιμάζεται, τους συστήνουμε
να μην μπουν σε κτίρια που έχουν πάθει ζημιές μέχρι
να αποκατασταθούν, και απαιτούμε την πλήρη και
άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέν-
τες, την αξιοπρεπή στέγασή τους για όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται, την αποκατάσταση των υποδο-
μών που έχουν υποστεί επισκευάσιμες ζημιές, την αν-
τικατάσταση αυτών που έχουν υποστεί ανεπανόρθω-
τες βλάβες.
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Με πυξίδα τους αγώνες για μόρφωση, 
δουλειά, ζωή

Η ΟΓΕ, στα πλαίσια της Κοινωνικής Συμμαχίας, στο
πλευρό του εργατικού κινήματος αλλά και των αγωνιστι-
κών συσπειρώσεων των αυτοαπασχολούμενων, των
φτωχών αγροτών και της νεολαίας, έδωσε όλες της τις

δυνάμεις για τη συσπείρωση των γυναικών των εργατι-
κών-λαϊκών οικογενειών, για τη συμμετοχή τους στην ορ-
γάνωση της πάλης. Οι γυναίκες της ΟΓΕ είχαν τη δική
τους συμβολή στην προετοιμασία και επιτυχία μιας σειράς
απεργιακών μαχών και συλλαλητηρίων του ΠΑΜΕ: στην
απεργία του Φλεβάρη ενάντια στην κατάργηση της Εθνι-
κής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, σε αυτή του
Ιούλη ενάντια στο πολυνομοσχέδιο-λαιμητόμο της συγ-
κυβέρνησης, στη γενική απεργία του Νοέμβρη αλλά και
στην Πρωτομαγιάτικη απεργιακή συγκέντρωση' στα συλ-
λαλητήρια του ΠΑΜΕ ενάντια στα νέα βάρβαρα μέτρα, τις
μειώσεις μισθών και συντάξεων, το κουτσούρεμα των

ασφαλιστικών δικαιωμάτων, τις χιλιάδες απολύσεις, για
τα ζητήματα της ανεργίας και της φτώχειας, το "Νέο σχο-
λείο", την εμπορευματοποίηση Υγείας-Πρόνοιας και το
παραπέρα χτύπημα της μητρότητας. 

Οι δυνάμεις της ΟΓΕ έδωσαν δυναμικό, αγωνιστικό
"παρών" σε κινητοποιήσεις, διεκδικώντας λύσεις σε ζη-
τήματα που απασχολούν τη λαϊκή οικογένεια, όπως το
θέμα του υποσιτισμού στα σχολεία, το κλείσιμο του Παι-
δοκαρδιοχειρουργικού Τμήματος του νοσοκομείου Παί-
δων «Αγία Σοφία», οι δυσκολίες πρόσβασης σε υπηρε-
σίες Υγείας και Πρόνοιας. Βρέθηκαν στο πλευρό των εμ-
ποροϋπαλλήλων που αγωνίζονταν ενάντια στην κατάρ-
γηση της Κυριακάτικης αργίας, στήριξαν τις κινητοποι-
ήσεις των Συνταξιούχων και των αυταπασχολούμενων. 

Μαχητική φωνή καταδίκης ύψωσε η ΟΓΕ απέναντι
στην ολοένα και εντεινόμενη προσπάθεια της κυβέρνησης
να καταστείλει και να ποινικοποιήσει τους αγώνες και να
τρομοκρατήσει τους εργαζομένους. Με ανακοινώσεις
της, η Ομοσπονδία κατήγγειλε τις επιστρατεύσεις των
απεργών ναυτεργατών, των εργαζομένων στο μετρό και
των εκπαιδευτικών αλλά και τη σύλληψη των 35 συνδι-
καλιστών του ΠΑΜΕ, καλώντας τις γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων να συμμετέχουν μαζικά στις αντίστοιχες συγ-
κεντρώσεις αλληλεγγύης και καταγγελίας του κυβερνητι-
κού αυταρχισμού. Άμεσα και δυναμικά αντέδρασε και
στην απόφαση της τρικομματικής – ακόμα - κυβέρνησης
να κλείσει σε μια νύχτα την ΕΡΤ, πετώντας στο δρόμο χι-
λιάδες εργαζόμενους και εργαζόμενες.

Παρούσα η ΟΓΕ και στη Μαραθώνια Πορεία ειρήνης,
στην εκδήλωση για το βομβαρδισμό των πόλεων Χιρο-
σίμα-Ναγκασάκι, στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του
Πολυτεχνείου.

της Δώρας Βασιλοπούλου
μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ

Αγωνιστική Ανασκόπηση 2013

Εκατοντάδες ήταν οι κινητοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2013 για όλα τα ζητήματα
που αφορούν τη ζωή των λαϊκών στρωμάτων και των γυναικών που ανήκουν σε αυτά. Από τον
πλούτο των δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών που ξετυλίχθηκαν όλη τη χρονιά, σταχυολογούμε
τις σημαντικότερες.... 
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Ανασκόπηση

8η Μάρτη & 1η Μάη

Ξεδιπλώνοντας πολύμορφη δραστηριότητα σε χώ-
ρους δουλειάς, σπουδών, κατοικίας, πραγματοποιώντας
μαζικό και πλατύ άνοιγμα στις γυναίκες των λαϊκών οι-
κογενειών, τίμησε η ΟΓΕ και το 2013 την 8η Μάρτη-Παγ-
κόσμια Ημέρα της εργαζόμενης Γυναίκας και την εργατική
Πρωτομαγιά. 

Πιστή στο διεθνιστικό της καθήκον...

η ΟΓΕ πήρε το 2013 μια σειρά πρωτοβουλιών με διεθνή
απήχηση..

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η διοργάνωση στην Αθήνα
Ημερίδας με θέμα «Η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα στην
Ανατολική Μεσόγειο εν μέσω της καπιταλιστικής οικο-
νομικής κρίσης και ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέ-
μου. Η στάση των οργανώσεων της Παγκόσμιας Δημο-

κρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ) σε
μια τέτοια πιθανότητα». Στην ημερίδα συμμετεί-
χαν αντιπροσωπείες γυναικείων οργανώσεων,
μελών της ΠΔΟΓ, από Ευρωπαϊκές και Αραβικές
χώρες ενώ τις εργασίες παρακολούθησαν και
εκατοντάδες γυναίκες από Συλλόγους και Ομά-
δες της Αττικής.

Στα πλαίσια εξάλλου των δράσεων της
ΠΔΟΓ για την απελευθέρωση των 5 Κουβανών
πατριωτών, έγκλειστων στις φυλακές των ΗΠΑ
από το 1998, η ΟΓΕ πραγματοποίησε τον
Ιούλη του 2013 παράσταση διαμαρτυρίας
στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Η ΟΓΕ πάει θέατρο...

Ο πολιτισμός δε λείπει ποτέ από το πρό-
γραμμα...έτσι, η ΟΓΕ οργάνωσε τη χρονιά που

πέρασε επισκέψεις στις θεατρικές παραστάσεις «Ο αφέν-
της Πούντιλα και ο δούλος του ο Μάττι» «Η Αγία Ιωάννα
των σφαγείων» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, «Η Ανάκριση»
του Πίτερ Βάις και «Το φως που πάντα καίει» του Κώστα
Βάρναλη, πρωτοβουλίες που αγκαλιάστηκαν πλατιά από
τις γυναίκες. 

Εκδηλώσεις 
για νέα ζευγάρια και παιδιά

Οι μικρές ηλικίες & οι γονείς τους, ιδιαίτερα οι νέες
μωρομάνες, είχαν την τιμητική τους στη δραστηριότητα
του 2013. Δεκάδες εκδηλώσεις για νέες μητέρες και παι-
διά όλων των ηλικιών διοργανώθηκαν με μεράκι από
τους Συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ σε όλη την Ελ-
λάδα.
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Λαϊκή Αλληλεγγύη

Οι δυνάμεις της ΟΓΕ εξέφρασαν έμπρακτα την αλλη-
λεγγύη τους τόσο στους εργαζομένους της FINTEX-
PORT, με εκδήλωση που διοργάνωσαν για τα παιδιά των
εργαζομένων μέσα στο εργοστάσιο που τελούσε υπό κα-
τάληψη, όσο και στον αγώνα της αγροτιάς, με επίσκεψη
στα μπλόκα των αγροτών το Φλεβάρη του 2013. 

Μέτωπο στο Φασισμό

Ο Σεπτέμβρης του 2013 σημαδεύεται από τη δολο-
φονική επίθεση των Χρυσαυγιτών εναντίον συνδικαλι-

στών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα,
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και τις
μαζικές συγκεντρώσεις καταδίκης του φασισμού και της
ναζιστικής Χρυσής Αυγής, που διοργανώνονται τις αμέ-
σως επόμενες μέρες. Οι γυναίκες της ΟΓΕ, οι Σύλλογοι
και οι Ομάδες της, συμμετέχουν μαζικά σε όλα τα συλ-
λαλητήρια της Λαϊκής Συμμαχίας, των συνδικάτων, των

Λαϊκών Επιτροπών, στέλνοντας απο-
φασιστικό μήνυμα ότι θα εντείνουν
τον αγώνα για την απομόνωση της
Χρυσής Αυγής και το τσάκισμα του
φασισμού.

37 χρόνια ΟΓΕ

Με μια πετυχημένη εκδήλωση στο
Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη,
γιόρτασε η ΟΓΕ στις 5 Ιούνη του
2013 τα 37 χρόνια ζωής και δράσης
της. Στα πλαίσια της εκδήλωσης, που
παρακολούθησαν εκατοντάδες γυ-
ναίκες, άντρες, νέα ζευγάρια από όλη

την Αττική, παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «Ο
Μπίντερμαν και οι εμπρηστές» του Μαξ Φρις από τη Θε-
ατρική Σκηνή «Εκτός Σχεδίου». 

Όπως άλλωστε όλα τα χρόνια από την ίδρυσή της έως σήμερα, έτσι και τη χρονιά που πέρασε, η ΟΓΕ δεν
έλειψε από καμιά μάχη, μικρή ή μεγάλη, αγωνιζόμενη σταθερά για το δυνάμωμα του ριζοσπαστικού γυναικείου
κινήματος και τη συσπείρωση περισσότερων γυναικών σε αυτό, για το δυνάμωμα συνολικά του εργατικού-
λαϊκού κινήματος και της κοινωνικής συμμαχίας. Οπλισμένες με την αισιοδοξία και τη δύναμη που μας γεμίζουν
τα 37 χρόνια αγώνων της ΟΓΕ ριχνόμαστε με ενθουσιασμό στις μάχες του επόμενου διαστήματος!
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Σεμινάριο

Στο 11ο Συνέδριό μας επισημάνθηκε ότι «Η ΟΓΕ οφείλει να πα-
ρέμβει στα σχέδια που εξυφαίνει η αστική τάξη, προκειμένου να δια-
μορφωθούν στρεβλά οι συνειδήσεις των παιδιών μας, ώστε να απο-
μακρυνθούν στη συνέχεια από μας και από τους αγώνες μας. Το ρι-
ζοσπαστικό γυναικείο κίνημα είναι ανάγκη ν’ αποκτήσει και λόγο
και ρόλο» για να μην περάσουν τα σχέδια της άρχουσας τάξης,
αλλά και να καταδείξει τις αληθινές αιτίες του προβλήματος.

Οι ηλικίες 9-13 αποτελούν ένα ευρύ αλλά καθοριστικό διά-
στημα όπου διαμορφώνεται η άποψη για την κοινωνία. 

Τι παρατηρούμε
Ηλικία: Τα παιδιά αυτών των ηλικιών έχουν ελεύθερη σκέψη

και είναι λιγότερο προσκολλημένα σε κανόνες και πρότυπα. Πα-
ράλληλα, φοβούνται τα βάσανα της ενηλικίωσης, όπως αυτά εκ-
φράζονται στις δυσκολίες και στα αδιέξοδα των γονιών τους.

Φύλο: Παρατηρείται οπισθοχώρηση στον τρόπο σκέψης των
κοριτσιών σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, πορεία παράλ-
ληλη με αυτήν του εργατικού-λαϊκού (άρα και του ριζοσπαστικού
γυναικείου) κινήματος. Ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης,
τα παιδιά διαπαιδαγωγούνται στην κατεύθυνση του βολέματος,
του μικρότερου κακού, των ανισότιμων οικονομικών, κοινωνικών
και οικογενειακών σχέσεων, άρα και της γυναικείας ανισοτιμίας.

Συλλογικότητα: Η σημασία του ρόλου της ομάδας – στο παι-
χνίδι, στη δραστηριότητα, στην ψυχαγωγία– έχει υποβιβαστεί. Η
έννοια της συλλογικότητας φθίνει σαν αξία, ιδιαίτερα για τα κο-
ρίτσια.

Φασισμός: Εξαιτίας της οικονομικής εκμετάλλευσης και της
κοινωνικής υποβάθμισης που επιβάλλει η κυρίαρχη τάξη στις οι-
κογένειές τους, τα παιδιά -κυρίως τα αγόρια- επιθυμούν να ξεχω-
ρίσουν αποκτώντας εξουσία πάνω στους άλλους, με βάση τα πρό-
τυπα που πλασάρονται από τα ΜΜΕ: τα μπράτσα και τον τσαμ-
πουκά. Το προφίλ του Χρυσαυγίτη φαίνεται οικείο στα παιδιά
επειδή μοιάζει στους ήρωες των καρτούν και των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών. Εκεί ο φασισμός κυριαρχεί με την ατομική βία ως μέσο
εξουσίας και τσακίσματος του αντιπάλου και με την ανυπαρξία
κάθε συλλογικής διεκδίκησης του δικαίου.

Διαδίκτυο: Ο αντίπαλος αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες προς
όφελός του: τα παιδιά σε μεγάλο βαθμό επικοινωνούν ή και φλερ-
τάρουν μέσα από το διαδίκτυο και τα social media. Ο απομονω-
μένος χρήστης του διαδικτύου κινδυνεύει να χάσει την αίσθηση
του τι είναι αληθινό και τι όχι. Στον διαδικτυακό χώρο, όπου τί-
ποτα δεν εξασφαλίζει την εγκυρότητα και την προστασία, τα πάντα
είναι ρευστά και καθορίζονται από όποιον έχει τη δυνατότητα να
τα ελέγχει, χωρίς κανόνες ή συνέπειες. Αντίθετα, η πραγματική
ζωή διέπεται από κανόνες πολύ συγκεκριμένους και οι άνθρωποι
καθορίζουν το παρόν και το μέλλον τους με μακρόχρονη και κο-
πιαστική ανάπτυξη μαζικών ταξικών συλλογικών αγώνων. 

Πολιτική: Είναι εφικτό να κατανοήσουν τα παιδιά πως ότι
συμβαίνει γύρω μας αλλά και σε μας τους ίδιους έχει σχέση με την
πολιτική, ειδικά αν γίνει προσπάθεια να εξηγηθεί με τη χρήση μιας
μεταφοράς ή μιας μικρής συμβολικής ιστορίας έτσι ώστε να δουν
ότι η πολιτική εκφράζει την πάλη μεταξύ μεγάλων ομάδων ανθρώ-
πων με αντίθετα συμφέροντα!

Έχουμε επίσης υπόψη ότι τα παιδιά εκτίθενται σε διαστρεβλω-
μένη εικόνα της ζωής και του κόσμου, κυρίως στους πιο κάτω το-
μείς:

Ιστορία: Οι νεότερες ηλικίες έρχονται σε επαφή με ένα κομ-
φούζιο «ιστορικών» πληροφοριών μέσω εκπαίδευσης και ΜΜΕ.
Έτσι προκύπτει η αδυναμία κατανόησης του αντικειμενικού και επι-
στημονικού χαρακτήρα της ιστορίας και η παραχάραξη των ιστο-
ρικών γεγονότων και της σημασίας τους.

Κοινωνία: Οι ηλικίες αυτές αντιλαμβάνονται την κοινωνία σαν
ένα σύνολο «πολιτών» που πρέπει να υπακούουν σε νόμους, οι
οποίοι είναι εξ ορισμού «δίκαιοι» για όλους. Η «παραβατικότητα»
προκύπτει ως απειθαρχία σε κανόνες οι οποίοι έχουν τεθεί για να
προστατεύουν το «κοινό συμφέρον». Η δική μας παρέμβαση χρει-
άζεται να αποσαφηνίζει την έννοια του νόμου και τη σχέση του
με την εξουσία (η λαϊκή σοφία λέει όποιος έχει το καρπούζι έχει
και το μαχαίρι), όπως και τη σχέση της εξουσίας με τις οικονομι-
κές-κοινωνικές τάξεις.

Μεταφυσική: Η στροφή σε μεταφυσικής μορφής ενδιαφέ-
ροντα είναι μία άκρως επικίνδυνη εξέλιξη που βολεύει εξαιρετικά
τον αντίπαλο. Τέρατα, λυκάνθρωποι, βρυκόλακες, άβαταρ, παιδιά
ίντιγκο κυριαρχούν σε ταινίες, βιβλία, παιχνίδια ηλεκτρονικά και
διαδικτυακούς τόπους μολύνοντας τη λογική των παιδιών που
πολλές φορές δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν την φαντασία από
την πραγματικότητα. 

Πώς προχωράμε
• Καταγράφουμε τα παιδιά στα οποία μπορούμε να φτάσουμε,

ομαδοποιούμε κατά ηλικία.
• Επιδιώκουμε γνώση των ιδιομορφιών όπως οικογενειακή-οι-

κονομική κατάσταση, θέματα υγείας-συμπεριφοράς, σχολικό-
κοινωνικό περιβάλλον. 

• Βρίσκουμε χώρους όπου να μαζεύουμε τακτικά τα παιδιά.
• Συγκεντρώνουμε ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν

(μέλη της ΟΓΕ και των λαϊκών επιτροπών, παιδαγωγοί, καλλι-
τέχνες, γυμναστές).

Επιδιώκουμε
• Να γνωρίσουν τα παιδιά καλύτερα την περιοχή τους από ιστο-

ρική και κοινωνική άποψη. 
• Να συμμετέχουν σε πράξεις διεκδίκησης και αλληλεγγύης, πχ

με γράμματα, παραστάσεις διαμαρτυρίας, συμμετοχή σε συγ-
κέντρωση και διανομή τροφίμων – ρουχισμού, αλλά και με
τρόπους που θα προτείνουν τα ίδια.

• Προγραμματισμό κοινών δράσεων με μαμάδες και παιδιά (παι-
χνίδια, συζητήσεις, ερωτηματολόγια).

Ποιο είναι το όφελος που θα αποκομίσει ένα παιδί
από τη συμμετοχή του σε ένα πρόγραμμα της ΟΓΕ;

Η γνωριμία του με την έννοια της συλλογικότητας προκειμέ-
νου να επιτευχθεί ένας κοινός σκοπός, αλλά και με το μέτρο της
ευθύνης σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο. Η καλλιέργεια της
συμμετοχής και της οργανωμένης ζωής, η ανάγκη αντικατάστασης
του «εγώ» από το εμείς, η αξία της διεκδίκησης και του αγώνα.

Παρέμβαση στις ηλικίες 9-13 
στο πλαίσιο του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος

περίληψη από σεμινάριο της ΟΓΕ:
Αθηνά Λαζαρίζου, αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Αν και θα μπορούσε, ο τίτλος δεν αναφέρεται σε επι-
τραπέζιο ή σε ηλεκτρονικό παιχνίδι. Δυστυχώς, δεν πρό-
κειται ούτε για κακόγουστο αστείο. 

Αφορά σε πρωτοβουλία του Κύκλου του Ελληνικού
Παιδικού Βιβλίου (φιλολογικό σωματείο των ελλήνων
συγγραφέων-εικονογράφων λογοτεχνικών βιβλίων για
παιδιά και νέους), με τη μορφή μιας δράσης «στήριξης του
ελληνικού σχολείου», η οποία θα εξελιχθεί μέσω των Συλ-
λόγων Διδασκόντων ή Γονέων, στα πλαίσια των εκδηλώ-
σεών τους για την Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου (2
Απριλίου 2014).

Η ιδέα (άτιτλη, προς αποφυγή παρεξηγήσεων!) βα-
σίζεται αρχικά στη δημιουργία ενός συλλογικού έργου για
παιδιά δημοτικού, με μικρές αστείες ιστορίες και γενικό
τίτλο «Το γέλιο κάνει καλό». Τα βιβλία της έκδοσης (με-
ρικές χιλιάδες αντίτυπα, με χορηγία χαρτιού, εκτύπωσης
και βιβλιοδεσίας) χωρίζονται σε κουτιά των 100 και μοι-
ράζονται σε Συλλόγους Διδασκόντων ή Γονέων, μετά από
προηγούμενη δήλωση συμμετοχής, για να διατεθούν προς
πώληση. Επισημαίνεται ότι τα έσοδα θα πάνε μέχρι το τε-
λευταίο λεπτό στο σχολείο, ώστε οι ιστορίες των συγ-
γραφέων «εκτός από γέλια, να μπορούν να μεταμορφω-
θούν σε… πετρέλαιο για θέρμανση, μπογιά για το βάψιμο
μιας τάξης, πρωινό για τη σίτιση μαθητών με οικονομικές
δυσκολίες, σχολικά υλικά για τους μαθητές που δεν μπο-
ρούν να τα αγοράσουν, βιβλία για τον εμπλουτισμό μιας
σχολικής βιβλιοθήκης ή οτιδήποτε άλλο κρίνουν οι εκπαι-
δευτικοί και οι γονείς του σχολείου!»…

Αλλά το πιο ενδιαφέρον σημείο της «ιδέας» βρίσκε-
ται στους τρόπους με τους οποίους προτείνεται να «αξιο-
ποιηθεί» η προσφορά των αντιτύπων, στην αποστολή των
οποίων αναφέρεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

«Αφού οι Σύλλογοι Διδασκόντων ή Γονέων φροντί-
σουν να μείνει οπωσδήποτε ένα αντίτυπο στη Βιβλιοθήκη
αλλά και σε κάθε τμήμα του σχολείου για να το διαβάζουν
οι μαθητές, μπορούν να διαθέσουν προς πώληση τα υπό-
λοιπα σε εκθέσεις βιβλίου, συνεργαζόμενα καταστήματα
της περιοχής, παζάρι ή αλλού, στη συμβολική τιμή των 5
ευρώ… Θα μπορούν επίσης να απευθυνθούν στον Δήμο ή
να αναζητήσουν ακόμη και άλλους μικρούς τοπικούς χο-
ρηγούς οι οποίοι θα αγοράσουν τα βιβλία και θα τα χαρί-
σουν στα παιδιά. Οι ίδιοι οι μαθητές θα μπορούν να συμ-
μετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή. Φανταστείτε την
ικανοποίησή τους όταν συγκεντρώσουν τα χρήματα για
έναν σημαντικό σκοπό που μόνοι τους επέλεξαν. Έτσι, το
βιβλίο θα γίνει το μέσο και ίσως και η αφορμή για να ανα-
λάβουν δράση!»

Ουσιαστικά, ο Κύκλος λανσάρει ένα «παιχνίδι» στα
πλαίσια της αγοράς, για να στηριχθεί η λειτουργία του
«νέου σχολείου» ως αυτόνομη οικονομική μονάδα, με δι-
ευθυντή «μάνατζερ», ενώ εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά,
μπαίνουν στη θέση των υπαλλήλων που θα φροντίζουν
για την «οικονομική» πορεία της σχολικής «επιχείρησης».
Με την πρότασή του, υποκλίνεται και μάλιστα προωθεί την

«επιχειρηματική» σκλαβιά, στην οποία έχουν καταδικαστεί
τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα. Απαντά με το χειρότερο
τρόπο στο ερώτημα που θέτουν στους συγγραφείς τα παι-
διά όταν επισκέπτονται σχολεία, αν το βιβλίο είναι εμπό-
ρευμα ή κοινωνικό αγαθό! Σπρώχνει τους μαθητές, υπό
τύπον δήθεν παιχνιδιού, στο κυνήγι του κέρδους, βάζον-
τάς τους να συμμετέχουν σε διαδικασίες αγοραπωλησίας
και, μάλιστα, στο όνομα της ικανοποίησης ακόμα και των
βιοτικών τους αναγκών! Οι συγγραφείς πέφτουν έτσι στην
παγίδα των χορηγιών κι έρχονται να στοιχιστούν πίσω
από κάθε επιχειρηματία που, στις πλάτες των αδιεξόδων
της εκπαίδευσης, θέλει να διαφημιστεί αρχικά, αλλά και να
παρέμβει στην εκπαιδευτική διαδικασία στη συνέχεια. 

«Σημαντικός σκοπός», εξάλλου, για να δράσουν οι
μαθητές δεν μπορεί να είναι η ομαδική μετατροπή τους σε
«επιχειρηματίες», προκειμένου να ικανοποιηθεί περιστα-
σιακά η πείνα όσων από αυτούς ανήκουν σε λαϊκές οικο-
γένειες ανέργων, απλήρωτων, απολυμένων. Δράση για τέ-
τοιου είδους ζητήματα, μόνο μέσα σε διεκδικητικό πλαί-
σιο μπορεί να νοηθεί, αφού είναι αναμφισβήτητο ότι η ευ-
θύνη βαραίνει το κράτος και την πολιτεία. Σε αυτό το πλαί-
σιο οι συγγραφείς και μπορούν και πρέπει να είναι πα-
ρόντες με έργο και δράση, πλάι σε γονείς, μαθητές, εκ-
παιδευτικούς, για καλύτερο σχολείο (κατάλυμα, θέρ-
μανση, λειτουργικές ανάγκες), αλλά και καλύτερες συν-
θήκες ζωής και εκπαίδευσης για τα παιδιά (εμβόλια, σί-
τιση, επάρκεια διδακτικού προσωπικού με αξιοπρεπείς
μισθούς).

Αυτή η καθαρά πολιτική ενέργεια του «Κύκλου», ανε-
ξαρτήτως αν προοριζόταν για τέτοια ή όχι, εναρμονίζει
απολύτως τις δράσεις του μ’ εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Θεοποιεί την «ευκαιρία», προσφέροντάς τη στα παι-
διά σαν «παιχνίδι», αποξενώνοντάς τα παράλληλα από τις
έννοιες και του δικαιώματος και της διεκδίκησης.

Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι «Το γέλιο κάνει
καλό»! Αν όμως η προσπάθεια να το προκαλέσεις συνυ-
πάρχει με μια κίνηση –έστω και ακούσια– αποφυγής της
πραγματικότητας, τότε η προέλευσή του βασίζεται στην
ανοησία και, πέρα από ένα παροδικό ξέσκασμα, κανένα
καλό δεν πρόκειται να κάνει. Αν, αντίθετα, συνυπάρχει με
τη γνώση, τότε το κίνητρό του βρίσκεται στην αισιοδοξία
ότι, παρά τις δυσκολίες, η διέξοδος υπάρχει και είναι εφι-
κτή. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η συγκεκριμένη
δράση (που δεν αντιπροσωπεύει το σύνολο των μελών
του Κύκλου) μας βρίσκει απέναντι, όσο καλές προθέσεις
κι αν περικλείει, όσο ωραίες ιστορίες κι αν έχει το βιβλίο,
όσο «θετικά» κι αν βλέπουν την πρωτοβουλία κάποιοι δά-
σκαλοι ή γονείς, όσο «γουστόζικο» κι αν νομίζουν το παι-
χνίδι της αγοραπωλησίας οι μικροί μαθητές, που «παί-
ζουν» τους επιχειρηματίες όταν οι επιχειρηματίες παίζουν
με τη δυστυχία τους…

Μικροί επιχειρηματίες...
της Εύης Κοντόρα

μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ
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«Ο βασιλιάς άνθρακας»
της Μαρίνας Λώλη,

μέλους του ΔΣ της ΟΓΕ
Εμείς οι γυναίκες της

ΟΓΕ, που γνωρίζουμε από
πρώτο χέρι την εκμετάλ-
λευση και την καταπίεση
στην οποία υπόκεινται οι γυ-
ναίκες της εργατικής - λαϊκής
οικογένειας σήμερα, πα-
λεύουμε με κάθε τρόπο,
ώστε να κατακτήσουν οι γυ-
ναίκες των λαϊκών οικογε-
νειών όσο γίνεται πιο
υψηλό θεωρητικό-ιδεολο-
γικό επίπεδο, που συμβάλ-
λει στην ανάπτυξη της πολι-
τικής συνείδησης. Σήμερα,

είναι ανάγκη να γίνει συνείδηση και τρόπος δουλειάς των
πρωτοπόρων γυναικών η ενότητα επαναστατικής θεωρίας-
επαναστατικής πράξης. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανάγκη από
ένα είδος λογοτεχνίας που θα βοηθάει στη διαμόρφωση σκε-
πτόμενων ανθρώπων, ώστε να ξεχωρίζουν το δίκιο από το
άδικο. Με γνώμονα αυτά τα στοιχεία επιλέξαμε να σας πα-
ρουσιάσουμε το μυθιστόρημα του Άπτον Σίνκλερ, Ο Βασι-
λιάς Άνθρακας, που εκδόθηκε το Νοέμβρη του 2010 από τις
εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.

Ο Άπτον Σίνκλερ(1878-1968), είναι ένας Αμερικανός μυ-
θιστοριογράφος και πολιτικός συγγραφέας που αναμφίβολα
άφησε τη σφραγίδα του στη σύγχρονη αμερικανική κοινωνία,
συγγράφοντας πάνω από 90 βιβλία και έχοντας κερδίσει ένα
βραβείο Πούλιτζερ το 1943.

Με αφορμή τη σφαγή των εργατών στο Λάντλοου, έγραψε
τον Βασιλιά Άνθρακα (1917), που το αφιέρωσε στη γυναίκα
του. Η σφαγή στο Λάντλοου αφορά τη δολοφονία 19 αν-
θρώπων κατά την επέμβαση της Εθνοφρουράς του Κολο-
ράντο εναντίον ενός καταυλισμού 1.200 απεργών ανθρακω-
ρύχων. Συνέβη στις 20 Απρίλη του 1914. 

Στις αρχές της απεργίας, η εταιρεία, προκειμένου να την
καταπνίξει, προέβη σε έξωση των απεργών από τα οικήματα
στα οποία τους στέγαζε και προσέλαβε απεργοσπάστες. Οι
απεργοί δεν πτοήθηκαν. Έστησαν σκηνές στην περιοχή σε
στρατηγικό σημείο, ώστε να εμποδίζουν τους απεργοσπά-
στες να μπουν στα ορυχεία.

Στη συνέχεια η εταιρεία ζήτησε την παρέμβαση της εθνο-
φρουράς και ο κυβερνήτης του Κολοράντο συμφώνησε.
Ήταν εμφανές ότι στις 20 Απριλίου του 1914 η εθνοφρουρά
θα εισέβαλε και θα εκκένωνε τον καταυλισμό των απεργών.
Λίγο αργότερα έπεσε η πρώτη βολή, και ακολούθησε μάχη
χαρακωμάτων που οδήγησε στη σφαγή του Λάντλοου.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα γεγονότα του Λάντλοου,
οργανώθηκαν πικετοφορίες σε όλη τη χώρα. Ο Σίνκλερ,
συγκεκριμένα, στήθηκε επί μέρες έξω από τα γραφεία του
Ροκφέλερ στη Νέα Υόρκη, πραγματοποιώντας μια σιωπηρή
διαμαρτυρία.

Από αυτά τα γεγονότα, λοιπόν, επηρεάστηκε ο Σίνκλερ
και έγραψε το Βασιλιά Άνθρακα, κάτι που το αναφέρει και ο
ίδιος στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του, που έχει τίτλο
Υστερόγραφο. 

Ο κύριος ήρωας του μυθιστορήματος είναι ο Χαλ Γουόρ-

νερ. Θα περιμέναμε να δούμε έναν εργάτη ανθρακωρύχο στη
θέση αυτή, όμως ο Σίνκλερ κάνει την ανατροπή, επιλέγοντας
ένα φοιτητή, γόνο αστικής οικογένειας, ο οποίος επιλέγει να
περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές από τις σπουδές του στο
κολέγιο, παριστάνοντας τον εργάτη ανθρακωρύχο, προκει-
μένου να προβεί σε μια κοινωνιολογική μελέτη. Επιλέγει να
κάνει αυτή του τη μελέτη στο ορυχείο Πάιν Κρικ της πόλης
του Πέντρο, το οποίο ανήκει στον Πίτερ Χάριγκαν, αστό,
από τους ισχυρότερους ιδιοκτήτες ανθρακωρυχείων της πε-
ριοχής, ο οποίος χρηματοδοτεί και το κολέγιο στο οποίο
φοιτά ο Χαλ. Αποφασίζει, λοιπόν, να εργαστεί στα ορυχεία
με ψεύτικο όνομα, ντυμένος με ρούχα φτωχού εργάτη. 

Προσπάθησε και τελικά κατάφερε να εισχωρήσει στα ορυ-
χεία ως εργάτης, τον βλέπουμε να αγανακτεί ανακαλύπτοντας
τις επαίσχυντες και απάνθρωπες συνθήκες εκμετάλλευσης των
εργατών που βγάζουν τον άνθρακα. Η εταιρία ελέγχει όλη τη
ζωή των εργατών της. Τους ελέγχει όχι μόνο στην εργασία
τους, αλλά και στην καθημερινότητά τους. 

Οι συνθήκες εργασίας των ανθρακωρύχων είναι απάν-
θρωπες και μεσαιωνικές. Οι εργάτες ζουν ουσιαστικά σα
δούλοι, σαν αντικείμενα άνευ αξίας. Οι κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας είναι, φυσικά, κενό γράμμα, αφού υπάρχουν μόνο
στα χαρτιά και παραβιάζονται συνειδητά από τους υπευθύ-
νους. Αυτό θα φανεί ξεκάθαρα και στο ατύχημα που θα συμ-
βεί λίγο μετά από την άφιξη του Χαλ στο ορυχείο.

Οι μισθοί των εργατών δεν είναι μόνο μισθοί πραγματικής
πείνας, αλλά διαφέρουν ανάλογα και με την εθνότητα στην
οποία ανήκει ο εργάτης, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των ερ-
γατών είναι αλλοδαποί, όχι Αμερικανοί. Με αυτόν τον τρόπο,
φυσικά, διασπούν τους εργαζόμενους. Μάλιστα καλλιεργεί-
ται και ο ρατσισμός μεταξύ των ίδιων των εργατών, κάτι που
λειτουργεί επίσης προς όφελος των ιδιοκτητών. 

Ο Σίνκλερ τοποθετεί τα ζητήματα που πραγματεύεται με
το μυθιστόρημά του σε κοινωνικοταξική βάση. Είναι χαρα-
κτηριστικό το πώς αναδεικνύεται το γυναικείο ζήτημα μέσω
της Κοκκινομάλλας Μέρι, μιας κόρης ανθρακωρύχου που ζει
όλη τη ζωή της στον καταυλισμό. Η Μέρι είναι σε μια μόνιμη
απαισιοδοξία, γιατί ζει μέσα στη φτώχεια, την εξαθλίωση,
χωρίς μόρφωση, και σε ένα περιβάλλον που απεχθάνεται. Η
φυλετική πλευρά, η εκμετάλλευση της ως γυναίκας (με τις χα-
μαλοδουλειές τις οποίες κάνει για να ζήσει, τις προτάσεις που
της κάνει ο αστυνόμος του καταυλισμού για να ζήσει μαζί του
και να καλυτερέψει έτσι τη ζωή της) εντάσσεται από το συγ-
γραφέα στο ταξικό κομμάτι της εκμετάλλευσής της, την οποία
αντιλαμβάνεται και η ίδια η Μέρι μετά από το ατύχημα στο
ορυχείο. 

Η ζωή παρεμβαίνει και ανατρέπει και τα σχέδια του Χαλ
και των διωκτών του. Συμβαίνει μια τρομακτική έκρηξη στο
ορυχείο, που εγκλωβίζει μέσα εργάτες και προκαλεί πυρκαγιά
σε μία στοά. Οι «Αρχές» του καταυλισμού, για να προστα-
τεύσουν την ιδιοκτησία της εταιρίας, κλείνουν τις εισόδους
του ορυχείου και απομονώνουν τη συγκεκριμένη στοά, ώστε
να μην επεκταθεί η φωτιά και στις υπόλοιπες στοές. Και όλα
αυτά, αδιαφορώντας για τις ζωές των εργατών που έχουν εγ-
κλωβιστεί. Αυτό το γεγονός είναι και το καταλυτικό για την
πλοκή του μυθιστορήματος. Είναι το κλειδί με το οποίο ο
συγγραφέας θα μας δώσει ένα πραγματικά αξιόλογο έργο!
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Παραθέτουμε ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο:

Ο Χαλ έψαχνε μια ευκαιρία για να μιλήσει στη Μέρι
Μπερκ. Δεν είχαν βρει ούτε μια στιγμή να μιλήσουν ιδιαι-
τέρως μετά από τη συνάντηση με την Τζέσι Άρθουρ και
τώρα εκείνος θα έφευγε μακριά για πολύ καιρό. Ήθελε να
μάθει τα σχέδια της Μέρι για το μέλλον και κυρίως ποια
ήταν η ψυχολογική της κατάσταση. Αν είχε καταφέρει να
βγάλει αυτό το κορίτσι από την απόγνωση, τότε το καλο-
καιρινό τμήμα της εφαρμοσμένης κοινωνιολογίας δεν είχε
αποτύχει ολοσχερώς!

Της ζήτησε να πάει μαζί του για να αποχαιρετήσει τον
Τζον Εντστρομ, είχε να τον δει από εκείνη την απότομη
αναχώρησή τους από του ΜακΚέλαρ, όταν ο Χαλ έφυγε
αστραπή για το τρένο του Πίτερ Χάριγκαν. Κάτω στην υπο-
δοχή, ο Χαλ εξήγησε στον αδερφό του, ο οποίος ανέμενε
την αναχώρησή τους, όλες τις δουλειές που είχε να κάνει.
Εκείνος δεν έκανε κανένα σχόλιο, απλώς ζήτησε –αν ο Χαλ
δεν είχε αντίρρηση– να τον ακολουθήσει. Δεν τον ένοιαζε
να γνωρίσει την Ιρλανδή Ζαν Ντ’ Αρκ, θα στεκόταν παρά-
μερα ώστε να μην αναμιχθεί στη συζήτηση του Χαλ με την
κυρία. Όμως επιθυμούσε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε
για την προστασία του αδερφού του. Έτσι ξεκίνησε η λιτα-
νεία στο φεγγαρόφως –μπροστά ο Χαλ και η Μέρι, πίσω ο
Έντουαρντ τον οποίο ακολουθούσε ο συνδαιτυμόνας του στο
δείπνο, ο «εμπορικός αντιπρόσωπος εργαλείων»!

Ο Χαλ δεν ήξερε πώς ν’ αρχίσει την αποχαιρετιστήρια
κουβέντα με τη Μέρι. Δεν είχε ιδέα πώς αισθανόταν απέ-
ναντί του και παραδέχτηκε, με μια ενοχική σουβλιά, πως
ελαφρώς φοβόταν να μάθει! Σκέφτηκε πως το καλύτερο θα
ήταν να είναι κεφάτος, έτσι άρχισε να της λέει πόσο κατα-
πληκτική θεωρούσε τη στάση της κατά τη διάρκεια της
απεργίας. Όμως εκείνη δεν έδωσε καμιά απάντηση στα
σχόλιά του, και, τελικά, κατάλαβε πως ήταν απασχολημένη
με τις δικές της σκέψεις.

– Θέλω να σου πω κάτι! άρχισε ξαφνικά εκείνη. Πριν
μερικές μέρες ήξερα τι ήθελα να σου πω, μα τώρα όχι.

– Λοιπόν, γέλασε εκείνος, πες το όπως το είχες τότε στο
μυαλό σου.

– Όχι, είχε πίκρα –και τώρα είμαι εδώ, γονατιστή μπρο-
στά σου.

– Όχι ότι θέλω να γίνεις πικρή, είπε ο Χαλ, ενώ συνέ-
χιζε να γελάει, αλλά εγώ είμαι αυτός που πρέπει να γονα-
τίσει μπροστά σου. Όπως γνωρίζεις, δεν κατάφερα τίποτα.

– Έκανες ό,τι μπορούσες, πολύ περισσότερα απ’ όλους
μας. Θέλω να ξέρεις πως αυτό δεν το ξεχνώ. Αλλά θέλω
ν’ ακούσεις και τ’ άλλο!

Περπατούσε κοιτώντας μπροστά, διπλώνοντας νευρικά
τα χέρια της.

– Λοιπόν, είπε εκείνος, προσπαθώντας να διατηρήσει την
κεφάτη διάθεση.

– Θυμάσαι τη μέρα μετά από την έκρηξη; Θυμάσαι που
’πα να ’ρθω μαζί σου; Το παίρνω πίσω.

– Φυσικά, είπε αμέσως εκείνος. Ήσουν ταραγμένη, Μέρι.
Δεν ήξερες τι έλεγες.

– Όχι, όχι. Δεν είν’ έτσι! Αλλά άλλαξα γνώμη. Δε θέλω
να το σκάσω.

– Στο είπα πως έτσι θα το έβλεπες τελικά, είπε εκείνος.
Δεν αξίζει να το κάνεις αυτό για κανέναν άντρα.

– Α, φίλε, είπε εκείνη. Τούτη η γλώσσα σου καλμάρει,
αλλά καλύτερα να ξέρεις την αλήθεια. Είναι που ’δα εκείνο
το κορίτσι. Την μισώ!

Περπάτησαν λίγο ακόμα σιωπηλοί. Ο Χαλ μπορούσε να
καταλάβει πως εδώ είχε να κάνει με ένα δύσκολο ζήτημα. 

– Δε θέλω να το παίξω ηθικολόγος, Μέρι, είπε ευγε-
νικά, αλλά θα δεις ότι θ’ αλλάξεις γνώμη. Δε θα την μισείς.
Θα την λυπάσαι.

Άρχισε να γελάει με ένα γέλιο σκληρό, τραχύ. 
– Τι ’ναι αυτό τ’ αστείο;
– Το ξέρω. Μπορεί έτσι να μοιάζει. Αλλά μια μέρα θα

καταλάβεις. Εσύ ζεις και παλεύεις για κάτι υπέροχο. Ενώ
εκείνη –δίστασε για λίγο γιατί ούτε αυτός ήταν σίγουρος
πώς αντιλαμβανόταν το ζήτημα– έχει τόσα να μάθει. Ίσως
να μην τα μάθει ποτέ. Θα χάσει μερικά πολύ καλά πράγ-
ματα.

– Ξέρω ένα πολύ καλό πράγμα που δε θέλει να χάσει,
είπε η Μέρι βλοσυρά, κι αυτό είναι ο κ. Χαλ Γουόρνερ. 

Αφού περπάτησαν για λίγο ακόμα χωρίς να μιλούν, συμ-
πλήρωσε: 

– Θέλω να με καταλάβετε, κ. Γουόρνερ...
– Αχ, Μέρι! την ικέτευσε. Μη μου φέρεσαι έτσι! Ο Τζόε

είμαι.
– Εντάξει, είπε εκείνη, είσαι ο Τζόε. Θα σου θυμίζει

αυτήν τη μικρή περιπέτεια, να ’σαι εργάτης για λίγες βδο-
μάδες. Αυτό είναι μέσα σ’ εκείνα που πρέπει να σου πω.
Έχω την περηφάνια μου κι ας είμαι κόρη φτωχού ανθρα-
κωρύχου. Εκείνη τη μέρα βρήκα τη θέση μου.

– Πώς το εννοείς αυτό; ρώτησε εκείνος.
– Δεν καταλαβαίνεις; Αλήθεια; 
– Αλήθεια, δεν καταλαβαίνω, απάντησε αυτός.
– Είσαι χαζός με τις γυναίκες, Τζόε. Δεν είδες τι μου

’κανε το κορίτσι! Για ’κείνη ήμουν ένα μαμούνι. Δεν ήξερε
αν ήμουν απ’ αυτά που δαγκώνουν και δεν το ρίσκαρε.
Έτσι, να, με πέταξε έξω –είπε κι ανοιγόκλεισε το χέρι της–
, όπως κάνει κάποιος για να διώξει ένα μαμούνι. 

– Έλα, τώρα, είπε ικετευτικά ο Χαλ. Γίνεσαι άδικη!
– Είμαι όσο δίκαιη μου λέει το μέσα μου, Τζόε. Έφυγα

και ξηγήθηκα μια και καλή. Τόσο μπορώ να δω. Δε φταίει
αυτή, ίσως έτσι είναι η τάξη της. Έτσι είστε όλοι εσείς.
Ακόμα κι οι καλύτεροί σας, ακόμα κι εσύ, Τζόε Σμιθ!

– Ναι, απάντησε εκείνος, αυτό το είπε κι ο Τιμ Ράφερτι.
– Ο Τιμ παραμίλησε, αλλά κάποια απ’ αυτά που είπε

είναι αλήθεια. Νομίζεις πως ήρθες εδώ κι έγινες ένας από
μας, πως έγινες εργάτης. Δεν μπορούν να σου πουν τα λο-
γικά σου τη διαφορά, ότι είναι μια χαράδρα χιλιάδες μίλια
μεταξύ ενός φτωχού αγράμματου κοριτσιού στον καταυλι-
σμό ενός ορυχείου και μιας κυρίας, κόρης κάποιου πλουσίου;
Μου ’λεγες να μην ντρέπομαι για τη φτώχεια μου. Όσο
καλός φίλος κι αν αισθάνεσαι με όσους είναι κατώτεροί σου,
θα με σύγκρινες ποτέ μ’ αυτήν; Αυτό δεν έδειξες όταν ήμα-
σταν στους Μινέτι;

– Μα δεν καταλαβαίνεις, Μέρι, απάντησε, προσπαθών-
τας να γελάσει. Συνήθισα να υπακούω την Τζέσι! Την ξέρω
πολύ πριν γνωρίσω εσένα.

– Αχ, Τζόε! Έχεις καλή καρδιά, μιλάς ωραία. Μα δε
θες να μάθεις την αλήθεια; Εσύ λες πως ήρθες εδώ για να
μάθεις την αλήθεια!

– Ναι, απάντησε ο Χαλ χαμηλόφωνα και δεν την διέ-
κοψε ξανά.

***
Η φωνή της Μέρι χαμήλωσε, ο Χαλ σκέφτηκε πόσο

ζεστή και πλούσια γινόταν όταν ένιωθε βαθιά συγκίνηση.
Εκείνη συνέχισε να μιλάει:

– Έζησα όλη μου τη ζωή στο ορυχείο, Τζόε Σμιθ. Είδα
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ανθρώπους να τους κλέβουν, να τους δέρνουν, γυναίκες να
κλαίνε, παιδιά να πεινάνε. Είδα την εταιρία σαν ένα μεγάλο
κακό τέρας να τους τρώει. Μα ποτέ δεν ήξερα γιατί ή τι
σήμαινε αυτό, μέχρι εκείνη τη μέρα στους Μινέτι. Βλέπεις,
διάβαζα για πλούσιες κυρίες στα βιβλία. Ποτέ δε μίλησα
με καμιά απ’ αυτές, ούτε έπρεπε ν’ ανεχτώ κάποια απ’
αυτές, όπως θα ’λεγες κι εσύ. Εκεί, όμως, το ’κανα. Και
μεμιάς έμοιαζα να ξέρω πού πάνε τα λεφτά από το ξεζού-
μισμα των ανθρακωρύχων. Είδα γιατί μας κλέβουν, γιατί
ρημάζουν τη ζωή μας. Γι’ αυτές τις πλούσιες κυρίες σαν
αυτή, για να ’ναι λαμπερές κι απαλές! Δε θα ’ταν τόσο
άσχημα, αν δεν ερχόταν όταν τόσοι άντρες και παιδιά πέ-
θαιναν κάτω απ’ τη Γη –πέθαιναν γι’ αυτό το απαλό άσπρο
δέρμα, γι’ αυτά τα απαλά άσπρα χέρια, για όλα αυτά τα
μετάξια που μέσα τους στριφογύριζε. Χριστέ μου, Τζόε, ξέ-
ρεις πώς μου φάνηκε; Σαν τις αφράτες γάτες με το γυαλι-
στερό τρίχωμα, που ’χουν μόλις φάει όλη τη φωλιά με τα
μωρά ποντίκια κι είναι το μούτρο τους μέσα στο αίμα!

Η Μέρι σταμάτησε, καθώς ανέπνεε με δυσκολία. Ο Χαλ
παρέμεινε σιωπηλός, εκείνη συνέχισε:

– Ξηγήθηκα με τον εαυτό μου, Τζόε! Δε θέλω να νομί-
ζεις πως είμαι καλύτερη απ’ ό,τι είμαι, μα ρώτησα τον
εαυτό μου: «Την μισείς μ’ όλη σου τη δύναμη γι’ αυτούς
που είναι κάτω απ’ τη Γη; Ή μήπως για τον έναν που συ
θέλεις, μα είναι δικός της;» Ήξερα την απάντηση! Αλλά
μετά ρώτησα τον εαυτό μου κάτι ακόμα: «Θα μπορούσες
να γίνεις σαν αυτήν, αν το ’θελες; Θα ’κανες αυτό που αυτή
κάνει τώρα; Θα το ’λεγε η ψυχή σου;» Και, μα το Θεό που
μ’ ακούει, Τζόε, λέω την αλήθεια: Όχι, δε θα το ’κανα! Δε
θα το ’κανα ούτε για την αγάπη του τελευταίου άντρα πάνω
στη Γη!

Είχε σηκώσει τη σφιγμένη γροθιά της καθώς μιλούσε.
Την άφησε να πέσει πάλι κάτω, περπατούσε με μεγάλα βή-
ματα, χωρίς να του ρίχνει ούτε μια ματιά.

– Ούτε σε χίλια χρόνια δε θα καταλάβεις, Τζόε, τι
ένιωσα στο σπίτι των Μινέτι. Την ντροπή που πήρα όχι γι’
αυτό που ’κανε σε ’μένα, αλλά γι’ αυτό που ’γινε μπροστά
στα μάτια μου! Εγώ, κόρη μεθύστακα ανθρακωρύχου, κι
αυτή –δεν ξέρω τι ’ναι ο πατέρας της– αλλά είναι σαν πριγ-
κιπέσα και το ξέρει. Και τούτο είναι που μετράει, Τζόε!
Δεν είναι ότι έχει τόσα λεφτά και τόσα ακριβά πράγματα.
Αλλά που ξέρει να μιλά κι εγώ όχι, που η φωνή της είναι
γλυκιά κι εμένα είναι άσχημη όταν θυμώνω, όπως τώρα.
Όχι, είναι που είναι τόσο σίγουρη! Αυτή ’ναι η λέξη που
βρήκα να πω. Είναι σίγουρη, πολύ σίγουρη, πάρα πολύ σί-
γουρη! Έχει ακριβά πράγματα, πάντα τα ’χε, έχει το δι-
καίωμα να τα ’χει! Κι εγώ έχω δικαίωμα μόνο στο τίποτα
ή στα προβλήματα, με κυνηγάει μέρα-νύχτα η μιζέρια κι ο
φόβος, έχασα ακόμα και τη στέγη που ’χα πάνω απ’ το κε-
φάλι μου! Τζόε, ξέρεις πως έχω νεύρο, δε με καθίζεις εύ-
κολα κάτω. Μα, όταν έμαθα μια και καλή τη θέση μου,
ξεθύμανα, κρύφτηκα, έχωσα τη μούρη μου στη μουτζούρα,
γιατί έβραζε μαύρος θυμός μέσα μου! Είπα στον εαυτό μου:
«Έτσι ’ναι! Έχει κάτι καλύτερο από ’σένα! Είναι λεπτοκα-
μωμένη. Κοίτα τα χέρια της!», είπε και τέντωσε τα χέρια
της στο φεγγαρόφωτο με μια απότομη παθιασμένη κίνηση.

– Γι’ αυτό κι αυτή έχει δικαίωμα πάνω στον άνθρωπό
της κι είμαι χαζή που σήκωσα τα μάτια μου πάνω του!
Πρέπει να τον δω να φεύγει μακριά κι εγώ να λουφάξω
πίσω στο τρύπιο τσαρδί μου! Ναι, αυτή ’ναι η αλήθεια! Κι
όταν του το λέω αυτό, τι νομίζεις πως απαντά; Μου λέει
ήρεμα κι ευγενικά ότι πρέπει να την λυπάμαι κι από πάνω!

Χριστέ μου! Έχεις ξανακούσει κάτι τέτοιο;
Δε μιλούσαν για αρκετή ώρα. Ο Χαλ τώρα δεν είχε τι

να πει, ακόμα και αν ήθελε να μιλήσει. Ήξερε πως είχε
βρει αυτό που έψαχνε! Αυτή ήταν η γυμνή αλήθεια του τα-
ξικού πολέμου!

– Τώρα, συμπέρανε η Μέρι, με τις γροθιές σφιγμένες
και με ανάλογη φωνή, τώρα ξηγήθηκα. Δεν είμαι σκλάβα.
Έχω το ίδιο δικαίωμα στη ζωή όπως αυτές οι κυρίες. Ξέρω,
φυσικά, πως ποτέ δε θα ’ναι έτσι. Ποτέ δε θα βάλω ωραία
ρούχα, ούτε θα ζήσω σε όμορφο σπίτι, ούτε θα ’χω τον
άντρα που θέλω. Αλλά θα ξέρω ότι θα ’χω κάνει κάτι για
να λευτερώσω τους εργάτες από την ντροπή που τους φορ-
τώνουν. Αυτό είναι για ’μένα η απεργία, Τζόε! Η απεργία
μου ’δειξε το δρόμο. Αυτήν τη φορά χάσαμε, αλλά δεν έγινε
αυτό που ίσως νόμιζες. Θα κάνω κι άλλες απεργίες πριν
τα παρατήσω και δε θα τις χάσω όλες!

Σταμάτησε να μιλάει. Ο Χαλ περπατούσε δίπλα της,
καθώς τον αναστάτωναν αντιφατικά συναισθήματα. Αυτό
που φανταζόταν η Μέρι ήταν αλήθεια. Θα έκανε περισσό-
τερες απεργίες! Ένιωθε χαρούμενος, περήφανος γι’ αυτό.
Ύστερα, όμως, του ήρθε η σκέψη πως ενώ εκείνη, ένα κο-
ρίτσι, θα συνέχιζε τον ανηλεή πόλεμο, εκείνος, ένας άντρας,
θα έτρωγε ψητό φιλέτο στη λέσχη!

– Μέρι, είπε εκείνος, ντρέπομαι για τον εαυτό μου...
– Δεν είναι έτσι, Τζόε! Δεν έχεις λόγο να ντρέπεσαι. Τι

φταις εσύ που γεννήθηκες πλούσιος...
– Ίσως έτσι είναι, Μέρι. Όταν, όμως, ένας άνθρωπος

γνωρίζει ότι δεν έχει πληρώσει ποτέ στη ζωή για όλα όσα
απολαμβάνει, τότε σίγουρα το λιγότερο που μπορεί να
κάνει είναι να ντρέπεται. Ελπίζω να προσπαθήσεις να μη
με μισήσεις, όπως τους υπόλοιπους πλουσίους.

– Ποτέ δε σε μίσησα, Τζόε! Ούτε λεπτό! Στο λέω, είσαι
τίμιος κι αληθινός, σ’ αγαπάω όσο ποτέ. Τώρα μπορώ να
το πω, γιατί δε θα σ’ έχω. Το ’δα το άλλο κορίτσι, ξέρω
πως ποτέ δε θα ’σουν ευτυχισμένος μαζί μου. Δε ξέρω αν
πρέπει να το πω, αλλά λέω πως ούτε μ’ αυτή θα ’σαι τελικά
ευτυχισμένος. Όπως και να ’χει, θα ’σαι πάντα δυστυχι-
σμένος. Ο Θεός να σε βοηθήσει! 

Αυτά τα τελευταία λόγια έδειχναν πως το κορίτσι είχε
διαβάσει σε βάθος την ψυχή του. Σε τέτοιο βάθος, που ο
Χαλ δεν τολμούσε να απαντήσει. Περνούσαν από μια λάμπα
του δρόμου, εκείνη τον κοίταξε για πρώτη φορά από τη
στιγμή που άρχισαν να περπατούν μαζί και είδε τη στενο-
χώρια στο πρόσωπό του. Η φωνή της, ξαφνικά, έγινε τρυ-
φερή.

– Τζόε, δείχνεις άσχημα. Είναι καλό που φεύγεις απ’
αυτό το μέρος!

Προσπάθησε να χαμογελάσει, αλλά το αποτέλεσμα ήταν
αδύναμο.

– Τζόε, συνέχισε, μου ζήτησες να ’μαι φίλη σου. Ε, λοι-
πόν, θα ’μαι!

Ο Χαλ κατάλαβε. 
– Μέρι, δε θα ξεχάσει ποτέ ο ένας τον άλλον, της είπε

κάπως κουμπωμένος.
– Σίγουρα, φίλε! αναφώνησε εκείνη. Κάποια μέρα θα

κάνουμε κι άλλη απεργία, σαν αυτή στο Νορθ Βάλεϊ.
Ο Χαλ έσφιξε το μεγάλο χέρι της. Όμως, όταν ξαφνικά

θυμήθηκε τον αδερφό του που τους ακολουθούσε με παγερή
επισημότητα, τότε το άφησε και δεν κατάφερε να πει όλα
εκείνα τα ωραία που είχε στο μυαλό του. Αποκαλούσε τον
εαυτό του επαναστάτη, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
γίνει αισθηματίας παρουσία του Έντουαρντ!
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Διεθνή
Επιμέλεια:

Πολιτιστική Επιτροπή 
του Προεδρείου της ΟΓΕ

Το 2009 υπογράφτηκε μια σύμβαση που σηματοδο-
τούσε καθοριστική στροφή στα πολιτιστικά πράγματα
της Ελλάδας. Με τη σύμβαση αυτή, το κράτος ουσια-
στικά παραχωρούσε την Εθνική Λυρική Σκηνή και την
Εθνική Βιβλιοθήκη, αλλά και τη γη για την ανάπτυξη
των δράσεών τους, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το
«Κέντρο Πολιτισμού», όπως είναι η κάπως αυτάρεσκη
ονομασία των εγκαταστάσεων που θα φέρνουν το
όνομα του εφοπλιστή και τη σφραγίδα του «Ιδρύματός»
του, προβλέπεται να έχει ανοίξει τις πύλες του ως το
τέλος του 2015.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα μεταστεγαστεί από το Θέ-
ατρο Ολύμπια στο νεόδμητο μέγαρο που πυρετωδώς
ετοιμάζεται στο ΔΕΛΤΑ του Φαλήρου. Πρόκειται για
κτήριο έκτασης 28.000 τ.μ. «Ένα αρχιτεκτονικό κό-
σμημα, σχεδιασμένο ώστε να αναβαθμίζει την εμπειρία
της όπερας τόσο για το κοινό όσο και για τους καλλιτέ-
χνες… Με κορυφαία ακουστική, τεχνολογικές δυνατό-
τητες, ευελιξία στην εναλλαγή των σκηνικών και αι-
σθητική, που θα το κατατάξουν μεταξύ των καλύτερων
λυρικών θεάτρων του κόσμου…» Έτσι τουλάχιστον
διαφημίζει τη μελλοντική της στέγη η Εθνική Λυρική
Σκηνή, όπως διαβάζουμε στη διαδικτυακή της σελίδα.
«Ένα από τα μεγαλύτερα έργα… υπόδειγμα επιχειρη-
ματικής επένδυσης, καθώς μακριά από τις γραφειοκρα-
τικές καθυστερήσεις του Δημοσίου, με σωστό σχεδια-
σμό και άοκνη εργασία (από ποιους άραγε;…) ακολου-
θεί πιστά το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του»,
επαινεί άλλη –δημοσιογραφικής προσέγγισης– ιστο-
σελίδα.

Κατά συνέπεια, μέχρι το 2016, που προβλέπεται ότι
θα ξεκινήσει η λειτουργία της ΕΛΣ στο καινούργιο κτή-
ριο, πρέπει να έχει «αναπτυχθεί» το κοινό της. Που ση-
μαίνει ότι χρειάζεται να διαμορφωθούν οι συνθήκες
για να διευρυνθεί όσο γίνεται περισσότερο αυτό το
κοινό. Το τελευταίο λοιπόν διάστημα εμφανίζεται μία
εξωστρέφεια από την ΕΛΣ. Ανοιχτές πρόβες σε δημό-
σιους χώρους, θεματικά αφιερώματα μέσα στην πόλη,
«Λυρικό Λεωφορείο» στις πλατείες, όπερες σε εργα-
τικές γειτονιές, λυρικά δρώμενα από τη Βαρβάκειο
Αγορά μέχρι το λιμάνι του Πειραιά («Όπερα της Βαλί-
τσας»)… Μία διαφημιστική δωρεά του Ιδρύματος (λυ-
πάται κανείς τα λεφτά που θα του φέρουν άλλα;…), με
αρκετά στοιχεία εντυπωσιασμού και κάποια ψήγματα
τέχνης για τους πληβείους, που δεν έχουν ξαναδεί
όπερα και δεν τους πειράζει να τη γνωρίσουνε στο πε-
ρίπου. Χωρίς τον ήχο της μεγάλης ορχήστρας, πετσο-
κομμένη κατά το δοκούν, κυρίως όμως χωρίς σοβαρή
προοπτική. Πόσο εύκολο είναι γι’ αυτό τον κόσμο ν’

απολαύσει μελλοντικά μία κανονική παράσταση μέσα
στο περιβόητο αρχιτεκτονικό κόσμημα το οποίο, έτσι κι
αλλιώς, δεν σχεδιάστηκε για τέτοιο κοινό;…

Η σύμβαση με το «Ίδρυμα» αναφέρει ότι για να επι-
βιώσει ο Οργανισμός που φτιάχνεται στο Φάληρο και
για να αντεπεξέλθει η ΕΛΣ στα έξοδά της θα πρέπει να
έχει εισιτήριο 75 ευρώ! Αξίζει να σημειωθεί ότι το
75ευρω είναι δεδομένο, ανεξαρτήτως της προβλεπό-
μενης από το κράτος ετήσιας επιχορήγησης (ύψους 13
εκατομμυρίων), και χωρίς να υπολογίσουμε ότι η ΕΛΣ
κινδυνεύει με μείωση του προϋπολογισμού της γιατί
συγκαταλέγεται ανάμεσα στους οργανισμούς που δεν
έχουν ισοσκελισμένο ισολογισμό.

Από την άλλη μεριά, το «Ίδρυμα» συνεπάγεται
σαφώς αλλαγμένες εργασιακές σχέσεις για τους καλ-
λιτέχνες. Ο σχεδιασμός (της Ε. Ε. αλλά και σε διεθνές
επίπεδο) απαιτεί για την Τέχνη φτηνούς εργάτες με αυ-
ξημένη «κινητικότητα» γιατί δεν ευνοούνται τα μόνιμα
σχήματα. Το Ίδρυμα, εξάλλου, ως ιδιώτης, θα έχει κα-
θοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ρεπερτορίου. Σε
οποιαδήποτε περίπτωση, με 75 ευρώ εισιτήριο, το
κοινό δεν μπορεί παρά να είναι πολύ συγκεκριμένο. Κι
ενώ επί σκηνής η «Μιμί» θα πεθαίνει από φτώχεια
μέσα σε μια μποέμικη σοφίτα, στην πλατεία του θεά-
τρου οι ζάπλουτες κυρίες θα πλαντάζουν στο κλάμα,
πνιγμένες στα κοσμήματα και στην ανία της τάξης
τους… Όσο για την αληθινή Τέχνη, έχει από τώρα κιό-
λας καταδικαστεί να πλανιέται σε μια υπερπολυτελή
αίθουσα, μάταια ψάχνοντας να βρει τους φυσικούς
αποδέκτες της. Η «αναβαθμισμένη εμπειρία της όπε-
ρας, τόσο για το κοινό όσο και για τους καλλιτέχνες»
θα χρειαστεί να περιμένει κάμποσο ακόμα, τουλάχιστον
ώσπου να καταφέρει η Λυρική Σκηνή να στεγαστεί σε
ένα αμιγώς δημόσιο θέατρο, με κοινωνικό έλεγχο,
αποκλειστικά επιχορηγούμενο από το κράτος, με θεα-
τρική υποδομή σε όλη τη χώρα. 

Ο… «ιδρυματισμός» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής
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Οριοθετήθηκε το 1836 από το Φρειδερίκο Γκέρτ-
νερ, τότε αρχιτέκτονα των ανακτόρων. Το 1839, ο
Βαυαρός γεωπόνος Σμάρατ οργάνωσε και επέβλεψε
τις φυτευτικές εργασίες. Αρχικά φυτεύτηκαν 15.000
καλλωπιστικά φυτά που μεταφέρθηκαν από τη Γένοβα,
αλλά και αυτοφυή είδη που έφερε από το Σούνιο και
την Εύβοια ο επίσης γεωπόνος Φρειδερίκος Σμιτ. 

Ο λόγος για τον πρώην «Βασιλικό Κήπο», που έγινε
«Εθνικός» το 1927 (κατά την περίοδο της αβασίλευτης
δημοκρατίας). 

Από τότε μέχρι τώρα, εκατομμύρια επισκεπτών βρή-
καν ανάπαυση στα παγκάκια του και δροσιά το καλο-
καίρι στα κιόσκια του. Χιλιάδες παιδιά τάισαν πάπιες,
χάζεψαν τις πολυπληθείς γάτες κι έπαιξαν μπάλα, κρυ-
φτό και κυνηγητό.
Ζευγάρια έκαναν
στα μονοπάτια του
ρομαντικούς περι-
πάτους. Μαμάδες
κάθισαν κάτω από
δέντρα, κουνών-
τας νωχελικά τα
καροτσάκια με τα
μωρά τους. Ηλι-
κιωμένοι αναπό-
λησαν δίπλα στην
πρασινάδα τον
παλιό καιρό, απο-
λαμβάνοντας τον
ήλιο.

Ο Κήπος,
ωστόσο, χρειάζε-
ται να «αναπλαστεί». Και, όπως είναι της μόδας τελευ-
ταία οι παραχωρήσεις, κρίθηκε καλό να παραχωρηθεί
η ανάπλαση σε κάποιον επιχειρηματία. Όχι βέβαια σε
οποιονδήποτε, αλλά στον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελ-
λήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) Δημήτρη Δασκαλόπουλο…
Πασίγνωστος ο βιομήχανος για τις κατά καιρούς προ-
κλητικές δηλώσεις του, φαίνεται πως μπήκε στον πει-
ρασμό να κάνει ακόμα μία… Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο
Δασκαλόπουλος αποφάνθηκε ότι επιτέλους (!) ο
Κήπος δεν θα είναι ιδιοκτησία κάποιων. 

Οι κάποιοι είναι προφανώς όσοι έκοβαν τις βόλτες
τους στον ως τώρα φιλόξενο Κήπο, που –κακώς ίσως
για το βιομήχανο– έχει ανοιχτές τις πόρτες του στο
κοινό από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου… Ο
«φιλότεχνος» επιχειρηματίας έχει μεγαλεπήβολα σχέ-
δια για το χώρο του οποίου την ανάπλαση –λέει– θα

«δωρίσει». Θα «δωρίσει»;… Ας λέμε τα πράγματα με
τ’ όνομά τους. «Δωρεά» ίσον «επένδυση». Αυτοί δε
«χαρίζουν» ούτε καραμέλα μπαγιάτικη σ’ ορφανό
παιδί. Και να σου σφίξουν το χέρι, μέτρα μετά τα δά-
χτυλά σου... 

Επιπλέον, ο «πρόεδρος» έχει και το ψώνιο της «Τέ-
χνης». Λογαριάζει τον εαυτό του για «μαικήνα», αφού
το ’χει βάλει σκοπό να μας «εκπολιτίσει» μ’ «έργα τέ-
χνης» εισαγόμενα, φέρνοντας Γάλλο αρχιτέκτονα
(χωρίς διαγωνισμό!) και διευθύντρια λονδρέζικης
γκαλερί! Οι εικαστικοί καλλιτέχνες του τόπου μας μέ-
νουν φυσικά έξω από το νυμφώνα. Η «διαδικασία»
προβλέπει οργάνωση εκθέσεων και αναθέσεις έργων
χωρίς διαγωνισμούς και ανοιχτές προσκλήσεις που

θα εξασφάλιζαν τη
διαφάνεια και την
αξιοκρατία στην
κρίση των προτά-
σεων. Σαν αποτέ-
λεσμα, οι καλλιτε-
χνικές ανησυχίες
του «μαικήνα»
μάλλον θα φέρουν
τους Αθηναίους
«ιθαγενείς» μπρο-
στά σε «καθρε-
φτάκια» του τύπου
«τέχνη για την
τέχνη» κι άλλα πα-
ρόμοια, ενώ ορα-
τός είναι και ο κίν-
δυνος αλλοίωσης

της φυσιογνωμίας του Εθνικού Κήπου ως δημόσιου
χώρου πρασίνου, σε βάρος του αθηναϊκού λαού. 

Οπωσδήποτε, η καταπάτηση των νόμων (σε αυτή την
περίπτωση μιλάμε για κατάφωρη παραβίαση!) δεν
προκαλεί εντύπωση σε κανέναν. Έχουν το καρπούζι,
έχουν και το μαχαίρι. Μπορούν, επομένως, να υπερα-
σπίζονται τους νόμους τους (όταν εξακολουθούν να
τους χρειάζονται) ή να τους πετάνε στα σκουπίδια (όταν
παύουν να τους εξυπηρετούν), αντικαθιστώντας τους
με άλλους ή και με τίποτα... 

Στο σύστημά τους, άλλωστε, πολύ «νερό» χωράνε
και οι έννοιες. Η έννοια του «δημόσιου χώρου» είναι
μία από αυτές αφού, και η κυβέρνηση και ο δήμος της
Αθήνας επί χρόνια αρνούνται να εφαρμόσουν τη «δική
τους» σχετική με την τέχνη νομοθεσία που αφορά στο
δημόσιο χώρο. 

Ο… «εκπολιτισμός» του Εθνικού Κήπου

Πολιτισμός

* Aγαπητές αναγνώστριες, σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα της ΟΓΕ ανανεώνεται κάθε μήνα σε θέματα πολιτισμού.
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Πολιτισμός

Τη δεύτερη μέρα του Φλεβάρη (2014), πλήρης ημε-
ρών και αγώνων, πλήρης οραμάτων και ιδανικών που
τα έκανε πράξη με τη δράση και με την τέχνη της, η
αγωνίστρια χαράκτρια Ζιζή Μακρή άφησε τη δική μας
γειτονιά για να πάρει τη θέση της στο πάνθεον όσων
αγάπησαν βαθιά τη ζωή και πάλεψαν για να την παρα-
δώσουν στο μέλλον ομορφότερη, καλύτερη, δικαιό-
τερη.

Μυήθηκε στον κόσμο της χαρακτικής από τον Δ. Γα-
λάνη, στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού, στα
τέλη της δεκαετίας του ’40. Το ψηφιδωτό ήταν η δεύ-
τερη μεγάλη της αγάπη. Η Ζιζή Μακρή υπήρξε από τους
λίγους καλλιτέχνες που δούλεψε ψηφιδωτό, διοχε-
τεύοντας την ευαισθησία και τη μαστοριά της στα μικρά
κομματάκια του γυαλιού που χρησιμοποιούσε. Γεννη-
μένη στο Βελιγράδι, εγκαταστάθηκε το 1951 στην Ουγ-
γαρία, με το σύντροφο της ζωής της, το γλύπτη Μέμο
Μακρή, όπου φιλοτέχνησε συνολικά τέσσερα μεγάλα
έργα για δημόσια κτήρια, ενώ το 1973 παρουσίασε μι-
κρούς ψηφιδωτούς πίνακες. Οι διαστάσεις έγιναν μι-
κρές, όπως είχε πει σε συνέντευξη η ίδια, για να μπο-
ρούν να μεταφερθούν και να μπουν στα σπίτια. Αγαπη-
μένο εικαστικό μοτίβο της η εμβληματική μορφή του
δέντρου. Η «Ελιά», δέντρο σύμβολο ανά τους αιώνες
και σημείο αναφοράς από την αρχαία εποχή ως σή-
μερα, αποτέλεσε το θέμα μιας μεγάλης ενότητας.

Τα έργα της Ζιζής Μακρή είναι ανθρωποκεντρικά,
αποπνέουν τη χαρά της ζωής ακόμα κι όταν η ανθρώ-
πινη μορφή απουσιάζει. Είναι ένας ύμνος στη γυναίκα,
που αγωνίζεται για τη ζωή, για τα δικαιώματά της και
την ειρήνη, αλλά και μια κραυγή διαμαρτυρίας για τα
σκοτεινά κελιά των φυλακών και της εξορίας. Τοπο-
θετεί στο βάθρο της δημιουργίας της τη γυναίκα-μη-
τέρα, τη γυναίκα-δημιουργό, τη γυναίκα του καθημε-
ρινού μόχθου. 

Το 1956, μετά από πρόσκληση, η Ζιζή Μακρή βρέ-
θηκε στην Κίνα, όπου της δόθηκε η ευκαιρία να μελε-
τήσει την κινεζική χαρακτική την οποία θαύμαζε. Επι-
σκέφθηκε τη χώρα από τη Μαντζουρία ως την Καν-
τόνα, μελετώντας την ιστορία του τσαγιού, του ρυζιού,
τη γεωργία, τις εθνικές μειονότητες, τη θρησκεία. 

Υπήρξε ακούραστη αγωνίστρια, στηρίζοντας το ΚΚΕ
ως το τέλος της ζωής της. Στις φυλακές Αβέρωφ,
όπου έμεινε ένα περίπου χρόνο (1960 - 1961) ως τη
δίκη της, με την κατηγορία της «κατασκοπείας», εμ-
πνεύστηκε τα έργα με θέμα το φοίνικα των φυλακών,
γύρω από τον οποίο χόρευαν οι μελλοθάνατες αγωνί-
στριες.

«Ξέρω ότι εκείνη τη στιγμή που έκανα τα έργα στη
φυλακή έδωσα όλο τον εαυτό μου, ξέρω ότι καλύτερα
δεν μπορούσα να τα κάνω εκείνη την εποχή» 

Η Ζιζή Μακρή δεν είναι πια μαζί μας…



ΕΕ: Η «οικονομία των άσπρων μαλλιών»
Η κεντρική ιδέα της στρατηγικής για την «οικονομία των άσπρων μαλλιών» έχει γαλλική προέλευση και έχει ενσωματωθεί

στην Ατζέντα της Ηλεκτρονικής Υγείας μέχρι το 2020. Πριν λίγους μήνες παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) στην Αθήνα με θέμα: «Εθνικό Σύστημα Υγείας: 30 χρόνια μετά» από τη Γραμματέα Δημόσιας Υγείας.
Επίσης ο ευρωπαίος Επίτροπος Υγείας έκανε αναφορά στην ευρωπαϊκή συνεργασία για την υγιή γήρανση στη διάρκεια της
Διάσκεψης για την Υγεία.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΕ μέχρι το 2025 θα διπλασιαστούν οι ηλικιωμένοι 65 ετών και άνω. Από 81 εκατομ-
μύρια το 2005 θα φτάσουν τα 151 εκατομμύρια το 2025. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί το κόστος περίθαλψης από
2 – 4% σε ποσοστό του ΑΕΠ. Όμως η στρατηγική της ΕΕ για την υγεία είναι η μείωση του κόστους (λειτουργικού και διοικητικού)
των Υπηρεσιών Υγείας και η υποστήριξη της βιωσιμότητας των Συστημάτων Υγείας.

Εφ’ όσον λοιπόν οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται από την ΕΕ ως πελάτες, θα απευθύνονται σε αυτούς νέοι κυρίως επιχει-
ρηματίες που θα δραστηριοποιούνται καινοτόμα στην τηλεφροντίδα, τηλεσυμβουλευτική, κατ’ οίκον νοσηλεία, τηλεϊατρική.
Επειδή όμως και οι φροντιστές θα μειωθούν κατά 20 εκατομμύρια έως το 2020, οι ελλείψεις θα αντιμετωπίζονται με τα
«κουμπιά πανικού» (συσκευές που θα αναπτύξουν μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις Μ.Κ.Ο).

Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για την υγιή γήρανση προβλέπει κονδύλι ενός δισεκατομμυρίου ευρώ για την συμμετοχή τριών
χιλιάδων εταίρων και χιλίων δήμων στο πρόγραμμα αυτό. Ήδη η VODAFON έχει συνάψει συμβάσεις με Δήμους για παροχή
υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Είδατε πόσο φροντίζουν για σας τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα; 
Μέχρι και καλά γεράματα θα σας εξασφαλίσουν, αν βέβαια διαθέτετε τα σχετικά χρήματα να τα πληρώνετε.

Π Α Γ Κ Ο Σ Μ Ι Ο   

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

Μπανγκλαντές: Η αστυνομία σκότωσε 20χρονη εργάτρια
Στη διάρκεια διαδηλώσεως χιλιάδων εργατών στη βιομηχανική και εξαγωγική ζώνη λιμανιού στο νότο της χώρας, που δια-

μαρτύρονταν για μειώσεις των μισθών τους, η αστυνομία πέραν της χρήσης δακρυγόνων συνέχισε την καταστολή και με πυρο-
βολισμούς κατά του πλήθους, με το πρόσχημα ότι οι εργάτες, αφού βανδάλισαν το εργοστάσιο, επιτέθηκαν εναντίον της αστυνομίας.
Από τους πυροβολισμούς σκοτώθηκε 20χρονη εργάτρια της υποδηματοποιίας που βρισκόταν μεταξύ των διαδηλωτών. Άλλοι 15
εργάτες τραυματίστηκαν.

Ο κλάδος κατασκευής ενδυμάτων και υποδημάτων στο Μπανγκλαντές αποφέρει στους κεφαλαιοκράτες έσοδα 22 δισεκατομ-
μύρια δολαρίων, αφού είναι η δεύτερη παγκόσμια χώρα εξαγωγής προϊόντων ιματισμού μετά την Κίνα. Οι εργάτες αντιθέτως
αμείβονται με μισθούς πείνας και εργάζονται με συνθήκες ανθυγιεινές και επικίνδυνες. Μην ξεχνάμε και τις φωτιές ή τις καταρ-
ρεύσεις εργοστασίων που στοίχησαν πολλές ανθρώπινες ζωές. 

Τελικά είτε εργαζόμενοι είτε διαμαρτυρόμενοι οι εργάτες πεθαίνουν.
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Γαλλία: Δραματική αύξηση των αστέγων
Η φτώχεια και η ανεργία είναι πλέον παρούσες στους γαλλικούς δρόμους, όπου έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός

των αστέγων. Επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν, όμως οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι στις αρχές του 2012 περίπου
141.500 άτομα ήταν άστεγα. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις υπολογίζουν ότι ο αριθμός είναι σημαντικά υψηλότερος.

Η μεγάλη πλειοψηφία των αστέγων είναι άτομα που έχασαν τη δουλειά τους λόγω ακριβώς της κατάστασής τους,
αφού άπλυτοι και απεριποίητοι δεν είναι δυνατόν να μείνουν σε οποιαδήποτε δουλειά.

Οι περαστικοί περνούν και δεν τους δίνουν σημασία, λες κι είναι αντικείμενα και όχι ανθρώπινα όντα. Ανάλογη αν-
τιμετώπιση έχουν και από τις κρατικές προνοιακές δομές, αφού λόγω περικοπών και οι δομές αυτές πάσχουν και
από υποχρηματοδότηση και από προσωπικό.

Και να σκεφτεί κανείς ότι η Γαλλία δεν αντιμετωπίζει μνημόνια και τρόικες. Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για τις
επιλογές της ΕΕ.

Βρετανία: Επανεμφάνιση ραχίτιδας λόγω φτώχειας

Η ραχίτιδα είχε εξαφανιστεί από τη Βρετανία από την δεκαετία του 1950. Ως τότε θεωρείτο αποτέλεσμα της φτώχειας

που μάστιζε τον παιδικό πληθυσμό. Σήμερα τον 21ο αιώνα επιστρέφει προσβάλλοντας όλο και μεγαλύτερο αριθμό

παιδιών εξ’ αιτίας της φτώχειας που έφερε η καπιταλιστική κρίση, που οδηγεί στην κακή διατροφή εκατοντάδες χιλιάδες

παιδιά, τα οποία τρέφονται με φθηνά προϊόντα. Απ’ αυτά λείπουν τα φρέσκα αυγά και ψάρια, που είναι πλούσια σε βι-

ταμίνες για την ανάπτυξη και κτίζουν γερό μυοσκελετικό σύστημα.

Το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει

τα χίλια (από 183 που είχαν αναφερθεί το 1993 και 762 το 2012). Η έξαρση παρατηρείται όταν το κρατικό σύστημα πα-

ρουσιάζει ελλείψεις και περικοπές δαπανών σε εποπτικούς μηχανισμούς στις υπηρεσίες υγείας.

Η ραχίτιδα ή ραχιτισμός είναι διαταραχή της ανάπτυξης γενικά και του σκελετού ειδικότερα, που μειώνει τη διαδικασία

της οστέωσης και του μεταβολισμού των αλάτων κατά τη διάρκεια της ταχείας ανάπτυξης των πρώτων χρόνων της

ζωής.
Οφείλεται σε παθολογικά αίτια με κυριότερο την ανεπάρκεια της βιταμίνης D που ρυθμίζει τον μεταβολισμό του

ασβεστίου στα οστά όπως και σε διαταραχή της απορρόφησής του από τα έντερα. Εκδηλώνεται κυρίως σε βρέφη που

τρέφονται τεχνητά και ανεπαρκώς και μεγαλώνουν σε ανθυγιεινό περιβάλλον.

Συμπτώματα της ασθένειας είναι οι διογκώσεις στα οστά των άκρων κοντά στις αρθρώσεις, στις πλευρές και οι πα-

χύνσεις των οστών του κρανίου που είναι μαλακά και εύκαμπτα.

Να επαναλάβουμε ότι ούτε η Βρετανία βρίσκεται σε καθεστώς μνημονίου ή χρεωκοπίας, εν τούτοις βλέπουμε να

ακολουθούνται οι ίδιες πολιτικές λιτότητας για το λαό και περικοπών στον δημόσιο τομέα, που ισχύουν και για άλλες

ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως δεν είναι στραβός ο γιαλός είναι στραβές οι επιλογές των καπιταλιστικών «αναδιαρ-

θρώσεων» με βάση τις οποίες «αρμενίζει» η ΕΕ.
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Ελλάδα: Μελέτη για την ακραία φτώχεια
Δραματική αύξηση της στατιστικά «ακραίας φτώχειας» παρουσιάζει μελέτη της Ομάδας Ανάλυσης Δημόσιας Πο-

λιτικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την «Ανατομία της φτώχειας στην Ελλάδα του 2013».
Το όριο της ακραίας φτώχειας ορίζεται για το 2013 σε 233 ευρώ το μήνα για άτομο που ζει μόνο και στα 684

ευρώ το μήνα για ζευγάρι με 2 παιδιά (που διαμένουν στην Αθήνα και δεν βαρύνονται με έξοδα ενοικίου ή στεγα-
στικού δανείου). Τα εισοδηματικά αυτά κριτήρια διαφέρουν ανάλογα με τον τόπο κατοικίας, την κατοχή ή όχι κατοι-
κίας και την οικογενειακή κατάσταση.

Οι συντάκτες της μελέτης υπογραμμίζουν το μαζικό πλέον φαινόμενο των οικογενειών που όλοι είναι άνεργοι,
χωρίς επίδομα ανεργίας ή άλλη εισοδηματική ενίσχυση. Το ονομάζουν «νέο κοινωνικό ζήτημα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης πάνω από 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι της χώρας έχουν εισόδημα που δεν
επαρκεί για την αγορά βασικών αγαθών. Ενώ το 2009 το ποσοστό του πληθυσμού που ζούσε σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας ήταν 2,2% το 2014 έχει φτάσει το 14% (σχεδόν εξαπλασιάστηκε).

Το μεγαλύτερο ποσοστό ακραίας φτώχειας αφορά άνεργους, είναι τριπλάσιο του μέσου πανελλαδικού όρου και
ανέρχεται στο 33,7% (ένας στους τρεις άνεργους δεν έχει τα «προς το ζην»). Ακολουθούν οι φοιτητές και σπουδαστές
με ποσοστό 20%, οι αυτοαπασχολούμενοι με ποσοστό 16,3% και οι αγρότες με 10,8%.

Η ηλικιακή ομάδα που πλήττεται περισσότερο είναι τα παιδιά και οι έφηβοι 1 -17 ετών, ακολουθούν τα άτομα
ηλικίας 30 – 44 ετών με ποσοστό ακραίας φτώχειας 18,1%.

Αν δούμε την κατανομή των ακραίων πτυχών ανά περιοχές της χώρας την χειρότερη θέση έχει η Αθήνα με ποσοστό
20,6% του πληθυσμού της. Σε δραματική κατάσταση είναι όσοι δεν διαθέτουν ιδιόκτητη κατοικία στους οποίους το
ποσοστό ακραίας φτώχειας από 3,7% που ήταν το 2009 εκτινάχθηκε στο 23,6% το 2013. Τα σχετικά ποσοστά για
όσους δεν πληρώνουν ενοίκιο ή στεγαστικό δάνειο ήταν 1,4% το 2009 και 8,6% το 2013.

Παρ’ όλο που όλοι ζούμε τις συνέπειες του εγκλήματος που συντελέστηκε εις βάρος μας, εις βάρος του ελληνικού
λαού, τα παραπάνω στοιχεία σοκάρουν.

Όμως το σοκ πρέπει να ξεπεραστεί και να γίνει δύναμη ανατροπής των πολιτικών που μας έφτασαν ως εδώ. Να
συσπειρωθούμε στην ΟΓΕ, το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ και το ΜΑΣ και να διεκδικήσουμε μια ζωή χωρίς αδιέ-
ξοδα, που θα ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες μας.

Ιταλία: Κλήρωση για την πληρωμή εργαζομένων
Βαθαίνει η καπιταλιστική κρίση στην Ιταλία και μαζί της αυξάνονται οι περικοπές δημοσίων δαπανών που εφαρμόζει

η κυβέρνηση συνεργασίας, ώστε να μη χαθεί δεκαράκι από την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου.
Οι περικοπές δημιουργούν τραγελαφικές καταστάσεις στις υπηρεσίες. Συγκεκριμένα ο διευθυντής ενός δημοτικού

παιδικού σταθμού στην πόλη Πράνο της Κεντρικής Ιταλίας, λόγω ελλείψεως κονδυλίων για την μισθοδοσία των 18 ερ-
γαζόμενων έβαλε λαχνό, ώστε να βρεθούν οι 5 τυχεροί που θα πληρώνονταν. Οι τυχεροί 4 εκπαιδευτικοί και 1 καθαρί-
στρια πληρώθηκαν. Οι υπόλοιποι έλαβαν την υπόσχεση ότι θα πληρωθούν όταν υπάρξουν χρήματα από τον προϋπολο-
γισμό του τρέχοντος έτους. Το περιστατικό αυτό δεν είναι μεμονωμένο αφού οι δήμοι και η δημόσια παιδεία υποχρημα-
τοδοτούνται, τόσο για τις υποδομές όσο και για τη στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού.

Με Μνημόνιο ή χωρίς αυτή είναι η «ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
ΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Σε ένα ακόμα αντιλαϊκό μέτρο προχώρησε η Κυβέρνηση στο ξημέρωμα της νέας χρονιάς.
Τα νέα χαράτσια στην Υγεία έρχονται να προστεθούν στα παλιά και στα νέα της Εφορίας, της ΔΕΗ κλπ. Αποτελούν μόνιμο μποναμά για τις

λαϊκές οικογένειες.
Το 1 ευρώ σε κάθε συνταγή για φάρμακα, τα 25 ευρώ για εισαγωγή σε Γενικά Νοσοκομεία, Μαιευτήρια, Παιδιατρικά Νοσοκομεία προστίθενται

στις ήδη αυξημένες πληρωμές και συμμετοχές για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και φάρμακα που κάνουν μαζί με την τραγικά έλλειψη δημόσιων
υποδομών σχεδόν απαγορευτική την παροχή πρόληψης , Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τον προγεννητικό έλεγχο και
τον τοκετό για την πλειοψηφία των γυναικών του καθημερινού μόχθου και των παιδιών τους.

Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σάλπισμα οργανωμένου αγώνα σε κάθε γειτονιά μέσα από τους Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ.
Για να καταργήσουμε στην πράξη νέα και παλιά χαράτσια, κάθε αντιλαϊκή ρύθμιση στην Υγεία.
Για να πάψει η Υγεία να αποτελεί ακριβοπληρωμένο εμπόρευμα με την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης.
Διεκδικούμε πλήρη και δωρεάν δημόσια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους και όλες, με ιδιαίτερη προσοχή στην Πρωτοβάθμια Φρον-

τίδα Υγείας και την πρόληψη.
Οργανωμένα, αποφασιστικά και ανυποχώρητα σ' αυτόν τον αγώνα ζωής.

Αθήνα, 3/1/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ  

Καταγγελία της ΟΓΕ
Δύο ακόμα θύματα, ένα μικρό κορίτσι και μια γυναίκα, προκάλεσε η βάρβαρη πολιτική που απαγορεύει στις λαϊκές οικογένειες να καλύψουν

στοιχειώδεις ανάγκες τους. Το 13χρονο κορίτσι έχασε τη ζωή της σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, λόγω των αναθυμιάσεων από το μαγκάλι που
χρησιμοποιούσαν στο σπίτι για να ζεσταθούν. Η μητέρα της είναι άνεργη και στο σπίτι το ρεύμα κομμένο. Στο Αργος μια γυναίκα 55 ετών πνίγηκε
όταν το υπόγειο στο οποίο ζούσε πλημμύρισε από τη δυνατή βροχή.

Θέρμανση και ηλεκτρικό ρεύμα, σύγχρονη κατοικία και αντιπλημμυρική προστασία, γίνονται σήμερα «πολυτέλεια» για τη λαϊκή οικογένεια
με τραγικές συνέπειες για τα μέλη της. Η ΟΓΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των δυο θυμάτων. Καταγγέλλουμε την αντιλαϊκή
πολιτική και τη σύγχρονη αθλιότητα μέσα στην οποία θέλουν να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας. Καλούμε τις γυναίκες να οργανωθούν και να
παλέψουν μέσα από τους συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ, μέσα από τις Λαϊκές Επιτροπές, για να μην μείνει κανένα σπίτι λαϊκής οικογένειας
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, για να ληφθούν μέτρα ουσιαστικής προστασίας για τις άνεργες και τους άνεργους και τις οικογένειές τους.

Αθήνα, 2/12/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΕΣ  ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗ  ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στο στόχαστρο της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης μπαίνει και η διαδοχική ασφάλιση.
Η σχετική εγκύκλιος του ΙΚΑ  που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Εργασίας αφορά εργαζόμενους-εργαζόμενες, αυτοαπασχολούμενους-

αυτοαπασχολούμενες και άνεργους-άνεργες.
Όσοι και όσες θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2010, όντας ασφαλισμένοι-ασφαλισμένες στον ΟΑΕΕ, και στη συνέχεια ασφαλί-

ζονται στο ΙΚΑ, δεν θα έχουν δικαίωμα εξαγοράς χρόνων σπουδών και παιδιών, δικαίωμα που έχουν όσοι - όσες είναι ασφαλισμένοι σε ένα
μόνο ασφαλιστικό φορέα, π.χ. το ΙΚΑ

Αυτή είναι η αρχή. Σχεδιάζουν την ίδια επίθεση για  όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
Κυρίως θίγονται οι μητέρες με ανήλικα παιδιά που πρέπει να έχουν τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος για σύνταξη (δηλ. ένσημα,

ηλικία και ανηλικότητα παιδιού) στο τελευταίο ασφαλιστικό φορέα, δηλαδή, το Ταμείο ΙΚΑ - ΕΤΕΑΜ.
Ουσιαστικά επιχειρείται η κατάργηση της κατοχύρωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση.

Οι επιχειρούμενες αλλαγές θα έχουν αναδρομική εφαρμογή καθώς η εγκύκλιος αναφέρεται και στις συνταξιοδοτικές αποφάσεις που έχουν
εκδοθεί.

Η αύξηση των ορίων ηλικίας υπολογίζεται από 2 έως 12 χρόνια.
Οι εργαζόμενες γυναίκες και οι αυτοαπασχολούμενες μπορούν και πρέπει να αντιδράσουν μέσα από τα συνδικάτα τους για να ανατρέψουν

τα σχέδια της κυβέρνηση.
Απαιτούμε την απόσυρση της σχετικής εγκυκλίου και την κατάργηση όλης της αντεργατικής και αντιασφαλιστικής νομοθεσίας.

Αθήνα, 11/12/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Για την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων στους σχολικούς φύλακες
Η ΟΓΕ καταγγέλλει την επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων ενάντια στους σχολικούς φύλακες που κινητοποιούνται για το δικαίωμά τους

στη δουλειά, τη χρήση χημικών που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο γυναικών και τις προσαγωγές 9 εργαζομένων. Το νέο κρούσμα
αυταρχισμού και καταστολής είναι μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησης να επιβάλει το δόγμα «νόμος και τάξη».

Η ΟΓΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στους σχολικούς φύλακες και στηρίζει τον αγώνα ενάντια στη διαθεσιμότητα και την απόλυση. Καλούμε
τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας να απαντήσουν στη «σιδερένια φτέρνα» της καταστολής και της τρομοκρατίας δυναμώνοντας την οργάνωση
και την αλληλεγγύη.

Αθήνα, 3/12/2013
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ  ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ COCA COLA
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας χαιρετίζει τον πολυήμερο και σκληρό απεργιακό αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες της
πολυεθνικής Εταιρίας Coca Cola. Η αντοχή των απεργών απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας, είτε αυτή εκφράζεται με τις διώξεις εναντίον
τους, είτε με εκβιασμούς και τρομοκρατία, αποτελεί πηγή ελπίδας για τις εργαζόμενες και τις άνεργες των λαϊκών οικογενειών, δείχνει τη
δύναμη του αγώνα που οργανώνεται κόντρα στις μεγάλες δυσκολίες στο χώρο δουλειάς.

Η μάχη που δίνεται είναι απόδειξη ότι "η Coca Cola δεν ..... πάει με όλα". 
Ότι τα μονοπώλια και τα κέρδη τους συνοδεύονται από τη σκληρή εκμετάλλευση των εργαζομένων την ισοπέδωση των δικαιωμάτων τους,

τη φτώχεια των οικογενειών τους.
Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ βρίσκονται στο πλευρό των απεργών και των οικογενειών τους και στηρίζουν με όποιο τρόπο μπορούν

τον αγώνα τους.

Αθήνα, 17/1/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για τις κινητοποιήσεις των μικρομεσαίων αγροτών
Η ΟΓΕ εκφράζει τη στήριξή της στις κινητοποιήσεις που οργανώνουν οι μικρομεσαίοι αγρότες και καλεί τις εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες,

στην πόλη και στο χωριό, να συμπαρασταθούν στον αγώνα τους. Τα προβλήματα της φτωχής αγροτιάς είναι προβλήματα όλου του λαού. Η πο-
λιτική της ΕΕ και των εκάστοτε κυβερνήσεων που ξεκληρίζει τους αγρότες, πλήττει συνολικά τα λαϊκά στρώματα, έχει επιπτώσεις στη διατροφή,
την ένδυση του λαού, οδηγεί στη συρρίκνωση μια σειρά κλάδους. Οι φόροι και τα χαράτσια λεηλατούν το πενιχρό εισόδημα, οι κατασχέσεις και
οι πλειστηριασμοί απειλούν εξίσου αγρότες και αγρότισσες, εργαζόμενους και εργαζόμενες, άνεργους και άνεργες. 

Διπλό είναι το βάρος της αντιλαϊκής πολιτικής για τις αγρότισσες: Αυξάνεται ο αριθμός αυτών που δεν ασφαλίζονται, αφού τα χρήματα δεν
φτάνουν, που δουλεύουν ως «συμβοηθούντα μέλη», που στερούνται ακόμα και τη στοιχειώδη υγειονομική περίθαλψη, που βλέπουν τη σύνταξη
να γίνεται άπιαστο όνειρο. Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες της υπαίθρου, μπροστά στις αγροτικές κινητοποιήσεις που ξεκινούν, να μην αρκεστούν στο
ρόλο του θεατή και του συμπαραστάτη. Να γίνουν οι ίδιες πρωταγωνίστριες στην οργάνωση, στη δράση, στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Οι
σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ θα βρεθούμε δίπλα τους, στηρίζοντας τον αγώνα της μικρομεσαίας αγροτιάς.

Αθήνα, 24/1/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Κάλεσμα στο παναγροτικό συλλαλητήριο
Η ΟΓΕ στέκεται στο πλευρό των φτωχών αγροτών και στηρίζει το δίκαιο αγώνα που δίνουν για την επιβίωσή τους. Καλεί τις γυναίκες των

λαϊκών στρωμάτων να δώσουν το «παρών» στο πανελλαδικό παναγροτικό συλλαλητήριο που αποφάσισε η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή
των Μπλόκων, την Τετάρτη 19 Φλεβάρη στην Αθήνα. Δυναμώνουμε τη φωνή των μπλόκων, τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις της φτωχής αγρο-
τιάς. Όλες την Τετάρτη, στο παναγροτικό συλλαλητήριο, στη 1 μ.μ. στην Ομόνοια.

Αθήνα, 17/2/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Ανακοίνωση για το νομοσχέδιο για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
Το νομοσχέδιο για την ΠΦΥ όχι μόνο δεν πρόκειται να λύσει προβλήματα στην παροχή πρόληψης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα

λαϊκά στρώματα και ιδιαίτερα στις γυναίκες, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αλλά αντίθετα θα την επιδεινώσει.
Η μετατροπή του ΕΟΠΥΥ αποκλειστικά σε αγοραστή - όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο - υπηρεσιών υγείας από δημόσιους και ιδιωτικούς

φορείς και συμβαλλόμενους γιατρούς, η ακόμα μεγαλύτερη μείωση των κρατικών δαπανών για το δημόσιο σύστημα υγείας πρόνοιας ασφάλισης
και ταυτόχρονα η μεγαλύτερη αύξηση των πληρωμών από τους ασθενείς θα οδηγήσει:

Στην ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην παραπέρα εμπορευματοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας
και στη συρρίκνωση των κοινωνικών παροχών που υπήρχαν έως σήμερα.

Στη μείωση των κρατικών υποδομών. Οι συγχωνεύσεις μονάδων στην ΠΦΥ στο όνομα του εξορθολογισμού οδήγησαν και θα οδηγήσουν στη
μεγαλύτερη μείωση των υποδομών του Δημόσιου τομέα. 

Στη μείωση του προσωπικού στο χώρο της υγείας. Η κινητικότητα και η διαθεσιμότητα του προσωπικού, οδηγεί σε μαζικές απολύσεις.
Η δημιουργία των ΚΥ, η λειτουργία τους σε 24ωρη βάση, η παροχή υπηρεσιών υγείας από τους εξαγγελθέντες για πολλοστή φορά οικογε-

νειακούς γιατρούς είναι το τυρί για να πιαστούν στη φάκα τα λαϊκά στρώματα και να αποδεχτούν τις συγχωνεύσεις και τις αυξήσεις των πλη-
ρωμών.

Αυτό είναι το "καθολικό και ολοκληρωμένο σύστημα ΠΦΥ" που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Η παραπέρα μείωση, των παροχών, η υπο-
βάθμιση και εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών υγείας και μάλιστα σε μια εποχή που η καπιταλιστική κρίση έχει επιδεινώσει την υγεία των
λαϊκών στρωμάτων είναι απάνθρωπη και εγκληματική. Αυτή η πολιτική εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ, εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες
τις κυβερνήσεις και η οικονομική κρίση ήταν η αφορμή να παρθούν πιο γρήγορα και μαζικά αυτά τα μέτρα.

Οι γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων και μέσα από το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, την ΟΓΕ, έχουμε χρέος να πα-
λέψουμε να μην περάσουν τα μέτρα της κυβέρνησης. 

Να διεκδικήσουμε δυναμικά:
Την πανελλαδική ανάπτυξη ενός ενιαίου, αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος ΠΦΥ, με βασικό προσανατολισμό την πρόληψη,

την ανάπτυξη των αναγκαίων υπηρεσιών για τη γυναίκα και το παιδί. 
Δημόσιων - Δωρεάν Κ.Υ που να καλύπτουν όλες τις ανάγκες του πληθυσμού με πλήρη εξοπλισμό και στελέχωση, με όλες τις αναγκαίες ει-

δικότητες και με 24ωρη λειτουργία.
Την κατάργηση του επιχειρηματικού τομέα. Την κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγείας, αλλά και όλων των συμμετοχών στις δημόσιες

υπηρεσίες υγείας για ιατρικές επισκέψεις, προληπτικές εξετάσεις, προγεννητικό έλεγχο, τοκετό, φάρμακα κ.λπ.
Να μην κλείσει καμιά μονάδα και στην ΠΦΥ.
Να μην απολυθεί κανένας εργαζόμενος.
Όλες στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην Ομόνοια, στις 4 Φλεβάρη στις 6 μ.μ.. Η προσυγκέντρωση των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ

θα είναι 5:30 μ.μ. στην Κάνιγγος πίσω από το πανό της Ομοσπονδίας.  
Αθήνα, 28/1/2014                                      

Το Γραφείο Τύπου  της ΟΓΕ

Κάλεσμα στο συλλαλητήριο για την Υγεία
Η ΟΓΕ καλεί τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις συνταξιούχους, τις νέες γυναίκες να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο για την Υγεία που οργα-

νώνει το ΠΑΜΕ την Τρίτη 18 Φλεβάρη, στις 6 μ.μ. στην Ομόνοια. Τώρα που η κυβέρνηση χτυπά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με το κλείσιμο
των ιατρείων του ΕΟΠΥΥ, πρέπει οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να διεκδικήσουν πρόληψη και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, από τον
προγεννητικό έλεγχο μέχρι την τρίτη ηλικία, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες και τις δυνατότητες που παρέχει η ανάπτυξη της επιστήμης. Σήμερα
που κυβέρνηση και ΕΕ οδηγούν τις δημόσιες μονάδες Υγείας σε οικονομικό στραγγαλισμό, να απαιτήσουμε αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν
Σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον τομέα αυτό.

Η προσυγκέντρωση των συλλόγων και των ομάδων για το συλλαλητήριο της Τρίτης έχει οριστεί στις 5.30 μ.μ. στην πλατεία Κάνιγγος.

Αθήνα, 17/2/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Στις 22 Δεκεμβρίου, η Ένωση Γυναικών Αργυρούπολης πραγματοποίησε χριστουγεννιάτικη γιορτή
για τα παιδάκια στο Α΄ ΚΑΠΗ Αργυρούπολης.

Το παρόν έδωσαν 22 παιδάκια συνοδευόμενα από τις μαμάδες τους ή τους μπαμπάδες τους ή τους παπ-
πούδες και τις γιαγιάδες τους. Στα παιδιά διαβάστηκαν παραμυθάκια και ιστοριούλες χριστουγεννιάτικες,
έκαναν origami (κατασκευές με χαρτί), παρακολούθησαν ταινία («Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα
αστεράκι»), έπαιξαν και χόρεψαν και έφαγαν εδέσματα που ετοίμασαν γι’ αυτά τα μέλη του Συλλόγου. Έφυγαν
με ένα δωράκι στα χέρια τους που μέσα περιείχε και ένα «γράμμα από τον Αϊ-Βασίλη».

Οι γονείς συμμετείχαν στις δραστηριότητες των παιδιών τους, αλλά και συζήτησαν με τις γυναίκες του
Συλλόγου, αρχίζοντας από τα έθιμα της πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων, αλλά και για την σημερινή
δυνατότητα των οικογενειών να προσφέρουν κάτι στα παιδιά τους τέτοιες μέρες, τι επιλογές έχουν τα παιδιά
σήμερα, πόσο πρέπει να προσέχουμε τι μπαίνει στα μυαλά και στις ψυχούλες τους κ.λπ.

Τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους έφυγαν ευχαριστημένοι από την εκδήλωση.

O Σύλλογος Γυναικών Χαλανδρίου πραγματοποίησε το Γενάρη με επιτυχία την εκδήλωση για μικρούς
και μεγάλους με θέμα «πώς μιλάμε στα παιδιά μας για την κρίση» με ομιλήτρια την Εύη Κοντόρα, μέλος του
Προεδρείου της ΟΓΕ. Ακολούθησε ζωντανή κουβέντα με τους γονείς, με έντονο προβληματισμό, για τον τρόπο
που μπορούν ν’ ανοίξουν αυτό το κρίσιμο θέμα στα παιδιά τους. 

Ξεχωριστή θέση είχαν τα παιδιά εκείνη τη μέρα, τα οποία ψυχαγωγήθηκαν από παιδαγωγούς - μέλη του
Συλλόγου, φτιάχνοντας κατασκευές, διαβάζοντας λαϊκά παραμύθια και ζωγραφίζοντας. Παράλληλα είχε στη-
θεί έκθεση βιβλίων από τις εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, με βιβλία για παιδιά κι εφήβους.

Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε στις 26 Γενάρη στο πολιτιστικό κέντρο «Ηλέκτρα
Αποστόλου» εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Ηρακλείου για τα παιδιά. Η εκδήλωση περιελάμβανε
την παρουσίαση της θεατρικής παράστασης «Το δέντρο της γης και οι καλικάντζαροι» από τη θεατρική ομάδα
του ΠΑΜΕ. Οι μικροί και οι μεγάλοι που παρακολούθησαν την παράσταση αντιλήφθηκαν την αξία του συλ-
λογικού αγώνα και της ταξικής αλληλεγγύης, όπως και την ανάγκη ν’ αλλάξει ο κόσμος της εκμετάλλευσης
της εργασίας. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με χειροτεχνίες των παιδιών, με αφορμή τις εικόνες και τα μηνύματα
του έργου. Υπήρξε και μουσικοκινητική ενασχόληση για τις μικρότερες ηλικίες. Ο Σύλλογος Γυναικών Ηρα-
κλείου θα συνεχίσει την παρέμβασή του στις νέες ηλικίες και τα νέα ζευγάρια, προκειμένου ν’ αναδείξει την
ανάγκη για οργανωμένο αγώνα μέσα από την ΟΓΕ, μέσα από τη Λαϊκή Συμμαχία.

Γέμισε με παιδικές φωνές το Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης στις 13 Δεκεμβρίου στην χριστουγεννιά-
τικη εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πετρούπολης για τα παιδιά και
τους γονείς της λαϊκής οικογένειας. Η μεγάλη συμμετοχή ήταν αποτέλεσμα της εξόρμησης των μελών του
συλλόγου, σε μαζικούς χώρους καθώς και στα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς της
πόλης, με αφίσες και μοίρασμα προσκλήσεων. Τα παιδιά έφτιαξαν χριστουγεννιάτικες κάρτες, στολίδια, κα-
τασκευές, κούκλες και συμμετείχαν σε διαδραστικά παραμύθια, ενώ νέες μητέρες ήρθαν σε επαφή με τον
σύλλογο, τον γνώρισαν και μοιράστηκαν προβληματισμούς και ανησυχίες που βιώνουν καθημερινά. Μέσα
από την κουβέντα αναδείχθηκε το ζήτημα ότι για τις περισσότερες οικογένειες, η εκδήλωση αυτή ήταν η μο-
ναδική ψυχαγωγία που μπορούσαν να προσφέρουν στα παιδιά τους μέσα στις γιορτές, σ’ αυτή την δύσκολη
οικονομική περίοδο. Στο τέλος της εκδήλωσης, καλέσαμε όλες τις γυναίκες να συμπορευτούν μαζί μας στους
αγώνες της νέας χρονιάς, ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που γεννά η καπιταλιστική κρίση και που σαν αποτέ-
λεσμα έχουν την εξαθλίωση της ζωής της δικής τους και των παιδιών τους.

Όλο το προηγούμενο διάστημα πόσο μάλλον και κατά τη διάρκεια των γιορτών ακούγαμε για
«αλληλεγγύη» - φιλανθρωπία και πώς να βοηθήσουμε τους διπλανούς μας να περάσουν πιο
ευχάριστα τις χριστουγεννιάτικες γιορτές. 

Εμείς παρακάτω σας παραθέτουμε ένα μικρό μόλις δείγμα της αληθινής – λαϊκής αλληλεγ-
γύης των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ, μέσα από χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις για
μικρούς και μεγάλους και  βιβλιοπαρουσιάσεις.
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, αναζητώντας μια πρωτότυπη, πέρα από τα καθιερωμένα εκδήλωση ώστε
να έρθουν σε άμεση επαφή με τις οικογένειες και τα νέα ζευγάρια της περιοχής τους, στην κοπή της πίτας
του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά επέλεξαν να συνδυάσουν μια γιορτή και για τα παιδιά, ν’ ανταλλάξουν
ευχές και απόψεις. Έτσι, ζήτησαν από την παιδική θεατρική ομάδα του Συλλόγου να προετοιμάσει κάτι για ν’
ανοίξει τη γιορτή, την Κυριακή 19 Γενάρη, ενώ τα μέλη του Συλλόγου θα ετοίμασαν νόστιμους μεζέδες για ν’
ακολουθήσει πάρτι «ρεφενέ». 

Η παιδική θεατρική ομάδα κατέληξε ν’ αξιοποιήσει το μουσικό παραμύθι «Η αγέλαστη πολιτεία και οι κα-
λικάντζαροι», παρουσιάζοντας θέατρο από παιδιά για παιδιά (μικρά και μεγάλα). Παραμύθι για μια πολιτεία
αγέλαστη, ίδια μ’ αυτή που ζούμε, που κάποια Χριστούγεννα οι καλικάντζαροι κατάφεραν να φέρουν… τα
πάνω-κάτω! 

Το αποτέλεσμα; Μια παράσταση με πολλή μουσική, με ζαβολιάρικα καλικαντζάρια που πείραζαν το κοινό,
πολλές καραμέλες, μπαλόνια… αλλά και πολλές αλήθειες και μηνύματα.. Οι ενθουσιώδεις φωνές και τα γέλια
των 50 περίπου παιδιών που γέμισαν τη γιορτή ήταν η ανταμοιβή για όσους δούλεψαν, μαζί με την κοινή
ομολογία ότι «τα πήγαν καλά». 

Τα παιδιά έδωσαν το δικό τους μήνυμα: «Δε σταματάμε να ελπίζουμε και θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε.
Τώρα ξέρουμε! Δε θα περιμένουμε τα καλικαντζάρια για ν’ αντιδράσουμε! Όλοι μαζί μπορούμε να ξανακερδί-
σουμε την ελπίδα και να διώξουμε το μαύρο σύννεφο που σκεπάζει τις ζωές μας!»

Οι γυναίκες του Συλλόγου από την πλευρά τους υπόσχονται να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια.

Με αφορμή την ημέρα του παιδιού η Ομάδα Γυναικών Νάουσας διοργάνωσε διήμερο εκδήλωσης –
συζήτησης στις 14-15 Δεκέμβρη με προβολή της ταινίας «Παιδαγωγικό Ποίημα». Στην εκδήλωση συμμετείχε
η Κυριακή Καμαρινού, δασκάλα, διδάκτορας κοινωνιολογίας και συγγραφέας του βιβλίου «τα Πέτρινα Πα-
νεπιστήμια».

Πλούσια συζήτηση ακολούθησε την προβολή της ταινίας «Παιδαγωγικό Ποίημα» του Μακάρενκο. Παρόλο
ότι απέχουμε μισό αιώνα από την ταινία (1954) και σχεδόν έναν αιώνα από τον Μακάρενκο, το θέμα του η
διαπαιδαγώγηση και η εκπαίδευση των παιδιών είναι τόσο επίκαιρα σήμερα. 

Η συζήτηση που ακολούθησε την προβολή αφορούσε την σημερινή πραγματικότητα στην οικογένεια και
στην Παιδεία όπου και γονείς και εκπαιδευτικοί σύρονται στο να «προετοιμάσουν» τα νέα άτομα με παντελή
έλλειψη σύνθετης σκέψης, που να μην έχουν την κοσμοαντίληψη του ανθρώπου του ικανού να φτιάξει ένα
ολοκληρωμένο, καινούργιο κόσμο, μια καλύτερη κοινωνία. 

Στην συζήτηση συμμετείχαν γονείς και εκπαιδευτικοί.

Γιορτή για τα παιδιά πραγματοποίησαν την Κυριακή 5 Γενάρη ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών
Πάτρας και ο Παμμικρασιατικός Σύνδεσμος Πατρών.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής η θεατρική ομάδα της Σύγχρονης Εποχής παρουσίασε την παράσταση «Λι-
χουδοχώρα» βασισμένη στο βιβλίο της Ταμάρας Καζαντζίδου, διαβάστηκε απόσπασμα από το βιβλίο της Εύης
Κοντόρα, μέλους του Προεδρείου της ΟΓΕ, «Οι δικές μας ιστορίες» και μοιράστηκαν βιβλία στους μικρούς
θεατές που με ενθουσιασμό παρακολούθησαν και συμμετείχαν καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης.

Χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος του Συλλόγου Δημοκρατικών Γυναικών Μαρίζα Ξιούρα, που εκτός από
τις ευχές για μια καλή και αγωνιστική χρονιά τόνισε πως «Στόχος της ΟΓΕ, των Συλλόγων και των Ομάδων
της είναι να παρέμβει στα σχέδια της αστικής τάξης που στόχο έχουν να διαμορφώσουν στρεβλά τις συνειδή-
σεις των παιδιών και στη συνέχεια να τα απομακρύνουν από τους γονείς και τους αγώνες που εκείνοι κάνουν»
και πως «η διαστρέβλωση αυτή είναι από τα πιο αγκαθερά ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.» Τέλος
ανέφερε «Μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερες εκδηλώσεις για τα παιδιά με στόχο να ανοίξουν τους
ορίζοντές της ελεύθερης σκέψης και να μάθουν τι σημαίνει ταξική αλληλεγγύη, να συμμετέχουν σε αυτή και
να την διεκδικούν για τους συνανθρώπους μας που την έχουν ανάγκη.»

Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο Μιχάλης Τσομπανίδης μέλος του Παμμικρασιατικού Συνδέσμου εκφρά-
ζοντας τις ευχές και την αναγκαιότητα για αγώνες πιο μαζικούς και δυναμικούς με τη νέα χρονιά.

Στο χώρο λειτούργησε βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής με βιβλία για μικρούς και μεγάλους και χώρος
με δημιουργίες των γυναικών του Παμμικρασιατικού Συνδέσμου, ενώ συγκεντρώθηκαν τρόφιμα που έφεραν
οι γονείς μαζί τους, αποδεικνύοντας πως όσο δύσκολοι και αν είναι οι καιροί η λαϊκή αλληλεγγύη γίνεται
πράξη καθημερινά και με κάθε ευκαιρία.
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H OΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη

Ο Σύλλογος Γυναικών Σέκλιζας Καρδίτσας τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS (1 Δεκέμ-
βρη) με μια ενημερωτική εκδήλωση στην οποία ήταν καλεσμένος ομιλητής ο γιατρός Κώστας Αθανασίου, Δι-
ευθυντής Αιμοδοσίας και Πρόεδρος του Συλλόγου των Γιατρών του Νοσοκομείου Καρδίτσας. Ο γιατρός ανά-
μεσα στα άλλα τόνισε ότι το ζήτημα της ίασης από τον ιό HIV είναι ταξικό, δηλαδή αν έχεις λεφτά μπορείς να
γιατρευτείς αν όχι τότε αφήνεσαι στη μοίρα σου, όπως συμβαίνει σήμερα όχι μόνο στις περισσότερες χώρες
του τρίτου κόσμου αλλά και σε πολλές της Δύσης λόγω οικονομικής κρίσης. 

Επίσης, ο Σύλλογος στις 19 Γενάρη έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτά του. Τα μέλη του Δ.Σ. πα-
ρουσίασαν μέρος του δρώμενου που είχε πραγματοποιηθεί στο 11ο συνέδριο της ΟΓΕ. Διαβάστηκε ακόμα ο
χαιρετισμός που έκανε η εργαζόμενη απεργός από το κατάστημα ΙΚΕΑ στο συνέδριο. Αυτό μας έδωσε στις
γυναίκες να καταλάβουν ότι αυτές που αγωνίζονται ούτε ήξεραν πάντα να το κάνουν αλλά ούτε είναι κάτι
διαφορετικό από εμάς. Στη διάρκεια της εκδήλωσης κράτησε συντροφιά με τη μουσική του ο Γιάννης Αδά-
μος.

Από τη δράση των Συλλόγων Γυναικών της Λέσβου, Μυτιλήνης και Μανταμάδου 
Μέσα σε μια γιορτινή και συνάμα αγωνιστική ατμόσφαιρα και σε πνεύμα αλληλεγγύης και όχι ελεημοσύνης

εξελίχθηκαν οι εκδηλώσεις για τους άνεργους και τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους καθώς και των οικο-
γενειών τους

Εκδηλώσεις που πήραν χώρα, στην πόλη της Μυτιλήνης σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο και τα σω-
ματεία των ιδιωτικών υπαλλήλων, των συνταξιούχων, με καθοριστική συμμετοχή του ΠΑΜΕ εκπαιδευτικών
και στον Μανταμαδο όπου η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση έγινε από τον Σύλλογο Γυναικών Μανταμα-
δου. Να τονιστεί εδώ ότι την εκδήλωση αυτή ο Σύλλογος την πραγματοποιεί εδώ και δεκατέσσερα χρόνια και
αφορά όλους τους κατοίκους του χωριού. Στην κατάμεστη αίθουσα του πολύκεντρου του χωριού στήθηκε το
χριστουγεννιάτικο τραπέζι με διάφορα κεράσματα και παραδοσιακά εδέσματα του χωριού. Ακούστηκαν τα
κάλαντα από τα παιδιά αλλά και από τις γυναίκες του Συλλόγου. Στο τέλος ο Άγιος Βασίλης μοίρασε τα δώρα
σκορπίζοντας χαρά σε μικρούς και μεγάλους.

Στη Μυτιλήνη, η εκδήλωση έγινε στην στολισμένη αίθουσα του παλιού  Εργατικού Κέντρου, όπου κυ-
ριαρχούσε ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος μπήκε φυλακή γιατί δεν είχε να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. 

Ανάμεσα σε μπαλόνια και πολλά παιχνίδια τα παιδιά έπαιξαν, άκουσαν κάλαντα από διάφορες περιοχές
της Ελλάδας καθώς και χριστουγεννιάτικες ιστορίες και παραμύθια.

Την παράσταση έκλεψε ο Άγιος Βασίλης ο οποίος μοίρασε δώρα σε μικρούς και μεγάλους, που προσφέρ-
θηκαν από τα μαγαζιά της πόλης.

Στη σύντομη ομιλία του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου τόνιζε ότι η εκδήλωση αυτή δεν έχει σχέση
με τις φιλανθρωπίες που γίνονται από κάποιους οι οποίοι στην ουσία δεν αντιπαλεύουν τις πολιτικές και το
σύστημα που τις γεννά και είναι υπεύθυνες για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι ,οι
άνεργοι, οι φτωχοί αγρότες ,οι μικρομεσαίοι επαγγελματοβιοτέχνες, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών και
η νεολαία .Είναι μια εκδήλωση στα πλαίσια της ενίσχυσης της ταξικής αλληλεγγύης των εργαζόμενων, επι-
σημαίνοντας ότι η μόνη διέξοδος βρίσκεται στον αγώνα μέσα από τα σωματεία ,τα συνδικάτα κάνοντας πράξη
το σύνθημα «κανένας μόνος του ,όλοι για έναν και ένας για όλους.

Ο Σύλλογος Γυναικών Δράμας διοργάνωσε για πρώτη φορά, την Κυριακή 9 Φλεβάρη στο 15ο Δημοτικό
σχολείο Δράμας, αποκριάτικη γιορτή για τα παιδιά προσφέροντας στιγμές ξενοιασιάς, ευχάριστης και ποιοτι-
κής απασχόλησης για όλα τα παιδιά.

Η εκδήλωση περιέλαβε μουσική, τραγούδι και παραμυθοπαιχνίδι, κλόουν, γαϊτανάκι και αποκριάτικες
κατασκευές, χορό και λιχουδιές που είχαν ετοιμάσει τα μέλη του Συλλόγου.

Σε ένα σύντομο χαιρετισμό στους γονείς που συνοδέψανε τα παιδιά τους, η εκπρόσωπος του Συλλόγου
τόνισε μεταξύ άλλων:

«….Φέτος για πρώτη φορά αποφασίσαμε να συμπεριλάβουμε στις δράσεις του συλλόγου μας παιδικό απο-
κριάτικο χορό, γιατί θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα να χαρούν την αποκριά και παιδιά που δε διαθέτουν
χρήματα για εισιτήριο και στολή! (Βλέπετε ο δικός μας χορός έχει ελεύθερη είσοδο, προσφέρουμε τα πάντα
δωρεάν και δε χρειάζεται τα παιδάκια να είναι μεταμφιεσμένα…).

Θέλαμε μαζί με το χορό και το ξεφάντωμα να δώσουμε και έναν εκπαιδευτικό χαρακτήρα στην εκδήλωση,
να συνδυάσουμε τη χαρά και το παιχνίδι με τη φαντασία, τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία  και να δώσουμε
το μήνυμα της αγάπης και της ειρήνης. (Γι’ αυτό, εκτός από τα καθαρά αποκριάτικα, συμπεριλάβαμε δραμα-
τοποίηση παραμυθιού, ομαδικά παιχνίδια και το  ‘‘Γαϊτανάκι της Ειρήνης’’)».



Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια,

σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια.

Και κάποιο βράδυ - πες σαν χτες - υψώνει το κεφάλι

κι αστράφτουνε τα μάτια του κι αστράφτει ο νους του πάλι.

Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας ρόδα

κι από τη λάσπη ξεκολλά της Ιστορίας η ρόδα.

Και τούτο το περήφανο, τ' άμετρο ψυχομέτρι,

μόνη σημαία το φως κρατεί, μόνο σπαθί το αλέτρι.

Κι από τους τάφους ξεκινάν όλοι οι νεκροί του Αγώνα

και μπαίνουν πάλι στη σειρά με σιδερένιο γόνα.

Και φέγγουνε τα μάτια τους σ' όλο το μέγα βάθος

σάμπως Ανάστασης κεριά μετά από τ’  Άγιο Πάθος.

Νάτος, περνάει ο αδούλωτος στρατός της δικαιοσύνης

και πάει να σπείρει όλη τη γης με στάρι κι άστρα ειρήνης.

Κι ως πάνω τους η Λευτεριά πάλλοντας ανατέλλει

φουσκώνει η άκρατη καρδιά του ανθρώπου σαν καρβέλι.

Γιάννης Ρίτσος

Ο λαός
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