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3 O.Γ.Ε. 

Αγαπητή αναγνώστρια.

Οι ευρωεκλογές τελείωσαν –όπως και οι δημοτικές-περιφερειακές– και ήρθε το καλοκαίρι...
Η κυβέρνηση, ανασχηματισμένη, είναι «ελεύθερη» να συνεχίσει να εφαρμόζει την αντιλαϊκή

πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντιπολίτευση, ενδυναμωμένη, είναι «ελεύθερη» να κραυ-
γάζει γιατί η κυβέρνηση δεν υλοποιεί «σωστά» την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε ...φι-
λολαϊκή κατεύθυνση. 

Κι εμείς; Οι γυναίκες των εργατικών-λαϊκών οικογενειών; 
Εμείς συνεχίζουμε να βιώνουμε τον εφιάλτη της ανεργίας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε

συνθήκες σκληρής εκμετάλλευσης, με 2ωρα, 4ωρα, με μειωμένους μισθούς ή και απλήρωτες.
Συνεχίζουμε να ψάχνουμε εναγωνίως μια θέση για το παιδί μας σε ένα δημοτικό παιδικό
σταθμό. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα σχολεία των παιδιών μας να κλείνουν (να «συγχωνεύον-
ται», κατά την ορολογία της κυβέρνησης και της ΕΕ...). Συνεχίζουμε να βιώνουμε τη φορολη-
στεία. Συνεχίζουμε να μην έχουμε καμία πρόσβαση σε υπηρεσίες δημόσιας και δωρεάν υγείας-
πρόνοιας. Συνεχίζουμε να βιώνουμε στο πετσί μας την προσπάθεια εκφασισμού της κοινωνίας
μας.

Γιατί όμως όλα αυτά; Δεν άλλαξε τελικά τίποτα το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών; Δε θα
έπρεπε να ζούμε ευτυχισμένες με τα παιδιά μας μέσα στη μεγάλη Ευρώπη των 27, χαρούμενες
ειδικά γιατί αυτή η Ευρώπη έχει και ιδιαίτερη μέριμνα για μας τις γυναίκες μέσα στη στρατηγική
της «Ευρώπη 2020»; 

Όχι, αυτό δε συμβαίνει και δεν μπορεί να συμβεί μέσα στη λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης! Όλες εμείς ξέρουμε πια από την πείρα μας ότι ο μονόδρομος της ΕΕ δεν είναι ο δρόμος
της δικής μας ευημερίας, αλλά ο δρόμος για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα τα ευρωπαϊκά
και ντόπια μονοπώλια από το τσάκισμα των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων μας. Γι’ αυτό
και δεν ξεγελιόμαστε απ’ όσα προσπάθησαν να μας «πουλήσουν» στη διάρκεια της προεκλο-
γικής περιόδου –αλλά και απ’ όσα μας «πουλάνε» και μετά από αυτήν– οι πολιτικοί υπηρέτες
της ΕΕ σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας μέσα από την Κοινωνική Συμμαχία και απαντάμε στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση: Οι γυναίκες της ΟΓΕ δε σκύβουν το κεφάλι! Αντίπαλός μας είναι όποιος κερ-
δίζει από τον ιδρώτα μας και νέμεται τον πλούτο που ο λαός παράγει. Γι’ αυτό παλεύουμε ενάν-
τια στην ΕΕ και τα μονοπώλια. Γι’ αυτό είμαστε αλληλέγγυες με τις γυναίκες όλου του κόσμου
που παλεύουν ενάντια στον ιμπεριαλισμό. Με τη συμμετοχή μας στους αντιμονοπωλιακούς
αγώνες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος θα φέρουμε αποτελέσματα και θα οδηγή-
σουμε προοπτικά –μέσα στο πλαίσιο της Κοινωνικής Συμμαχίας– στη ριζική αντιμετώπιση των
λαϊκών προβλημάτων, άρα και των σύγχρονων αναγκών των γυναικών των εργατικών-λαϊκών
οικογενειών.

της Σύνταξης



Ολοένα και πιο έντονα τα ευρωπαϊκά προγράμματα μπαί-
νουν για τα καλά στη ζωή μας. Η ύπαρξή τους συνδέεται άμεσα
και πηγάζει από τους γενικότερους στόχους και σχεδιασμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για «ανάπτυξη» της κερδοφορίας του
κεφαλαίου και για «ανταγωνιστικότητα» των πολυεθνικών επι-
χειρήσεων και των μονοπωλίων, των πραγματικών αφεντικών
της ΕΕ δηλαδή, για τους οποίους η Ε.Ε. λειτουργεί ως εντολο-
δόχος και πολιτικός τους υπηρέτης. 

Αξίζει στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι η πολυφορεμένη
«ανταγωνιστικότητα» εξασφαλίζεται βασικά μέσα από μερο-
κάματα εξαθλίωσης για τους εργαζομένους και σφαγή των
όποιων εργασιακών δικαιωμάτων έχουν απομείνει. Αυτή η
πραγματικότητα πλήττει ιδιαίτερα τις γυναίκες, καθώς βάλλον-
ται διπλά από τις «μεταρρυθμίσεις» αυτές (σε ταξικό και φυλε-
τικό επίπεδο), προς όφελος της «βιωσιμότητας» και της «αν-
ταγωνιστικότητας» των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για «υγι-
είς» είτε για «ασθενείς» επιχειρήσεις. 

Ακόμη δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βασική έγνοια και σκέψη
των εκμεταλλευτών του μόχθου μας είναι πάντοτε πώς η αιμα-
τοβαμμένη κερδοφορία τους δε θα προκαλέσει τον ξεσηκωμό,
την αφύπνιση των «κολασμένων της Γης», των λαών, που επί
αιώνες και με ολοένα και μεγαλύτερο τίμημα πληρώνουν τόσο
τα κέρδη και πολύ περισσότερο την κρίση τους.

Τα παραπάνω, λοιπόν, αποτελούν το πλαίσιο και τη γενική
κατεύθυνση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που στόχο
έχουν να διασφαλίσουν την «κοινωνική ειρήνη» ως απαραί-
τητο έδαφος για την κερδοφορία των μονοπωλίων.

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών
καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί για την ΕΕ –δηλαδή για τους μο-
νοπωλιακούς ομίλους– κομβικό σημείο ύψιστης σημασίας για
την παραπέρα συνέχιση της πολιτικής τους και τη διασφάλιση
των κερδών τους. Είναι έτσι απόλυτα λογικό να ανατίθεται η
δουλειά αυτή σε έμπιστα και «κατάλληλα» χέρια, που δε θα πα-
ρεκκλίνουν των στόχων και της γενικότερης «ιδεολογικής κα-
τεύθυνσης». 

Για το σχεδιασμό και τη λειτουργία των προγραμμάτων
αυτών εμπλέκεται έτσι μια ευρεία γκάμα φορέων υλοποίησης,
ανάμεσα στους οποίους φαίνεται ότι οι ΜΚΟ έχουν πρωταρ-
χικό και βασικό ρόλο. Κοντά τους βρίσκονται οι δήμοι, ιδιω-
τικές πρωτοβουλίες, η Εκκλησία κλπ., πάντοτε σε αγαστή συ-
νεργασία πρώτ’ απ’ όλα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο που διαχει-
ρίζεται τα χρήματα των λαών της ΕΕ, αλλά και άμεσα ή έμμεσα
με τα παγκάρια των εκκλησιών, με ομίλους εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης μεγαλοβιομηχάνων και τραπεζιτών, όπως το
Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», «Μποδοσάκης» και πολλοί άλλοι
σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Ένας τεράστιος πακτωλός χρημάτων διατίθεται μέσω πο-
λύμορφων και πολυποίκιλων καναλιών, με διαφορετικούς τρό-
πους και ονόματα. Συνήθως η ΕΕ και διάφοροι όμιλοι εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης βάζουν στο τραπέζι το χρήμα που πρόκει-
ται να διατεθεί και οι ΜΚΟ βάζουν το επιστημονικό προσω-
πικό που θα επεξεργαστεί, θα παρουσιάσει και θα υλοποιήσει
το πρόγραμμα μέσα από το οποίο θα πραγματωθούν οι προ-
αναφερόμενοι στόχοι.

Να τονίσουμε εδώ την κοινή-συγχωνευμένη θέση κυβερ-
νήσεων, ΕΕ, μεγαλοεπιχειρηματιών, καθώς άλλοτε παρατηρεί-
ται οι κυβερνήσεις να χρηματοδοτούν τα ιδρύματα των μεγα-
λοεπιχειρηματιών (βλ. περίπτωση σκανδιναβικών κυβερνή-
σεων που χρηματοδότησαν το «Ίδρυμα Μποδοσάκη» γιατί δεν
εμπιστεύονταν την ελληνική κυβέρνηση να διαχειριστεί το πα-
κέτο χρημάτων) και άλλοτε οι ίδιοι οι επιχειρηματίες αναλαμ-
βάνουν τη χρηματοδότηση αντίστοιχων προγραμμάτων, όχι
μόνο για φοροαπαλλαγή όπως συνηθιζόταν παλιότερα, αλλά
πλέον κυρίως για τη διαμόρφωση συνειδήσεων και νοοτρο-
πίας. 

Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε και να παραβλέπουμε ότι οι
επιχειρηματικοί όμιλοι ωφελούνται πολλαπλά από τη χρημα-
τοδότηση τέτοιων κοινωνικών προγραμμάτων, σε επίπεδα που
δε μας είναι ακόμη πλήρως αντιληπτά.

Η διαδικασία συνεργασίας ΜΚΟ και χρηματοδοτών ολο-
κληρώνεται με την παρουσίαση των προγραμμάτων από τις
ΜΚΟ και την τελική έγκρισή τους από τους τεχνοκράτες των
επιχειρηματικών ομίλων. 

Ως στόχος των προγραμμάτων αυτών παρουσιάζεται, για
το πλατύ κοινό και την τήρηση των προσχημάτων, η «καλύτερη
αντιμετώπιση» των διάφορων κοινωνικών προβλημάτων,
όπως ο υποσιτισμός, η ανεργία, ο αποκλεισμός, τα προβλή-
ματα υγείας, το trafficking γυναικών και παιδιών, η πορνεία
κλπ… Στην πραγματικότητα όμως, τα ευρωπαϊκά προγράμματα,
όπως και οι αντίστοιχες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, αυτό που
πραγματικά επιτυγχάνουν είναι να αφαιρούνται ολοένα και πε-
ρισσότερες θεσμοθετημένες υπηρεσίες και παροχές του κρά-
τους προς το λαό και να αντικαθίστανται με «γενόσημες» υπη-
ρεσίες «φιλανθρωπίας», «αλληλεγγύης» κατά το συνηθέστερο,
παροχές που ούτε κατοχυρώνονται, ούτε καλύπτουν τις σύγ-
χρονες λαϊκές ανάγκες.

Εξάλλου δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι δίνεται τεράστια
προτεραιότητα σε προγράμματα που επιχειρούν μαζικά να
«κλείσουν» το στόμα του λαού, προγράμματα που μοιράζουν
«συσσίτιο», «μικροδουλίτσες» χωρίς δικαιώματα και κατοχυ-
ρώσεις για τους εργαζομένους, «στέγαση» στις αθλιότερες
συνθήκες χωρίς καμιά διασφάλιση για τροφή ή για κάλυψη των
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Ιδεολογικά

Ευρωπαϊκά προγράμματα και η χειραγώγηση 
των λαϊκών συνειδήσεων…



βασικότερων αναγκών των «φιλοξενούμενων», «φθηνές» και
περιστασιακές υπηρεσίες υγείας κοκ.

Γνωστές ΜΚΟ γίνονται πρόθυμα οι «γκουρού» - διαχειρι-
στές των προγραμμάτων αυτών και παρέχουν τόσο «φτωχές»
υπηρεσίες, που ακόμα και οι επιστημονικοί αστικοί κύκλοι μι-
λούν για «κακοποίηση» των ανθρώπων από τις κοινωνικές
υπηρεσίες των προγραμμάτων αυτών.

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, προγράμματα τα οποία έχουν
πιο επεξεργασμένες κι επιστημονικές θέσεις και όπου συνήθως
αφιερώνουν κι ένα σημαντικό κομμάτι των στοχεύσεών τους
στην πρόληψη και την αποφυγή των κοινωνικών ανισοτήτων,
όπως οι έννοιες αυτές γίνονται αντιληπτές στο επιστημονικό
στερέωμα του καπιταλιστικού συστήματος, σπανιότατα εγκρί-
νονται από τις αρμόδιες επιτροπές των ομίλων εταιρικής κοι-
νωνικής ευθύνης ή καταφέρνουν να περάσουν τη Σκύλα και τη
Χάρυβδη των οικονομικών και χρονικών προϋποθέσεων των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

Παρά το γεγονός, και πρέπει να είναι ξεκάθαρο τούτο, ότι
και τα προγράμματα αυτά κινούνται αντίστοιχα σε δρόμους εν-
σωμάτωσης στο σύστημα, δε γίνονται το ίδιο εύκολα αποδε-
κτά. Αν και ουσιαστικά διδάσκουν στα πιο καταπιεσμένα και
φτωχά λαϊκά στρώματα πώς να «αξιοποιούν» και να «διαχει-
ρίζονται» τη φτώχεια και την εξαθλίωσή τους, ωστόσο το γε-
γονός ότι διασφαλίζουν, βάσει στοιχειωδών επιστημονικών
κριτηρίων, «αρχές» όπως ο σεβασμός στην προσωπικότητα
του ανθρώπου, ισότιμη μεταχείριση, σεβασμό στο δικαίωμα
των προσωπικών-ατομικών επιλογών των «εξυπηρετούμε-
νων» κ.ά., φαίνεται ότι λειτουργεί αποτρεπτικά για τα φιλαν-
θρωπικά επιτελεία του κεφαλαίου. 

Αυτό συμβαίνει κυρίως για δύο βασικούς λόγους: Πρώτο,
υπάρχει τεράστια ανησυχία-επιθυμία για όσο το δυνατό μαζι-
κότερη και αμεσότερη χειραγώγηση των λαϊκών και κυρίως
των γυναικείων συνειδήσεων και, δεύτερο, δεν ανήκει στους
σχεδιασμούς των «υπευθύνων» η προώθηση τέτοιων προ-
γραμμάτων στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, καθώς μάλλον
αυτό είναι κάτι που προετοιμάζεται για το προσεχές μέλλον. 

Εξάλλου υπάρχει ένα υλοποιήσιμο κομμάτι των παραπάνω.
Τέτοια προγράμματα, που ως ένα βαθμό μπορεί και ν’ αγγίξουν
την ουσία των κοινωνικών προβλημάτων, καταλήγουν πάντοτε
σε μορφές διαχείρισης και στήριξης του υπάρχοντος συστή-
ματος. Έχουν εκπονηθεί κι εκπονούνται κυρίως σε διακρατικό
επίπεδο ανάμεσα σε χώρες της ΕΕ, άλλα και σε χώρες των
πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. 

Η καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των σημαντικών κοινω-
νικών προβλημάτων στα οποία έχει οδηγήσει ο καπιταλιστικός
τρόπος παραγωγής έχουν ιδιαίτερη σημασία για τους μονο-
πωλιακούς ομίλους, πολύ περισσότερο δε στις χώρες της πάλαι
πότε Σοβιετικής Ένωσης. Είναι απίστευτα τα ποσά που έχουν
σπαταληθεί για τη στήριξη ΜΚΟ και ανάλογων προγραμμάτων
στις χώρες αυτές, και ας μην ξεχνάμε ότι οι ΜΚΟ έκαναν πραγ-
ματικά αισθητή την παρουσία τους τη δεκαετία του 1990 στην
πρώην ΕΣΣΔ. Σε αυτές τις χώρες, στα αποτελέσματα των αξιο-
λογήσεων αναφέρεται καθαρά η μεγάλη «αντίσταση» των αν-
θρώπων και ιδιαίτερα των γυναικών σε προγράμματα που εκ-
πονήθηκαν, στην Πολωνία για παράδειγμα, για την προστασία

της μητρότητας και των παιδιών. Ήταν φυσικό, σε χώρες που
αφαιρέθηκαν καθολικά και κατοχυρωμένα δικαιώματα μητρό-
τητας και παιδικής προστασίας, να υπάρχει αντίσταση όταν
αυτά σερβιρίστηκαν μισερά και τσεκουρωμένα ως πρωτοπο-
ριακές δυτικές παρεμβάσεις. Τα γεγονότα αυτά δεν είναι γνω-
στό αν έχουν καταγραφεί επίσημα σε κάποια επιστημονική με-
λέτη, απασχολούν ωστόσο ζωηρά τους σύγχρονους επιστη-
μονικούς κύκλους και συζητιούνται στις ημερίδες και στα συ-
νέδρια σαν «προβλήματα» και «αγκυλώσεις» που άφησε ο
υπαρκτός σοσιαλισμός. 

Στις χώρες της ΕΕ τώρα, ένα χαρακτηριστικό τέτοιο πρό-
γραμμα είναι και το σχέδιο IMPACT (Improving and Monitor-
ing Protection systems Against Child Trafficking and exploita-
tion) που δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία εταιρικής
σχέσης τεσσάρων ΜΚΟ σε Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτο-
γαλία. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, πρόκειται για «ένα
μέρος μιας ευρύτερης και μακρόχρονης στρατηγικής μελέτης
και πληροφόρησης για την ανάπτυξη αυθόρμητων προσεγγί-
σεων πάνω στο θέμα της πρόληψης της παιδικής εκμετάλλευ-
σης, μέσα από πρακτικές που εστιάζουν στα δικαιώματα και την
ευημερία των παιδιών». Στο πρόγραμμα αυτό, υπάρχουν πράγ-
ματι σημαντικές έρευνες σχετικά με την εκμετάλλευση και την
εμπορία παιδιών και γίνονται προσπάθειες να μελετηθούν και
να κατανοηθούν οι δομικοί κοινωνικοί παράγοντες που συμ-
βάλλουν στην ανάπτυξη τέτοιου κοινωνικού περιβάλλοντος
όπου η παιδική εκμετάλλευση γίνεται εφικτή. Είναι αλήθεια ότι
στα ευρωπαϊκά προγράμματα αυτά, που εκπονούνται άλλοτε
για την παρακολούθηση και τη βελτίωση συστημάτων ενάντια
στην παιδική εκμετάλλευση και κακοποίηση, άλλοτε για την
παιδική εκμετάλλευση στην αγορά εργασίας κλπ., πολλές
φορές φτάνουν στο σημείο να κατονομάσουν το «κέρδος»
και τη «ζήτηση της αγοράς» σαν το βασικό υπεύθυνο πίσω από
κάθε εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ωστόσο όλα
ανεξαιρέτως καταφεύγουν σε λύσεις διαχείρισης μακριά από
κάθε αγωνιστική διεκδίκηση, ακόμα και για τόσο απεχθείς πρά-
ξεις όπως η παιδική σεξουαλική κακοποίηση, η παιδική πορνεία
και η παιδική εργασία. Θεωρείται επίσης, όπως και ως ένα με-
γάλο βαθμό είναι πραγματικό, πως το νομικό οπλοστάσιο που
θα μπορούσε να προστατέψει τα παιδιά από τη χυδαία εκμε-
τάλλευση είτε στην εργασία είτε στη σεξουαλική κακοποίηση
υπάρχει, αλλά δεν αξιοποιείται λόγω «κακής πολιτικής». Απο-
κρύπτουν φυσικά το γεγονός πως οι νόμοι εφαρμόζονται
μόνο στο βαθμό που εξυπηρετούν αυτούς που τους θέσπισαν
και πως η εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα μαζί με
τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους, δεν πρόκειται ποτέ να
βρουν το δίκιο τους μέσα από ένα τέτοιο αλλότριο νομικό
οπλοστάσιο, αν οι ίδιοι δε γίνουν κύριοι του εαυτού τους, αν
δεν πάρουν τον πλούτο που οι ίδιοι παράγουν στα χέρια τους
κι αν δεν επιβάλουν τους δικούς τους νόμους.

Γίνεται πλέον ξεκάθαρα αντιληπτό ότι τα μονοπώλια δεν
ενδιαφέρθηκαν ποτέ για τη στήριξη και την ευημερία μας, αλλά
για τη χειραγώγησή μας μονάχα, και είναι τώρα η ώρα εμείς να
πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας.

Ν. Κ.

Ιδεολογικά

5 O.Γ.Ε. 
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Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο: Όχι στο δικαίωμα στην άμβλωση.
Κομισιόν: Δημογραφική πρόκληση

Το Δεκέμβρη του 2013 η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, με ψήφους 334 υπέρ και 327 κατά,

απέρριψε την πρόταση Πορτογαλίδας ευρωβουλευτίνας
να καθιερωθεί το δικαίωμα επιλογής των γυναικών στην
αντισύλληψη και στις αμβλώσεις σε ολόκληρη την Ευρω-
παϊκή Ένωση. Αυτοί που καταψήφισαν την πρόταση ήταν
οι ανήκοντες στις ομάδες των Χριστιανοδημοκρατών, Ευ-
ρωσκεπτικιστών και της Ακροδεξιάς. Οι ομάδες αυτές
επέλεξαν να υποβάλουν ένα εναλλακτικό κείμενο, σύμ-
φωνα με το οποίο ο χειρισμός του επίμαχου θέματος
επαφίεται στα κράτη-μέλη. Δεδομένης της επικράτησης
στα επιμέρους κοινοβούλια των χωρών-μελών της ΕΕ
συντηρητικών και ακροδεξιών κομμάτων, είναι προφανές
σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούν οι αντίστοιχες κυβερ-
νήσεις. Το πιο πρόσφατο δείγμα γραφής δόθηκε από την
ισπανική κυβέρνηση, που προτίθεται να περάσει νόμο
απαγόρευσης των αμβλώσεων, μόλις τέσσερα χρόνια
μετά από τη νομιμοποίησή τους. Φυσικά οι αντιδράσεις
των Ισπανίδων είναι εντονότατες.

Η νομοθεσία που διέπει το επίμαχο θέμα στα κράτη-
μέλη της ΕΕ παρουσιάζει τέσσερις τάσεις: Της νομιμοποί-
ησης υπό όρους με ευρεία ερμηνεία, της νομιμοποίησης
υπό όρους με στενή ερμηνεία, της πλήρους απαγόρευσης
και της νομιμοποίησης γενικώς.

Τρία κράτη-μέλη απαγορεύουν την άμβλωση, εκτός από
πολύ περιορισμένες επιμέρους περιπτώσεις, που στην
πραγματικότητα την καθιστούν σχεδόν αδύνατη. Τα
κράτη αυτά είναι η Ιρλανδία, η Μάλτα και η Πολωνία. Στην
Ιρλανδία, μετά από το τραγικό περιστατικό θανάτου εγ-
κύου νέας γυναίκας από σηψαιμία, λόγω άρνησης των
γιατρών να προβούν σε άμβλωση, ενώ κινδύνευε η ζωή
της, ψηφίστηκε νόμος που επιτρέπει την άμβλωση μόνο
σε περίπτωση κινδύνου για τη ζωή της εγκύου. Απαγο-
ρεύεται όμως σε περιπτώσεις βιασμού και αιμομιξίας… 

Στην Πολωνία, που αποτελεί προπύργιο της Καθολικής
Εκκλησίας, είναι προφανής ο λόγος της απαγόρευσης αμ-
βλώσεων.

Είναι γνωστό ότι ό Πάπας της Ρώμης, πέραν των κατά
καιρούς δηλώσεών του κατά των αμβλώσεων, έχει εκδώ-
σει και βιβλίο στο οποίο εκφράζει την αντίθεσή του στον
αθεϊσμό, στην ομοφυλοφιλία, στις αμβλώσεις. Είναι λοι-
πόν λογικό οι χώρες της Ευρώπης με ισχυρό καθολικό
λόμπι, αλλά και απλοί πιστοί, να επηρεάζονται από αυτές
τις αντιδραστικές απόψεις.

Στη Μάλτα οι αμβλώσεις απαγορεύονται χωρίς εξαιρέ-
σεις και υπάρχει και ποινή 18 μηνών φυλάκισης. Δε διευ-
κρινίζεται αν η ποινή αφορά τη γυναίκα που υποβάλλεται
σ’ αυτήν ή στο γιατρό που την πραγματοποίησε ή και
στους δύο.

Ακόμη και σε κράτη-μέλη που η άμβλωση είναι νόμιμη,
η πρόσβαση σ’ αυτή καθίσταται όλο και δυσκολότερη
λόγω εμποδίων, όπως η κατάχρηση της επίκλησης, εκ μέ-
ρους μεγάλου αριθμού επιστημονικού προσωπικού, της
αντίρρησης συνείδησης. Υπάρχουν περιπτώσεις στη Σλο-
βακία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία, στην Ιρλανδία και
στην Ιταλία, όπου το 70% των γυναικολόγων και το 40%
των αναισθησιολόγων προβάλλουν λόγους αντίρρησης
συνείδησης όταν καλούνται να πραγματοποιήσουν αμ-
βλώσεις.

Η ΕΕ υποκριτικά επικαλείται την ελευθερία των κρατών-
μελών της ν’ αποφασίζουν για τη νομοθετική ρύθμιση
του θέματος των αμβλώσεων. Αλήθεια, πού χάνεται αυτή
η ελευθερία, όταν πρόκειται για νομοθετικές ρυθμίσεις
που αφορούν μισθούς, εργασιακά δικαιώματα, ασφαλι-
στικά δικαιώματα, συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους
–για να μην αναφέρουμε την προστασία της μητρότητας
που ούτε ως όρος δεν υπάρχει στις κοινοτικές αποφά-
σεις;

Εκείνη πάντως (η ΕΕ) διατηρεί το δικαίωμα να επιδοτεί
με ευρωπαϊκά κονδύλια οργανισμούς και οργανώσεις
που πραγματοποιούν αμβλώσεις σε χώρες του λεγόμε-
νου Τρίτου Κόσμου, όπως στη Βολιβία, στο Περού, στη
Γουατεμάλα. Γίνεται αναφορά στην οργάνωση Marie
Stopes International (MSI), η οποία παραδέχεται ότι συ-
νολικά εισέπραξε επιχορηγήσεις που υπερβαίνουν τα 30
εκατομμύρια ευρώ. Άλλος επιδοτούμενος οργανισμός
είναι η Διεθνής Ομοσπονδία Οικογενειακού Προγραμ-
ματισμού (IPPF), για τον οποίο είναι απόρρητα τα διατε-
θέντα κονδύλια…

Εφόσον λοιπόν το Κοινοβούλιο της ΕΕ αντιτίθεται στις
αμβλώσεις, δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ευρωπαϊκά
κονδύλια για το σκοπό αυτό. Η καταγγελία έγινε από τη
διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αξιοπρέ-
πειας.

Εμείς στην ΟΓΕ πιστεύουμε ότι η άμβλωση δεν μπορεί
ν’ αποτελεί μέθοδο αντισύλληψης, και ότι χρειάζονται δη-
μόσια κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού, όπως και
ενημέρωση για μεθόδους αντισύλληψης στα σχολεία.

Νάντια Πασαλιμανιώτη,
γραμματέας του Συλλόγου Γυναικών Εξαρχείων, Νεάπολης, Κολωνακίου της ΟΓΕ 
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Εν τούτοις, υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των γυναι-
κών ν’ αποφασίζουν οι ίδιες όταν υπάρχει ανάγκη. Ιδιαί-
τερα αυτό ισχύει για τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων,
που δεν έχουν τις ίδιες συνέπειες με τις εύπορες αστές σε
ό,τι αφορά την απαγόρευση των αμβλώσεων.

Η υποκρισία και η διγλωσσία των κοινοτικών οργάνων
όμως φτάνουν στην αποθέωση όταν τάχα ανησυχούν για
το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης. Ο τίτλος που δί-
νεται στο σχετικό κείμενο της Κομισιόν αναφέρει
ότι «η πρόκληση μπορεί να μετατραπεί σε ευκαι-
ρία».

Αν σκεφτεί κανείς σοβαρά τη σημασία των λέ-
ξεων που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν
το μέλλον μας, αλλά και τα αυθαίρετα συμπερά-
σματα που περιλαμβάνονται στο παραπάνω κεί-
μενο του 2006, καταλαβαίνει τι μας περιμένει μέχρι
το 2050 που είναι ο τελικός ορίζοντας της Έκθε-
σης.

Πρώτο θέμα, η γήρανση του πληθυσμού (το πο-
σοστό των ηλικιωμένων στο γενικό πληθυσμό):
Αυτή οφείλεται, κατά την Κομισιόν, στην πρόοδο
που επιτεύχθηκε σε τομείς όπως ο οικονομικός, ο
κοινωνικός, ο ιατρικός, λόγω των υπηρεσιών που
παρέχονται στους Ευρωπαίους και οφείλονται πε-
ραιτέρω στη μείωση των γεννήσεων, στην πτώση
της γονιμότητας, στο αυξημένο προσδόκιμο επιβίωσης.

Καμιά αναφορά δε γίνεται για το λόγο μείωσης των γεν-
νήσεων και πτώσης της γονιμότητας του πληθυσμού.

Μήπως αυτό οφείλεται στις ολοένα και δυσκολότερες
συνθήκες ζωής, λόγω εμπορευματοποίησης της υγείας,
των κοινωνικών υπηρεσιών, της παντελούς απουσίας
προστασίας της μητρότητας, της κατεδάφισης εργασιακών
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, της αυξανόμενης ανερ-
γίας;

Αντίθετα, προτείνεται η «ενεργός γήρανση», δηλαδή με
δουλειά μέχρι τον τάφο, για την «ισορροπία των συστη-
μάτων συνταξιοδότησης και κοινωνικής προστασίας».
Κουβέντα βέβαια για ένταξη νέων εργαζομένων στην
αγορά εργασίας προκειμένου να υπάρχει τόνωση των δη-

μόσιων σχετικών συστημάτων, αφού γι’ αυτούς, αν υπάρ-
χει δουλειά, υπάρχει με μειωμένες αποδοχές ή χωρίς
αμοιβή μαθητεία. Ενσωμάτωση των «νόμιμων» μετανα-
στών (ειδικευμένων) για την κάλυψη των αναγκών της
αγοράς. «Ευελφάλεια», που σημαίνει ευελιξία στην αγορά
εργασίας (βλέπε εργασιακές σχέσεις - λάστιχο, εναλλαγή
επαγγελμάτων), τέλος, η λήψη μέτρων διά βίου κατάρτι-
σης (όχι μόρφωσης, αλλά κατάρτισης για τις εκάστοτε
ανάγκες των αγορών). Όσο για τις «ενεργές» γυναίκες,

πρέπει να υπάρξουν μέτρα για «την εναρμόνιση επαγγελ-
ματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων» (μερική απα-
σχόληση και ελαστικό ωράριο, μερική δουλειά, άρα και
μερική ζωή χωρίς ή με μειωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα,

εφόσον βέβαια θα βρει η γυναίκα εργασία).
Όλα αυτά τα φληναφήματα κρύβουν επιμελώς ότι

η ΕΕ δεν ενδιαφέρεται για τους απλούς πολίτες που
ζουν στα κράτη-μέλη της, να τους εξασφαλίσει δη-
λαδή όρους αξιοπρεπούς ζωής με καλά αμειβόμενη
εργασία, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα, δη-
μόσια και δωρεάν συστήματα υγείας και παιδείας,
προστασία της μητρότητας και των παιδιών. Αυτές οι
αξίες είναι «ξεπερασμένες» στην Ευρώπη των Συνθη-
κών του Μάαστριχτ, της Λισαβόνας, της Στοκχόλμης
και των κάθε λογής συνθηκών που συνομολογήθη-
καν για να βοηθήσουν την όσο το δυνατό μεγαλύτερη
κερδοφορία του κεφαλαίου και την επικράτηση των
μονοπωλίων. Έγιναν επίσης για να παραδοθεί ο δη-
μόσιος πλούτος κάθε χώρας στο διεθνές κεφάλαιο.

Χρέος μας λοιπόν είναι, ως γυναικείο ριζοσπαστικό και
μαχητικό κίνημα, να ενημερώσουμε τις γυναίκες της ερ-
γατικής τάξης ότι αυτός ο «μονόδρομος» δεν πρέπει να
είναι ο δικός δρόμος για αξιοπρέπεια και για ζωή δική
μας και των παιδιών μας. Μαζί με τους συμμάχους μας
(ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ), πρέπει όχι μόνο να ενη-
μερώσουμε, αλλά και να ξεσηκώσουμε ένα παλλαϊκό κί-
νημα, που θα αντιπαλέψει και τελικά θα ανατρέψει τους
σε βάρος μας συσχετισμούς στην επιβολή αυτού του
εφιαλτικού παρόντος, αλλά και μέλλοντος που μας επι-
φυλάσσει η ΕΕ.
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Ναρκωτικά

Η μάστιγα των ναρκωτικών είναι ένα ζήτημα με παραμέτρους
πολιτικές, οικονομικές, επιστημονικές, ιδεολογικές. Στο πλαίσιο
της πολιτικής της ΕΕ και σύμφωνα με τον «Κώδικα Ναρκωτικών»
δόθηκε η δυνατότητα να ιδιωτικοποιηθούν πρόληψη, θεραπεία,
κοινωνική επανένταξη, που αποτελούν τα κλειδιά για την αντι-
μετώπιση των ναρκωτικών. Μπορούν πλέον να ιδρύονται μο-
νάδες από φυσικά και νομικά πρόσωπα, φιλανθρωπικά σωμα-
τεία, ΜΚΟ, Εκκλησία. Παράλληλα, διαλύθηκαν οι δομές υπο-
κατάστασης και, χωρίς όρους, προδιαγραφές και προϋποθέσεις,
κατέληξαν στα δημόσια νοσοκομεία. 

Παρόλο που είναι συντριπτική η επιτυχία των στεγνών προ-
γραμμάτων απεξάρτησης σε σχέση με τα προγράμματα υποκατά-
στασης, η κυβέρνηση και ο ΟΚΑΝΑ εναρμονίζονται πλήρως με
τις οδηγίες της ΕΕ τόσο για υπονόμευση και υποχρηματοδότηση
των «στεγνών» προγραμμάτων όσο και για πριμοδότηση των
προγραμμάτων υποκατάστασης. Πρόκειται για προγράμματα
που σήμερα λειτουργούν με χαμηλές προδιαγραφές, κρατούν
χιλιάδες ανθρώπους ομήρους της κρατικής πρέζας (μεθαδόνη),
διατηρούν νόμιμους και μόνιμους χρήστες...

Η θεσμοθέτηση προγραμμάτων υποκατάστασης στις φυλακές
αποτελεί άλλον έναν άξονα στον οποίο πρόκειται να κινηθούν
ΟΚΑΝΑ και κυβέρνηση, ενώ μέχρι σήμερα σε κάποιες από τις
φυλακές λειτουργούν στεγνά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ που
έχουν να επιδείξουν αξιοθαύμαστα αποτελέσματα και έργο. 

Καμιά θεραπεία απεξάρτησης δεν μπορεί να είναι αποτελε-
σματική αν οδηγεί στο περιθώριο, αν στοχεύει στη νομιμοποί-
ηση του φαινομένου και στο συμβιβασμό με αυτό. Η επιλογή
της χορήγησης υποκατάστατων, σε συνδυασμό με τη δυσκολία
ανεύρεσης δουλειάς και το ρατσισμό, δυσχεραίνουν ιδιαίτερα
τη διαδικασία της κοινωνικής επανένταξης.

Έρευνες έχουν δείξει ότι η θεραπεία είναι και οικονομικά αν-
ταποδοτική, καθώς κοστίζει λιγότερο στην πολιτεία από το να
μην προσφέρει υπηρεσίες θεραπείας, αφήνοντας τα άτομα να
παραμένουν στη χρήση ή οδηγώντας τα στη φυλακή. Στην Ελ-
λάδα, έρευνα για τις θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ έδειξε
ότι για κάθε 1 ευρώ που δίνεται για τη λειτουργία τους η εξοι-
κονόμηση φτάνει μέχρι και τα 6,5 ευρώ. Ο ΟΗΕ συστήνει στις
κυβερνήσεις να εξασφαλίζουν την επαρκή και σταθερή χρημα-
τοδότηση των προγραμμάτων πρόληψης, θεραπείας και επα-
νένταξης, ακόμα και σε περιόδους λιτότητας. Ωστόσο η πρα-
κτική των ελληνικών κυβερνήσεων κινείται στον αντίποδα
ακόμα και αυτής της σύστασης του ΟΗΕ. Η επιχορήγηση προς
το ΚΕΘΕΑ έπεσε από τα 23 εκατ. ευρώ στα 18 εκατ. το 2014.
Οι μισθοί του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ περικόπηκαν και οι ερ-
γαζόμενοι μειώθηκαν. 

Η ενίσχυση των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων απο-
τελεί ζητούμενο. Παράλληλα, οι συνέπειες που προκύπτουν από
την αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης και το διαχωρισμό
«σκληρών - μαλακών» ναρκωτικών είναι τραγικές, όπως φαίνεται
και στα πιο κάτω στοιχεία:

- Η κάνναβη αποτελεί πλέον τη συχνότερη ουσία χρήσης απ'
όσους ξεκινούν θεραπεία απεξάρτησης. Τα επείγοντα περιστα-
τικά που συνδέονται με τη χρήση κάνναβης αποτελούν διογ-
κούμενο πρόβλημα. 

- Υπάρχουν χιλιάδες εξαρτημένοι παγκοσμίως από υποκατά-
στατα. Σε 17 χώρες της ΕΕ πάνω από το 10% των χρηστών ζη-
τούν να απεξαρτηθούν από υποκατάστατα.

- Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των θανάτων που συνδέονται
με τη χρήση συνθετικών οπιοειδών, π.χ., μεθαδόνη.

Στην Ελλάδα:
- Κατά 119% αυξήθηκαν οι αιτήσεις για απεξάρτηση από κάν-

ναβη.
- Διπλασιάστηκε ο αριθμός των χρηστών κάνναβης τα τελευταία

χρόνια.
- Στα προγράμματα υποκατάστασης το 2012, μόλις το 1,1% ολο-

κλήρωσε το πρόγραμμα. Στα «στεγνά» προγράμματα, το 20,7%
ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα και βγήκαν «καθαροί» στην κοι-
νωνία.

Εμείς, οι γυναίκες της ΟΓΕ, δε θα δεχτούμε το μέλλον της
πρόληψης, των στεγνών θεραπευτικών προγραμμάτων και της
επανένταξης να υποθηκευτεί στο βωμό της διαχείρισης του προ-
βλήματος, με ό,τι αυτό σημαίνει για την κοινωνία και τα παιδιά
μας. Λέμε ΟΧΙ στην εξάρτηση και την υποταγή.

- Όχι σε ΟΛΑ τα ναρκωτικά.
- Όχι στο διαχωρισμό «μαλακά - σκληρά».
- Όχι στα προγράμματα υποκατάστασης, που συντηρούν και δε

θεραπεύουν.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ:
- Κεντρικό σχεδιασμό για αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, σύγ-

χρονες υπηρεσίες πρόληψης, απεξάρτησης, κοινωνικής επανέν-
ταξης, χωρίς καμιά εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, της Εκκλησίας
και των ΜΚΟ.

- Θέσπιση προγράμματος για την εφαρμογή πρωτογενούς πρό-
ληψης που θα στοχεύει στα αίτια και όχι στα αποτελέσματα της
τοξικομανίας. Να ενισχυθούν εκπαίδευση, εργασία, ασφαλι-
στικά και κοινωνικά δικαιώματα, πολιτισμός και αθλητισμός.

- Αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, σύγχρονες θεραπευτικές κοι-
νότητες «στεγνών»     προγραμμάτων σε όλη την επικράτεια ανά-
λογα με τις ανάγκες. 

- Εξοντωτικές ποινές για τους εμπόρους. Εκπαιδευμένο σώμα δι-
καστών για τα ναρκωτικά.

- Ιδιαίτερο βάρος στα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης.
- Δράσεις που θα συνδέουν το αντιναρκωτικό κίνημα με το ευ-
ρύτερο μαζικό και νεολαιίστικο κίνημα.

- Να θεσπιστούν ειδικά προγράμματα κατάρτισης που θα βοηθούν
τους πρώην χρήστες να βρουν δουλειά.

Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος της
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών είναι μια βαθιά πολιτική δια-
δικασία, που συνδέεται άμεσα με την πάλη για την κατάργηση
του εκμεταλλευτικού συστήματος.

Ναρκωτικά: Λέμε όχι στην εξάρτηση και την υποταγή
Αθηνά Λαζαρίδου,

αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Την τιμωρία των «πελατών» αντί των γυναικών που εμ-
πλέκονται στην πορνεία προκρίνει το Ευρωκοινοβούλιο
ως τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος, σύμφωνα με

το μη δεσμευτικό ψήφισμα που υιοθέτησε τον περασμένο Φλε-
βάρη. Το συγκεκριμένο ψήφισμα δίνει μια αφορμή προκειμέ-
νου να φωτιστούν οι κατευθύνσεις που ακολουθούν η ΕΕ και
τα κράτη-μέλη της, οι στόχοι που υπηρετούν και τα αποτελέ-
σματα που μπορεί κανείς να προσδοκά από την πολιτική αυτή
σχετικά με την αντιμετώπιση του φαινομένου της πορνείας.  

Η ΕΕ εκτιμά πως η πορνεία αφορά περίπου 40-42 εκατομ-
μύρια ανθρώπους παγκοσμίως, από τους οποίους η συντρι-
πτική πλειοψηφία είναι γυναίκες και ανήλικα κορίτσια. Παράλ-
ληλα, υπογραμμίζει πως οι αγοραστές σεξουαλικών υπηρεσιών
είναι σχεδόν αποκλειστικά άντρες. Το σκεπτικό που ακολού-
θησε το Ευρωκοινοβούλιο και κατέληξε στο ψήφισμα είναι
πως «η πορνεία λειτουργεί ως επιχείρηση και δημιουργεί
αγορά», επομένως «τα άτομα που αγοράζουν σεξ παίζουν ση-
μαντικό ρόλο, καθώς διατηρούν τη ζήτηση στην εν λόγω
αγορά». Όσο όμως κι αν θέλουν να εμφανίζουν την πρότασή
τους ως όπλο ενάντια στην πορνεία, η πραγματικότητα τους
διαψεύδει.

Οι τρόποι με τους οποίους τα κράτη-μέλη της ΕΕ αντιμετω-
πίζουν την πορνεία διαφέρουν μεταξύ τους, μπορούν όμως να
καταταχτούν σε δύο βασικές προσεγγίσεις, αυτή της «κατάρ-
γησης» και αυτή της «ρύθμισης». Η έκθεση περιγράφει τις δύο
αυτές κατευθύνσεις ως εξής: «Η μία προσέγγιση αντιμετωπίζει
την πορνεία ως παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών –
μια μορφή σεξουαλικής δουλείας – η οποία οδηγεί σε ανισό-
τητα κατά των γυναικών. Η άλλη προσέγγιση υποστηρίζει ότι η
πορνεία καθαυτή προάγει την ισότητα των φύλων, ενισχύοντας
το δικαίωμα της γυναίκας να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο
διαχειρίζεται το σώμα της.» Μια πιο αναλυτική παρουσίαση των
δύο αυτών «μοντέλων» μπορεί ν’ αποκαλύψει δίπλα στην ανοι-
χτή χυδαιότητα του δεύτερου και την υποκρισία των υποστη-
ρικτών του πρώτου. Τόσο η «κατάργηση» όσο και η «ρύθ-
μιση» αφήνουν ασφαλώς απ’ έξω τα επιχειρηματικά συμφέ-
ροντα, νόμιμα ή παράνομα, που αποκομίζουν από την πορνεία
τεράστια κέρδη.

Μοντέλα διαχείρισης της σήψης 
και της αθλιότητας

Η προσέγγιση της «ρύθμισης» της πορνείας ως μιας οικο-
νομικής δραστηριότητας γίνεται με επιχειρήματα που ποικίλ-
λουν. Ανάμεσά τους υπάρχουν οι απροκάλυπτα χυδαίες από-
ψεις πως η πορνεία αποτελεί μια επιλογή για τις γυναίκες, ένα
επάγγελμα σαν τα άλλα, όμως αρκετά πιο προσοδοφόρο. Σ’

αυτά προστίθενται και τα επιχειρήματα πως η προσέγγιση αυτή
συμβάλλει στην καταπολέμηση του στιγματισμού των γυναικών
που εκδίδονται, πως μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες συν-
θήκες «εργασίας», προστασία της υγείας τους και περιορισμό
της βίας που ασκείται εναντίον τους. Όσον αφορά την προ-
σέγγιση της «κατάργησης», αυτή στις περισσότερες περιπτώ-
σεις στις οποίες εφαρμόζεται θεωρεί παράνομη όχι την ίδια
την πορνεία, αλλά ορισμένες σχετικές με αυτή δραστηριότητες,
όπως, για παράδειγμα, τη μαστροπεία. Μια εκδοχή της αποτε-
λεί και το μοντέλο της ποινικοποίησης της αγοράς σεξουαλι-
κών υπηρεσιών, το οποίο εφαρμόζεται στη Σουηδία και προ-
βάλλεται ως το πιο πρωτοπόρο «μοντέλο» από το ψήφισμα
του Ευρωκοινοβουλίου. 

Η «στροφή» στο «μοντέλο της κατάργησης» φαίνεται πως
υπαγορεύεται και από την ανάγκη ΕΕ και κυβερνήσεων να δια-
χειριστούν τα αποτελέσματα στα οποία οδήγησε η νομιμοποί-
ηση της πορνείας, όπως δείχνουν οι περιπτώσεις της Γερμανίας
και της Ολλανδίας, αποτελέσματα που κραυγάζουν για τη σήψη
στην οποία βρίσκεται σήμερα το καπιταλιστικό σύστημα.

Το χαρακτηρισμό του «μεγαλύτερου οίκου ανοχής της Ευ-
ρώπης» έχουν αποδώσει διεθνή μέσα ενημέρωσης στη Γερμα-
νία. Με νομιμοποίηση της πορνείας από το 2002, στα πρότυπα
του «μοντέλου της ρύθμισης», και ετήσια έσοδα που υπολο-
γίζονται σε 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ, με πάνω από 3.000
πορνεία και 450.000 εκδιδόμενα άτομα, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία γυναίκες και σε ποσοστό 65% μετανάστριες από
την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, ο παραπάνω «τίτλος» τής
αποδίδεται επαξίως. Αξίζει να σημειωθεί πως το νομοθετικό
πλαίσιο αξιοποιούν ταξιδιωτικά πρακτορεία που προσφέρουν
στους πελάτες τους σχετικά πακέτα σεξουαλικού τουρισμού.
Αντίστοιχα, η Ολλανδία, από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη
που νομιμοποίησαν την πορνεία, δεν έχει εμφανίσει καμία μεί-
ωση στη δράση των κυκλωμάτων της μαστροπείας. Μάλλον
το αντίθετο: Σύμφωνα με κοινή έκθεση του δήμου του Άμ-
στερνταμ και του υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας, οι μισές
από τις «επιχειρήσεις πορνείας» που λειτουργούν με την άδεια
του νόμου έχουν έναν ή περισσότερους διευθυντές με ποινικό
μητρώο. Έτσι, η κατάσταση που διαμορφώνεται στρέφει τις
Αρχές της χώρας στην αναζήτηση εναλλακτικού τρόπου δια-
χείρισης του φαινομένου.

Ανάμεσα στις «πρωταθλήτριες» στην πορνεία βρίσκεται
όμως και η Ισπανία, η οποία εφαρμόζει το «μοντέλο της κα-
τάργησης», με 400.000 εκδιδόμενες γυναίκες και ετήσιο
«τζίρο» 18 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, ανάμεσα στις εκ-
διδόμενες γυναίκες παρατηρείται υψηλό ποσοστό χρήσης ναρ-
κωτικών και αντικαταθλιπτικών, ενώ την περίοδο 2010-2012

Ευτυχία Χαϊντούτη,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Η πολιτική της ΕΕ σχετικά με το φαινόμενο της πορνείας.
Η απάντηση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος
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καταγράφηκαν τουλάχιστον 20 φόνοι, αριθμός που αντιπρο-
σωπεύει ποσοστό 5,6% όλων των δολοφονιών που είχαν θύ-
ματα γυναίκες.   

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν το
«πρότυπο» της Σουηδίας, που εφαρμόζει το «σκανδιναβικό
μοντέλο» που προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο. Η αγορά σε-
ξουαλικών υπηρεσιών απαγορεύεται στη χώρα από το 1999,
ενώ η πώλησή τους δεν είναι παράνομη. Για τους αγοραστές
προβλέπονται ποινές που ξεκινούν από την επιβολή προστίμων
και φτάνουν μέχρι την ποινή φυλάκισης ενός έτους, χωρίς
ωστόσο η τελευταία να έχει μέχρι σήμερα επιβληθεί. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του 2008 για την αξιολόγηση του μέτρου, η
πορνεία στους δρόμους της χώρας φαίνεται να μειώθηκε στο
μισό. Ωστόσο παρατηρείται αύξηση, τα τελευταία χρόνια, της
πορνείας μέσω του διαδικτύου, ενώ για τους Σουηδούς είναι
πιο συχνή η αγορά σεξ σε άλλες χώρες, στις οποίες αυτή δεν
θεωρείται παράνομη. 

Τι ισχύει στην Ελλάδα
Όσον αφορά την Ελλάδα, η πορνεία έχει αναγνωριστεί από

το νόμο ως επάγγελμα, το οποίο μπορούν να ασκούν οι γυ-
ναίκες από τα 18 τους χρόνια, από το 1999. Ώθηση στην ανά-
πτυξη της σχετικής «αγοράς» δόθηκε κατά την περίοδο των
Ολυμπιακών Αγώνων, το 2004, μπροστά στην αυξημένη του-
ριστική κίνηση και τα αναμενόμενα από αυτήν κέρδη. Μάλιστα,
κυβέρνηση και δήμοι προωθούσαν τον «εκσυγχρονισμό» της
πορνείας και με τροπολογία για την επέκταση των «οίκων ανο-
χής» και την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου
σώματος, που κατατέθηκε στη Βουλή, τελικά όμως αποσύρ-
θηκε. Τότε, φρένο στα σχέδιά τους –και ειδικά του δήμου Αθη-
ναίων– έβαλαν οι αντιδράσεις μαζικών φορέων, η διαμαρτυρία
και οι καταγγελίες του γυναικείου κινήματος, με πρωτοστάτη
την ΟΓΕ.  

Οι προσπάθειες για επέκταση της πορνείας δε σταμάτησαν.
Αξίζει να υπενθυμίσουμε το πρόγραμμα «Δράση για την
Αθήνα», που εκπόνησε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
το 2010: Το πρόγραμμα εκτίμησε ως πολύ ακριβές για το Δη-
μόσιο τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις που προβλέπονταν
κάθε 15 μέρες για τις εκδιδόμενες γυναίκες και πρότεινε την
αντικατάστασή τους από μια απλή ενημέρωση για τους κινδύ-
νους που απειλούν την υγεία τους. Μόλις δύο χρόνια μετά, το
2012, κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας «αντιμετώπισαν»
τον κίνδυνο εξάπλωσης του AIDS, μετά από τον εντοπισμό ιε-
ρόδουλων γυναικών, φορέων του ιού, δημοσιεύοντας τις φω-
τογραφίες τους. Προσπάθησαν δηλαδή να κρύψουν τις πολι-
τικές τους ευθύνες για τη γύμνια των δημόσιων υπηρεσιών
Υγείας και την ανυπαρξία προληπτικών προγραμμάτων παρέμ-
βασης για την προστασία της υγείας των γυναικών αυτών, πίσω
από τη διαπόμπευση, το διασυρμό και την προσβολή της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειάς τους. 

Διακρίνουν την πορνεία 
σε «καταναγκαστική» και «εθελούσια»

Αυτό που πρέπει να σημειωθεί με έμφαση είναι πως η ΕΕ δια-
κρίνει την πορνεία σε «καταναγκαστική» και σε «εκούσια». 

Ανεξάρτητα δηλαδή από το μοντέλο για τη διαχείρισή της
που επιλέγεται σε διαφορετικές περιόδους ή από διαφορετικές
κυβερνήσεις, παραμένει κοινή παραδοχή πως η πορνεία απο-
τελεί μια δυνητική «επιλογή» για τις γυναίκες.

Η συζήτηση γύρω από το φαινόμενο της πορνείας, ακόμα
και όταν διακηρύσσει ως στόχο της την αντιμετώπισή του, κα-
ταντά σκέτη υποκρισία όταν δεν αγγίζει τις αιτίες που το γεν-
νούν. Ως κοινωνικό φαινόμενο η πορνεία δεν υπήρχε πάντα,
ούτε θα συνοδεύει την κοινωνία στα μελλοντικά βήματά της.
Η εμφάνισή της συνδέεται με την εδραίωση και την κυριαρχία
των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, που οδήγησαν στο
να αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα ακόμα και όσα θα φαι-
νόταν αδύνατο ν’ αγοραστούν ή να πωληθούν. 

Η πορνεία μπορεί να αντιπροσωπεύει την πιο χυδαία μορφή
εκμετάλλευσης των γυναικών, και γενικότερα του ανθρώπου,
αλλά σίγουρα δεν αποτελεί τη μόνη μορφή της εμπορευματο-
ποίησης του γυναικείου σώματος. Εξάλλου τα πρότυπα και οι
αξίες που καλλιεργεί ο καπιταλισμός είναι πλήρως συμβατά με
το φαινόμενο. Πριν τη σφραγίδα του νόμου, έχει προηγηθεί
η προσπάθεια νομιμοποίησης της πορνείας στη συνείδηση των
γυναικών, της νεολαίας, συνολικά του λαού. Οι απόψεις που
δίνουν στη χειραφέτηση στρεβλό περιεχόμενο συνδέοντάς την
με την «αυτοδιάθεση» του σώματος, οι «συμβουλές» σε νέες
εργαζόμενες και άνεργες να αξιοποιήσουν τα «προσόντα»
τους προκειμένου ν’ ανοίξουν το δρόμο τους προς την «επι-
τυχία», επαγγελματική και όχι μόνο, είναι πλευρές της προσπά-
θειας αυτής, στο πλαίσιο των παρωχημένων αξιών του ατομι-
σμού και του ανταγωνισμού με τις οποίες δηλητηριάζει τη συ-
νείδηση γυναικών και αντρών το καπιταλιστικό σύστημα.

Στον αντίποδα κάθε λογής «μοντέλων» με τα οποία ΕΕ και
κυβερνήσεις προσπαθούν να διαχειριστούν το φαινόμενο της
πορνείας, βρίσκεται το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα με τις
θέσεις και τη δράση του. Η ΟΓΕ καταγγέλλει την πορνεία ως
την έσχατη μορφή εμπορευματοποίησης κι εκμετάλλευσης των
γυναικών, ως φαινόμενο σύμφυτο με τις εκμεταλλευτικές κοι-
νωνίες. Στηλιτεύει την πολιτική που προωθεί την επέκταση της
πορνείας, αρκεί αυτή να είναι «νόμιμη», αδειοδοτημένη, ελεγ-
χόμενη και φορολογούμενη. Προβάλλει μια σειρά από αιτή-
ματα και διεκδικήσεις:

- Να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των γυναικών στην ερ-
γασία, τη μόρφωση, τον πολιτισμό και τις κοινωνικές παροχές,
που μπορούν να γίνουν φραγμός απέναντι στην εξάπλωση της
πορνείας.

- Να καταργηθεί ο νόμος που θεωρεί την πορνεία επάγ-
γελμα.

- Να δημιουργηθούν αποτελεσματικές δημόσιες και δωρεάν
υπηρεσίες στις οποίες να καταφεύγουν οι γυναίκες οι οποίες
υφίστανται σωματική και σεξουαλική εκμετάλλευση και να βρί-
σκουν την απαιτούμενη στήριξη για την κάλυψη των αναγκών
υγείας, πρόληψης, διάγνωσης, θεραπείας και κοινωνικής προ-
στασίας.

- Αγωγή υγείας στα σχολεία κι ενημέρωση από υπεύθυνους
φορείς όλου του πληθυσμού. Διαπαιδαγώγηση ενάντια στη
λογική της εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου σώματος.



Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε όλο και περισσότερο μάρτυρες
φασιστικών μορφωμάτων και συμπεριφορών. Η λέξη φασισμός
εμφανίζεται σε όλο και περισσότερα χείλη, που ο καθένας δίνει το
νόημα που καταλαβαίνει ή τον εξυπηρετεί. Πολλοί υπερθεματίζουν
ενάντια στο φασισμό, χύνουν πολύ μελάνι περιγράφοντας και κα-
ταγγέλλοντας. Όταν όμως πρέπει να μιλήσουν για την πραγματική
φύση του, τις ρίζες και τους όρους που ευνοούν την ανοδική πορεία
του, αυτοπεριορίζονται. Μιλούν για την έλλειψη ατομικής ηθικής,
αποσιωπώντας τη σάπια ηθική της εκμεταλλεύτριας τάξης, ψελλί-
ζουν κάτι για επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, αποσιωπώντας
την κύρια αιτία της με περίσσιο αποπροσανατολισμό. Περιγράφουν
την αγανάκτηση και τα προβλήματα του λαού και ανησυχούν για
την απογοήτευσή του από το αστικό πολιτικό σύστημα, αποκρύ-
πτοντας ότι αυτό τρέφει το φασισμό. Αποκρύπτουν έντεχνα την
προστασία και βοήθεια των φασιστικών θυλάκων από τα πάνω,
από την κρατική μηχανή, την αστυνομία, το στρατό, την Εκκλησία
και από ισχυρούς καπιταλιστές.

Τι είναι όμως ο Φασισμός; Ο φασισμός αποτελεί ιστορικό φαι-
νόμενο, που προκύπτει σε συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες. Είναι
αποτέλεσμα του σύγχρονου καπιταλισμού σε κατάσταση κρίσης.
Όταν το σύστημα δεν έχει πλέον την ικανότητα να διατηρήσει την
εξουσία του με τα παλιά μέσα, τότε αναγκάζεται να καταφεύγει σε
ολοένα και πιο βίαιες μεθόδους για να καταστείλει κάθε οργάνωση
των εργαζομένων, για να διατηρηθεί στη ζωή και να τιθασεύσει τις
αντιθέσεις που τον κατασπαράσσουν. Είναι ο καπιταλισμός στην
πιο σκληρή, αντιδραστική, απάνθρωπη μορφή του σε συνθήκες της
πιο ακραίας παρακμής του. Όσο περισσότεροι εργαζόμενοι εμπι-
στεύονται την αστική νομιμότητα, όσες περισσότερες θυσίες κά-
νουν για να σωθεί το υπάρχον σύστημα, όσο περισσότερο υπο-
κύπτουν στη λογική του «μικρότερου κακού», τόσο σφοδρότερη
γίνεται η αντιλαϊκή πολιτική, τόσο ταχύτερη είναι η άνοδος φασι-
στικών μορφωμάτων. 

Εκφασισμός της κοινωνίας, 
παλιό και συνεχές το έγκλημα

Για δεκαετίες τώρα το αστικό πολιτικό σύστημα καλλιεργούσε
τις αξίες του ατομισμού, της αποθέωσης της ατομικότητας, της λα-

τρείας του ισχυρού, της αντίδρασης απέναντι στο ξένο, των εκκλή-
σεων για «ενότητα» (ταξική συνεργασία), της αξίας της επιχειρημα-
τικότητας και ανταγωνιστικότητας, της αποδοχής και ανοχής στη
φτώχεια, της «εθνικής» ιδέα σαν το αντίδοτο σε κάθε λαϊκή αντί-
δραση, την εχθρότητα στις λαϊκές κινητοποιήσεις.

Για την κρίση φταίνε τα λαμόγια, οι κλέφτες οι πολιτικοί! Το ξε-
πούλημα του εθνικού πλούτου στους μεγάλους μονοπωλιακούς
ομίλους καμουφλάρεται με αντιδράσεις του τύπου «η Ελλάδα ανή-
κει στους Έλληνες», το πρόβλημα είναι εθνικό και όχι συστημικό!
Για τη φτώχεια φταίει η κακή ατομική διαχείριση! Για την ανεργία
φταίνε οι ξένοι που μας παίρνουν τις δουλειές και οι αγώνες για το
μεροκάματο με τις απεργίες! Η ευθύνη κατάρρευσης των υπηρεσιών
πρόνοιας μετατίθεται στα παιδιά των μεταναστών που παίρνουν τις
θέσεις στους παιδικούς σταθμούς, στους ξένους και ανασφάλι-
στους χρεώνεται η κατάρρευση του συστήματος υγείας, οι οποίοι
περιθάλπονταν στα δημόσια νοσοκομεία. Διέξοδος δεν υπάρχει,
όλοι είναι ίδιοι, μακριά από τα κόμματα κ.λπ. 

Αυτά και άλλα πολλά είναι η επικρατούσα θεματολογία κι επιχει-
ρηματολογία του αστικού πολιτικού μας συστήματος και δυστυχώς
οι απόψεις μεγάλου μέρους της κοινωνίας μας. Όσο η κοινωνία
συμβιβάζεται, η λαϊκή συνείδηση εξαθλιώνεται και οξύνονται τα
αδιέξοδα της αστικής δημοκρατίας, όσο οι αγώνες δεν αναπτύσ-
σονται με κατεύθυνση την ανατροπή αυτής της άθλιας πολιτικής και
η λαϊκή χειραφέτηση δεν προχωράει, επέρχεται ο απόλυτος συμβι-
βασμός και ανοίγει ο άθλιος δρόμος του φασισμού.

Πώς εισάγεται ο φασισμός στο σχολείο;

Το αστικό σχολείο είναι ένας ιδεολογικός μηχανισμός του κρά-
τους και ως εργαλείο του συστήματος, εκτός των άλλων, στόχο
έχει να επιβάλλει τη δική του κοσμοθεωρία στα παιδιά της λαϊκής
οικογένειας, να τους παρέχει αποσπασματικές, επιφανειακές γνώ-
σεις, χωρίς να μπορούν ν’ αμφισβητήσουν τις «αιώνιες αστικές αλή-
θειες», που στον πυρήνα τους έχουν το δηλητήριο πάνω στο οποίο
θα πατήσει ο φασισμός.

Ο φασισμός εισάγεται από πολλούς δρόμους: Από τον αυταρ-
χισμό στη δομή και λειτουργία του σχολείου, από το περιεχόμενο
των βιβλίων, από τη σχολική ζωή γενικότερα. Ο πιο ύπουλος και
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Ο φασισμός στοχεύει τη συνείδηση των μαθητών 
από πολλές μεριές

Πόπη Ξεκαλάκη,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ, καθηγήτρια

«Να και οι καθηγητές, απ’ τ’ αφτί οι μαθητές τους αρπάζουν 
και τους στήνουν προσοχή.

Κάθε μαθητής κατάσκοπος. Η μόρφωση, η γνώση είναι άσκοπος. 
Μα ποιος γνωρίζει τίποτα στη σημερινή εποχή; 

Ύστερα, να τα νιάτα τα χρυσά που με το δήμιο τα ’χουνε καλά. 
Τον παίρνουν και τον φέρνουν σπίτι. Καρφώνουν τον πατέρα τους 

με μια καταγγελία και τον κατηγορούν για εσχάτη προδοσία· 
δεμένος βγαίνει ο πατέρας απ’ το σπίτι.»

Μπ. Μπρεχτ, «Ο σπιούνος»
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Παιδεία

ίσως πιο επικίνδυνος δρόμος είναι οι καθημερινές συμπεριφορές,
απόψεις, ιδεολογήματα που περνούν και μένουν στη συνείδηση
των μαθητών κι έχουν να κάνουν με γενικότερα φαινόμενα εκφα-
σισμού της κοινωνίας μας. Σε συνδυασμό δε, και με τα χαρακτηρι-
στικά της παιδικής κι εφηβικής ηλικίας, ανοίγουν επικίνδυνους
ασκούς για το μέλλον. 

Από τη μια, τα παιδιά, βιώνοντας την οικογενειακή καθημερινό-
τητα με στερήσεις, ζουν το βάρος των οικονομικών καταναγκα-
σμών, τους είναι δύσκολο να καταλάβουν το κόστος της διαβίωσης
της οικογένειάς τους. Από αυτήν την κατάσταση προκύπτουν συχνά
αισθήματα αδυναμίας, συνενοχής, και μια ειδική δυσκολία επιβε-
βαίωσης. Βομβαρδίζονται με όλα τα ιδεολογήματα του κοινωνικού
περίγυρου μέσα από την οικογένεια, τους φίλους, τα ΜΜΕ, το σχο-
λείο κλπ. Από τη μουσική που θ’ ακούσουν μέχρι τα απαράδεκτα
ηλεκτρονικά παιχνίδια (με τέρατα, βασιλιάδες, πολεμιστές που σκο-
τώνουν) εθίζονται για να δεχτούν αργότερα τη βία του ισχυρού,
τη δύναμη του «ενός».

Η εικόνα τους στο σχολείο, συνήθως, είναι ότι δεν αισθάνονται
ότι προετοιμάζουν καριέρα, άρα δεν έχουν προθυμία, δεν υπολο-
γίζουν τις σπουδές. Συχνά τα κατηγορούν για τεμπελιά, αδράνεια,
αστάθεια. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται αφοπλισμένοι απέναντι σ’
αυτά τα παιδιά, που αφήνουν ανεκμετάλλευτες ακόμα και τις ελάχι-
στες ευκαιρίες που τους δίνονται για γνώση. Μαθητές μακρινοί,
ξένοι, απρόσιτοι από τη μαθησιακή διαδικασία. Δύσκολα αναζη-
τούν και πιο δύσκολα μπορούν να καταλάβουν τους λόγους και τις
αιτίες της κατάστασης που βιώνουν. Απουσιάζει η ικανότητα να συ-
νάγουν σφαιρικά συμπεράσματα. Ιδιαίτερα όταν στο σχολείο
απουσιάζει η ενιαία γενική επιστημονική θεώρηση του φυσικού και
κοινωνικού κόσμου, όταν χτυπιέται ο ορθολογισμός και προωθεί-
ται η μεταφυσική, η αποσπασματικότητα και οι δεξιότητες. Έτσι γί-
νονται όλο και πιο ευάλωτοι απέναντι σε αντιδραστικές, αντιεπι-
στημονικές, ανιστόρητες, φασιστικές απόψεις.

Από την άλλη, δεν παύουν να είναι παιδιά με όλες τις ανάγκες και
τα χαρακτηριστικά της ηλικίας τους. Έχουν ζωτική ανάγκη την όλο
και πιο πλατιά κοινωνική δραστηριότητα, την ανάγκη για δημιουρ-
γία φιλικών σχέσεων, είναι ανοιχτοί σε νέα πρότυπα και αξίες. Προ-
σπαθούν να προσδιορίσουν την προσωπικότητά τους και το μέλ-
λον τους και να προσδιορίσουν τις προθέσεις και τους στόχους
τους. Έχουν έντονη δεκτικότητα και αφομοίωση κανόνων, αξιών
και τρόπων συμπεριφοράς που υπάρχουν στον κόσμο των ενηλί-
κων και στις σχέσεις τους. Μιμούνται τα εξωτερικά χαρακτηριστικά
των ενηλίκων και όχι μόνο. Η περιέργεια και η επιθυμία για γνώση
είναι χαρακτηριστικά της εφηβείας. Είναι ανοιχτοί στο νέο, το εν-
διαφέρον, απορροφούν πληροφορίες σα σφουγγάρι. Η απαγό-

ρευση εξάπτει την περιέργεια και τη δραστηριότητα. Έχουν έντονη
την επιθυμία να επικοινωνήσουν, να δράσουν με ανθρώπους της
ηλικίας τους και να γίνουν αποδεκτοί και σεβαστοί, να αναγνωρι-
στούν από τους φίλους τους. 

Το έγκλημα είναι καλά προμελετημένο, σχεδιασμένο καλά. Με
αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, με περιορισμένη μόρφωση, πολλή
άγνοια, έλλειψη κουλτούρας, μπόλικη βαρβαρότητα και αποβλά-
κωση, σε περιβάλλον που απουσιάζει ο αγωνιστικός τρόπος ζωής,
η οργανωμένη διεκδίκηση των δικαιωμάτων της νεολαίας, η δημα-
γωγία του φασισμού μπορεί να πιάσει στα δίχτυα της νέους αν-
θρώπους από πολλές μεριές.

Ο αθλητισμός, το ποδόσφαιρο, παιχνίδι και χαρά των παιδιών,
γίνεται εμπορευματοποιημένο μαγαζάκι και προσφέρει χουλιγκα-
νισμό, τους κάνει οργανωμένους «οπαδούς», συχνά συμμορίες θα-
νάτου (λοστάρια, μαχαίρια, ναρκωτικά, παράγοντες κλπ.). Αυτοί οι
«στρατοί» είναι ιδιωτικοί, θύλακες φασιστικοί, με το αφεντικό τους
να είναι πότε έμπορος ναρκωτικών, πότε πλουτοκράτης-εφοπλι-
στής, που ψάχνει πρόβατα και τα φτιάχνει όρνια.

Το σχολείο, πάλι, δίνει έμφαση στην ατομική επίδοση, στον αν-
ταγωνισμό και όχι στη συλλογικότητα, στη συνεργασία, στην αλ-
ληλεγγύη, περιθωριοποιεί μαθητές με χαμηλές επιδόσεις. Αυτοί
είναι και τα πρώτα θύματα των φασιστικών μορφωμάτων. Η φασι-
στική «ιδεολογία» μετατρέπει την απαισιοδοξία σε επίδειξη δύνα-
μης, την ταπείνωση σε τιμωρητική πράξη. Μόνο που δεν αντιλαμ-
βάνονται όσοι επικίνδυνα «αφελώς» την στηρίζουν ότι στην πραγ-
ματικότητα τιμωρούν τον εαυτό τους και την τάξη που ανήκουν.

Ιδιαίτερος στόχος του «νέου» σχολείου είναι η προσπάθεια
αυτή, που εμφανίζεται με την προβιά της καταπολέμησης της ενδο-
σχολικής βίας, και οδηγεί στην εξοικείωση των μαθητών και μάλι-
στα από πολύ μικρή ηλικία, με το χαφιεδισμό και γενικότερα την
καταστολή. Στο όνομα της «αλληλεγγύης» και της «προστασίας»
των παιδιών, επιχειρείται μια πραγματικά βρόμικη προσπάθεια να
νομιμοποιηθεί στις συνειδήσεις το «κάρφωμα» και η καταστολή.
Μάλιστα, ζητάνε ακόμα κι από αυτά τα όργανα του μαθητικού κι-
νήματος, τα 5μελή και τα 15μελή, να παίξουν έναν τέτοιο ρόλο.
Μετά θα απορούμε πώς προέκυψαν οι νέοι «δοσίλογοι»! 

Οι μαθητές μπορούν και πρέπει 
ν’ απαντήσουν στο φασισμό

Θα γεμίζαμε σελίδες αναφέροντας πώς μέσα από απλές φαινο-
μενικά δράσεις, συνήθειες, ασχολίες, μέσα ή έξω από το σχολείο,
μπορεί να τρυπώσει το δηλητήριο του φασισμού στις ψυχές και στη
συνείδηση των μαθητών. Το ουσιαστικό είναι η επαγρύπνηση από
τους γονείς, αλλά και η γνώση, η οργανωμένη και αγωνιστική
δράση των μαθητών για ολόπλευρη μόρφωση και δικαιώματα για
όλα τα παιδιά. Ο φασισμός τρέμει το λαϊκό κίνημα, άρα και το ορ-
γανωμένο μαθητικό κίνημα. Όταν ανθίζουν οι αγώνες των μαθη-
τών, λουφάζουν τα φασιστοειδή. Τα όργανα του μαθητικού κινή-
ματος πρέπει να είναι η φωνή όλων των παιδιών του σχολείου. Να
έχουν την ευθύνη να οργανώνουν και να αναπτύσσουν τη συλλο-
γική, δημιουργική και αγωνιστική δράση.

Από την άλλη, οφείλουν να ζητούν συμμάχους στους δασκάλους
τους, που θα πρέπει να βγαίνουν «εκτός της ύλης» του συστήματος,
που δε θα φοβούνται να διδάξουν την αλήθεια και να αποκρού-
σουν τις ανακρίβειες και τα ψέματα των σχολικών βιβλίων. Να ζη-
τούν συμμάχους τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς που θα τους
διαπαιδαγωγούν ολόπλευρα και αγωνιστικά, που θα είναι μαζί
στους αγώνες για μια παιδεία και μια κοινωνία που ταιριάζει σε όλα
τα παιδιά του λαού μας.
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Ηαπόφαση του συμβουλίου υπουργών Περιβάλλον-
τος της ΕΕ στις 3/3/2014 –ύστερα από πρόταση της
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που ασκεί την Ελλη-

νική Προεδρία– ανοίγει διάπλατα το δρόμο για την παρα-
γωγή, εμπορία και καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημέ-
νων οργανισμών (ΓΤΟ) στα κράτη-μέλη. Αυτή η νέα συμ-
φωνία ανακαλεί όλους τους μέχρι σήμερα τους περιορι-
σμούς που υπήρχαν στην ΕΕ και καταδεικνύει για άλλη μια
φορά ότι η Συνθήκη του Μάαστριχ είναι αμείλικτη. Επιβάλ-
λει την ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων σε όλα τα
κράτη-μέλη της ΕΕ με οδυνηρές συνέπειες στην υγεία του
λαού και στο περιβάλλον, για τη μεγιστοποίηση της κερ-
δοφορίας των μονοπωλίων.

Στη συμφωνία προβλέπεται πως κάθε χώρα που διαφω-
νεί θα μπορεί να απαγορεύει την καλλιέργεια γενετικά τρο-
ποποιημένων οργανισμών στα δικά της εδάφη, για λόγους
όμως που δε θα σχετίζονται με την υγεία και την προστα-
σία του περιβάλλοντος.

Το δικαίωμα απαγόρευσης στο εσωτερικό των χωρών
αποτελεί δικαιολογία για την εισβολή των εταιριών των
μεταλλαγμένων στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που θα πε-
τύχουν την καλλιέργεια σε κάποιες χώρες, οι εταιρίες θα
μπορούν στη συνέχεια να προσφύγουν στο δικαστήριο,
υποχρεώνοντας τελικά και όποια άλλη χώρα να τα αποδε-
χτεί. Παράλληλα, οι χώρες, βάσει της συμφωνίας, δεν
έχουν το δικαίωμα να απαγορεύσουν τη διακίνηση στο
έδαφός τους των εγκεκριμένων γενετικά τροποποιημένων
οργανισμών…

Είναι αλήθεια ότι η εφαρμογή της βιοτεχνολογίας και ει-
δικότερα της γενετικής μηχανικής στην παραγωγή των τρο-
φίμων είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει πολλή κου-
βέντα τα τελευταία χρόνια. Αν και η επιστημονική κοινό-
τητα είναι διχασμένη, ωστόσο και οι υποστηρικτές αλλά
και οι επικριτές συμφωνούν ότι είναι υπαρκτοί οι κίνδυνοι
για την υγεία των καταναλωτών από τέτοια τρόφιμα.

Τι ορίζουμε όμως με τον όρο γενετικά τροποποιημένα
τρόφιμα; Γιατί σήμερα βρίσκονται στην επικαιρότητα; Τι
εξυπηρετούν; Είναι πραγματικά ασφαλή για την υγεία του
λαού; Θα λύσουν πραγματικά το διατροφικό πρόβλημα;
Τι είναι μύθος και τι πραγματικότητα; Αυτά και άλλα παρό-
μοια ερωτήματα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στις
επόμενες γραμμές.

Γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ονομάζονται τα τρό-
φιμα που παράγονται από γενετικά τροποποιημένους ορ-
γανισμούς. Οι τελευταίοι έχουν υποστεί συγκεκριμένες αλ-
λαγές που εισήλθαν στο γενετικό τους υλικό μέσω μεθό-

δων γενετικής μηχανικής. Η γενετική μηχανική δίνει τη δυ-
νατότητα στον άνθρωπο να μεταγγίσει γονίδια μεταξύ
ειδών που η διαφοροποίησή τους μέσα από τη φυσική εξέ-
λιξη κι επιλογή έχει διαρκέσει ορισμένες χιλιετηρίδες.  

Τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα είναι προϊόντα δια-
γονιδιακών φυτών: Τέτοια είναι η σόγια, το καλαμπόκι
ελαιοκάμβη, το ρύζι και το βαμβακέλαιο.

Σε όλη αυτήν την παραγωγική διαδικασία υπάρχουν οι
φόβοι και οι επιφυλάξεις των επιστημόνων. Φόβοι που
δικαιολογούνται από την άρνηση των πολυεθνικών και
των πολιτικών τους εκφραστών να αποδεχτούν και τις ελά-
χιστες διαδικασίες ελέγχου των ΓΤΟ πριν τη χρησιμοποί-
ησή τους στην παραγωγική διαδικασία. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι οι πολυεθνικές θεωρούν την πενταετία ως με-
γάλο χρονικό διάστημα για τη διενέργεια των απαιτούμε-
νων ελέγχων προκειμένου να διαπιστωθεί η ακινδυνότητά
τους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, και αυτό
επειδή υπάρχει καθυστέρηση στην απόσβεση των κεφα-
λαίων τους, άρα και στην κερδοφορία τους 

Η ανησυχία των επιστημόνων δεν είναι αβάσιμη, μια και
η ιδιομορφία της «εφεύρεσης» με τυχόν αρνητικές συνέ-
πειες θα έχουν πολλαπλάσια, ίσως και μη αντιστρέψιμα,
καταστροφικά αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία και το
περιβάλλον. 

Η ανησυχία απορρέει επίσης και από τον τρόπο με τον
οποίο χρησιμοποίησαν μέχρι σήμερα οι πολυεθνικές τη
γενετική μηχανή. Δεν την χρησιμοποίησαν βέβαια για να
λύσουν το παγκόσμιο επισιτιστικό πρόβλημα, να αναβαθ-
μίσουν το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Βασικά κρι-
τήρια χρησιμοποίησής της αποτελούσαν και αποτελούν η
μεγιστοποίηση των κερδών τους, η κυριαρχία τους στην
αγορά των τροφίμων και η ένταση της εξάρτησης των
αγροτών, αλλά και των αναπτυσσόμενων χωρών από τις
πολυεθνικές. Η διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνεται από την
κατοχύρωση των γενετικά μεταλλαγμένων οργανισμών ως
πνευματικής ιδιοκτησίας των μονοπωλίων. Επιβεβαιώνεται
ακόμα και από τα συγκεκριμένα γενετικά τροποποιημένα
φυτά που έχουν προωθήσει στη γεωργική παραγωγή.

Για παράδειγμα, γνωστό μονοπώλιο με κυρίαρχο ρόλο
στον τομέα έχει δημιουργήσει και προωθήσει για καλλιέρ-
γεια γενετικά τροποποιημένα φυτά ανθεκτικά στα ζιζανιο-
κτόνα του, επειδή έτσι αυξάνονται τα κέρδη του, αδιαφο-
ρώντας αν τα γονίδια αυτών των τροποποιημένων φυτών
μπορούν μέσα από συγγενικά είδη να μεταγγιστούν σε
άλλα φυτά και να δημιουργήσουν τα σούπερ ζιζάνια, αλλά
και ένα φαύλο κύκλο στη σχέση ζιζάνια - ζιζανιοκτόνα.

Μεταλλαγμένα: 
Ποια είναι όμως η αλήθεια;

Μαρία Φιλανταράκη,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Επίσης έχουν δημιουργηθεί και προωθηθεί για καλλιέρ-
γεια γενετικά τροποποιημένα φυτά ανθεκτικά σε ορισμένα
έντομα, αδιαφορώντας αν αυτά τα φυτά υπονομεύουν το
ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου.

Το ίδιο μονοπώλιο δημιούργησε και αποπειράθηκε να
χρησιμοποιήσει το γονίδιο στείρωσης, γνωστό ως «εξο-
λοθρευτή», το οποίο καταστρέφει το σπόρο των γενετικά
τροποποιημένων φυτών, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί από τους αγρότες την επόμενη χρονιά και να
είναι αναγκασμένοι κάθε χρόνο να προμηθεύονται σπόρο
από αυτήν. 

Παρόμοιες εφαρμογές της γενετικής μηχανικής έχουν
γίνει και από άλλες πολυεθνικές, με αποτέλεσμα να έχουν
δημιουργηθεί προβλήματα στη δημόσια υγεία (π.χ., αλ-
λεργίες). 

Από την άλλη, ανέξοδες ελπίδες είναι οι απόψεις που
διατείνονται ότι στο πλαίσιο
του εκμεταλλευτικού συστήμα-
τος είναι δυνατό να μηδενι-
στούν οι κίνδυνοι με τη δημι-
ουργία ελεγκτικών μηχανισμών
και τη θεσμοθέτηση κανόνων
χρησιμοποίησης των νέων πα-
ραγωγικών δυνάμεων, και
αυτό γιατί οι όποιοι κανόνες
είναι στα μέτρα των πολυεθνι-
κών και έτσι θα παραμείνουν.

Επικίνδυνη επίσης είναι και η
άποψη που ισχυρίζεται ότι το
επισιτιστικό πρόβλημα που
τόσα δεινά δημιουργεί στην
ανθρωπότητα (1 δισ. περίπου
άνθρωποι λιμοκτονούν ή υπο-
σιτίζονται) είναι τεχνοκρατικό και όχι κοινωνικοπολιτικό,
γι’ αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί από τις πολυεθνικές αν
αφεθούν ελεύθερες να χρησιμοποιήσουν όπως θέλουν τη
μοριακή γενετική μηχανική. 

Άλλωστε είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο ότι η λεγό-
μενη συμβατική γεωργία έχει τη δυνατότητα να παράγει τις
αναγκαίες ποσότητες τροφίμων για όλο τον πληθυσμό της
Γης. Δυνατότητα που επιβεβαιώνεται από τις τεράστιες πο-
σότητες κρεάτων, γάλακτος, αυγών, σιτηρών, φρούτων
και άλλων αγροτικών προϊόντων που καταστρέφονταν
στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και σε άλλες ανεπτυγμένες καπιταλιστι-
κές χώρες, την ίδια περίοδο που παιδιά στην Ασία και την
Αφρική πέθαιναν από την πείνα. Επιβεβαιώνεται επίσης και
από την προσπάθεια που κάνει η ΕΕ, αλλά και άλλες ανε-
πτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, να μειώσουν τους ρυθ-
μούς αύξησης της γεωργίας και των τροφίμων, επειδή έτσι
διασφαλίζουν περισσότερα κέρδη. Σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις τους, η παραγωγή τροφίμων αυξάνεται με ρυθμό
2% το χρόνο, ενώ η ζήτησή τους με 1%, αλλά στη ζήτηση
υπολογίζουν μόνο αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να
αγοράζουν τα τρόφιμα και όχι τους λαούς της Ασίας και
της Αφρικής που λιμοκτονούν και υποσιτίζονται. Αυτόν
τον τρόπο υπολογισμού –που τον θεωρούν ηθικό και ρε-

αλιστικό– τον δικαιολογούν με τη λεγόμενη προσαρμογή
της παραγωγής στα δεδομένα της αγοράς και με τον απάν-
θρωπο ορισμό ότι αγροτικό προϊόν-τρόφιμο δεν είναι
αυτό που καλύπτει διατροφικές ανάγκες του ανθρώπου,
αλλά αυτό που μπορεί να πουληθεί στην αγορά.

Επικίνδυνη όμως είναι και η άποψη που ισχυρίζεται ότι
το επισιτιστικό πρόβλημα μπορεί να λυθεί με λιγότερο
ασφαλή τρόφιμα και με κάποια «αβαρία» στο περιβάλλον,
επειδή οι λαοί των αναπτυσσόμενων χωρών έτσι κι αλλιώς
πεθαίνουν από την πείνα. Αυτή η άποψη εκφράστηκε έμ-
πρακτα με την επισιτιστική «βοήθεια» που πρόσφεραν οι
ΗΠΑ σε διάφορες αναπτυσσόμενες χώρες με «μεταλλαγ-
μένα» τρόφιμα, με στόχο να τα επιβάλουν στην αγορά και
να ισχυροποιήσουν τα κέρδη τους και την κυριαρχία τους.
Αυτήν την επισιτιστική «βοήθεια», προς τιμή τους, ορισμέ-
νες αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ., Ζάμπια) δεν την αποδέ-

χτηκαν, όχι επειδή δεν την είχαν
ανάγκη, αλλά επειδή τα προσφε-
ρόμενα τρόφιμα ήταν μεταλλαγ-
μένα κι επισφαλή για τη δημόσια
υγεία κι επιπλέον όξυναν την
εξάρτησή τους από τις πολυεθνι-
κές. 

Συμπερασματικά, η συνειδητή
ή ασυνείδητη ενοχοποίηση των
παραγωγικών δυνάμεων εξ αντι-
κειμένου λειτουργεί αποπροσα-
νατολιστικά, απενοχοποιεί το
εκμεταλλευτικό σύστημα στο
οποίο ζούμε και συμβάλλει στη
διαιώνισή του με ολέθριες συνέ-
πειες στο περιβάλλον, στη δημό-
σια υγεία και στο διατροφικό

πρόβλημα. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα ρι-
ζικών κοινωνικών αλλαγών, για να αλλάξουν οι σχέσεις
παραγωγής, οι φορείς, οι στόχοι, οι τρόποι και τα κριτήρια
παραγωγής και να γίνουν αποτελεσματικοί οι οποιοιδή-
ποτε έλεγχοι.

Όσο αυτές οι αλλαγές αναβάλλονται για το αόριστο μέλ-
λον με διάφορες προφάσεις και αυταπάτες ή θεωρούνται
αχρείαστες, η δημόσια υγεία θα υπονομεύεται, το περιβάλ-
λον θα υποβαθμίζεται, το επισιτιστικό πρόβλημα θα δι-
αιωνίζεται και θα οξύνεται και οι όποιοι έλεγχοι θα είναι
αναποτελεσματικοί.

Είναι άμεση ανάγκη εμείς, οι γυναίκες της ΟΓΕ, να ενη-
μερώνουμε συστηματικά τις γυναίκες των εργατικών-λαϊ-
κών οικογενειών και να συμβάλλουμε στη συνειδητοποί-
ησή τους ότι με τη συσπείρωσή τους και το δυνάμωμα της
Κοινωνικής Συμμαχίας των εργατών, των γυναικών, των
αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων είναι δυνατό να απο-
τρέψουμε ορισμένες άμεσες αρνητικές συνέπειες από την
πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεών της. Ωστόσο, μόνο
η αποδέσμευση από την ΕΕ, με κοινωνικοποίηση των
μέσων παραγωγής και της Γης και με τον πλούτο στα χέρια
του λαού, είναι αυτή που θα εξασφαλίσει να τρώμε
ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα εμείς και τα παιδιά μας. 
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Μεγάλος ντόρος
έγινε στα έντυπα και
ηλεκτρονικά ΜΜΕ

για την είσοδο στην Ευρω-
βουλή ενός μέλους του Φε-
μινιστικού Κόμματος (FI) της
Σουηδίας, της Σοράγια
Πoστ, καταγωγής Ρομά. Τα
σχόλια ποικίλα και αντιτιθέ-
μενα, ανάλογα από πού προ-
έρχονταν. Από το «…προμη-
νύεται αντιρατσιστική αλ-
λαγή στην Ευρωβουλή…»
έως και «…ποια η ανάγκη
ενός φεμινιστικού κόμμα-
τος;...».

Πράγματι, μέχρι σήμερα,
όσον αφορά τα γυναικεία
ζητήματα, προβάλλονταν και
διεκδικούνταν από γυναικείες οργανώσεις, κινήματα ή
και ΜΚΟ. Φέτος εμφανίστηκαν, για τις ευρωεκλογές, το
σουηδικό FI, το ισπανικό «Φεμινιστική Πρωτοβουλία»
και το γαλλικό «Φεμινίστριες για την Ευρώπη». Υπήρξε
ανάγκη για τη δημιουργία φεμινιστικών κομμάτων, και
μάλιστα τόσο συντονισμένα; Τι αντιπροσωπεύει το FI;
Τι διεκδικεί; Τι προτείνει; 

Η είσοδός του στην Ευρωβουλή συνοδεύτηκε από θο-
ρυβώδεις δηλώσεις και –επιτρέψτε μας την έκφραση–
φανφάρες. «Θα φέρουν τα πάνω-κάτω στην ΕΕ. Θα βά-
λουν το θέμα της γυναικείας ισότητας στο κέντρο του
προβληματισμού στην Ευρώπη.» Κεντρικό τους δε σύν-
θημα «αντικαταστήστε το ρατσισμό με το φεμινισμό»,
δηλώνοντας και την αντίθεσή τους στα αντιφεμινιστικά
ακροδεξιά κόμματα.

Παρόμοιο διεκδικητικό περιεχόμενο έχουν και τα υπό-
λοιπα προαναφερθέντα φεμινιστικά κόμματα που δεν κα-
τάφεραν να μπουν στην Ευρωβουλή, αλλά και τα διά-
φορα κινήματα, οργανώσεις ή ΜΚΟ (π.χ., η DIY – «Κάν’
το μόνη σου», που προτρέπει στην αυτόνομη δράση ή
προσπάθεια να πετύχεις κάτι ως γυναίκα…). Και τα αιτή-

ματα και οι επιδιώξεις τους στέκονται, όπως βλέπουμε,
μόνο στο αποτέλεσμα, στα συμβαίνοντα και όχι στην
αιτία. Δηλαδή: Ισότητα στις αποδοχές, όχι στο ρατσι-
σμό, όχι στην πορνεία, όχι στη βία κατά των γυναικών,
όχι στην ενδοοικογενειακή βία, και αντίπαλοί μας είναι
οι άνδρες (οι Ισπανίδες φεμινίστριες μάλιστα μιλάνε για
«ανδρική τρομοκρατία»). Καμιά αναφορά στη γυναικεία
ανεργία, καμιά αναφορά στην έλλειψη κοινωνικών
δομών, καμιά αναφορά στην αναγνώριση και προστασία
της μητρότητας, και προπαντός καμιά αναφορά στα αίτια
της ανισοτιμίας. Καμιά εναντίωση στο σύστημα που γεννά
όλα αυτά για τα οποία υποτίθεται ότι μάχονται. Κι εδώ
είναι η μεγάλη διαφορά με το γυναικείο ριζοσπαστικό κί-
νημα, που έχει ολοκληρωμένη θεώρηση του γυναικείου
προβλήματος. Γνωρίζει ότι η μήτρα που τα γεννά είναι ο
καπιταλισμός. Ως εκ τούτου, δεν είναι ο άνδρας ο «εχ-
θρός», ο οποίος είναι και αυτός θύμα του ίδιου συστή-
ματος. 

Η γυναίκα υφίσταται διπλή καταπίεση. Αφενός ταξική
(ως απορρέουσα εκ του καπιταλιστικού συστήματος) και
αφετέρου φυλετική, λόγω των αντιδραστικών αντιλή-

Ο φεμινισμός στην Ευρωβουλή...

Χαλτσοτάκη Ολυμπία,
πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αργυρούπολης της ΟΓΕ
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ψεων και πρακτικών που αναπαράγονται με νέες μορφές
κάθε φορά. Και φυσικά πιο οξυμένη είναι η καταπίεση
στις γυναίκες των εργατικών-λαϊκών στρωμάτων. Παράλ-
ληλα, ό,τι κατακτήθηκε με σκληρούς ταξικούς και γυναι-
κείους αγώνες, παίρνεται πίσω στο όνομα της «ισότη-
τας», όπως αναφέρουν στα νομοθετήματά τους οι αστοί
πολιτικοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι διαμορφώνουν έτσι
νέες διακρίσεις σε βάρος της αναγνώρισης του κοινωνι-
κού ρόλου της γυναίκας στην αναπαραγωγή και των ιδι-
αίτερων βιολογικών αναγκών της.

Ακόμη και μέρος της ανισοτιμίας που είχε αρθεί στα
αστικά κράτη, κάτω από την πίεση που ασκούνταν από
τη σύγκριση με τα σοσιαλιστικά κράτη (αστικά δικαιώ-
ματα, τυπική νομοθετική εξίσωση μισθού/μεροκάματου)
έχει ήδη αναιρεθεί στις «ανεπτυγμένες» καπιταλιστικές
κοινωνίες.

Αποκαλυπτικά είναι τα φεμινιστικά κόμματα που ανα-
φέραμε για τους «προοδευτικούς παραδείσους» που μας
φέρνουν συχνά-πυκνά ως παράδειγμα του πώς πρέπει να
γίνουμε, αλλά και οι διαπιστώσεις έκθεσης που κατατέ-
θηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία ζητούσε την
αναθεώρηση της πολιτικής που εφαρμόζει: Έξαρση του
ρατσισμού, ξενοφοβία, μισθοί μικρότεροι 14-16% σε
σχέση με αυτούς των ανδρών, βία κατά των γυναικών και
μεταναστών, βάθεμα της ανισότητας μεταξύ ανδρών και
γυναικών, μειωμένη πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς και
παιδικούς σταθμούς λόγω των περικοπών και άλλα.

Όμως ας έλθουμε και πάλι στο προκείμενο. Ούτε η
(μοναδική) εκπρόσωπος του Φεμινιστικού Κόμματος
Σουηδίας, ούτε τα φεμινιστικά κινήματα θα καταφέρουν
κάτι σε μια Ευρώπη που καταψήφισε το σχέδιο απόφασης
για αναθεώρηση της πολιτικής λιτότητας «…η οποία είναι
όχημα ανισότητας των φύλων με κοινωνικό αντίκτυπο…
», σε μια Ευρώπη που δεν τολμά να πάρει θέση ούτε καν
για τις αμβλώσεις, και με εκπροσώπους στο κοινοβούλιο
που πιστεύουν ακόμα στην …κατωτερότητα του γυναι-
κείου εγκέφαλου. Όπου όλοι εξαίρουν τη σημασία της
ισότητας, αλλά νομοθετούν στην αντίθετη κατεύθυνση.

Δε θα ισχυριζόμασταν ότι όλες αυτές οι οργανώσεις-
κινήματα-κόμματα είναι επί τούτου δημιουργημένα από
το σύστημα, αλλά με βεβαιότητα θα πούμε ότι δε θίγουν
το σύστημα. Ούτε καν το γρατζουνάνε. 

Η παρακίνηση της ΓΓ Ισότητας για ψήφιση γυναικών,
με αφορμή τις ευρωεκλογές (όπως και σε κάθε εκλογές),
δεν προσφέρει τίποτα στις γυναίκες, γιατί δεν έχει σημα-
σία το φύλο που σε αντιπροσωπεύει, αλλά η πολιτική που
αυτό προωθεί. Και η πολιτική της ΕΕ είναι καταστροφική
για τις γυναίκες. Δεν αντιμετωπίζεται με μονοθεματικά
κόμματα, όπως είναι τα φεμινιστικά, πολλώ δε μάλλον
που οι ευρωεκλογές γίνονται για ανακατάταξη-υπερί-
σχυση των δυνάμεων που αντιπροσωπεύουν διαφορε-
τικά μονοπωλιακά συμφέροντα. Το πού μας οδήγησε
μέχρι τώρα η ΕΕ με τη στρατηγική της, μας το φανερώ-
νουν οι αμείλικτοι αριθμοί: «…Η συμμετοχή (των γυναι-
κών) στην αγορά εργασίας παραμένει στο 63% έναντι
75% για τους

άντρες, εξακολουθούν να αμείβονται 16,2% λιγότερο
από εκείνους και το χάσμα των συντάξεων έχει εκτοξευτεί
στο 39%, καθώς είναι οι γυναίκες που αναγκάζονται να
εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας ή να εργάζονται σε
καθεστώς μερικής απασχόλησης (32% των γυναικών
έναντι 8% των ανδρών) για να φροντίσουν παιδιά και ηλι-
κιωμένους.

Η συμμετοχή των γυναικών με παιδιά στην εργασιακή
αγορά είναι 12% μικρότερη από αυτή των γυναικών
χωρίς παιδιά, ενώ των ανδρών με παιδιά είναι 8,7% με-
γαλύτερη από εκείνων χωρίς παιδιά.

Εργάζονται 60 ώρες τη βδομάδα έναντι 50 των αν-
δρών, αλλά από αυτές μόνο οι 34 ώρες αμείβονται, ενώ
οι υπόλοιπες 26 εκπροσωπούν απλήρωτη εργασία για τη
φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και νοικοκυριού, ενώ σ’
εκείνους αντιστοιχούν 41 ώρες αμειβόμενης εργασίας
και μόλις 9 για το σπίτι και τα παιδιά.

Εκπροσωπούν το 80% των μονογονεϊκών οικογε-
νειών και το 34% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η
μία στις τρεις έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία,
ενώ κάπου 500.000 έχουν υποστεί ακρωτηριασμό των
γεννητικών οργάνων τους.»

Ας το πούμε ή, μάλλον, ας το γράψουμε ακόμα μια
φορά. Η ισοτιμία των δύο φύλων συνδέεται αναπόσπα-
στα με τον αγώνα για κοινωνική απελευθέρωση και συ-
νακόλουθα την κατάργηση κάθε μορφής ταξικής εκμε-
τάλλευσης και κοινωνικής ανισότητας. 
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Είναι ακόμα φρέσκος ο απόηχος των τοπικών αρχόν-
των ανά την Ελλάδα που μιλούσαν για «αυτοδιοική-
σεις» ανεξάρτητες και ξεκομμένες από τη γενική πο-

λιτική κατάσταση. Σίγουρα θ’ ακούσαμε πολλούς να μι-
λάνε για δήμους που θα
χαράξουν τη δική τους
πορεία, μακριά από τις
επιταγές της κυβέρνη-
σης, των αστικών κομ-
μάτων και φυσικά της
ΕΕ. Σειρά από δημαρ-
χαίους και μη, δήθεν
ανεξάρτητοι, δήθεν αν-
τιτιθέμενοι στις κυβερ-
νητικές αποφάσεις, μας
προσέγγισαν, διεκδίκη-
σαν την ψήφο μας… και
μάλιστα σε πολλές περι-
πτώσεις χρησιμοποί-
ησαν το γυναικείο ζή-
τημα ως φορέα ενσωμάτωσης και χειραγώγησης.

Η πραγματικότητα βέβαια είναι άλλη, οι δήμοι είναι ξε-
κάθαρα «φορείς της γενικής κυβέρνησης», αποτελούν
εκείνον το μηχανισμό του αστικού κράτους που υλοποιεί
την αντιλαϊκή πολιτική του. Στην πραγματικότητα οι δήμοι
σήμερα συμβάλλουν ενεργά στην προσαρμογή του αστι-
κού κράτους στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου.
Έχουν καταφέρει να ισχυροποιήσουν και να προσαρμό-
σουν τους περιφερειακούς κρίκους του ενιαίου μηχανι-
σμού, τα όργανα δηλαδή των μεγάλων αστικών κέντρων,
ώστε να διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα για λογα-
ριασμό του κεφαλαίου κεντρικές λειτουργίες. Για το λόγο
αυτό επιδιώκουν και προσδοκούν οι τοπικοί άρχοντες,
ως το μακρύ χέρι της κυβέρνησης, ν’ αποκτήσουν την ικα-
νότητα πιο στενού και ουσιαστικού συντονισμού, αλλά
και ευελιξίας διασύνδεσης με τα όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Άλλωστε την άρρηκτη σχέση κυβέρνησης - δήμων - ΕΕ
μπορεί να την επιβεβαιώσει η ίδια η πραγματικότητα, κά-
νοντας σκόνη όσα παραμύθια λέγονται περί αυτοδιοίκη-
σης και αυτοτέλειας. 

Συγκεκριμένα, τις κατευθύνσεις για να καταρτιστούν οι
προϋπολογισμοί των δήμων και των περιφερειών τις δί-
νουν οι κυβερνήσεις με υπουργικές αποφάσεις κι εγκυκλί-
ους που στηρίζονται πάνω στην πολιτική που σχεδιάζεται
από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των κα-

πιταλιστών. Μάλιστα, εάν δεν υπάρχει απόλυτη ευθυγράμ-
μιση με αυτές τις κατευθύνσεις, δεν εγκρίνεται ούτε δε-
κάρα από το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης. Κάθε προϋπολογισμός εξαρτάται άμεσα από πολύ

συγκεκριμένες πηγές
εσόδων, που καθορί-
ζουν σε μεγάλο βαθμό
και τα έξοδα. Τα έσοδα
στον προϋπολογισμό
προκύπτουν από δύο
πηγές, την απόδοση από
το κράτος των κονδυ-
λίων και από την ανταπο-
δοτικότητα, τη φορολό-
γηση των δημοτών. Και
με δεδομένο ότι οι περι-
κοπές από το κεντρικό
κράτος είναι δραστικές,
οι δήμοι, για να έχουν
προϋπολογισμό, πρέπει

να επιβάλουν φόρους και τέλη. Άρα για ποια «αυτοδιοί-
κηση» μας μιλάνε; Μήπως εννοούν αυτοδιοίκηση τη με-
τακύλιση των ευθυνών στις πλάτες του λαού; 

Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών διαχείρισης είναι και
η οικονομική ασφυξία στην οποία βρίσκονται οι δήμοι
της χώρας, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε συρρίκνωση
και κατάργηση μια σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες. Ανε-
ξάρτητα από τα πολλά και παχιά λόγια που ακούσαμε ενό-
ψει εκλογών, εμείς γνωρίζουμε καλά –γιατί το βιώνουμε
στο πετσί μας– ότι το πρόβλημα γίνεται ολοένα και πιο
εκρηκτικό. Η κρατική επιχορήγηση μειώνεται συνεχώς και
την ίδια στιγμή όλο και μεγαλύτερο μέρος των λαϊκών
στρωμάτων, και ιδιαίτερα οι γυναίκες που ανήκουν σε
αυτά, έχουν ανάγκη από τις κοινωνικές υπηρεσίες των
δήμων. Η συρρίκνωση, η κατάργηση ή η υποβάθμιση των
κοινωνικών υπηρεσιών πλήττει, εκτός από τις εργαζόμενες
που απασχολούνται σε αυτές, και τις χιλιάδες γυναίκες που
τις χρησιμοποιούν.

Στον καπιταλισμό οι γυναίκες της εργατικής τάξης και
των λαϊκών στρωμάτων επωμίζονται, στο πλαίσιο της οι-
κογένειας, την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών, των
ηλικιωμένων και των αρρώστων. Στη δική τους πλάτη
φορτώνεται η ευθύνη που θα έπρεπε να αναλαμβάνει το
κράτος, παρέχοντας δημόσιες, δωρεάν και καθολικές υπη-
ρεσίες, που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μελών
της λαϊκής οικογένειας. Την ευθύνη αυτή το αστικό κράτος

Tοπική (αυτο)διοίκηση και γυναίκα

Μαρίνα Λώλη,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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ποτέ δεν την ικανοποίησε πλήρως. Οι κοινωνικές υπηρε-
σίες παρέχονταν στο βαθμό μόνο που ήταν απαραίτητες,
ώστε να αποδεσμευτούν οι γυναίκες εν μέρει από τη
φροντίδα αυτή και να αυξηθεί η συμμετοχή τους στη μι-
σθωτή εργασία. Σήμερα το αστικό κράτος συρρικνώνει
τις υπηρεσίες αυτές, μεταφέροντας ένα μέρος τους στους
δήμους και παραδίνοντας ένα άλλο στους επιχειρηματι-
κούς ομίλους.

Από τους δήμους παρέχονται μια σειρά υπηρεσίες που
έχουν ως αντικείμενο την προσχολική αγωγή, τη φρον-
τίδα των ηλικιωμένων και των αρρώστων με χρόνιες πα-
θήσεις ή των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τέτοιες υπηρε-
σίες είναι, για παράδειγμα, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί και
τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ),
τα Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ),
τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
και το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Οι υπηρεσίες που
παρέχουν οι κοινωνικές αυτές δομές καλύπτουν μόνο ένα
μικρό μέρος των πιο βασικών αναγκών που έχουν αυτές
οι κατηγορίες του πληθυσμού. Δίνουν όμως, ακόμα κι
έτσι, βοήθεια και ανακούφιση σε χιλιάδες λαϊκές οικογέ-
νειες και κυρίως στις γυναίκες που ανήκουν σε αυτές. Στα
παραπάνω πρέπει να προστεθούν τα προγράμματα Κοινω-
νικής Προστασίας των Δήμων, στο πλαίσιο των οποίων
λειτουργούν δημοτικά ιατρεία και παρέχονται ορισμένες
υπηρεσίες Υγείας. Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία τους
σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει την ανάγκη για
δημόσιο και δωρεάν σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας και Πρόληψης, τα δημοτικά ιατρεία αποτελούν μια
υπηρεσία Υγείας για ανασφάλιστες γυναίκες που αδυνα-
τούν να πληρώσουν γιατρούς.

Η αδυναμία των δήμων να λειτουργήσουν τις κοινωνι-
κές τους υπηρεσίες έχει άμεσες επιπτώσεις στις γυναίκες
της λαϊκής οικογένειας. Έτσι, αυξάνεται το βάρος που πέ-
φτει στους ώμους τους, μειώνεται ο ήδη λιγοστός ελεύ-
θερος χρόνος τους, πολλαπλασιάζονται οι δυσκολίες που
συναντούν στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν τη
δουλειά με τη φροντίδα της οικογένειας, βαθαίνει τελικά
η ανισοτιμία τους, αφού τις «δένουν» στο σπίτι, στη με-
ρική απασχόληση και την ανεργία. Αντίστοιχο αποτέλεσμα
φέρνει, εκτός από τη συρρίκνωση και το κλείσιμο, η αύ-
ξηση του κόστους των δημοτικών υπηρεσιών, αλλά και η
παραπέρα υποβάθμιση της ποιότητάς τους.

Αυτή την πραγματικότητα θέλησαν να κουκουλώσουν
οι δημοτικοί άρχοντες ανά την Ελλάδα, προβάλλοντας τη
γυναίκα ως πρωταγωνίστρια, ρίχνοντας της διάφορα δο-
λώματα όπως η «γυναικεία επιχειρηματικότητα», η αλλη-
λεγγύη μέσα από την ψυχολογική υποστήριξη από ειδι-
κούς, νομικές και οικονομικές συμβουλές για ανακούφιση
από τα δάνεια, γυμναστική και ψυχαγωγία για την τέρψη
και για να ξεχάσει…

Μέσα από τα διάφορα προγράμματα για τη «γυναικεία
επιχειρηματικότητα» που εντέχνως προωθεί η κυβέρνηση
και καταχρηστικά αξιοποιούνται από τους τοπικούς άρ-
χοντες προκειμένου να κοροϊδέψουν, για παράδειγμα, τις
εργαζόμενες στους παιδικούς σταθμούς όταν τους προ-

τείνουν συνεταιριστικές επιχειρήσεις ως λύση μπροστά
στις απολύσεις και την απληρωσιά, θέλουν να μπαλώσουν
εν μέρει τα διογκωμένα ποσοστά της ανεργίας των γυναι-
κών, με προσωρινό, ακόμα και με πλασματικό τρόπο.
Προβάλλουν ως πρότυπα στις εργαζόμενες και τις άνεργες
γυναίκες τις επιχειρηματίες, ιδιοκτήτριες, μεγαλομετόχους
και ανώτερα στελέχη καπιταλιστικών επιχειρήσεων και
καλλιεργούν αυταπάτες ότι και μια γυναίκα του μεροκάμα-
του μπορεί ν’ ακολουθήσει παρόμοιο δρόμο. Δίνουν
στην ισότητα των γυναικών το περιεχόμενο που τους βο-
λεύει, αφού την συνδέουν με την ίση εκπροσώπηση γυ-
ναικών και ανδρών στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Δεν
περιορίζονται μόνο στη χειραγώγηση των γυναικών, αλλά
επιπλέον ενισχύουν μεγάλες επιχειρήσεις είτε με επιδοτή-
σεις είτε με την παροχή φθηνής γυναικείας εργασίας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αγίας Παρα-
σκευής, όπου ο πρώην δήμαρχος δύο μήνες πριν τις εκλο-
γές και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας εγ-
καινίασε έναν πολυχώρο δραστηριοτήτων και δημιουρ-
γίας για τις γυναίκες της Αγίας Παρασκευής. Με μότο τους
το «η πόλη αγκαλιάζει τη γυναίκα» προσπάθησαν να πεί-
σουν πως η πρωτοβουλία αυτή θ’ αποτελέσει την αφορμή
οι γυναίκες «να επικοινωνήσουν, ν’ αποκτήσουν νέες δε-
ξιότητες, να ψυχαγωγηθούν και να υποστηριχτούν από
εξειδικευμένα στελέχη». Συγκεκριμένα, δημιούργησαν
«ομάδες συμβουλευτικής, ανάπτυξης δεξιοτήτων, ομάδες
τέχνης, αισθητικής και ψυχαγωγίας»…

Άραγε οι εργαζόμενες, οι άνεργες, οι αυτοαπασχολού-
μενες, οι νέες γυναίκες, οι μανάδες, οι μετανάστριες, όλες
αυτές οι γυναίκες που καθημερινά αγωνιούν για το αν θα
μπορέσουν οι ίδιες και οι οικογένειές τους να τα βγάλουν
πέρα μέσα στην οικονομική καπιταλιστική κρίση, θα βρουν
τη λύση στις ομάδες κοπτοραπτικής ή θα λάβουν την απάν-
τηση για το μέλλον τους στις συμβουλές αισθητικής;...

Αυτές οι πρακτικές ούτε λίγο - ούτε πολύ λένε στις γυ-
ναίκες της λαϊκής οικογένειας να ξεχάσουν ποιες πολιτικές
δυνάμεις πρωτοστατούν στην εμπορευματοποίηση της
Πρόνοιας, της Υγείας, της Παιδείας και οδηγούν όχι μόνο
στο φόρτωμα της λαϊκής οικογένειας με δυσβάστακτα οι-
κονομικά βάρη, αλλά και στην ένταση της γυναικείας ανι-
σοτιμίας. Εκμηδενίζουν τον ελεύθερο χρόνο της εργαζό-
μενης μητέρας, αποπροσανατολίζουν τις γυναίκες και
σπέρνουν αυταπάτες για το σύστημα που τόσο τις έχει εκ-
μεταλλευτεί ως τώρα και θα συνεχίσει να τις εκμεταλλεύε-
ται όσο αυτό υπάρχει.

Εμείς δεν αναγνωρίζουμε και δεν δεχόμαστε αυτά τα
«δώρα» από τις δημοτικές αρχές που έχουν στόχο να μας
εγκλωβίσουν και να μας πείσουν για την «ανθρωπινή»
πλευρά του καπιταλισμού. Δεν πιστεύουμε σε τέτοιες ψεύ-
τικες διεξόδους, αλλά στην καθημερινή δράση, στη συμ-
μετοχή σε συλλογικούς και οργανωμένους αγώνες για
κάθε μικρό ή μεγάλο καθημερινό πρόβλημα, αλλά και για
την ανατροπή αυτού του συστήματος που παίρνει τον
πλούτο απ’ όσους τον παράγουν και τον δίνει στα χέρια
των λίγων.
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Φύλο: Είναι πράγματι «απροσδιόριστο»;

Ξ εκινώντας από τις «θεωρίες φύλου» που διαχωρί-
ζουν το «βιολογικό» από το «κοινωνικό» φύλο, τη
γενετήσια δηλαδή ταυτότητα από την έμφυλη, φτά-

σαμε στις νομοθετικές ρυθμίσεις και τις δικαστικές αποφά-
σεις για την αναγνώριση του «τρίτου» ή «ουδέτερου
φύλου» και στους ευφημισμούς για τη νίκη του ομοφυλό-
φιλου καλλιτέχνη από την Αυστρία στο διαγωνισμό της
Eurovision.   

Οι ευφημισμοί γύρω από τη νίκη της «γυναίκας με το
μούσι» από τα ΜΜΕ, αλλά και από πολιτικούς –λόγω και
των ευρωεκλογών που τότε ήταν κοντά– είναι ένα ακόμη
λιθαράκι στο οικοδόμημα του αποπροσανατολισμού των
λαϊκών στρωμάτων. Είναι χαρακτηριστικές οι παρακάτω
δηλώσεις πολιτικών που υποστηρίζουν τον ευρωμονό-
δρομο: 

«Η νίκη της Αυστρίας και της 25χρονης Κοντσίτα στο
διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision είναι επίσης μια
νίκη της Ευρώπης για την ανεκτικότητα και το σεβασμό»,
δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού της Αυστρίας. «Συγχα-
ρητήρια Κοντσίτα! Φοβερή ψηφοφορία. Οι πολίτες της ΕΕ
χρησιμοποιούν πλέον το δικαίωμά τους να ψηφίζουν για
μια ανοικτή Ευρώπη», έγραψε στο Twitter η υπουργός Ευ-
ρωπαϊκών Υποθέσεων της Σουηδίας.  

Αλλά και η δήλωση της 25χρονης νικήτριας του διαγω-
νισμού είναι χαρακτηριστική: «Για μένα το όνειρό μου έγινε
πραγματικότητα … Αλλά και για την κοινωνία μας, απλά μου
έδειξε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που θέλουν να
προχωρήσουν στο μέλλον, δεν οπισθοδρομούν με σκέ-
ψεις του παρελθόντος.»

Χαρακτηρίζουν τη νίκη αυτή ως μια νίκη ενάντια στις προ-
καταλήψεις και την ομοφοβία, την ανάγουν σε χτύπημα στο
ρατσισμό και το συντηρητισμό. Επίσης η συζήτηση σε
σχέση με τις αξίες της ΕΕ δέθηκε και με την αντιπαράθεση
με τη Ρωσία: Στο αποτέλεσμα του διαγωνισμού δόθηκε η
ερμηνεία πως ήταν και ένα μήνυμα καταδίκης της Ρωσίας
σε σχέση με τη στάση της απέναντι στους ομοφυλόφιλους. 

Και δεν πρέπει βέβαια να παραβλέπουμε κατά πού βαραί-
νει η ζυγαριά και στην εγχώρια πολιτική σκηνή, όταν, μπρο-
στά στις ευρωεκλογές, ανάμεσα σε «απειλές» σταθερότη-
τας της κυβέρνησης και των επικείμενων αντεργατικών-αν-
τιλαϊκών αναδιαρθρώσεων για μια σειρά εργατικά δικαιώ-
ματα και κατακτήσεις, οι μεγάλοι εκδοτικοί όμιλοι –κατά
πρώτον– ασχολούνταν και ανέλυαν μέσα και από την πα-
ρέμβαση διάφορων επιστημόνων το συγκεκριμένο «φαι-
νόμενο», προβάλλοντας ταυτόχρονα την «ελευθερία», την
«ανεκτικότητα» και τον «πλουραλισμό», αλλά στην ουσία
επιδρώντας συντηρητικά στις λαϊκές συνειδήσεις.    

Το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι χθεσινό, έχει λειτουρ-
γήσει ως εργαλείο για την δημιουργία στρεβλών αντιπα-

ραθέσεων και διπόλων σε μια σειρά χώρες. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι η Γαλλία, όπου το ζήτημα της θε-
σμοθέτησης του γάμου ανάμεσα σε άτομα του ίδιου
φύλου ήταν από τα βασικά στοιχεία της προεκλογικής εκ-
στρατείας του Φρανσουά Ολάντ το 2012. Ένα ακόμη πολύ
σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι οι πα-
νηγυρισμοί των υποστηρικτών του Γάλλου Προέδρου
μπροστά στην έγκριση του τελικού νόμου, την άνοιξη του
2013, και, από την άλλη, τις κινητοποιήσεις της Καθολικής
Εκκλησίας με το ακροδεξιό «Εθνικό Μέτωπο», κινητοποι-
ήσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που έγιναν ενάντια στις
αντιλαϊκές πολιτικές.

Τι εννοούμε όμως όταν λέμε «θεωρίες φύλου»;
Κάτω από τον τίτλο «θεωρίες φύλου» συναθροίζονται

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, το ρόλο
που δίνει στο άτομο η κοινωνία.

Το φύλο δε 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. Αντί-
στοιχα, η ομαδοποίηση και ο διαχωρισμός με βάση το
φύλο, οι κατηγορίες δηλαδή άνδρας και γυναίκα, αντιμετω-
πίζονται ως κοινωνικά και γλωσσικά κατασκευασμένες και
όχι ως βιολογικά προσδιορισμένες. Στη βάση αυτή, η
άποψη πως κάθε άνθρωπος ανήκει, με τρόπο φυσικό και
αναπότρεπτο, σε ένα φύλο, όπως και η αντίληψη ότι υπάρ-
χουν δύο μόνο φύλα σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους, δε
θεωρούνται παρά μια πλάνη.

Ανάλογα ερμηνεύουν τα αίτια της φυλετικής ανισότητας
και προτείνουν αντίστοιχες «λύσεις». Η επιβολή ανδρικών
και γυναικείων ταυτοτήτων, τα στερεότυπα των φύλων, οι
«κοινωνικές και έμφυλες κανονιστικές αρχές» υποδεικνύον-
ται ως αιτίες της φυλετικής καταπίεσης. Η επιβολή της ετε-
ροφυλοφιλίας ως κυρίαρχης αρχής θεωρείται η βάση πάνω
στην οποία στηρίζεται το σύστημα της ανδρικής κυριαρχίας.
Ως ζητούμενο τελικά προβάλλεται η χειραφέτηση του «κοι-
νωνικού» φύλου από το «βιολογικό» φύλο. Υποστηρίζεται,
δηλαδή, σε γενικές γραμμές πως μέσα από την αντίσταση
στις επιβεβλημένες ανδρικές και γυναικείες ταυτότητες, μέσα
από την άρνηση κάθε «ταμπέλας» φύλου, την εναντίωση
στις καταπιεστικές «κανονιστικές αρχές» και τους κανόνες

Διονυσία Σπυράτου,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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της σεξουαλικότητας, το άτομο μπορεί να διαφύγει από τα
στερεότυπα προς το ιδανικό του αυτοπροσδιορισμού και
του σχηματισμού μιας ταυτότητας τελείως προσωπικής.1�

Είναι χαρακτηριστικό το ενημερωτικό έντυπο του Ορ-
γανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (FRA), στο οποίο αναφέρεται ότι το φύλο που μας
αποδίδεται επισήμως κατά τη γέννησή μας εξαρτάται από
τα σωματικά μας χαρακτηριστικά, αλλά αυτό είναι πιθανό
να μην ταιριάζει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε κι αισθα-
νόμαστε σε σχέση με αυτό. Αναφέρει επίσης πως η κοινο-
τική νομοθεσία κατά των διακρίσεων οφείλει να απαγο-
ρεύει ρητά τις διακρίσεις που λαμβάνουν χώρα λόγω της
ταυτότητας του φύλου και επομένως να προστατεύει όλους
εκείνους που εκφράζουν μια ταυτότητα φύλου διαφορε-
τική, σε αντίθεση με αυτή που τους αποδόθηκε κατά τη
γέννησή τους. 

Από τη θεωρία στην πράξη
Αρκετές είναι οι κυβερνήσεις που έχουν θέσει σε εφαρ-

μογή τα παραπάνω. Η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που πα-
ρείχε επίσημη νομική αναγνώριση στο λεγόμενο «τρίτο»
ή «ακαθόριστο» φύλο είναι η Γερμανία, σύμφωνα με σχε-
τικό δημοσίευμα της Suddeutsche Zeitung. Από την 1η Νο-
έμβρη του 2013, τα μωρά που γεννιούνται με ακαθόριστα
γενετικά χαρακτηριστικά καταγράφονται χωρίς ένδειξη
φύλου στα μητρώα. Οι εγγεγραμμένοι ως άτομα «ακαθό-
ριστου φύλου» θα μπορούν, ανά πάσα στιγμή, να επιλέ-
ξουν φύλο και να πραγματοποιήσουν τη σχετική εγγραφή
στα πιστοποιητικά τους ή, εναλλακτικά, να διατηρήσουν
το χαρακτηρισμό του «ακαθόριστου» για όλη τη διάρκεια
του βίου τους. Η παραπάνω απόφαση αποτελεί συμμόρ-
φωση με σχετική σύσταση του συνταγματικού δικαστη-
ρίου της Γερμανίας.

Με απόφαση από δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας
στην Αυστραλία, τον Ιούνη του 2013, «δικαιώθηκε» Σκο-
τσέζος ακτιβιστής. Το δικαστήριο αποφάσισε πως είναι
αναφαίρετο προσωπικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να
μην επιθυμεί να είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα, αλλά «ου-
δέτερο ον», και, έτσι πλέον, στην ταυτότητά του αναγρά-
φεται ως «φύλο απροσδιόριστο».

Το Μάη του 2012 υιοθετήθηκε νόμος στην Αργεντινή,
που επιτρέπει σε οποιονδήποτε ν’ αλλάξει το φύλο και το
όνομά του σε επίσημα έγγραφα χωρίς να χρειάζεται την
έγκριση δικαστηρίου. Ο νόμος μάλιστα εφαρμόστηκε στην
περίπτωση 6χρονου παιδιού που γεννήθηκε αγόρι, αλλά
ήθελε να είναι κορίτσι. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της
μητέρας του παιδιού που, αφού πήρε τη νέα ταυτότητα, ευ-
χαρίστησε τις Αρχές «που αποδέχτηκαν τη νέα ταυτότητα
του παιδιού της και σεβάστηκαν τα δικαιώματά της».

Και η πιο πρόσφατη, τον Απρίλη του 2014, αλλά και ιδι-
αίτερα χαρακτηριστική, μιας και αναφερόμαστε σε μια
χώρα που μας έχουν απασχολήσει πολλές φορές οι φρι-
καλέες και πολύ συχνές περιπτώσεις βιασμών που δε βρί-
σκουν την αντίστοιχη νομική αντιμετώπιση και που η ίδια
η κοινωνία στιγματίζει τα θύματά τους, επιφέροντας πολ-

λές φορές και την αυτοκτονία, είναι η απόφαση του ανώ-
τατου δικαστηρίου της Ινδίας που αναγνώρισε τους δια-
φυλικούς, όπως και τους ευνούχους, ως ένα «τρίτο φύλο»
και κάλεσε την κυβέρνηση να εξασφαλίσει την ισότιμη με-
ταχείρισή τους. «Η αναγνώριση των διαφυλικών ως ενός
τρίτου φύλου δεν είναι ένα κοινωνικό ή ιατρικό ζήτημα,
αλλά ένα ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», αναφέρουν
στην ετυμηγορία τους οι δύο δικαστές του ανωτάτου δι-
καστηρίου που δίκασαν την υπόθεση. Ένα πρόσωπο που
είναι διαφυλικό δεν ταυτίζεται με το φύλο που αναφέρεται
στο πιστοποιητικό γεννήσεώς του. Πρόκειται για πρό-
σωπα που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αλ-
λαγής φύλου ή που υιοθετούν τον τρόπο ζωής του άλλου
φύλου χωρίς αναγκαστικά ν’ αλλάξουν φύλο. Οι συνήγο-
ροι των προσώπων που προσέφυγαν δήλωσαν πως αυτό
σημαίνει πως το «τρίτο φύλο» θα αναγνωρίζεται, μαζί με
το άρρεν και το θήλυ, σε όλα τα έγγραφα ταυτότητας, ανά-
μεσα στα οποία είναι το πιστοποιητικό γεννήσεως, το δια-
βατήριο και η άδεια οδήγησης. Η κυβέρνηση θα πρέπει επί-
σης να ορίσει μια ορισμένη ποσόστωση στις θέσεις εργα-
σίας του δημόσιου τομέα, τις θέσεις στα σχολεία και τα
πανεπιστήμια, για υποψήφιους του «τρίτου φύλου».

* * *
Πόσο επικίνδυνα αποπροσανατολιστικές είναι αυτές οι

τοποθετήσεις; Πολύ. Και η συζήτηση –που θα εξελιχτεί σε
πράξη– είναι μόλις στην αρχή της, σε μια επικίνδυνη αρχή.
Το φύλο καθορίζεται από βιολογικά χαρακτηριστικά και
όχι από την άποψη που έχει ο καθένας γι’ αυτό, ούτε από
τις ατομικές επιλογές του. Η αντίθετη άποψη μας θυμίζει
τις θεωρίες που προσπαθούν να παρουσιάσουν κάθε κοι-
νωνικό, ταξικό ή πολιτικό διαχωρισμό που αντικειμενικά
υπάρχει, σαν αποτέλεσμα της κοινωνικής συνείδησης και
όχι της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Διότι, ο καθένας και η καθεμιά ζει και δρα όχι μόνο σύμ-
φωνα με τις ατομικές επιλογές του, αλλά σε ένα ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο το οποίο επιδρά στις επιλογές αυτές.
Οι θιασώτες λοιπόν της απόλυτης ελευθερίας και των ατο-
μικών επιλογών, στην ουσία, στόχο έχουν να τσακίσουν
στη συνείδηση του καθενός και της καθεμιάς από εμάς το
δεσμό αυτό ανάμεσα στην κοινωνία και το άτομο. Κι επι-
πλέον, έχουν στόχο να να κρύψουν ότι ζούμε σε μια ταξική
κοινωνία στην οποία υπάρχει εκμετάλλευση και ανισότητα.
Γι' αυτό, πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι αυτό που μας
ενώνει, ανεξάρτητα από το φύλο μας, είναι τα κοινά ταξικά
συμφέροντα και η θέση που αντικειμενικά κατέχουμε στην
παραγωγή. Μόνο έτσι μπορούμε να συμβάλουμε με τους
αγώνες μας στην αλλαγή αυτής της κοινωνικής πραγματι-
κότητας, στην ανατροπή των εκμεταλλευτικών σχέσεων
παραγωγής και των αντιλήψεων και των πρακτικών που βα-
σίζονται πάνω σε αυτές.

1 Η ΟΓΕ σας ενημερώνει, «Θεωρίες για το φύλο: Ανορθολογικές θε-
ωρίες που συμβάλλουν στον αποπροσανατολισμό από τις αιτίες της
ανισοτιμίας», Χαϊντούτη Ευτυχία, τεύχ. 1, Φλεβάρης 2014. 
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Εμπρός, ν’ αντιπαλέψουμε τη στρατηγική 
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για τις γυναίκες!

Πιάνοντας το νήμα από τις πετυχημένες εκδηλώσεις για την 8η
Μάρτη, η ΟΓΕ ξεδίπλωσε τους μήνες που πέρασαν πλούσια δρα-
στηριότητα. Ήταν άλλωστε ένα τετράμηνο με σημαντικές εξελίξεις
και πολλές μάχες. Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα έδωσε το
«παρών» σε όλες...
Συνεχίζοντας τη δουλειά του προηγούμενου διαστήματος, οι
Σύλλογοι και Ομάδες μας εξόρμησαν σε χώρους δουλειάς, σε
ΟΑΕΔ, σε γειτονιές, απευθύνοντας στις γυναίκες των εργατι-
κών-λαϊκών στρωμάτων κάλεσμα συμμετοχής στα συλλαλητήρια
του ΠΑΜΕ για την Υγεία στις 20 Μάρτη, καθώς και στις συγκεν-
τρώσεις που οργάνωσαν στις 27 Μάρτη τα συνδικάτα διεκδι-
κώντας μέτρα προστασίας για τους ανέργους. Λίγες μέρες μετά,
στις 30 Μάρτη, οι γυναίκες της ΟΓΕ βρέθηκαν ξανά στο δρόμο
για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην ψήφιση του πο-
λυνομοσχεδίου και να παλέψουν ενάντια στην κατάργηση επι-
δομάτων, τον οικονομικό στραγγαλισμό των ασφαλιστικών τα-
μείων, το σφίξιμο της θηλιάς γύρω από τους αυτοαπασχολού-
μενους και την επέκταση των δουλεμπορικών γραφείων. 
Παράλληλα, η ΟΓΕ κάλεσε τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών
να κάνουν δική τους υπόθεση την απεργία στις 9 Απρίλη, απερ-
γώντας και συμμετέχοντας μαζικά στις συγκεντρώσεις του
ΠΑΜΕ. Όπως σημειωνόταν στην αντίστοιχη ανακοίνωση της
Ομοσπονδίας, «μπροστά στο νέο “πακέτο” μέτρων που ετοι-
μάζουν, με την πρόσθετη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
των εργοδοτών, το ξήλωμα των τριετιών, αλλά και τον πάγιο
στόχο τους να στερήσουν τους εργαζομένους από τα όπλα τους,
από τη συνδικαλιστική δράση και την ίδια την απεργία, κυβέρ-
νηση, ΕΕ κι εργοδοσία πρέπει να πάρουν απάντηση από τις γυ-
ναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Να γί-
νουν τα νέα αντιλαϊκά σχέδια αφορμή για ν’ αποφασίσουν πε-
ρισσότερες γυναίκες να καταδικάσουν την πολιτική που αντιμε-
τωπίζει τα στοιχειώδη επιδόματα και τις άδειες για τη στήριξη
της μητρότητας ως “κόστος”, για να πάρουν θέση στον αγώνα
για την ανατροπή της.» Συνεχίζοντας τη συζήτηση γύρω από τη
στρατηγική της ΕΕ που άνοιξε ενόψει της 8ης Μάρτη, η ΟΓΕ συν-
διοργάνωσε στις 25 Απρίλη –μαζί με την ΕΕΔΥΕ και την ΕΕΔΔΑ–
μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με θέμα την «Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας» της ΕΕ. 
Όλο τον Απρίλη, οι γυναίκες της ΟΓΕ ξεδίπλωσαν πλούσια δρα-
στηριότητα και για την 1η Μάη, τιμώντας με πλήθος παρεμβά-
σεων την Εργατική Πρωτομαγιά. Η δραστηριότητα αυτή κορυ-
φώθηκε με τις δυναμικές σε όγκο και παλμό πρωτομαγιάτικες
απεργιακές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη

χώρα. Στις 9 Μάη, μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών,
αντιπροσωπία της ΟΓΕ κατέθεσε στεφάνι στο Σκοπευτήριο της
Καισαριανής, υπογραμμίζοντας ότι «η 9η Μάη είναι η μέρα που
οι λαοί συνέτριψαν το φασισμό, προσφέροντας σ’ αυτόν τον
αγώνα εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές, και όχι η “Ημέρα της Ευ-
ρώπης” των μονοπωλίων»… 
Ο Ιούνης ήταν καυτός... Αντιδρώντας στην απόφαση της συγ-
κυβέρνησης να υλοποιήσει κι άλλες συγχωνεύσεις και καταργή-
σεις σχολείων, η ΟΓΕ εξέδωσε ανακοίνωση-καταγγελία, η
οποία διακινήθηκε σε εκατοντάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα.
Οι γυναίκες των Συλλόγων και Ομάδων της Αττικής συμμετείχαν
στην παράσταση διαμαρτυρίας στις 5 Ιούνη στο υπουργείο Παι-
δείας, καθώς και στην κινητοποίηση έξω από τη Βουλή στις 11
Ιούνη, που διοργανώθηκαν από το ΠΑΜΕ, την ΑΣΓΜΕ, συλλό-
γους γονέων κι εκπαιδευτικών, ενάντια στις καταργήσεις-συγ-
χωνεύσεις σχολείων και στο σύστημα της «τράπεζας θεμάτων»,
με βάση το οποίο αποφασίστηκε να διεξαχθούν οι πανελλαδικές
εξετάσεις. Η ΟΓΕ βρέθηκε στο πλευρό και των απολυμένων κα-
θαριστριών του υπουργείου Οικονομικών που διεκδικούσαν
το δικαίωμά τους στη δουλειά. Αντιπροσωπία του Προεδρείου
επισκέφτηκε στις 4 Ιούνη τις απολυμένες καθαρίστριες, εκφρά-
ζοντας την αλληλεγγύη των Συλλόγων και Ομάδων μας και τη
στήριξη της ΟΓΕ στο δίκαιο αγώνα τους. Στην πλούσια συζή-
τηση που άνοιξε, επισημάνθηκε εκ μέρους της ΟΓΕ ότι το δι-
καίωμα στη δουλειά και τη ζωή που μας αξίζει οι εργαζόμενες
και οι εργαζόμενοι θα το διεκδικήσουμε με τον καθημερινό μας
αγώνα, θα το κερδίσουμε με την οργάνωση και την πάλη μας
κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, κόντρα στην
καταστολή και τους μηχανισμούς με τους οποίους προσπαθούν
να την επιβάλουν. Στις 19 Ιούνη οι γυναίκες της ΟΓΕ πήραν μα-
ζικά μέρος στο πανελλαδικό συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για την
Κοινωνική Ασφάλιση και τις συντάξεις, δίνοντας μαζί με τις συν-
ταξιουχικές οργανώσεις και τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ τη μάχη
ενάντια στις μειώσεις των συντάξεων και το «ξήλωμα» του
ασφαλιστικού συστήματος. Το ίδιο διάστημα, η ΟΓΕ συγκέν-
τρωσε είδη πρώτης ανάγκης για το λαό της πρώην Γιουγκοσλα-
βίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με τις συνέπειες από τις κα-
ταστροφικές πλημμύρες.
Συνεχίζουμε δυναμικά και τους καλοκαιρινούς μήνες. Απευθυνό-
μαστε πλατιά στις γυναίκες των εργατικών-λαϊκών οικογενειών,
συσπειρώνουμε νέες δυνάμεις στο ριζοσπαστικό γυναικείο κί-
νημα.

Δώρα Βασιλοπούλου,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

Οι εκδηλώσεις και οι δραστηριότητες των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ με τις οποίες τίμησαν φέτος 
την 8 Μάρτη ήταν πλούσιες και αξιόλογες. Ωστόσο, λόγω έλλειψης χώρου, δεν κατέστη δυνατό να καταγρα-

φούν στην ενότητα «Η ΟΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη» στο παρόν τεύχος του Δελτίου μας.
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Διεθνή

Ξετυλίγοντας το νήμα των εξελίξεων στην Ουκρανία,
διαπιστώνουμε ότι τα αιματηρά γεγονότα των τελευ-
ταίων μηνών δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία. Συν-

δέονται με τη γεωστρατηγική θέση της Ουκρανίας, αλλά
και τα αντιτιθέμενα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα. Πώς όμως
φτάσαμε μέχρι εδώ; Αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε την
εξέλιξη των γεγονότων ξεκινώντας από το Νοέμβρη του
2013, όταν άρχισε να στήνεται το σκηνικό της ανοιχτής
παρέμβασης της ΕΕ και των ΗΠΑ στην περιοχή. 

Οι «ασκοί του Αιόλου» άνοιξαν όταν η κυβέρνηση Για-
νουκόβιτς, στοχεύοντας
σε μια πιο στενή συνερ-
γασία με τη Ρωσία, απο-
φάσισε να μην υπογρά-
ψει τη συμφωνία σύνδε-
σης και ελεύθερου εμπο-
ρίου της Ουκρανίας με
την ΕΕ. Στη συνέχεια, η
ανατροπή της κυβέρνη-
σης Γιανουκόβιτς από
δυνάμεις της «αντιπολί-
τευσης», που στηρίχτη-
καν με κάθε μέσο από τις
ΗΠΑ και την ΕΕ, όχι
μόνο δεν αποτέλεσε
«δημοκρατική εξέλιξη» κι
«επανάσταση», αλλά ανέδειξε πραξικοπηματικά στην κυ-
βέρνηση της χώρας φασιστικές και ναζιστικές δυνάμεις.
Στόχος, ο έλεγχος της Ουκρανίας που αποτελεί ενεργει-
ακό κόμβο και η προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόν-
των της ΕΕ και των ΗΠΑ στην περιοχή της Ευρασίας στο
φόντο των ανταγωνισμών με την καπιταλιστική Ρωσία.

Όλοι θυμόμαστε τις μέρες εκείνες τα αστικά ΜΜΕ να εκ-
θειάζουν όσους συμμετείχαν στις διαδηλώσεις υπέρ της
ΕΕ, όπως τους φασίστες του «ΣΒΟΜΠΟΝΤΑ» και του
«ΔΕΞΙΟΥ ΤΟΜΕΑ», χαρακτηρίζοντάς τους «μαχητές της
ελευθερίας και της δημοκρατίας». Έτσι, όταν περίπου 100
άτομα έπεφταν νεκρά στην πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέ-
βου, τα ΜΜΕ μιλούσαν για στυγερό έγκλημα της κυβέρνη-
σης Γιανουκόβιτς. Αυτό που σταδιακά αποσιώπησαν ήταν
η αποκάλυψη που προέκυψε από τη συνομιλία ανάμεσα
στην επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Καθρίν Άστον,
και τον Εσθονό ΥΠΕΞ, Ούρμας Πάετ, ότι δηλαδή οι δο-
λοφόνοι ήταν κυρίως ελεύθεροι σκοπευτές υπό τις διατα-
γές των στελεχών του «ΣΒΟΜΠΟΝΤΑ» και του «ΔΕΞΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ», των κομμάτων που μετά από την ανατροπή της
κυβέρνησης Γιανουκόβιτς ανέλαβαν πραξικοπηματικά την
εξουσία του Κιέβου τον περασμένο Φλεβάρη.

Από τη μέρα εκείνη –με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ–
το αιματοκύλισμα του ουκρανικού λαού και κυρίως των
ρωσόφωνων πληθυσμών, που αρνήθηκαν ν’ αναγνωρί-
σουν τη φασιστική κυβέρνηση του Κιέβου, δεν έχει τέλος.

Ο λαός της Κριμαίας, που σε μεγάλο βαθμό είναι ρωσικής
και ταταρικής καταγωγής, ανησυχώντας για την κατάληψη
της εξουσίας από τις εθνικιστικές και φασιστικές δυνάμεις,
αποφάσισε με δημοψήφισμα στις 16 Μάρτη την ενσωμά-
τωση της περιοχής στη Ρωσία, ελπίζοντας πως η ένταξή
τους σε αυτή θα ήταν αντίστοιχη με αυτή της ενσωμάτωσης
της Ουκρανίας στην ΕΣΣΔ τη δεκαετία του 1950. 

Η στυγερή δολοφονία πάνω από 100 αντικυβερνητικών
διαδηλωτών που κάηκαν ζωντανοί και αβοήθητοι μέσα στο
κτήριο των Συνδικάτων της Οδησσού στις 2 Μάη έκανε

ολόκληρη την υφήλιο ν’
ανατριχιάσει από φρίκη.
Οι εκατοντάδες νεκροί
στην επαρχία Ντονέτσκ,
αλλά και στο Χάρκοβο,
Σλαβιάνσκ και Λουγ-
κάνσκ, ιδιαίτερα μετά
από τα δημοψηφίσματα
στις 11 Μάη που ενέκρι-
ναν την ανεξαρτησία των
δύο περιοχών, είναι
αποκαλυπτικοί για τη
σφοδρότητα της επίθε-
σης της πραξικοπηματι-
κής φασιστικής κυβέρνη-
σης. Μια επίθεση που

δεν κόπασε με την εκλογή του μεγαλοβιομηχάνου Πέτρο
Ποροσένκο στη θέση του προέδρου του Κιέβου στις 25
Μάη.

Αντίθετα, από την επομένη κιόλας των εκλογών, στο
πλαίσιο της «ειρηνευτικής διαδικασίας», μαχητικά αερο-
σκάφη της Εθνοφρουράς του Κιέβου σφυροκόπησαν τις
περιοχές αυτές χτυπώντας αδιακρίτως κτήρια τοπικής διοί-
κησης, σχολεία, ορφανοτροφεία και νοσοκομεία, με εκα-
τοντάδες θύματα. Πρόσφατα δε, έγιναν καταγγελίες τόσο
για χρήση βομβών διασποράς και λευκού φωσφόρου (απα-
γορευμένες από διεθνείς συμβάσεις) όσο και για δραστη-
ριοποίηση μισθοφορικού στρατεύματος της αμερικανικής
εταιρίας Academi –της γνωστής εταιρίας για τις «υπηρεσίες»
που παρείχε στον πόλεμο του Ιράκ Blackwater.

Η συνοπτική αναδρομή στα γεγονότα των τελευταίων
μηνών στην Ουκρανία αποτελεί, δυστυχώς, μόνο ένα
μικρό δείγμα της θηριωδίας των φασιστών που δρουν υπό
τη σκέπη της Εθνικής Φρουράς και τη στήριξη των ΕΕ-
ΝΑΤΟ-ΗΠΑ. Είναι μια παράθεση των πιο χαρακτηριστι-
κών «περιστατικών», όπως αυτά μεταφέρονται από τα
ΜΜΕ. «Περιστατικά» με εκατοντάδες νεκρούς, πολλούς
τραυματίες και χιλιάδες πρόσφυγες.

Οι θηριωδίες που διαπράττει η ουκρανική κυβέρνηση
εντάσσονται στο πλαίσιο των ανταγωνισμών για το ζήτημα
της Ενέργειας, ενώ παράλληλα διεξάγονται διαπραγματεύ-
σεις σε διπλωματικό επίπεδο. Φυσικά, οι διαπραγματεύ-

Για την ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία
Δαλμάρα Θεοδοσία,

μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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σεις αυτές αποτελούν ένα πεδίο μάχης στο οποίο εκφρά-
ζονται οι συμμαχίες, αλλά και οι αντιθέσεις μεταξύ των δια-
φορετικών ιμπεριαλιστικών κέντρων και των μονοπωλια-
κών συμφερόντων που εξυπηρετούν, οι οποίες καμία
σχέση δεν έχουν με τα πραγματικά συμφέροντα των λαών
και την ευημερία τους. Για παράδειγμα, μετά από την ανα-
τροπή της κυβέρνησης Γιανουκόβιτς, ο ρωσικός κολοσσός
Γκάζπρομ αρχικά σχεδόν διπλασίασε την τιμή πώλησης
φυσικού αερίου προς την Ουκρανία και ταυτόχρονα απαί-
τησε την καταβολή πάνω από 2 δισ. δολαρίων από την κυ-
βέρνηση της Ουκρανίας, απειλώντας να κλείσει τη στρό-
φιγγα. Μια απειλή που υλοποίησε στις 17 Ιούνη.

Η πρώην ΕΣΣΔ, το μήλο της έριδος
Είναι φανερό ότι η επέμβαση των ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ

στην περιοχή έχει απώτερο στόχο την ενδυνάμωση των
μονοπωλίων στις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης
και την τελική επικράτησή τους έναντι των ρωσικών που
απολαμβάνουν τη «μερίδα του λέοντος». Το γεγονός επι-
βεβαιώνει άλλωστε και η δήλωση των υπουργών Άμυνας
του ΝΑΤΟ μετά από τη λήξη της Συνόδου τους στις Βρυ-
ξέλλες (3-4 Ιούνη) με την οποία ανακοίνωσαν το ενδια-
φέρον τους για περαιτέρω διείσδυση στις πρώην Σοβιετι-
κές Δημοκρατίες. Αντίστοιχες διαθέσεις φανερώνει και η
πρόθεση των ΗΠΑ να ενισχύσουν την παρουσία τους στην
περιοχή, αυξάνοντας τον αριθμό των πολεμικών τους
πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν του αδυσώπητου αν-
ταγωνισμού, οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που απαρτίζουν
την ομάδα των G7 (ΗΠΑ, Καναδάς, Γερμανία, Βρετανία,
Ιαπωνία, Γαλλία, Ιταλία και ΕΕ στο σύνολό της) σε συνε-
δρίασή τους στις αρχές του Ιούνη πήραν σαφή θέση ενάν-
τια στη Ρωσία κι επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στην κυ-
βέρνηση του Κιέβου, υπογραμμίζοντας ότι είναι ανάγκη η
Κριμαία να παραμείνει στην Ουκρανία. Επίσης, σε μια προ-
σπάθεια να εντείνουν την πίεση προς τη Ρωσία, απείλησαν
με επιβολή ακόμη πιο αυστηρών κυρώσεων, μετά από τις
κυρώσεις σε αξιωματούχους της ρωσικής κυβέρνησης. Κάτι
τέτοιο, ωστόσο, παραμένει αμφίβολο, αφού αφενός πολ-
λές δυτικές χώρες «κάνουν μπίζνες» στη Ρωσία και αφετέ-
ρου τόσο η Ουκρανία, όσο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
είναι ουσιαστικά εξαρτημένες ενεργειακά από τη Ρωσία.
Επιπλέον, απόδειξη για την εκτίμηση αυτή αποτελεί η δια-
γραφή του ονόματος του επικεφαλής της εταιρίας Γκαζ-
πρόμ από τον κατάλογο των προσωπικοτήτων στους
οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις.

Πώς τοποθετείται η ΟΓΕ
Η ΟΓΕ έγκαιρα συζήτησε το θέμα της έντασης της ιμπε-

ριαλιστικής επιθετικότητας και τον κίνδυνο ενός γενικευ-
μένου πολέμου εν μέσω της καπιταλιστικής οικονομικής
κρίσης το Νοέμβρη του 2013, οργανώνοντας Διεθνή Ημε-
ρίδα με τη συμμετοχή γυναικείων οργανώσεων-μελών της
Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών. Δυ-
στυχώς, οι εξελίξεις στην περιοχή της Ουκρανίας έρχονται
να επιβεβαιώσουν για μια ακόμη φορά την άποψη που εκ-
φράστηκε πως οι δρόμοι του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου και γενικότερα των πηγών ενέργειας είναι βαμμένοι
με το αίμα των λαών: Γιουγκοσλαβία, Ιράκ, Αφγανιστάν,
Λιβύη, Συρία και τώρα Ουκρανία και ξανά Ιράκ.

Ανεξάρτητα από τα προσχήματα που κάθε φορά χρησι-
μοποιούν οι ιμπεριαλιστές για να επέμβουν σε μια χώρα,
ο στόχος τους είναι ένας: Να ελέγχουν τις πλουτοπαρα-
γωγικές πηγές (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, νερό κ.ά.) και
τους δρόμους μεταφοράς τους, καθώς και τους θαλάσσι-
ους διαδρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων. Σήμερα στην
Ουκρανία, ΗΠΑ και ΕΕ –που δε χάνουν ευκαιρία να κα-
μώνονται τους υπερασπιστές της δημοκρατίας ανά την
υφήλιο– δε διστάζουν να αξιοποιήσουν για ακόμη μια
φορά τους φασίστες για την προώθηση των γεωπολιτικών
τους στόχων στην περιοχή της Ευρασίας. Η στάση αυτών
των δυνάμεων και η κριτική τους, σχετικά με τις εξελίξεις
στην Ουκρανία και το δημοψήφισμα στην Κριμαία, αποτε-
λούν μνημείο υποκρισίας. Αφού είναι οι ίδιες δυνάμεις που
πρωτοστάτησαν σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε όλο τον
κόσμο, στο διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, στην από-
σπαση του Κοσόβου, ακόμη και στην οργάνωση πραξικο-
πημάτων εναντίον κυβερνήσεων που τους δυσκόλεψαν,
στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με άλλες ιμπεριαλιστικές
δυνάμεις.

Ο ουκρανικός λαός και οι λαοί όλου του κόσμου έχουν
συμφέρον με τη στάση και τη δράση τους να βάλουν εμ-
πόδια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που σχεδιάζουν τα
μονοπώλια και υλοποιούν οι κυβερνήσεις που τα υπηρε-
τούν. Οι άνθρωποι του μόχθου, οι γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων, οι νέοι και οι νέες της κάθε χώρας πρέπει να
ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στη βία και την καταπίεση
της αστικής τάξης της χώρας τους, που τους σέρνει σ’ έναν
ιμπεριαλιστικό πόλεμο, κάτω από ξένη σημαία, εξυπηρε-
τώντας ξένα προς τα λαϊκά συμφέροντα. 

Υπό αυτό το πρίσμα, οφείλουμε ν’ αποκαλύπτουμε πως
η ένταξη μιας χώρας στην ΕΕ κάθε άλλο παρά ασφάλεια
παρέχει στο λαό της, αφού δε διστάζει να επεμβαίνει στα
εσωτερικά μιας χώρας στηρίζοντας φασιστικές κυβερνή-
σεις σαν αυτή της Ουκρανίας. Οφείλουμε να καταγγέλ-
λουμε τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ, ανάμεσα στις οποίες και την ελληνική, που από τη
μια χύνει κροκοδείλια δάκρυα για την εκλογική άνοδο της
ναζιστικής Χρυσής Αυγής στη χώρα μας και από την άλλη,
συμμετέχοντας ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς οργανι-
σμούς, στηρίζει τους φασίστες ενάντια στο λαό της Ου-
κρανίας, ακόμη και όταν τον δολοφονούν με τον πιο στυ-
γνό τρόπο.

Τέλος, η ιμπεριαλιστική επέμβαση στην Ουκρανία και οι
εξελίξεις στην Κριμαία δικαιώνουν τη συζήτηση που ανοί-
χτηκε και την άποψη που κυριάρχησε στη Διεθνή Ημερίδα
της ΟΓΕ. Ότι δηλαδή, για τις γυναίκες του ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος –σε συμπόρευση με το εργατικό κί-
νημα που έχει ταξικό προσανατολισμό και το ριζοσπα-
στικό κίνημα των φτωχών λαϊκών στρωμάτων– η υπερά-
σπιση της πατρίδας συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για τον
απεγκλωβισμό από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις και τα ιμ-
περιαλιστικά σχέδια. Μια πάλη για την ανατροπή της εξου-
σίας των μονοπωλίων και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας
όπου ο πλούτος θα είναι λαϊκή περιουσία και όχι περιου-
σία των ελαχίστων, που η οικονομία θα λειτουργεί σχε-
διασμένα, κεντρικά και με έλεγχο από τους ίδιους τους ερ-
γαζομένους, με στόχο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγ-
κών, και όχι την αύξηση των κερδών των μονοπωλίων. 
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Α ντιπροσωπία της ΟΓΕ, αποτελούμενη από την Πρόεδρο Μαι-
ρήνη Στεφανίδη και την αντιπρόεδρο Χριστίνα Σκαλούμπακα,

πήρε μέρος στη συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Παγ-
κόσμιας Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Γυναικών (ΠΔΟΓ) που
πραγματοποιήθηκε φέτος στη Μόσχα από 27 Απρίλη έως 1 Μάη.
Στη συνάντηση αυτή, που ήταν η 2η μετά από το τελευταίο Συνέ-
δριο στη Βραζιλία, συμμετείχαν 21 οργανώσεις απ' όλο τον
κόσμο (μέλη της ΕΓ), με μεγαλύτερη συμμετοχή από την Ευρώπη,
τη Λατινική Αμερική και τις Αραβικές Χώρες και μικρότερη από την
Ασία και την Αφρική. 

Οι εργασίες ξεκίνησαν με συνεδριάσεις των Περιφερειακών
Γραφείων που κατέληξαν σε κείμενα παρουσίασης της πολιτικής
κατάστασης σε κάθε ήπειρο, της δράσης των οργανώσεων, αλλά
και του σχεδιασμού τους για το επόμενο διάστημα. Η εισήγηση
της ΟΓΕ, που την έκανε ως Συντονίστρια Οργάνωση της Ευρώπης,
ανέδειξε τον ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα της ΕΕ, αλλά και την πολι-
τική της για τις γυναίκες, που εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολι-
κότερης στρατηγικής της, που έχει στόχο την αύξηση της κερδο-
φορίας των μονοπωλιακών της ομίλων και τη θωράκιση της αντα-
γωνιστικότητάς της.

Μεταξύ άλλων, η εισήγηση της ΟΓΕ τόνισε τα εξής: «…Η καπι-
ταλιστική κρίση που εκδηλώθηκε στις χώρες της ΕΕ επιτάχυνε την
εφαρμογή αντιλαϊκών πολιτικών και όξυνε την ανισοτιμία των γυ-
ναικών. Το χτύπημα εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων και κατακτή-
σεων είναι γενικό για όλους τους λαούς της ΕΕ. Η δοσολογία και
ο χρόνος διαφέρει. Στην Ελλάδα το ποσοστό της ανεργίας των γυ-
ναικών φτάνει στο 32% (το υψηλότερο στην ΕΕ). Στη Γερμανία
όμως, στην Ολλανδία και στη Βρετανία, που έχουν από τα χαμη-
λότερα ποσοστά γυναικείας ανεργίας στην ΕΕ με 5,1%, 7% και
6,7% αντίστοιχα, έχουν ήδη κυριαρχήσει οι ευέλικτες εργασιακές
σχέσεις και η μερική απασχόληση. Το ποσοστό της μερικής απα-
σχόλησης στις γυναίκες στην Ολλανδία φτάνει στο 77%, στη Γερ-
μανία το 45,6% και στη Μ. Βρετανία το 43,3%. 7,5 εκατ. εργαζό-
μενοι στη Γερμανία ζουν με 400 ευρώ το μήνα. Αυτήν την πολιτική
προωθούν για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Η ανάκαμψη που κάποια στιγμή θα έρθει στα κράτη της ΕΕ είναι
η καπιταλιστική ανάκαμψη, που θα στηριχτεί στα ερείπια των κατα-
κτήσεων και της ζωής των εργαζομένων, θα είναι αναιμική, προ-
σωρινή, για να έρθει πάλι η κρίση. Και σ' αυτήν τη φάση θα παρα-
μένουν οι στρατιές εκατομμυρίων ανέργων, που ούτε τα προγράμ-
ματα της ανακυκλωμένης ανεργίας και εκ περιτροπής εργασίας μπο-
ρούν να μειώσουν. Γενικεύονται οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις
που θα είναι “απαλλαγμένες” από εργατικά δικαιώματα και ανοίγε-
ται διάπλατα ο δρόμος για παραπέρα δραματικές περικοπές στους
μισθούς, σαρωτικές αλλαγές στα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα,
στην υγεία, στις προνοιακές παροχές και υπηρεσίες.

Η στρατηγική της ΕΕ, που εξυπηρετεί την ανάγκη των μονοπω-
λίων για αύξηση της κερδοφορίας τους και τη θωράκιση της αντα-
γωνιστικότητάς τους έναντι των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων,
είναι η εκμετάλλευση πολλών φθηνών γυναικείων εργατικών χε-
ριών που είναι στην παραγωγή και στις υπηρεσίες. Αυτός είναι και
ο λόγος που η αύξηση της απασχόλησης στο 75% του πληθυσμού

αποτελεί τον πρώτο στόχο της στρατηγικής της ΕΕ “Ευρώπη 2020”.
Αυτός ο στόχος προωθείται με την επέκταση της μερικής απασχό-
λησης και της “ενεργούς γήρανσης”, δηλαδή της “μερικής” δου-
λειάς μέχρι τα βαθιά γεράματα. 

Ταυτόχρονα, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση κι εμπορευματοποίηση
της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας αναγκάζουν τις γυναίκες και
τις οικογένειές τους να ακριβοπληρώνουν τις υπηρεσίες αυτές ή σε
πολλές περιπτώσεις ακόμα και να τις στερούνται. Στην ΕΕ ο τομέας
της αναπαραγωγικής υγείας, του προγεννητικού ελέγχου, της εγκυ-
μοσύνης και του τοκετού έχει μετατραπεί σε “φιλέτο” για τις επι-
χειρήσεις στον κλάδο της Υγείας. Την Ελλάδα την προορίζουν για
ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού, τέτοιων υπηρεσιών που θα πληρώ-
νουν πανάκριβα οι λαϊκές οικογένειες για να αβγατίζουν τα κέρδη
των επιχειρηματιών. Η απαγόρευση των αμβλώσεων που προωθεί-
ται στην Ισπανία αποτελεί μέτρο που χτυπάει κυρίως τις γυναίκες
από τις λαϊκές οικογένειες. Γιατί αυτές είναι που δεν έχουν δωρεάν
υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, αντισύλληψης κλπ.
Επίσης τα εμπόδια, ακόμα και τα νομικά, μπορούν να αρθούν για
τις γυναίκες της αστικής τάξης, αφού αυτές έχουν τη δυνατότητα να
ταξιδέψουν σε άλλη χώρα και να υποβληθούν σε άμβλωση σε
όποια κλινική επιλέξουν. Αντίθετα, οι γυναίκες των λαϊκών στρω-
μάτων καταδικάζονται να καταφεύγουν σε πρακτικές παράνομης
άμβλωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους ή να συνε-
χίσουν μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. 

Αυτές οι αντιλαϊκές ανατροπές συνοδεύονται και με τον κατάλ-
ληλο ιδεολογικό μανδύα της αναζωπύρωσης αντιδραστικών και
αναχρονιστικών απόψεων, όπως αυτές για την απαγόρευση της άμ-
βλωσης, και αποτελούν ένα ακόμα χτύπημα στα αναπαραγωγικά δι-
καιώματα των γυναικών και της εργατικής-λαϊκής οικογένειας. Η άμ-
βλωση δεν μπορεί να θεωρείται αδίκημα και θα μας βρουν απέναντί
τους όσοι και όπου προσπαθούν να την απαγορεύσουν και να την
ποινικοποιήσουν. 

Ενόψει και των ευρωεκλογών, προσπαθούν να μας πείσουν ότι
η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφά-
σεων αποτελεί απόδειξη της κατάκτησης της ισότητας από τις γυ-
ναίκες. Όμως τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι τα εξής: Ποιες

H ΟΓΕ στη Μόσχα
για τη συνάντηση της ΕΓ της ΠΔΟΓ

Χριστίνα Σκαλούμπακα,
β΄ αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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γυναίκες θα βρεθούν στο κέντρα αυτά; Συνήθως πρόκειται για μια
ελίτ γυναικών της αστικής τάξης, που δεν μπορούν, ούτε και θέλουν
να εκφράσουν τα προβλήματα των γυναικών των λαϊκών στρωμά-
των, παρά εκφράζουν τα συμφέροντα της τάξης τους. Δεύτερον,
ποια πολιτική θα υλοποιήσουν οι γυναίκες αυτές; Μα φυσικά την
πολιτική των συμφερόντων του κεφαλαίου, αφού οι θεσμοί στους
οποίους συμμετέχουν, σχεδιάζουν, υλοποιούν και προπαγανδί-
ζουν αυτήν την πολιτική. Επομένως, όσο και ν' αυξάνεται το πο-
σοστό συμμετοχής των γυναικών της αστικής τάξης στους θεσμούς
της ΕΕ και των κρατών-μελών της, η ουσία της πολιτικής δεν αλλά-
ζει. Άλλωστε τα πλέον αντιλαϊκά και αντιδραστικά μέτρα, όχι μόνο
για τις γυναίκες αλλά για το σύνολο των εργαζομένων, έχουν προ-
ωθηθεί και προωθούνται και από γυναίκες που βρίσκονται στα
ΚΛΑ. Για να μη μιλήσουμε για το ρόλο των γυναικών πολιτικών
στις μεγάλες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις του 21ου αιώνα. 

Η ΕΕ λοιπόν είναι μια συμμαχία θηρίων και μόνο έξω από αυτήν
τη λυκοσυμμαχία και με τον πλούτο στα χέρια του λαού μπορούν
και οι γυναίκες να έχουν μια ζωή σύμφωνη με τις σύγχρονες ανάγ-
κες τους, καθώς ΕΕ και ισοτιμία των γυναικών είναι πράγματα ασυμ-
βίβαστα.

Γι' αυτό, και μπροστά στις ευρωκλογές που έρχονται, οι ευρω-
παϊκές οργανώσεις της ΠΔΟΓ καλούμε τις γυναίκες με την ψήφο
τους να καταδικάσουν όλες τις πολιτικές δυνάμεις που στηρίζουν
αυτόν τον ιμπεριαλιστικό μηχανισμό, την ΕΕ, και την πολιτική της.
Κυρίως όμως τις καλούμε στον οργανωμένο και συλλογικό αγώνα
ενάντια στις αιτίες που δημιουργούν τα προβλήματα και στην πολι-
τική που μας καταδυναστεύει. Αντίπαλός μας είναι όποιος κερδίζει
από τον ιδρώτα μας και νέμεται τον πλούτο που ο λαός παράγει.» 

Επίσης το Ευρωπαϊκό Γραφείο παρουσίασε στην Ολομέλεια την
απόφασή του -με δεδομένο το χτύπημα των εργασιακών και
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της
Υγείας και της Πρόνοιας που έχει πολλαπλές αρνητικές συνέπειες
στη ζωή των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων- να προχωρήσει
σε κοινές ή μεμονωμένες δράσεις σε κάθε χώρα των ευρωπαϊκών
οργανώσεων διεκδικώντας:

- Αποκλειστικά δημόσιο και δωρέαν σύστημα Υγείας και Κοι-
νωνικής Πολιτικής, με κατάργηση κάθε επιχειρηματική δράσης.

- Προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών.
Στόχος μας να ενημερώσουμε τις γυναίκες για την πολιτική της

ΕΕ σ’ αυτούς τους τομείς και να οργανώσουμε κινητοποιήσεις με
αιχμή τα θέματα αυτά σε αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση. 

Οι συντονίστριες απ’ όλες τις ηπείρους παρουσίασαν στην Ολο-
μέλεια τις εισηγήσεις τους. Η συζήτηση που επακολούθησε  κατα-
πιάστηκε κυρίως με τις πρωτοβουλίες για τον εορτασμό των
70χρονων της ΠΔΟΓ, το 2015, σε κάθε χώρα, ήπειρο και κεν-

τρικά. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες, με τις οργανώσεις
να διατυπώνουν πολλές κι ενδιαφέρουσες ιδέες. Για παράδειγμα,
πρόκειται να εκδοθεί βιβλίο με την ιστορία της ΠΔΟΓ, ενώ οι ορ-
γανώσεις της Ευρώπης αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε, με αφορμή
την επέτειο αυτή, ένα βίντεο που θα παρουσιάζει την ιστορία της
ΠΔΟΓ από την ίδρυσή της το 1945 έως σήμερα.

Η Ολομέλεια ενέκρινε τρία ντοκουμέντα: Τη διακήρυξη της συ-
νάντησης, που βρίσκεται ολόκληρη στο τέλος του αφιερώματός
μας, ένα ψήφισμα που περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους για ειδικά
θέματα ψηφίσματα, καθώς κι ένα ψήφισμα, που υιοθετήθηκε μετά
από πρόταση της ΟΓΕ, συμπαράστασης στη συντρόφισσα από την
Τουρκία που απολύθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, όπου εργαζόταν, λόγω της συμμετοχής της στην
επίσκεψη αλληλεγγύης της ΠΔΟΓ στη Συρία τον περασμένο Οκτώ-
βρη, απαιτώντας την επαναπρόσληψή της.

Στις 30 Απρίλη πραγματοποιήθηκε συνδιάσκεψη με θέμα: «Οι
γυναίκες όλου του κόσμου στον αγώνα ενάντια στην ιμπεριαλι-
στική επιθετικότητα, το νεοφιλελευθερισμό και την καταπίεση πα-
λεύουν για δικαιοσύνη, σοσιαλισμό και ειρήνη.» Τη συνδιάσκεψη
παρακολούθησαν και γυναίκες εκτός των μελών της ΕΓ. 50 περί-
που Ρωσίδες, μέλη της οργάνωσης «Ελπίδα της Ρωσίας», που
είχαν έρθει από διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι οι Ρωσίδες (3 συνολικά) στις παρεμβάσεις τους επικεν-
τρώθηκαν στις κατακτήσεις των γυναικών στο σοσιαλισμό. Η
πλειοψηφία των παρεμβάσεων εστίασαν στα προβλήματα που αν-
τιμετωπίζουν οι γυναίκες στις χώρες τους, με ιδιαίτερη αναφορά
στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα. Η παρέμβαση της ΟΓΕ, που
έγινε από την Πρόεδρο Μαιρήνη Στεφανίδη, βρήκε ιδιαίτερη αν-
ταπόκριση από τις Ρωσίδες, ειδικά στο ζήτημα του φασισμού.
Στην ομιλία της τόνισε επίσης τα εξής: «…Όπως όλοι γνωρίζουμε,
ο Α΄ και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν αποτέλεσμα της όξυνσης
των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για το ξαναμοίρασμα του κό-
σμου. Έτσι και σήμερα, οι δυσκολίες που έχει το καπιταλιστικό σύ-
στημα ν' αντιμετωπίσει την κρίση του, οξύνουν τους ενδοϊμπερια-
λιστικούς ανταγωνισμούς κι εντείνουν την ιμπεριαλιστική επιθετι-
κότητα.

Ο στόχος της κάθε ιμπεριαλιστικής δύναμης, που είναι η εξυπη-
ρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλίων της στην κούρσα των
ανταγωνισμών, βρίσκεται πίσω από τους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους που εξαπέλυσαν κι εξαπολύουν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ (με
πρωτεργάτες τη Μ. Βρετανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία) στη Γιουγ-
κοσλαβία το 1999, στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003,
στη Λιβύη και στη Συρία, στηριζόμενοι σε φιλικές δυνάμεις στο
εσωτερικό. 

Στην κούρσα του ανταγωνισμού των μονοπωλίων αποφασιστικό
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ρόλο παίζει ο έλεγχος των πλουτοπαραγωγικών πηγών, του πετρε-
λαίου, του φυσικού αερίου, του νερού. Αυτό συμβαίνει και στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, που έχει σημαντικά αποθέματα
και ο έλεγχος και η εκμετάλλευσή τους μπορούν να αυξήσουν ση-
μαντικά τα μονοπωλιακά κέρδη. Ταυτόχρονα, η γεωστρατηγική
θέση αυτής της περιοχής, που ενώνει τρεις ηπείρους, την Ευρώπη,
την Ασία και την Αφρική, είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποτε-
λεί πέρασμα των ενεργειακών οδών (υδρογονανθράκων, ηλεκτρι-
κής ενέργειας κλπ.), κόμβο συγκοινωνιακών οδών και υποδομών,
αλλά και στρατιωτικών βάσεων (Σούδα- Ελλάδα, Κύπρος, Συρία).

Το ιμπεριαλιστικό σχέδιο “Νέα Μέση Ανατολή” που επεξεργά-
στηκαν για να εφαρμόσουν τα αμερικανονατοϊκά επιτελεία από τη
δεκαετία του 2000 δεν έχει μόνο στόχο τον έλεγχο των δρόμων
και των πηγών ενέργειας της περιοχής. Στοχεύει επίσης στην ανα-
χαίτιση των πληγμάτων που έχουν δεχτεί τα μονοπώλια των ΗΠΑ
και της ΕΕ, ειδικά της Γαλλίας και της Βρετανίας, από επιλογές των
κρατών της περιοχής που ευνοούσαν την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία. 

Αντίστοιχες στοχεύσεις είχε και η επέμβαση των ΗΠΑ και της ΕΕ
στην Ουκρανία στο φόντο του σφοδρού ανταγωνισμού τους με
τη Ρωσία. Οι εξελίξεις στην Ουκρανία διεξάγονται πάνω στο έδα-
φος του καπιταλισμού. Όλα τα μέσα παραγωγής έχουν γίνει εμπό-
ρευμα και υπάρχει σφοδρός ανταγωνισμός των μονοπωλίων ποιος
θα τα βάλει στο χέρι. 

Η πραξικοπηματική κατά-
ληψη της διακυβέρνησης από
αντιδραστικές δυνάμεις, με τη
συμμετοχή των φασιστών και
ναζιστών, δημιουργεί μεγά-
λους κινδύνους για τον ου-
κρανικό λαό. Στην πραγματι-
κότητα, ΕΕ και ΗΠΑ στηρί-
ζουν κι αξιοποιούν ακόμη κι
ένοπλες φασιστικές δυνάμεις,
για την προώθηση των γεω-
πολιτικών τους στόχων στην
περιοχή της Ευρασίας. 

Όχι τυχαία, τα μνημεία του
Λένιν και τα άλλα σοβιετικά κι
αντιφασιστικά μνημεία βρέθηκαν στο "στόχαστρο" της ιδεολογικής
"εκκαθάρισης" της Ιστορίας, που επιχειρούν οι εθνικιστικές - φα-
σιστικές ένοπλες ομάδες. Οι λαοί ιδιαίτερα των χωρών της πρώην
ΕΣΣΔ έζησαν με ειρήνη και ευημερία τα χρόνια του σοσιαλισμού.
Γι' αυτό άλλωστε και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αυτών
των χωρών αναπολεί το σοσιαλισμό, παρά το γεγονός ότι έχουν
περάσει πάνω από 20 χρόνια και οι νέες γενιές δεν έχουν ζήσει τις
κατακτήσεις του. 

Όμως οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, και η ΕΕ ανάμεσα σ’ αυτές,
υποκινούν υπαρκτά και ανύπαρκτα μειονοτικά ζητήματα, υποδαυλί-
ζουν τον εθνικισμό και το ρατσισμό, για να δημιουργήσουν πολε-
μικές εστίες όπου στη συνέχεια θα επέμβουν.

Αυτό αποδεικνύει ότι ο φασισμός - ναζισμός αποτελεί μέρος της
αστικής ιδεολογίας και πολιτικής που έχει στο έπακρο ανεπτυγμένα
όλα τα συστατικά όπως ο ρατσισμός, ο αντικομμουνισμός κλπ. Γι΄
αυτό και χρησιμοποιείται από την αστική τάξη κάθε φορά που εκτι-
μάει ότι έτσι εξυπηρετούνται καλύτερα τα συμφέροντα των μονο-
πωλίων.

Η θεωρία των “δύο άκρων” και η ανιστόρητη κι επικίνδυνη ταύ-
τιση του φασισμού-ναζισμού με τον κομμουνισμό, που αποτελεί
την επίσημη θέση της ΕΕ, θρέφει τη δράση των ναζιστικών μορφω-

μάτων σε όλα τα κράτη της Ευρώπης. Επιχειρείται να εξισωθούν οι
φασίστες με το μοναδικό ιστορικά συνεπή αντίπαλό τους, τους κομ-
μουνιστές, το εργατικό-λαϊκό κίνημα, που μπορούν να παλέψουν
για να ξεριζώσουν την καπιταλιστική μήτρα που γεννά τα φασιστικά
μορφώματα.

Όσο κι αν προσπαθεί να περάσει στη συνείδηση των λαών την
ταύτιση φασισμού και κομμουνισμού, η συμβολή της Σοβιετικής
Ενωσης στην Αντιφασιστική Νίκη είναι γραμμένη με ανεξίτηλα γράμ-
ματα και κανένας δεν μπορεί να την διαγράψει. Μια Νίκη που γρά-
φτηκε με το αίμα 20.000.000 Σοβιετικών κι εκατοντάδων χιλιάδων
άλλων αγωνιστών από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ακόμα και την
9η Μάη, τη μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης, την έχει χαρακτηρίσει
ως “μέρα της Ευρώπης”, κάνοντας ό,τι μπορεί για να παραχαράξει
την ιστορία…»

Όμως η επίσκεψή μας στη Μόσχα έδωσε την ευκαιρία να δώ-
σουμε μια ακόμα απάντηση στις ανιστόρητες αυτές θεωρίες: Όλες
οι αντιπροσωπίες της ΠΔΟΓ, που βρεθήκαμε εκεί μαζί με γυναίκες
της οργάνωσης «Ελπίδα για τη Ρωσία» που είχαν έρθει στη
Μόσχα, καταθέσαμε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρα-
τιώτη, τιμώντας τα 20 εκατομμύρια των Σοβιετικών που έδωσαν
τη ζωή τους πολεμώντας και συντρίβοντας το φασισμό. 

Αντίστοιχα, η επίσκεψη στο μαυσωλείο του Λένιν και στα τείχη
του Κρεμλίνου, όπου
βρίσκονται τα μνημεία
πολλών επαναστατών
κι επαναστατριών και
τα εκατοντάδες κόκ-
κινα γαρίφαλα που κα-
ταθέσαμε ήταν η υπό-
σχεσή μας ότι συνεχί-
ζουμε ανυποχώρητα
τους αγώνες τους. Αξί-
ζει ακόμα να αναφέ-
ρουμε πως οι συναγω-
νίστριες από τη Ρωσία
οργάνωσαν συναυλία
με επαναστατικά τρα-
γούδια από διάφορες

χώρες. Ιδιαίτερο στιγμιότυπο στην εκδήλωση αυτή ήταν η ανα-
φορά στην Ελληνίδα αγωνίστρια Ρούλα Κουκούλου, μαχήτρια του
ΔΣΕ και γενική γραμματέα της Πανελλήνιας Δημοκρατικής Ένωσης
Γυναικών (ΠΔΕΓ), η οποία πήρε μέρος σε πολλές συναντήσεις της
ΠΔΟΓ, ανάμεσα στις οποίες και στη Μόσχα.

Την 1η Μάη τα μέλη της ΕΓ και οι Ρωσίδες που είχαν έρθει για
να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στη Μόσχα απ' όλη τη χώρα
πήραμε μέρος στη διαδήλωση για την Εργατική Πρωτομαγιά που
κατέληξε στην Πλατεία του Οκτώβρη. Το πανό της Ευρωπαϊκής
Περιφέρειας της ΠΔΟΓ που βρισκόταν στην κεφαλή της πορείας
έγραφε στη ρώσικη γλώσσα το σύνθημα: «Οι γυναίκες οργανω-
μένα παλεύουμε για μόνιμη - σταθερή δουλειά, δημόσιες και δω-
ρεάν κοινωνικές παροχές, ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τα μο-
νοπώλια.» Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας τα συνθήματα που
κυριάρχησαν ήταν: «Χωρίς εσένα γρανάζι δε γυρνά, εργάτη, μπο-
ρείς χωρίς αφεντικά», από την πλευρά της Ελλάδας, «Λαός ενω-
μένος ποτέ νικημένος», από τις συναγωνίστριες της Λατινικής Αμε-
ρικής και οι φωνές όλων ενώθηκαν στα συνθήματα «Ζήτω η αλ-
ληλεγγύη» και «Όχι στο φασισμό - Όχι στον καπιταλισμό». 
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Εμείς, οι σύνεδροι από 21 χώρες-μέλη της Εκτελεστικής Γραμ-

ματείας της ΠΔΟΓ απ' όλες τις ηπείρους, συναντηθήκαμε στη
Μόσχα, στις 27 Απρίλη έως 2 Μάη 2014, σε μια προσπάθεια να
επαναβεβαιώσουμε τη δέσμευσή μας στους οργανωμένους αγώνες
των γυναικών σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να απαιτήσουμε
όλα τα σύγχρονα δικαιώματα που δικαιούμαστε και που το εκμε-
ταλλευτικό σύστημα μας τα στερεί, δηλώνουμε:

Σήμερα, η παραγωγικότητα της εργασίας έχει αυξηθεί λόγω της
τεχνολογίας και της επιστήμης. Κατά συνέπεια, όλες οι γυναίκες θα
έπρεπε να έχουν σταθερή και μόνιμη δουλειά. Να έχουν ένα μισθό
ο οποίος να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες τους, εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, δωρεάν δημόσια υγεία, παιδεία και υπη-
ρεσίες πρόνοιας και προστασία της μητρότητας.

Αλλά δυστυχώς, οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο είναι θύματα της
φτώχειας, της βίας, του τράφικινγκ, της ανεργίας, της ευέλικτης ερ-
γασίας, της μερικής απασχόλησης και της ανασφάλιστης εργασίας,
της μείωσης μισθών και συντάξεων, της ιδιωτικοποίησης της παι-
δείας, της υγείας και του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας. 

Οι ανατροπές στην εργασία και στα επιτεύγματα της κοινωνικής
ασφάλισης στοχεύουν να κάνουν φθηνότερους τους εργαζομέ-
νους για τους εργοδότες, αυξάνοντας έτσι τα κέρδη και την αντα-
γωνιστικότητα του κεφαλαίου. Η καπιταλιστική κρίση κάνει εντο-
νότερη αυτήν την τάση για το σύνολο της εργατικής τάξης και ιδι-
αίτερα τις γυναίκες. Αυτά τα βάρβαρα αντεργατικά και αντιλαϊκά
μέτρα επιβάλλονται είτε από νεοφιλελεύθερες είτε από σοσιαλδη-
μοκρατικές κυβερνήσεις.

Οι πολύπλευρες διακρίσεις και η βία κατά των γυναικών συνδέ-
ονται με την επιθετικότητα του εκμεταλλευτικού συστήματος και
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των αγώνων μας.

Οι πολυεθνικές εταιρίες και η πολιτική που τις στηρίζει καταστρέ-
φουν το περιβάλλον και το μέλλον των παιδιών μας, προκειμένου
ν' αυξήσουν τα κέρδη τους.

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο καπιταλισμός, για να ξεπερά-
σει την κρίση του, επιδεινώνουν τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις
κι ενισχύουν την επιθετικότητα του ιμπεριαλισμού. Ο αγώνας με-
ταξύ των ιμπεριαλιστικών κέντρων επικεντρώνεται τόσο στον
έλεγχο των πόρων (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, νερό κλπ.) όσο και
στους δρόμους μεταφοράς τους και τις θαλάσσιες διαδρομές της
μεταφοράς εμπορευμάτων. Ο κίνδυνος για γενικευμένες περιφε-
ρειακές συγκρούσεις ή ακόμη και για ένα γενικευμένο ιμπεριαλι-
στικό πόλεμο αυξάνεται. 

Εμείς, οι προοδευτικές γυναίκες του κόσμου, εκφράζουμε τη
βαθιά μας ανησυχία για τους πολέμους και τις εισβολές που εξα-
πολύθηκαν από τις ΗΠΑ, την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους
τους. Δε διστάζουν να προωθήσουν και να φέρουν στην εξουσία
φασιστικές δυνάμεις, όπως στην Ουκρανία, προκειμένου να εξυ-
πηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Η ιστορική εμπειρία δείχνει ότι
ο φασισμός χρησιμοποιείται ως όπλο του συστήματος ενάντια στο
ταξικό και αγωνιστικό λαϊκό κίνημα.

Εμείς, οι γυναίκες του κόσμου, εκφράζουμε τη συνεχή, σταθερή
αλληλεγγύη μας προς το λαό και τις γυναίκες της Κούβας, της Βενε-
ζουέλας, της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής. Υποστηρίζουμε
τους λαϊκούς αγώνες για προοδευτική αλλαγή μέσα σε αυτήν την
ήπειρο, και ιδιαίτερα σε Εκουαδόρ, Βολιβία, Αργεντινή, Χιλή, Νι-
καράγουα και Βραζιλία. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για την απε-
λευθέρωση των 5 Κουβανών πατριωτών και παίρνουμε σχετικές
πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο.

Συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε αταλάντευτα τον αγώνα του

παλαιστινιακού λαού
ενάντια στην ισραη-
λινή κατοχή και απαι-
τούμε τη δικαίωση του
αγώνα των Παλαιστι-
νίων για ένα ανεξάρ-
τητο και κυρίαρχο πα-
λαιστινιακό κράτος με
τα σύνορα του 1967,
με την Ανατολική Ιε-
ρουσαλήμ ως πρω-
τεύουσά του, καθώς
και την εφαρμογή
όλων των σχετικών
ψηφισμάτων των
Ηνωμένων Εθνών.
Απαιτούμε την απε-
λευθέρωση των κρατουμένων Παλαιστινίων από τις ισραηλινές φυ-
λακές.

Καταδικάζουμε τις ιμπεριαλιστικές απειλές κατά του συριακού
λαού από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, το ΝΑΤΟ, την Τουρκία και τους
συμμάχους τους. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας προς το λαό της
Συρίας, ο οποίος θα πρέπει να αφεθεί ν' αποφασίζει αυτός μόνο
για το παρόν και το μέλλον του. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας
προς το λαό του Λιβάνου, ο οποίος υφίσταται μια συνεχή επίθεση
από το Ισραήλ. Καταδικάζουμε όλες τις παρεμβάσεις στις εσωτερι-
κές υποθέσεις του. 

Καταδικάζουμε την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο και
ζητούμε τη δίκαιη λύση του ζητήματος αυτού για τον τερματισμό
της κατοχής, την αποστρατιωτικοποίηση του νησιού και την επα-
νένωση της χώρας. Για μια Κύπρο με διζωνική - δικοινοτική ομο-
σπονδία, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια κι ενιαία διεθνή οντότητα,
με πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, όπως αυτή καθορίζεται
στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. 

Θα παραμείνουμε στο πλευρό των λαών της Ευρώπης που αντι-
στέκονται στις απειλές της ΕΕ και αγωνίζονται για την αποδέσμευση
από αυτόν τον ιμπεριαλιστικό μηχανισμό και το σύμμαχό του, το
ΝΑΤΟ.

Είμαστε αλληλέγγυες με το λαό της Δυτικής Σαχάρας που ζει κάτω
από τη μαροκινή κατοχή από το 1975 κι επιβεβαιώνουμε την υπο-
στήριξή μας στον αγώνα του για εθνική κυριαρχία. 

Υποστηρίζουμε το δικαίωμα της ΛΔ Κορέας να υπερασπιστεί την
κυριαρχία και την αξιοπρέπεια του λαού της από τις συνεχείς απειλές
πολέμου από τις ΗΠΑ και για επανένωση της χώρας που θα απο-
φασίσει το ίδιο το έθνος της Κορέας μόνο του και χωρίς εξωτερι-
κές παρεμβάσεις.

Είμαστε αλληλέγγυες με τις γυναίκες της Αφρικής στους αγώνες
τους για την αντιμετώπιση της φτώχειας, των ασθενειών, του αναλ-
φαβητισμού και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων για την εκμετάλ-
λευση των πόρων τους.

Επιβεβαιώσαμε την απόφασή μας να καλέσουμε τις γυναίκες της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων ν' απορρίψουν τη μοι-
ρολατρία και το συμβιβασμό, τις καλούμε να ξεσηκωθούν και να
οργανωθούν, να εμπιστευτούν τη δύναμή τους και να ενταχτούν
στο κίνημα της ΠΔΟΓ, με στόχο ν' ανοίξει ο δρόμος για μια κοι-
νωνία χωρίς εκμετάλλευση, η οποία είναι η μόνη που μπορεί να εγ-
γυηθεί την ισοτιμία των γυναικών και τη χειραφέτησή τους.

Ρωσία, 29 Απρίλη 2014.
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Κοινωνική πολιτική

Θερινά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης 
των δήμων για παιδιά 5-12 ετών

Το τέλος της σχολικής χρονιάς έφτασε και δυστυχώς φέρ-
νει μαζί του μια σειρά δυσκολίες για τους νέους γονείς, ιδιαί-
τερα για τις νέες μητέρες που στις πλάτες τους πέφτει το βάρος
της ανατροφής των παιδιών· δυσκολίες που αφορούν τη δη-
μιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και την ανάγκη
των παιδιών για διακοπές, ξεκούραση και ξεγνοιασιά. Το τε-
ράστιο και δυσβάσταχτο κόστος των διακοπών οδηγεί τους
γονείς στην εύρεση εναλλακτικών λύσεων, καθώς η ανάγκη
για δημιουργική απασχόληση, κοινωνικοποίηση και συμμε-
τοχή των παιδιών σε δραστηριότητες δε σταματά με το τέλος
του σχολείου. Όμως, παρά την πληθώρα των προσφερόμε-
νων επιλογών (κατασκηνώσεις, καλλιτεχνικά και αθλητικά
camps, εργαστήρια για παιδιά), οι δυνατότητες για τους πε-
ρισσότερους είναι περιορισμένες, αφού το κόστος συμμετο-
χής στα περισσότερα από αυτά τα προγράμματα είναι μάλλον
τσουχτερό. Έτσι η σύγχρονη λαϊκή οικογένεια οδηγείται τις
περισσότερες φορές στην «πιο φτηνή λύση», αυτή των προ-
γραμμάτων «θερινής δημιουργικής απασχόλησης» των
δήμων. 

Καλοκαίρι στις σχολικές αίθουσες 
για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών

Τα προγράμματα αυτά ξεκινούν λίγες μέρες μετά από το
τέλος της σχολικής περιόδου και υλοποιούνται εντός των
σχολικών κτηρίων μέχρι το τέλος του Ιούλη, ενώ σε κάποιους
δήμους συνεχίζουν και τον Αύγουστο. Στην πλειοψηφία τους
και με ελάχιστες εξαιρέσεις τα αναλαμβάνουν ιδιωτικές εται-
ρίες και ΜΚΟ κατόπιν διαγωνισμού. Φυσικά, κριτήριο για την
ανάθεση του προγράμματος δεν είναι η ποιότητα της προ-
σφερόμενης απασχόλησης, η παιδαγωγική αξία, η ασφάλεια
των παιδιών, αλλά «η οικονομικότερη και πληρέστερη προ-
σφορά» (διακήρυξη δήμου Ιλίου – 11.4.2014). Στις εταιρίες
αυτές παραχωρούνται οι δημόσιες σχολικές εγκαταστάσεις
για ν’ αναπτύξουν ελεύθερα την επιχειρηματική τους δράση,
η οποία επιβαρύνει και πάλι την πλάτη της λαϊκής οικογένειας.
Σε ό,τι αφορά το οικονομικό κομμάτι, πέραν των δημοτικών
τελών που σταθερά πληρώνουν οι οικογένειες, το κόστος
συμμετοχής ποικίλει ανάλογα το δήμο και συχνά φτάνει ή και
ξεπερνάει τα 100€. Αν, δε, συνυπολογίσουμε ότι η σίτιση
των παιδιών για τις ώρες που μένουν εκεί (αφορά συνήθως
3 γεύματα), καθώς και η μεταφορά τους από και προς το σχο-
λείο είναι υπόθεση του γονέα, καταλαβαίνουμε ότι το πραγ-
ματικό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο.

Η πραγματικότητα πίσω από τη βιτρίνα
Πίσω από τη μάσκα του ενδιαφέροντος για το παιδί και την

οικογένεια, δυστυχώς κρύβεται μια εντελώς διαφορετική
πραγματικότητα. Τα προγράμματα αυτά στην πλειοψηφία τους
καλύπτουν μόνο το ένα κομμάτι της ανάγκης μιας οικογένειας,

αυτό της απασχόλησης και φύλαξης των παιδιών για τις ώρες
που οι γονείς είναι στη δουλειά. Η ανάγκη των παιδιών για
πλούσιες δραστηριότητες, διασκέδαση και αναψυχή πάει πε-
ρίπατο, αφού το μόνο που ενδιαφέρει τελικά είναι να βγει το
πρόγραμμα με το λιγότερο δυνατό κόστος για τις εν λόγω
εταιρίες. Τα παιδιά κλείνονται για δεύτερη φορά μέσα στις
σχολικές αίθουσες, περνάνε τον καύσωνα χωρίς καν κλιμα-
τισμό, και πρακτικά δεν κάνουν τίποτε ουσιαστικό. Οι δρα-
στηριότητες που προβλέπονται στερούνται παιδαγωγικής και
ψυχαγωγικής αξίας, ενώ ακόμα και τα υλικά που τους δίνονται
για να τις υλοποιήσουν είναι ελάχιστα. Χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται ότι σε ένα σύνολο περίπου 100 παιδιών αντιστοι-
χούν 4 μικρά κουτιά κηρομπογιές, 4 γόμες - ξύστρες, 1 μπάλα
κοκ… Μάλιστα, σύμφωνα με τις εταιρίες, αυτό γίνεται για να
μάθουν τα παιδιά να μοιράζονται και να μην είναι σπάταλα! 

Το προσωπικό που τα απασχολεί συχνά δεν έχει παιδαγω-
γική ειδίκευση, με αποτέλεσμα όση καλή διάθεση και να έχει
να μην μπορεί πρακτικά να ψυχαγωγήσει, να διδάξει, ακόμα
και να χειριστεί τα παιδιά. Η απάντηση «ειδικά εκπαιδευμένο
προσωπικό» που ακούνε οι γονείς στις ερωτήσεις τους, κρύ-
βει πίσω της μερικές ελάχιστες ώρες υπερ-ταχύρρυθμης εκ-
μάθησης σχετικά με το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της εται-
ρίας, που συνοδεύονται από εργασιακές σχέσεις - λάστιχο,
ανύπαρκτες συμβάσεις και τεράστια πίεση.

Τέλος, έρχεται και το πολύ σημαντικό θέμα της ασφάλειας.
Πέρα από τη γνωστή ακαταλληλότητα των σχολικών κτηρίων
και τον παράγοντα «ζέστη» που δίνει και παίρνει τους μήνες
αυτούς, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τυχόν μικρά ή με-
γάλα ατυχήματα. Δεν προβλέπεται γιατρός ανά δήμο, ούτε
ναυαγοσώστης σε περίπτωση εκδρομών στη θάλασσα. Τα
πάντα λοιπόν αφήνονται στην τύχη τους…

Οι διακοπές, ο δημιουργικός ελεύθερος
χρόνος, είναι δικαίωμα!

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, όπως και το ταξικό συν-
δικαλιστικό κίνημα, προβάλλει μια σειρά διεκδικήσεις για τα
παιδιά της λαϊκής οικογένειας σε σχέση με τις διακοπές και τη
σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Διεκδικούμε δω-
ρεάν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, με παιδαγω-
γικό - ψυχαγωγικό χαρακτήρα, προσαρμοσμένα στην ηλικία
των παιδιών. Πρόσληψη σε αυτά επαρκούς προσωπικού ει-
δικευμένων παιδαγωγών (δασκάλων, νηπιαγωγών, γυμνα-
στών, εικαστικών, μουσικών, θεατρολόγων). Προβάλλουμε
την ανάγκη παροχής πλήρους διατροφής και ύπαρξης κατάλ-
ληλων χώρων εστίασης και ξεκούρασης. Διεκδικούμε το δι-
καίωμα στις διακοπές για τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας.
Απαιτούμε τη δημιουργία κατάλληλων χώρων άθλησης, παι-
χνιδιού και ψυχαγωγίας σε κάθε δήμο και γειτονιά, ώστε τα
παιδιά μας να μπορούν να περνάνε δημιουργικά τον ελεύθερο
χρόνο τους σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Νατάσσα Μουσάδη,
μέλος του Συλλόγου Γυναικών Χαϊδαρίου της ΟΓΕ
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«Η Ελληνική Προεδρία θα συνεισφέρει σημαντικά στη συ-
ζήτηση για το ρόλο τον οποίο καλούνται να διαδραματί-
σουν η πολιτιστική κληρονομιά και η δημιουργική οικο-
νομία τον 21ο αιώνα», είχε δηλώσει στις αρχές του χρό-
νου ο τότε υπουργός Πολιτισμού Πάνος Παναγιωτόπου-
λος. 

Το γεγονός ότι τον κ. Παναγιωτόπουλο έχει ήδη αντικα-
ταστήσει ο κ. Τασούλας δεν επηρεάζει τα όσα ωραία (για
τις επιχειρήσεις) πρόκειται να γίνουν. Εξάλλου, όλοι οι
αλήστου μνήμης υπουργοί που ανέβηκαν στον κυβερνη-
τικό θώκο του συγκεκριμένου υπουργείου έβαλαν τα δυ-
νατά τους ώστε οι κρατικές υποδομές για τη συντήρηση
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς να βρίσκονται μια κλω-
στή πριν το ξήλωμα και οι δυνατότητες για καλλιτεχνική
δημιουργία ένα σκαλί πριν τον πάτο. Κι όχι βέβαια επειδή
ήταν ανίκανοι. Μάλλον επειδή ήταν εξαιρετικά ικανοί και
συνεπέστατοι, τουλάχιστον όσον αφορά την προώθηση κι
εφαρμογή της πολιτικής του κεφαλαίου. Πράγματι, η
«ατζέντα» περιλαμβάνει το σύνολο των προτεραιοτήτων
των μονοπωλίων της «πολιτιστικής βιομηχανίας» για
πλήρη εμπορευματοποίηση και της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς και της καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

«Η Προεδρία θα εξετάσει καινοτόμους τρόπους χρημα-
τοδότησης, οικονομικές και κοινωνικές συμπράξεις
κ.α.»… Τι σημαίνει αυτό;… Πρώτα-πρώτα, ο πολιτισμός,
όπως είπαμε και άλλοτε, έχει υποβιβαστεί σε θεραπαινίδα
του τουρισμού. Είναι –λέει– εργαλείο πολύτιμο «για την
τουριστική και γενικότερα για την οικονομική και κοινω-
νική ανάπτυξη». Μη μένουμε όμως στα λόγια. Άμ’ έπος,
άμ’ έργον… Το έργο είναι ο Νόμος 4179, που απλουστεύει
τις διαδικασίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
στον τουρισμό και «σπάει» αποφασιστικά την αποκλειστι-
κότητα της διαχείρισης του κράτους στους ενάλιους αρ-
χαιολογικούς χώρους. Αυτό για αρχή, κι ύστερα βλέπουμε.
Τζάμπα πάνε τα δημοσιεύματα που επιμένουν στην ιδιω-
τικοποίηση;… Ειδικά ένας Στέφανος Μίλερ (Αμερικανός
καθηγητής αρχαιολογίας) έχει λυσσάξει να σώσει τα μνη-
μεία, με το αζημίωτο φυσικά. Να ιδιωτικοποιηθούν –προ-
τείνει– όχι οι αρχαιότητες, αλλά… η εκμετάλλευσή τους!
Εμ, βέβαια… Το χρήμα έχει γλώσσα και μιλάει. Και τι ακρι-
βώς λέει;… Ότι το καλύτερο κίνητρο για την προστασία
των αρχαιοτήτων (όπως ισχυρίζεται ο καθηγητής, αλλά
και κάτι φίλοι του επιχειρηματίες...) είναι το κέρδος. Φαί-
νεται, μάλιστα, πως ο πρώην υπουργός συγκινήθηκε ιδι-
αίτερα από αυτήν την προοπτική. «Είναι σημαντικό ότι η
ιδιωτική πρωτοβουλία στηρίζει την πολιτιστική κληρονο-
μιά μας και τη σύγχρονη αξιοποίησή της», δήλωσε μετά
από συνάντηση με την εν λόγω πρόθυμη κομπανία. Δυστυ-

χώς, πήρε πόδι πριν προλάβει να συγκινηθεί κι εμπρά-
κτως. Άλλος θα του φάει τη δόξα της «αξιοποίησης» τε-
λικά…

Στο γενικό πλαίσιο, τα Ενωμένα Αρπακτικά της Ευρώ-
πης εκτιμούν ως απαραίτητη τη «διαμόρφωση μιας Κοινής
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τον Πολιτισμό, που θα λαμβά-
νει υπόψη της την πρόοδο των νέων τεχνολογιών και τις
δυνατότητες που παρέχει η ψηφιακή εποχή σε συνδυασμό,
όμως, και με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που δημι-
ουργούνται»… Εδώ μπορείτε να μεταφράσετε: «Φαΐ έχει
μπόλικο για όλους μας. Παρατήστε ό,τι κάνετε κι ελάτε να
τεμαχίσουμε το πτώμα!» Ποιο πτώμα;… Του πολιτισμού
βέβαια! 

Μια ακόμη προτεραιότητα της πολύτιμης (πάντα για τις
επιχειρήσεις) ατζέντας είναι η «αξιοποίηση του Πολιτι-
σμού, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Διπλωματίας, ως ισχυ-
ρού βραχίονα για την άσκηση πολιτικής στις διεθνείς σχέ-
σεις». Κι επειδή, παρά την προβιά με την οποία κουκου-
λώνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παύει να είναι μία συμ-
μαχία αιμοδιψών και σαρκοβόρων θηρίων, το «εργαλείο»
του πολιτισμού θα χρησιμεύει για να προωθεί την ιμπε-
ριαλιστική πολιτική της. Σα να λέμε, ξύλο μετά μουσικής…

Αλλά ο θεός της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων
είναι χωρίς συναγωνισμό η «επιχειρηματικότητα»! Με
αυτή θέλουν να μπολιάσουν και το δημιουργό. Το νέο πρό-
γραμμα της ΕΕ «Δημιουργική Ευρώπη», παρά τις κομψές
εκφράσεις, υποχρεώνει τον καλλιτέχνη να ψάχνει για χρη-
ματοδότηση παντού, ενώ οι τράπεζες τρίβουν τα χέρια
τους με την προοπτική των νέων, ολόφρεσκων πελατών
τους. Θα έχουνε στο εξής κι άλλους απελπισμένους ν’ αρ-
μέγουν. 

Μόνο από κει που θα ’πρεπε δεν πρόκειται να βρίσκουν
βοήθεια οι καλλιτέχνες. Οι θίασοι του ελεύθερου θεάτρου
πνέουν τα λοίσθια. Οι θεσμοθετημένες επιχορηγήσεις της
τελευταίας τριακονταετίας έχουν γίνει παρελθόν. Το κρά-
τος δεν επιθυμεί πλέον να είναι θεατής σε αυτό το έργο,
άρα η αυλαία πέφτει οριστικά για τέτοια σχήματα. Σταδιακά
αποχωρεί και από τη χρηματοδότηση της κινηματογραφι-
κής παραγωγής. Και στις μεγάλες οθόνες πρέπει να κυ-
ριαρχήσει ο εμπορευματικός χαρακτήρας. Το Ελληνικό
Κέντρο Κινηματογράφου βουλιάζει στο τέλμα του και οι
σινεφίλ στο βούρκο της θλίψης που προκαλεί ο πληθω-
ρισμός της τεχνικής αρτιότητας σε συνδυασμό με την έν-
δεια του ανούσιου περιεχομένου.

Κι εμείς τι κάνουμε;… Παρακολουθούμε απλώς τη
βουβή ταινία της εξολόθρευσης του θηράματος;… Ή αντι-
στεκόμαστε, όχι απλώς προσμένοντας ένα διαφορετικό
μέλλον, αλλά φέρνοντάς το οι ίδιοι;…

Ευρωπαϊκή Ένωση: H πολύτιμη «ατζέντα» της «πολιτιστικής» μάσας…
Εύη Κοντόρα,

μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Πολιτισμός

Οι Προσφυγικές Κατοικίες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στην
Αθήνα οικοδομήθηκαν μεταξύ των ετών 1933-1935, βάσει
των αρχιτεκτονικών σχεδίων των Κίμωνα Λάσκαρη και Δη-
μήτρη Κυριακού, που ήταν υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρε-
σίας του υπουργείου Πρόνοιας. Η ανέγερσή τους εντάχτηκε
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου, προκειμένου να στε-
γαστούν κάποιοι από τους εκατοντάδες πρόσφυγες που βρί-
σκονταν στο Λεκανοπέδιο.

Συνολικά διαθέτουν 228 διαμερίσματα των 50 τετραγω-
νικών περίπου, σε 8 πολυκατοικίες οι οποίες διατάσσονται
επάλληλα μεταξύ τους και παράλληλα προς τον άξονα της
λεωφόρου.

Είναι από τα πρώτα δείγματα στη χώρα μας που ακολού-
θησαν τα πρότυπα της σχολής του Bauhaus κι έχουν χαρα-
κτηριστεί ένα από τα 113 σημαντικότερα αρχιτεκτονικά μνη-
μεία του προηγούμενου αιώνα.

Κτήρια αυστηρά ωφελιμι-
στικά, απλά παραλληλεπί-
πεδα, κατασκευασμένα με
πλάκες οπλισμένου σκυρο-
δέματος κι επιχρισμένη λι-
θοδομή.

Ο προσανατολισμός τους
έχει μελετηθεί, ενώ έχουν
εκπληκτική θερμομόνωση
με τοίχους πλάτους 60 εκα-
τοστών. Είναι κτίσματα
διαμπερή, με κεντρικό κλι-
μακοστάσιο κι έχουν φυσικό
φωτισμό όλη τη μέρα, κάτι
που εξασφαλίζει μια σχετική
προστασία τόσο από τη θερμότητα όσο και από τον ήχο. Τα
κτήρια καταλαμβάνουν έκταση 4,5 στρεμμάτων και οι ελεύ-
θεροι χώροι, οι δρόμοι και οι αλάνες είναι 10 στρέμματα.

Στην περιοχή που χτίστηκαν οι πολυκατοικίες ζούσαν ήδη
πρόσφυγες, σε μια αυτοσχέδια παραγκούπολη.

Ο συγκεκριμένος χώρος αποτέλεσε το μήλον της έριδος
για πρώτη φορά το 1923. Η έκταση είχε παραχωρηθεί στην
ομάδα του Παναθηναϊκού για τη δημιουργία γηπέδου. Το
1923 κι ενώ η ανέγερση του γηπέδου ήταν σε εξέλιξη, εκ-
δόθηκε Προεδρικό Διάταγμα για την απαλλοτρίωση του
χώρου υπέρ του Εργατικού Συνεταιρισμού και την ανέγερση
εργατικών κατοικιών. Επειδή αυτή η απόφαση δημιούργησε
έντονες συγκρούσεις ανάμεσα στους πρόσφυγες και τους
φίλους της ομάδας, ο δήμος Αθηναίων παραχώρησε το γή-
πεδο στον Παναθηναϊκό και μετέφερε τους πρόσφυγες στο
απέναντι χωράφι.

Πέρα από τις διεργασίες των τελευταίων χρόνων για την
τύχη των προσφυγικών πολυκατοικιών, αξίζει ν’ αναφερ-
θούμε στην υπουργική απόφαση του 1967 –επί Χούντας–
με την οποία επιβαλλόταν η απομάκρυνση των προσφύγων
και η κατεδάφιση των πολυκατοικιών. Σκοπός των συνταγ-
ματαρχών ήταν να χτιστεί στο χώρο δικαστικό μέγαρο, αλλά
η απόφαση δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Τα πρώτα 137 σπίτια απαλλοτριώθηκαν από την Κτημα-
τική Εταιρία του Δημοσίου. Τη δεκαετία του 1990 το ΥΠΕ-

ΧΩΔΕ απαλλοτρίωσε άλλα 40 διαμερίσματα. 
Αυτή τη στιγμή οι Προσφυγικές Κατοικίες στη Λεωφόρο

Αλεξάνδρας μαζί με άλλα δημόσια ακίνητα - «φιλέτα» ετοι-
μάζονται για τη λεγόμενη «επιχειρηματική αξιοποίηση», δη-
λαδή την παράδοσή τους σε ιδιώτες, μετά από την απόφαση
της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Απο-
κρατικοποιήσεων για την μεταφορά τους στο Ταμείο Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Πλέον,
από τα 177 διαμερίσματα που διαθέτει το Δημόσιο, τα 137
έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Στην κυριότητα των απο-
γόνων των πρώτων ιδιοκτητών, που ήταν πρόσφυγες από
τη Σμύρνη, βρίσκονται αυτή τη στιγμή 51 διαμερίσματα.

Η αξιοποίηση, ανακαίνιση και αναβάθμισή τους με ευθύνη
και χρήματα του κράτους προς όφελος των κατοίκων του
Δήμου της Αθήνας έχει κάποιες αρκετά σημαντικές πλευ-
ρές. Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να πούμε ότι αυτές οι οκτώ

πολυκατοικίες έχουν κριθεί
διατηρητέες, επειδή πρό-
κειται για πολύ σημαντικά
αρχιτεκτονήματα του μον-
τέρνου κινήματος και ταυ-
τόχρονα αποτελούν ένα
μικρό δείγμα της δυνατότη-
τας ασφαλούς και λειτουρ-
γικής στέγασης κάθε λαϊ-
κής οικογένειας, πόσο μάλ-
λον αν αναλογιστούμε ότι
μιλάμε για κτίσματα των
αρχών του 1900.

Αλλά το πιο σημαντικό
που δεν πρέπει να παρα-

βλέψουμε είναι ότι φέρουν πάνω τους τη ζωντανή ιστορία
του λαού της Αθήνας. Στους τοίχους τους υπάρχουν ακόμη
οι σφαίρες από τη Μάχη που έδωσε ο λαός της Αθήνας το
Δεκέμβρη του 1944 μέσα από τις τάξεις του ΕΑΜ και του
ΕΛΑΣ ενάντια στους εκμεταλλευτές του, σ’ αυτούς που
πραγματικά του στερούσαν την ελευθερία του και στους τότε
Εγγλέζους ιμπεριαλιστές συμμάχους τους. Οι Προσφυγικές
Πολυκατοικίες της Λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι ένα από
τα πολλά «μνημεία» της πόλης μας που καταμαρτυρούν
μέχρι και σήμερα τους αγώνες του λαού για το μοναδικό
δρόμο που υπάρχει ώστε να μπορέσει να σηκώσει κεφάλι
και να γίνει «αφεντικό» στον τόπο του. Την επόμενη φορά
που θα περάσουμε απ’ έξω, ας σταθούμε λίγο να κοιτάξουμε
τις τρύπες στους τοίχους από τα όπλα αυτών που καθημε-
ρινά στοχεύουν το Ασφαλιστικό, την παιδεία, την υγεία, τη
μητρότητα, για να μην ξεχνάμε ότι οι πραγματικοί και μονα-
δικοί σύμμαχοί μας είναι οι εργαζόμενοι, αυτοαπασχολού-
μενοι, οι φτωχοί αγρότες και η νεολαία, ότι η συμμαχία των
γυναικών του ριζοσπαστικού κινήματος της ΟΓΕ είναι με το
ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ και το ΜΑΣ. 

Γιατί, για να μπορέσουμε να «προχωρήσουμε» μπροστά
και ν’ αποκτήσουμε αυτά που μας ανήκουν, πρέπει να κοι-
τάξουμε λίγο πίσω μας και να ξαναθυμηθούμε την Ιστορία
μας…

Tα Προσφυγικά της Αλεξάνδρας
Διονυσία Σπυράτου,

μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Επιμέλεια: Νάντια Πασαλιμανιώτη,
Γραμματέας του Συλλόγου Γυναικών Εξαρχείων-Νεάπολης-Κολωνακίου της ΟΓΕ

Σαουδική Αραβία: Ανήλικοι στα κάτεργα των εργολάβων
Μια σαουδαραβική εφημερίδα έφερε στο φως την εγκληματική εκμετάλλευση παιδιών κι εφήβων, από 11 έως το πολύ 14

ετών, σε συνεργεία αυτοκινήτων στην Τζέντα, που εργάζονται από το ξημέρωμα ως το βράδυ, χωρίς διάλειμμα, σε συνθήκες
σκλαβιάς.

Εκατοντάδες παιδιά μεταναστών από το Τσαντ, τη Σομαλία και άλλες αναπτυσσόμενες ασιατικές κι αφρικανικές χώρες,
απασχολούνται σε βαριές εργασίες σε συνεργεία αυτοκινήτων από τις 8 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, χωρίς ανάσα και με
βδομαδιάτικο που δεν ξεπερνά τα 40 δολάρια. Αν τολμήσουν να καθίσουν για λίγο, ο εργοδότης θα τους αφαιρέσει χρήματα
από το βδομαδιάτικο.

Τα παιδιά αυτά δε γνώρισαν παιδική ηλικία, αφού από μικρά είναι αναγκασμένα να δουλεύουν για να στηρίξουν την οικο-
γένειά τους, που μένει στη Σ. Αραβία χωρίς «νόμιμα» χαρτιά και άδεια εργασίας. Οι Αρχές βέβαια κάνουν τα «στραβά μάτια»
στην εκμετάλλευση των παιδιών, που η ζωή τους ελάχιστα διαφέρει από των σκλάβων. 

Όσο υπάρχει το εκμεταλλευτικό σύστημα, αυτά τα παιδιά θα εξακολουθήσουν να είναι «παιδιά ενός κατώτερου θεού»...

Νιγηρία: Απαγωγή μαθητριών από ισλαμική οργάνωση
Άντρες της ισλαμικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμ επιδιώκουν τη διά της βίας επιβολή ισλαμικού νόμου σ’ όλη τη Νιγηρία.

Εκτός από αιματηρές επιθέσεις σε χωριά, όπου λεηλατούν και σκοτώνουν τους φτωχούς χωρικούς που δε συμφωνούν μαζί
τους, άρχισαν να επιτίθενται και σε σχολεία απάγοντας 300 περίπου μαθήτριες 12-15 ετών. Οι κοπέλες αυτές έκαναν το
«σφάλμα» να θέλουν να μορφωθούν, πράγμα που κατά την Μπόκο Χαράμ είναι αντίθετο στον ισλαμικό νόμο, αφού οι γυναίκες
είναι όντα στα οποία απαγορεύεται η μόρφωση. Ιδιαίτερα η «δυτική παιδεία είναι αμαρτία» (αυτό σημαίνει και η επωνυμία της
οργάνωσης). Τα κορίτσια είναι κατάλληλα μόνο για να παντρευτούν διά της βίας ή να πουληθούν σκλάβες (προς 12 δολάρια
έκαστη). Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο ηγέτης αυτής της εξτρεμιστικής οργάνωσης, Αμπουμπακάρ Σεκάου.

Παρέλειψε βέβαια ν' αναφέρει ότι τα κίνητρά του δεν είναι απλώς και μόνο θρησκευτικά, αφού και στις δύο περιπτώσεις θα
εισπράξει αφενός την προίκα που προβλέπεται για τους γάμους και αφετέρου το τίμημα της πώλησης σκλάβων.

Η απαγωγή των κοριτσιών έχει ξεσηκώσει την παγκόσμια κοινή γνώμη, η οποία απαιτεί ουσιαστικά μέτρα προστασίας του
πληθυσμού και ανάληψη συγκεκριμένης δράσης από το επίσημο κράτος. Πάντως, το πρώτο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση ήταν
να διατάξει τη διακοπή των μαθημάτων στα σχολεία γύρω από το συνεδριακό κέντρο όπου θα συγκληθεί το παγκόσμιο οικο-
νομικό φόρουμ του ΟΗΕ για την Αφρική...

Φτάνει πια η υποκρισία ντόπιων και ξένων κέντρων εξουσίας.  Αφού οι μεν ξένοι εξέθρεψαν τον εξτρεμισμό για να έχουν
ερείσματα κι έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών (μην ξεχνάμε το πετρέλαιο), οι δε ντόπιοι είναι εντολοδόχοι τους, εξυ-
πηρετώντας παράλληλα και τα δικά τους συμφέροντα.

Δανία: Τραγικές συνέπειες της ιδιωτικοποίησης 
κοινωνικών υπηρεσιών

Στη Δανία, ιδιωτικές εταιρίες έχουν αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών «Βοήθεια στο σπίτι», αφού υπέγραψαν συμβόλαιο με
δήμους σ’ όλη τη χώρα. Το μέτρο αυτό χαιρετίστηκε όταν πρωτοεφαρμόστηκε ως καινοτόμο, αφού η σύμπραξη όπως έλεγαν δη-
μόσιου-ιδιωτικού τομέα δημιουργεί προϋποθέσεις για καλύτερες υπηρεσίες, καθώς και νέες θέσεις εργασίας.

Στην πραγματικότητα, συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Οι συμβληθείσες εταιρίες -που αμείβονται με τα χρήματα των φορολογου-
μένων- σε πολλές περιπτώσεις έχουν κατεβάσει ρολά πριν τη λήξη του συμβολαίου τους, αφήνοντας τους πολίτες ακάλυπτους
και στέλνοντας τους υπαλλήλους τους στην ανεργία. Ήδη, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 63 εταιρίες-πάροχοι έχουν πτωχεύσει. 

Η τελευταία που έκλεισε, από τη μέρα ακόμη υπογραφής του συμβολαίου της με κάποιο δήμο, πίεζε τους εργαζομένους να δε-
χτούν μείωση αποδοχών και να μην εφαρμόζεται η σχετική συλλογική σύμβαση. Μείωσε επίσης τις ώρες επισκέψεων στα σπίτια
των ηλικιωμένων, με αποτέλεσμα η παροχή των υπηρεσιών να είναι βιαστική και πρόχειρη.

Τα παραπάνω καταδεικνύουν πόσο απατηλά κι έωλα είναι τα επιχειρήματα που επικαλούνται οι θιασώτες των προγραμμάτων
της ΕΕ για τις ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα).



Ολλανδία: Ισχυρή οικονομία με αδύνατους τους εργαζομένους
Η Ολλανδία θεωρείται χώρα - υπόδειγμα για την ΕΕ (αξιολογείται ως ΑΑΑ από τους γνωστούς σχετικούς οίκους). Δεν έχει

χρέος, έχει «σταθερή οικονομία» κι εμφανίζεται ως παράδειγμα διαχείρισης στο πλαίσιο της ΕΕ.
Αυτή τυπικά είναι η πραγματικότητα των αριθμών, άλλη όμως πραγματικότητα ζουν οι Ολλανδοί εργαζόμενοι, αλλά και οι

Έλληνες μετανάστες που κατέφυγαν στη χώρα-θαύμα, κυνηγημένοι από την οικονομική κρίση και την αντεργατική θύελλα στην
Ελλάδα.

Η ανεργία έχει διπλασιαστεί (8,5%), παρά το γεγονός ότι έχουν επικρατήσει ευρέως ελαστικές μορφές εργασίας. Προβάλλεται
βέβαια το επιχείρημα ότι γι’ αυτήν την αύξηση ευθύνονται οι μετανάστες, πράγμα που είναι ψευδές, αφού ο κύριος όγκος των
απολύσεων αφορά Ολλανδούς ή ολλανδόφωνους εργαζομένους σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες, εταιρείες τηλεπικοινω-
νιών, ακόμη κι εργαζόμενοι υψηλής ειδίκευσης απολύονται, είτε σε επιχειρήσεις που δεν έχουν κέρδη είτε σε επιχειρήσεις που
δεν έχουν όσα κέρδη υπολόγιζαν.

Οι ουσιαστικά ανύπαρκτες αυξήσεις των μισθών εξαφανίζονται από την ακρίβεια, την υψηλή φορολογία, αλλά και από το με-
γάλο κόστος τόσο των μετακινήσεων όσο και της Ασφάλισης.

Για τα νέα ζευγάρια η κατάσταση επιδεινώνεται από το δυσθεώρητο κόστος των παιδικών σταθμών (για ένα ζευγάρι με 2 παι-
διά, ο ένας μισθός πάει στον παιδικό σταθμό και στην ουσία οι νέες γυναίκες δουλεύουν μόνο για την εξασφάλιση της σύντα-
ξης).

Κυρίαρχη μορφή των εργασιακών σχέσεων -ειδικά για τους νέους- είναι το συμβόλαιο μηδενικών ωρών. Το συμβόλαιο αυτό
προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι αμείβονται με την ώρα και ο εργοδότης δεν έχει καμία άλλη υποχρέωση. Μπορεί να δουλεύουν
από 1 ή 2 ώρες τη βδομάδα (σπάνια πάνω από 60 ώρες) ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης, χωρίς πρόγραμμα κι εξασφά-
λιση, σε περίπτωση που το αφεντικό δεν τους χρειαστεί για βδομάδες.

Το πρόγραμμα της δουλειάς το μαθαίνουν στην καλύτερη περίπτωση 2-3 μέρες πριν ή στη χειρότερη λίγες ώρες πριν τη
βάρδιά τους, με ό,τι αυτό σημαίνει για την οργάνωση της ζωής τους. Η αμοιβή για την ώρα δουλειάς είναι 10 ευρώ (μικτά),
ακόμη και για εξειδικευμένες δουλειές (π.χ., νοσηλευτές). Τελικά στην αναζήτηση του μεροκάματου ο εργαζόμενος μπορεί ν'
αλλάξει και 6-7 δουλειές το χρόνο, αμειβόμενος πάντα με ψίχουλα.

Εκτός όμως από τα μηδενικά συμβόλαια, υπάρχει και η μισθολογική διαφοροποίηση των νέων. Εδώ και μια δεκαετία ισχύει
νόμος ότι για εργαζομένους 16-23 ετών η αμοιβή είναι 30%-70% μικρότερη από τη βασική, ενώ δρομολογείται η αύξηση του
ορίου από τα 23 στα 25 χρόνια. Παράλληλα, η μαθητεία (5ήμερη και 8ωρη ημερήσια εργασία) δεν αμείβεται παρά μόνο αν το
θέλει ο εργοδότης. Η αδήλωτη εργασία διαρκώς αυξάνεται και αφορά κυρίως ανειδίκευτους μετανάστες. Το κόστος της ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης και ασφάλισης επιβαρύνει τους εργαζομένους και υπάρχουν μόνο ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες,
στις οποίες διά νόμου είναι υποχρεωμένοι να ασφαλίζονται οι εργαζόμενοι. Για τους χαμηλόμισθους οι εταιρίες αυτές επιδο-
τούνται από το κράτος για να παρέχουν μια υποτυπώδη ασφάλιση (65 ευρώ το μήνα από 100 που είναι το λιγότερο). Ήδη δε οι
ιδιώτες ασφαλιστές απειλούν για αύξηση κατά 50%.

Παρόλο που οι ασφαλισμένοι πληρώνουν κάθε μήνα, αν χρειαστούν γιατρό πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους τα
πρώτα 360 ευρώ της περίθαλψής τους. Σ’ αυτό το ποσό περιλαμβάνεται το εισιτήριο εισαγωγής σε νοσοκομείο (μπορεί να είναι
ως 50 ευρώ). Αν πάνε να αγοράσουν φάρμακα μετά από τις 6 μ.μ., πληρώνουν 10-20% παραπάνω. Τώρα συζητείται η πληρωμή
3,5 ευρώ ανά συνταγή (κάτι μας θυμίζει αυτό).

Οι δικαιολογίες είναι παντού οι ίδιες. Όλα αυτά τα μέτρα είναι για την αποτροπή των εργαζομένων να πηγαίνουν χωρίς σοβαρή
αιτία στο νοσοκομείο και να μην κάνουν υπερκατανάλωση φαρμάκων. Με αυτά τα ιδεολογήματα, τα κέρδη των φαρμακευτικών
εταιριών έφτασαν σε αστρονομικά ποσά.

Γι’ αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν την ασφάλεια (αυτήν τη στιγμή ξεπερνούν τις 120.000) υπάρχουν τεράστια πρόστιμα,
αλλά και κατασχέσεις. Κρατικοί υπάλληλοι πηγαίνουν σε σπίτια οφειλετών κι έχουν δικαίωμα να κατάσχουν οτιδήποτε πουλιέται
(ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ.). 

Το κερασάκι σ’ αυτήν τη «δηλητηριώδη τούρτα» είναι ότι ορισμένα νοσοκομεία αρνούνται να περιθάλψουν ασθενείς ασφα-
λισμένους σε συγκεκριμένες ασφαλιστικές εταιρίες, γιατί οι εταιρίες αυτές δεν είναι εντάξει με τις οφειλές τους στα νοσοκο-
μεία.

Οι ομοιότητες των παραπάνω μέτρων και «αναδιαρθρώσεων» με ό,τι συμβαίνει ή προαναγγέλλεται να συμβεί και στην Ελλάδα
(ιδιωτικοποίηση υγείας, ελαστικές σχέσεις εργασίας, μαθητεία, ενοικίαση εργαζομένων) είναι «εκκωφαντικές». Αυτό καταδει-
κνύει ότι τα μέτρα αυτά δεν ήρθαν εξαιτίας του χρέους, αλλά γιατί αυτός είναι ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης και η ένταση
της εκμετάλλευσης είναι απαραίτητη για την επίτευξη μεγαλύτερων κερδών για το κεφάλαιο και τα μονοπώλια. Είναι, με λίγα
λόγια, ο δρόμος της ΕΕ.
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Κάλεσμα για την απεργία και τη συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών να δώσουν το «παρών» στην απεργία της Πρωτομαγιάς και στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ
σε όλη τη χώρα. 

Η 1η Μάη, 
Eίναι μέρα τιμής της θυσίας των εργατών και εργατριών του Σικάγο το 1886 και συνολικά των αγώνων της εργατικής τάξης και του λαού

ενάντια στην εκμετάλλευση. 
Είναι αφορμή για αναλογιστεί κάθε εργαζόμενη, άνεργη και νέα γυναίκα μέσα από πιο σκληρό και μακρύ δρόμο κατακτήθηκε κάθε εργατικό

και λαϊκό δικαίωμα. 
Είναι μέρα εφαλτήριο για να πάρουν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στα χέρια τους τη σκυτάλη των αγώνων αυτών. 
Σήμερα, που κυβέρνηση και ΕΕ πανηγυρίζουν για την ανάκαμψη που διαδέχεται την καπιταλιστική  κρίση, οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας

δεν πρέπει να περιοριστούν να μετρούν τις κατακτήσεις που σάρωσε η κρίση. Δεν πρέπει να στοιχηθούν πίσω από τους πανηγυρισμούς για την
ανάπτυξη που χτίζεται πάνω στα συντρίμμια αυτά, ούτε να εναποθέσουν τις ελπίδες τους στις διακηρύξεις όσων μιλούν για «παραγωγική ανα-
συγκρότηση» της χώρας. 

Η δική τους σημαία είναι αυτή της οργάνωσης και της πάλης, και όχι τα ξεφτισμένα σημαιάκια που ανεμίζουν όσοι υποκλίνονται στη στρατηγική
της ΕΕ. Η δική τους πυξίδα δεν δείχνει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων αλλά είναι προσανατολισμένη στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες
και στη δυνατότητα να ικανοποιηθούν.

Η 1η ΜΑΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ
Απεργούμε και παίρνουμε μέρος στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ, στην Αθήνα στις 10 το πρωί στο Σύνταγμα.

Αθήνα, 24/4/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για το συλλαλητήριο στις 19 Ιούνη

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες, εργαζόμενες, άνεργες, νέες και συνταξιούχους, να πάρουν μαζικά μέρος στο συλλαλητήριο για την Κοινωνική
Ασφάλιση και τις συντάξεις, στις 19 Ιούνη, στις 6 μ.μ., στα Προπύλαια. 

Οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ παίρνουν τη θέση τους δίπλα στις συνταξιουχικές οργανώσεις και τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, στη μάχη
ενάντια στις μειώσεις των συντάξεων και το «ξήλωμα» του ασφαλιστικού συστήματος. Απαντάμε στις νέες μειώσεις των επικουρικών συντά-
ξεων που μπαίνει σε εφαρμογή τον Ιούλη, στην επίθεση  που έχουν δρομολογήσει στις κύριες συντάξεις, στην αντιασφαλιστική επίθεση. 

Το μέτωπο της Κοινωνικής Ασφάλισης αφορά τις εργαζόμενες, τις συνταξιούχους, τις νέες γυναίκες που εγκλωβίζονται στο φαύλο κύκλο
ανεργίας και ελαστικής απασχόλησης. Η επίθεση απειλεί να τους στερήσει ακόμα και τη στοιχειώδη προστασία στην εργασία, την ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη, τις συντάξεις και τα επιδόματα. 

Η κατάργηση των πρόωρων συντάξεων που σχεδιάζουν θα αυξήσει παραπέρα τα ήδη παρατεταμένα όρια συνταξιοδότησης των γυναικών με
σοβαρές συνέπειες για τις μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενες στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τις εργαζόμενες σε Βαρέα Ανθυγιεινά επαγγέλματα,
καθώς και τις ασφαλισμένες που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα αλλά δεν έχουν την ηλικία.

Η ΕΕ απαιτεί να γενικευτεί η αύξηση ορίων ηλικίας στις γυναίκες σε όλα τα κράτη-μέλη. Προετοιμάζουν συνταξιοδότηση στα 70 και παρατεί-
νουν την εκμετάλλευση των γυναικών των λαϊκών οικογενειών μέχρι το θάνατο.

Στην επίθεση ΕΕ και κυβέρνησης, που ανοίγει το δρόμο για την προέλαση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, δε μένουμε με σταυρωμένα
χέρια. Συζητάμε με τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων τι σημαίνει Κοινωνική Ασφάλιση για τις ίδιες, τα παιδιά και τα εγγόνια τους. Υπενθυ-
μίζουμε πως κατακτήθηκε το δικαίωμα στην Κοινωνική Ασφάλιση μέσα από σκληρούς εργατικούς και λαϊκούς αγώνες. Ανυποχώρητα διεκδι-
κούμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης να μην ξεπερνούν τα 55 χρόνια για τις γυναίκες και τα 60 για τους άνδρες, τα 50 και 55 αντίστοιχα για
τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Κανένας διαχωρισμός ανάμεσα σε νέους και παλαιούς εργαζόμενους. Βάζουμε στο επίκεντρο
της προσοχής και της δράσης μας την ανάγκη να παλέψουμε για σύγχρονα κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για ένα ενιαίο αποκλειστικά
δημόσιο και δωρεάν καθολικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Αθήνα, 10/6/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΓΕ

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει την επίθεση της κυβέρνησης στις καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών που διεκδικούν
το δικαίωμά τους στη δουλειά. Με την καταστολή και τις αστυνομικές δυνάμεις προσπαθούν να βάλουν τέρμα στις κινητοποιήσεις τους, που με
αποφασιστικότητα εδώ και μήνες οργανώνουν. Με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου επιδιώκουν να «σβήσουν» με τη «βούλα» της δι-
καιοσύνης το δίκιο τους, παρακάμπτοντας προηγούμενη δικαστική απόφαση υπέρ των 397 καθαριστριών.

Οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στις απολυμένες καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών και τη στή-
ριξή τους στο δίκαιο αίτημά τους. Το δικαίωμα στη δουλειά και τη ζωή που μας αξίζει, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι θα το διεκδικήσουμε
με τον καθημερινό μας αγώνα, θα το κερδίσουμε με την οργάνωση και την πάλη μας κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, κόντρα
στην καταστολή και τους μηχανισμούς με τους οποίους προσπαθούν να την επιβάλλουν.

Αθήνα, 13/6/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ



Κάλεσμα για την απεργία την Τετάρτη 9 Απρίλη 
και τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ

Οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ σε όλη τη χώρα καλούν τις γυναίκες να κάνουν δική τους υπόθεση την απεργία στις 9 Απρίλη. Μπροστά
στο νέο «πακέτο» μέτρων που ετοιμάζουν, με την πρόσθετη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών, το ξήλωμα των τριετών,
αλλά και τον πάγιο στόχο τους να στερήσουν τους εργαζόμενους από τα όπλα τους, από τη συνδικαλιστική δράση και την ίδια την απεργία, κυ-
βέρνηση, ΕΕ και εργοδοσία πρέπει να πάρουν απάντηση από τις γυναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.   

Να μάθει κάθε εργαζόμενη, άνεργη και νέα ότι τα επιδόματα μητρότητας και τα οικογενειακά επιδόματα βρίσκονται πρώτα στη λίστα της κα-
τάργησης. Ότι τα «δώρα» στους εργοδότες δεν επιτρέπουν στον ΟΑΕΔ και στους ασφαλιστικούς φορείς τέτοιες «περιττές» δαπάνες. Να γίνουν
τα νέα αντιλαϊκά σχέδια αφορμή για να αποφασίσουν περισσότερες γυναίκες να καταδικάσουν την πολιτική που αντιμετωπίζει τα στοιχειώδη
επιδόματα και τις άδειες για τη στήριξη της μητρότητας ως «κόστος», για να πάρουν θέση στον αγώνα για την ανατροπή της.

Οι δυνάμεις της ΟΓΕ δίνουν τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας και των συγκεντρώσεων του ΠΑΜΕ. Στις 9 Απρίλη καμιά εργαζόμενη στη
δουλειά, καμιά άνεργη στο σπίτι. Δίνουμε το «παρών» στις απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνα στις 10 π.μ. στην
Ομόνοια. 

Αθήνα, 26/3/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Για το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στις 30 Μάρτη
Η ΟΓΕ καλεί τους συλλόγους και τις ομάδες της στην Αττική να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο που οργανώνει το ΠΑΜΕ την Κυριακή 30

Μάρτη, στις 7 μ.μ. στην Ομόνοια. Η μέρα ψήφισης στη Βουλή του πολυνομοσχεδίου που περιλαμβάνει τα νέα μέτρα που αποφάσισαν κυβέρνηση
και τρόικα, στην κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΕ, πρέπει να βρει τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων στο δρόμο. Η κατάργηση επιδομάτων,
ανάμεσα στα οποία και τα επιδόματα μητρότητας, ο οικονομικός στραγγαλισμός των ασφαλιστικών ταμείων, το σφίξιμο της θηλιάς γύρω από
τους αυτοαπασχολούμενους, η επέκταση των δουλεμπορικών γραφείων θα μας βρουν απέναντί τους.

Αθήνα, 28/3/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει την τρομοκράτηση των εργαζομένων που επιχειρείται και με την δικαστική απόφαση καταδίκης

των χαλυβουργών της Ελληνικής Χαλυβουργίας.  
Ο ηρωικός απεργιακός αγώνας τους έχει γραφτεί στις πιο λαμπρές σελίδες του εργατικού ταξικού κινήματος και αποτελεί ορόσημο όχι μόνο

για τους εργαζόμενους της χώρας μας αλλά και όλου του κόσμου. Η εργατική τάξη περήφανα τον αγκαλιάζει.     
Η καταδικαστική απόφαση των αστικών δικαστηρίων επιβεβαιώνει αυτό το μεγαλείο.
Μη περιμένουν Κυβέρνηση και εργοδότες να λυγίσουμε με παρόμοιες αποφάσεις. Αντίθετα περισσότερο μας ατσαλώνουν στο μονόδρομο

του αντιμονοπωλιακού – αντικαπιταλιστικού αγώνα.
Η ΟΓΕ στήριξε αποφασιστικά και με κάθε τρόπο τον πολύμηνο απεργιακό τους αγώνα και θα συνεχίσει με τους συλλόγους και τις ομάδες της

να ανταποκρίνεται στηρίζοντας τους χαλυβουργούς και τις οικογένειές τους στις νέες προκλήσεις όπως και όποτε χρειαστεί. 

Αθήνα, 9/4/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ), η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ), η Ομο-

σπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) και ο Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας & Αλληλεγγύης καταγγέλλουν τις προσπάθειες αποσταθερο-
ποίησης της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας που έχουν αρχίσει μήνες τώρα και κλιμακώνονται καθημερινά.

Καταγγέλλουμε τα σχέδια που έχουν επεξεργαστεί ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, με την πλήρη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
προωθεί η ολιγαρχία της Βενεζουέλας, με τα σαμποτάζ στην οικονομία της χώρας και την τεχνητή έλλειψη βασικών προϊόντων, καθώς και με
τα βίαια επεισόδια στους δρόμους της χώρας που έχουν στοιχίσει τη ζωή δεκάδων ανθρώπων.

Εκφράζουμε την ολόπλευρη αλληλεγγύη μας στο λαό της Βενεζουέλας που αγωνίζεται και στις αντιιμπεριαλιστικές και λαϊκές δυνάμεις της
χώρας που παλεύουν για να περιφρουρήσουν τις κατακτήσεις που έχουν πετύχει μέχρι σήμερα.

Απαιτούμε:
• να σταματήσουν αμέσως τα ιμπεριαλιστικά σχέδια ενάντια στη Βενεζουέλα και το λαό της από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
• να αφεθεί ελεύθερος ο λαός της Βενεζουέλας να συνεχίσει αναπόσπαστος το δρόμο που επέλεξε.

Αθήνα, 14 Μάρτη 2014
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Ανακοίνωση αλληλεγγύης στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους
στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) εκφράζει την συμπαράσταση και αλληλεγγύη της στο δίκαιο αγώνα σας προκειμένου να αποφευχθεί
η παράδοση του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν  στην επενδυτική – επιχειρηματική δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς ή σε οποιαδήποτε
άλλη αντίστοιχη διότι είναι αντίθετη με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των εργαζομένων και των ασθενών.

Σε εμάς τις εργαζόμενες γυναίκες, μαχήτριες της ζωής, της εργασίας, της οικογένειας δε μας ταιριάζει μονάχα να περιγράφουμε την εξαθλίωσή
μας ή να εκφράζουμε την αγανάκτησή μας αλλά να παίρνουμε τη θέση μας στην πάλη για να διεκδικήσουμε αυτά που μας ανήκουν και μας τα
στερούν.

Η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική Κυβέρνησης και ΕΕ που υποβαθμίζει και εμπορευματοποιεί τις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας και μάλιστα σήμερα
που η καπιταλιστική οικονομική κρίση έχει επιδεινώσει την υγεία των λαϊκών οικογενειών είναι απάνθρωπη. Η Ομοσπονδία μας διαχρονικά
αντιπαλεύει αυτή την πολιτική και διεκδικεί ένα σύγχρονο, ενιαίο, αποκλειστικά  δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας- Πρόνοιας.

Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί σας ώστε το Ερρ. Ντυνάν να περάσει πλήρως στο Δημόσιο με πλήρη - αποκλειστική χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό και με δωρεάν υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς, εργαζόμενους και άνεργους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.

Στηρίζουμε τη δίκαιη απαίτησή σας να σας αποδοθούν ΑΜΕΣΑ όλα τα δεδουλευμένα σας, να καταβληθεί το σύνολο των εργοδοτικών ασφα-
λιστικών εισφορών.

Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τις νοσηλεύτριες τις εργαζόμενες υγειονομικούς για την αγωνιστική συμμετοχή τους στις πρωτοβουλίες του σωματείου
σας. Ο αγώνας για την υγεία του λαού είναι αγώνας για τη ζωή και θα είμαστε δίπλα σας στις διεκδικήσεις σας για αποκλειστικά δημόσια και
δωρεάν υγεία – πρόνοια για όλους, ενάντια σε κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, συγχωνεύσεις και καταργήσεις μονάδων ΠΦΥ, μειώσεις
προσωπικού και απολύσεις.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές

Με την ευκαιρία της σημερινής μας συνάντησης σας καλούμε στις 7 Μάρτη στις 6 μμ στα Προπύλαια όπου θα τιμήσουμε την 8 Μάρτη Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας και θα βροντοφωνάξουμε πως «Έξω από την ΕΕ και με τον πλούτο στα χέρια του λαού οι γυναίκες κατακτάμε τα σύγχρονα
δικαιώματά μας».

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς       
24/2/2014    
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει την τρομοκρατία της Κυβέρνησης που με πρόσχημα την προστασία των "επισήμων" της λυκο-

συμμαχίας από τον "εχθρό λαό" μας έστειλε φιρμάνι απαγόρευσης του συλλαλητηρίου που έχει προγραμματιστεί από τη Λαϊκή Συμμαχία την
Τρίτη 1 Απρίλη στην Ομόνοια στις 7 μμ.

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών να δώσουν το παρόν με μεγαλύτερο πείσμα και αποφασιστικότητα και να καταδικάσουν
τον αυταρχισμό και την Κυβερνητική τρομοκρατία καθώς και την πολιτική Κυβέρνησης και ΕΕ που στραγγαλίζει τα εργασιακά και ασφαλιστικά
μας δικαιώματα, επιτίθεται στα στοιχειώδη επιδόματα και στις άδειες μητρότητας και τοκετού που έχουν απομείνει.

Ας το καταλάβουν ότι "σε τούτα δω τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει".
Όλες στο συλλαλητήριο περήφανα, συλλογικά, οργανωμένα και στην προσυγκέντρωση της ΟΓΕ στην Κάνιγγος στις 6:30μμ.

Αθήνα, 31/3/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Ψήφισμα
Το ΔΣ της ΟΓΕ καταγγέλλει την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ), ο οποίο έδωσε το πράσινο φως για ομαδικές απολύσεις

45 εργαζομένων της «Ελληνικής Χαλυβουργίας» του Μάνεση στον Ασπρόπυργο, ικανοποιώντας το πάγιο αίτημα των βιομηχάνων και της ΕΕ.
Οι απολύσεις στην «Ελληνική Χαλυβουργία» συνιστούν ένα ακόμη συντριπτικό χτύπημα ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα που έχουν απο-

μείνει. Έρχονται να προστεθούν στην κατάργηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και των κοινωνικών παροχών. Ανοίγουν, επιπλέον, το δρόμο
στα μονοπώλια και στους εργοδότες να γενικευθούν οι ομαδικές απολύσεις σε όλους τους εργαζόμενους, με πρώτα θύματα τις γυναίκες και τη
νεολαία.

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να συσπειρωθούν στους συλλόγους και τις ομάδες της, να παλέψουν ενάντια στις απολύσεις
μαζί με την Κοινωνική Συμμαχία και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, για να μην περάσει η σφαγή των εργασιακών δικαιωμάτων.

Το ΔΣ της ΟΓΕ
Αθήνα, 14/6/2014
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Δελτία Τύπου

H ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η ΟΓΕ, το ριζοσπαστικό μαχητικό γυναικείο κίνημα, ενώνει τη φωνή της με τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου, με τα νέα
ζευγάρια που έχουν δικαίωμα τα παιδιά τους να πηγαίνουν σε σύγχρονους δωρεάν κρατικούς σταθμούς γιατί η προσχολική
αγωγή είναι δικαίωμα κάθε παιδιού, αποτελεί λαϊκή ανάγκη.

Οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών μας δεν μπορεί να αποτελούν εμπόρευμα. Η πολιτική της ΕΕ και της συγκυβέρ-
νησης για περικοπή των κοινωνικών παροχών θα μας βρει απέναντί της στο δρόμο του αγώνα. 

Για τη χρονιά που μας έρχεται τα προβλήματα θα οξυνθούν καθώς:
Παιδικοί σταθμοί κλείνουν ή συρρικνώνονται, το προσωπικό δεν φτάνει, οι συμβάσεις πολλών εργαζομένων έχουν λήξει ή
λήγουν, πολλοί είναι απλήρωτοι. Τα κονδύλια ανά παιδί έχουν μειωθεί. 
Αυτό σημαίνει: πολλά παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, υποβαθμισμένο φαγητό, λειψή καθαριότητα και θέρμανση, έλλειψη
αναλώσιμων υλικών και βέβαια τροφεία που οι γονείς δεν μπορούν να πληρώσουν.  Άλλωστε με το τσάκισμα των λαϊκών ει-
σοδημάτων θα υπάρξει μεγαλύτερη στροφή στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς με αποτέλεσμα χιλιάδες παιδιά να
μείνουν πάλι απέξω.

ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΟΓΕ ΚΑΛΟΥΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Να διεκδικήσουμε :
• Αποκλειστικά Κρατικούς – Δημόσιους – Δωρεάν - Σύγχρονους και Ασφαλείς Παιδικούς Σταθμούς.
• Κατάργηση των τροφείων. Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
• Κτιριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, αξιοποίηση της δημοτικής ή κρατικής περιουσίας. 
• Ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής που να ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, με ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα. 
• Να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός.
• Να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις
• Κάθε παιδί Ελληνίδας ή μετανάστριας να έχει μια θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό 
• Σίτιση επαρκή σε ποσότητα και ποιότητα
• Προσωπικό σταθερό και μόνιμο, επαρκές, άρτια εκπαιδευμένο και διαρκώς επιμορφούμενο με ευθύνη του κράτους.
• Καμιά απόλυση. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων και μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων. 
• Αφορολόγητο πετρέλαιο και φυσικό αέριο στους παιδικούς σταθμούς.

Ιούνιος 2014

«Όχι στις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων»
Κλείνουν σχολεία και προωθούν το «νέο» σχολείο, που χρειάζεται πολυδύναμες σχολικές μονάδες με λιγότερους εκπαιδευτικούς αλλά πε-

ρισσότερα παιδιά μέσα στη τάξη. 
Είναι προκλητικοί ! ! !  Τα παιδιά μας δεν είναι ξεροί αριθμοί, δεν είναι μήλα για να τα στοιβάζουν σε τελάρα. Ζητάνε από τους Διευθυντές να

υπολογίζουν πόσοι μαθητές χωράνε σε κάθε τάξη με κριτήριο το 1,5 τετραγωνικό μέτρο ανά μαθητή Δημοτικού! 
Η εκπαιδευτική διαδικασία θα υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο με αρνητικές συνέπειες στη μόρφωση των παιδιών μας. 
Οι πιθανότητες για ατυχήματα θα αυξάνονται λόγω έλλειψης χώρου . 
Τα παιδιά μας θα είναι εκτεθειμένα σε  νέους κινδύνους ασθενειών, σε μια περίοδο που η πρόσβαση στις δομές της υγείας δυσκολεύει. Θυ-

μίζουμε την εντολή από τους αρμόδιους φορείς για τουλάχιστον 2 τμ ανά μαθητή που έμπαινε την περίοδο της όξυνσης της γρίπης Η1Ν1…..
Ακόμη θυμίζουμε ότι ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων όριζε ως ελάχιστη απαίτηση για την αντισεισμική θωράκιση της σχολικής κοινότητας τα
2 τμ!

Με το κλείσιμο σχολείων θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο η ήδη προβληματική μετακίνηση των μαθητών, αφού θα υποχρεούνται πολλά
παιδιά να διανύουν χιλιόμετρα για να πάνε στο σχολείο!

Θα χαθούν πολλές οργανικές θέσεις, ανοίγοντας το δρόμο σε δεξαμενή διαθεσιμοτήτων-απολύσεων για τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα,
με βάση τις χιλιάδες διαφαινόμενες συνταξιοδοτήσεις και τους μόλις 212 (!) διορισμούς (95 νηπιαγωγών, 17 δασκάλων και 100 καθηγητών
όλων των ειδικοτήτων!) θα υπάρχουν χιλιάδες κενά καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς! Παράλληλα θα προωθούνται η απλήρωτη και
η ελαστική εργασία για τους εκπαιδευτικούς  με αρνητικές επιπτώσεις και στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Φτάνει πια! Η μόρφωση είναι δικαίωμα όχι εμπόρευμα.
Δεν θα τους αφήσουμε να παίξουν με το μέλλον των παιδιών μας!

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας με τους συλλόγους και τις ομάδες της σε όλη τη χώρα, σε κάθε γειτονιά συντάσσεται με τον αγώνα των
εκπαιδευτικών, των γονιών  και των μαθητών στον αγώνα  για να εμποδίσουμε το κλείσιμο σχολείων ή τμημάτων, για να ανατρέψουμε τη νέα
αντιεκπαιδευτική πολιτική σε όλα της τα μέτωπα.

Εμείς θέλουμε τα παιδιά μας να μορφωθούν, να έχουν χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας.  Θέλουμε να τα δούμε να προοδεύουν.
Να αρνηθούμε να συνθλίψουν και να στοιβάξουν τα μορφωτικά δικαιώματα, τις ψυχές και τα όνειρα των παιδιών μας στα αντιπαιδαγωγικά

30αρια τμήματα. Κανένα κλείσιμο σχολείου, καμιά τάξη πάνω από 20 μαθητές και όχι πάνω από 15 μαθητές για τα νηπιαγωγεία και τις πρώτες
τάξεις του Δημοτικού.

ΘΕΛΟΥΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΜΟΡΦΩΤΑ ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Η ΟΓΕ αγωνίζεται για ένα σχολείο που θα εξασφαλίζει την ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών μας, μέσα σε μια κοινωνία που θα ικανοποιεί
τις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες κάθε λαϊκής οικογένειας.



Ανασκόπηση
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΓΕ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

7.3.2014
Η ΟΓΕ, από το βήμα της σημερινής μας συγκέντρωσης, χαι-

ρετίζει τις γυναίκες της φάμπρικας, του χωραφιού, του μικρο-
μάγαζου, τις σπουδάστριες και φοιτήτριες, τις άνεργες και τις
μετανάστριες, όλες τις γυναίκες του μόχθου που δίνουν κα-
θημερινά έναν μεγάλο αγώνα για να επιβιώσουν αυτές και οι
οικογένειές τους, ενώ δέχονται την πιο βάρβαρη αντιλαϊκή
επίθεση.

Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε την 8η Μάρτη,
την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, όχι όμως επετειακά. Οι
αγώνες των εργατριών το 19ο αιώνα στις ΗΠΑ, την Αγγλία,
τη Γαλλία, την Ελλάδα, αποτελούν για μας φωτεινό φάρο.
Μας δείχνουν το δρόμο οι αγώνες εκείνων των γυναικών
που έσπασαν τις αλυσίδες του φόβου για να διεκδικήσουν
ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και ίσες αμοιβές με τους άν-
δρες.

Η φετινή 8η Μάρτη βρίσκει τις γυναίκες της λαϊκής οικογέ-
νειας να ματώνουν από τα αντιλαϊκά αντεργατικά μέτρα. Η
επίθεση της ΕΕ, της ελληνικής κυβέρνησης, των μονοπωλια-
κών ομίλων για να πληρώσει ο λαός την κρίση τους συνεχί-
ζεται αμείωτη. Οι εργαζόμενες βιώνουν την ανασφάλεια της
απόλυσης, την εργοδοτική τρομοκρατία. Οι άνεργες, οι
απλήρωτες, οι ανασφάλιστες ζουν με τον καθημερινό
εφιάλτη πώς θα τα βγάλουν πέρα. Οι αυτοαπασχολούμενες
οδηγούνται στην ανεργία. Οι φτωχές αγρότισσες και οι ερ-
γάτριες γης μένουν χωρίς σύνταξη, φάρμακα, περίθαλψη. Οι

νέες της μαθητείας πετιούνται στην ανακυκλωμένη ανεργία
των voucher. Η έγκυος που της έκοψαν το επίδομα του το-
κετού ακριβοπληρώνει τις προγεννητικές εξετάσεις και τον
τοκετό. Η μωρομάνα, που της στερούν τον παιδικό σταθμό,
πληρώνει δυσβάσταχτα τροφεία. Η γυναίκα της τρίτης ηλικίας
βάζει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για φάρμακα, για-
τρούς, νοσοκομεία. Η γυναίκα ΑμΕΑ μένει χωρίς κοινωνική
στήριξη. Η μάνα της μονογονεϊκής οικογένειας δοκιμάζεται
από την έλλειψη ιδιαίτερων κοινωνικών παροχών. Η μητέρα
που το παιδί της συνθλίβεται από τα ναρκωτικά δεν έχει κα-
νένα στήριγμα. Οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας τσακίζον-
ται από τους φόρους και τα χαράτσια, άλλες στερούνται το
ηλεκτρικό και τη θέρμανση, χάνουν το σπίτι τους ή τρέφονται
από τα συσσίτια.

Όλες αυτές οι γυναίκες ξέρουν πια από την πείρα τους ότι
ο μονόδρομος της ΕΕ δεν ήταν ο δρόμος της
δικής τους ευημερίας, αλλά ο δρόμος για να
κερδίσουν ακόμα περισσότερα τα ευρωπαϊκά
και ντόπια μονοπώλια από το τσάκισμα των
δικαιωμάτων και των κατακτήσεων της εργα-
τικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

Είναι γεγονός πως τα περισσότερα από τα
αντιδραστικά μέτρα υλοποιήθηκαν μέσω των
δήμων και των περιφερειών για την απευθείας
και άμεση προώθηση των ευρωενωσιακών
πολιτικών που αφορούν ιδιαίτερα τις γυναί-
κες. Ας το πάρουν υπόψη τους οι γυναίκες,
δεδομένου ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι
των ευρωεκλογών και των τοπικών εκλογών.

Γι’ αυτό, τη φετινή 8η Μάρτη βροντοφωνά-
ζουμε: «Έξω από την ΕΕ και με τον πλούτο
στα χέρια του λαού, οι γυναίκες αγωνιζόμα-

Η φετινή 8η Μάρτη τιμήθηκε κατά τόπους από τους Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ με ποίκιλες εκδηλώσεις κι εξορ-
μήσεις σε χώρους δουλειάς. Τιμήθηκε όμως και κεντρικά από την Κοινωνική Συμμαχία στην Αθήνα στις 7 Μάρτη με συγ-
κέντρωση στα Προπύλαια και στη συνέχεια με πορεία προς τα γραφεία της ΕΕ, όπου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, οι πορευ-
θέντες έκαψαν μια σημαία της ΕΕ. Στη συγκέντρωση, όπως και στην πορεία, το χαρακτηριστικό τόνο έδωσαν οι γυναίκες
της ΟΓΕ με τις σημαίες, τα πανό και τα συνθήματά τους. Κάποια από τα πανό που ξεχωρίσαμε, ανάμεσα στα πολλά, ήταν
αυτά του Μαραθώνα, του Πειραιά, της Αγίας Παρασκευής, της Παλλήνης, του Μαρουσιού. Το χαιρετισμό στη συγκέντρωση
από πλευράς της ΟΓΕ έκανε η Χριστίνα Σκαλούμπακα, β΄ αντιπρόεδρος της ΟΓΕ.



στε και κατακτάμε τα σύγχρονα δικαιώματά μας.» Το μή-
νυμά μας στις γυναίκες του καθημερινού μόχθου αποτυπώ-
νει τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρξουν για
να μπορέσουν οι γυναίκες να κατακτήσουν όλα αυτά που
τους ανήκουν και σήμερα τους τα στερούν. Σήμερα οι νέες
τεχνολογίες και η επιστήμη έχουν απογειώσει την παραγω-
γικότητα της εργασίας και όλες οι γυναίκες θα έπρεπε να
έχουν μια σταθερή και μόνιμη δουλειά, με μισθό που θα
καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες τους, με εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, με δημόσιες και δωρεάν υπηρε-
σίες υγείας, παιδείας, πρόνοιας, με ελεύθερο χρόνο που
θα τον διαθέτουν σε πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριό-
τητες για να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες κλίσεις και ανάγκες
τους. Και βέβαια οι δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα μπο-
ρούν να εξασφαλίσουν τις προϋποθέσεις για ουσιαστική
και ολόπλευρη προστασία της μητρότητας.

Αντί γι’ αυτό, οι γυναίκες σε ολόκληρη την ΕΕ αντιμετω-
πίζουν τη μάστιγα της ανεργίας και τη λαίλαπα των καπιταλι-
στικών αναδιαρθρώσεων. Η ΕΕ είναι ένας μηχανισμός που
έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των
ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων, για να αυξήσει την κερ-
δοφορία τους και να τους κάνει πιο ανταγωνιστικούς απέ-
ναντι στους αντίστοιχους των άλλων ιμπεριαλιστικών κέν-
τρων, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, αλλά και των ανερχόμενων
δυνάμεων της Ρωσίας, της Κίνας, της Βραζιλίας, της Ινδίας.
Η ΕΕ είναι μια λυκοσυμμαχία που τρέφεται από τον ιδρώτα
και τη δουλειά των εργαζομένων στα κράτη-μέλη της. Γι’ αυτό
δεν αλλάζει, δεν αναμορφώνεται, δεν μπαίνει σε κανόνες
διαχείρισης. Καλύτερη δε γίνεται. Μόνο τα χειρότερα μπο-
ρούμε να περιμένουμε από αυτήν. Είναι προφανές ότι οποι-
αδήποτε πολιτική διαχείρισης μέσα στην ΕΕ θα έχει τα ίδια
αποτελέσματα, αφού ο θεός της ανταγωνιστικότητας φρον-

τίζει μόνο για τα κέρδη τους και γίνεται οδοστρωτήρας για
τους εργαζομένους και τις εργαζόμενες. Παρά τις μεγαλό-
στομες διακηρύξεις τους, αυτό που κάνουν με την πολιτική
τους είναι να βαθαίνουν την ανισοτιμία των γυναικών. Ο
«συγκερασμός οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρε-
ώσεων» ήταν ο δούρειος ίππος για προωθήσουν τη μερική
απασχόληση, την εκ περιτροπής εργασία, γενικότερα τις ευέ-
λικτες εργασιακές σχέσεις. Παράλληλα, το κράτος απαλλάσ-
σεται από την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής, ρίχνοντας
στις πλάτες των γυναικών το βάρος αυτό, που γίνεται όλο
και πιο δυσβάσταχτο, καθώς μετατρέπεται σε ακριβοπληρω-
μένο εμπόρευμα. Κι έτσι ο λεγόμενος συγκερασμός γίνεται
εφιάλτης για τη γυναίκα της λαϊκής οικογένειας.

Η «ευελφάλεια» διαμόρφωσε το νέο μοντέλο του εργα-
ζόμενου και της εργαζόμενης του 21ου αιώνα: Πρώτα του
απασχολήσιμου, μετά του περιφερόμενου και τώρα του ωφε-
λούμενου, δηλαδή του δούλου του 21ου αιώνα χωρίς ερ-
γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Γι’ αυτό μόνο έξω από την ΕΕ, από αυτήν τη λυκοσυμμαχία,
μπορούν οι γυναίκες να έχουν μια ζωή σύμφωνη με τις σύγ-
χρονες ανάγκες τους, καθώς ΕΕ και ισοτιμία των γυναικών
είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Η ΕΕ είναι μια συμμαχία θη-
ρίων, και η μόνη διαφοροποίηση που επιδέχονται είναι να
μεταμφιεστούν με τα ματωμένα δέρματα των θυσιασμένων
προβάτων.

Δεν αρκεί όμως η αποδέσμευση από την ΕΕ, αν δε συνο-
δευτεί από ανατροπές οικονομικές και κοινωνικές τέτοιες,
που να δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζομένους –και βέ-
βαια και στις γυναίκες ανάμεσα σ’ αυτούς– να γίνουν οι ίδιοι
κυρίαρχοι του πλούτου που παράγουν. Ο συνδυασμός του
δικαιώματος στη μητρότητα και την ουσιαστική προστασία
της και στη σταθερή δουλειά με δικαιώματα απαιτεί η παρα-
γωγή να οργανωθεί με βάση την ικανοποίηση των σύγχρο-
νων αναγκών των εργαζομένων και των οικογενειών τους,
και όχι την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα των μο-
νοπωλίων. Ο συνδυασμός της μητρότητας και της εργασίας
χωρίς αντιφάσεις μπορεί να γίνει πράξη στο πλαίσιο μιας κοι-
νωνίας όπου η προστασία της μητρότητας και η στήριξη της
λαϊκής οικογένειας με κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές δε
θα λογίζονται ως κόστος που περιορίζει τα κέρδη, αλλά ως
κοινωνική ανάγκη που θα πρέπει να ικανοποιείται σε ανώ-
τερο διαρκώς βαθμό. Σε ένα σύστημα στο οποίο η εργασία
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των γυναικών δε θα αποτελεί εφεδρεία για την κερδοφορία
του κεφαλαίου, αλλά η συμμετοχή τους στην κοινωνική πα-
ραγωγή θα γίνεται με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα,
χωρίς τον εφιάλτη της ανεργίας, και η αύξηση του κοινωνικού
πλούτου θα μεταφράζεται σε βελτίωση της ζωής των ίδιων
των γυναικών και των οικογενειών τους.

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές.
Στις 8 του Μάρτη τιμάμε την εργαζόμενη γυναίκα που κέρ-

δισε με τις θυσίες της μια καλύτερη θέση δίπλα στον άντρα
σύντροφό της, όταν οι εκμεταλλευτές και των δύο είχαν συμ-
φέρον να στερήσουν και από τον έναν
και από τον άλλο τη δύναμη για ν’ αντι-
παλέψουν πλάι-πλάι, στη ζωή και στη
δουλειά, τους υπεύθυνους της κοινής
καταπίεσής τους.

Σήμερα, μπροστά στην 8η Μάρτη του
2014, η ΟΓΕ απευθύνεται σε σένα, γυ-
ναίκα της λαϊκής οικογένειας, σε σένα,
εργαζόμενη, άνεργη, αυτοαπασχολού-
μενη, σε σένα, φτωχή αγρότισσα, σε
σένα, νέα γυναίκα, φοιτήτρια ή σπου-
δάστρια των σχολών ΕΠΑΛ κι ΕΠΑΣ,
σε σένα, νέα μητέρα.

Σε καλούμε να σπάσουμε μαζί τις
αλυσίδες του φόβου και να διεκδική-
σουμε μαζί όλα αυτά που μας ανήκουν
και σήμερα μας τα στερούν. Η λύση για
όλες μας βρίσκεται στο συλλογικό και
οργανωμένο αγώνα ενάντια στις αιτίες

που δημιουργούν τα προβλήματα που μας καταδυναστεύουν.
Η λύση βρίσκεται στους αγώνες και την κοινή δράση μας με
το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ. Αντίπαλός μας
είναι όποιος κερδίζει από τον ιδρώτα μας και νέμεται τον
πλούτο που ο λαός παράγει. Γι’ αυτό παλεύουμε ενάντια στην
ΕΕ και τα μονοπώλια. Γι’ αυτό διεκδικούμε μόνιμη και στα-
θερή δουλειά για όλους και όλες, με μισθούς που θα καλύ-
πτουν τις σύγχρονες ανάγκες, με εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα. Δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, παιδείας
και πρόνοιας, σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες και στα 50 γι’

αυτές που δουλεύουν στα ΒΑΕ και ολόπλευρη προστασία της
μητρότητας με άδειες, επιδόματα, δομές και σύστημα αναπα-
ραγωγικής υγείας. Γι’ αυτό είμαστε αλληλέγγυες με τις γυναί-
κες όλου του κόσμου που παλεύουν ενάντια στον ιμπεριαλι-
σμό και τα σχέδιά του, για να ζήσουν στις δικές τους πατρίδες
με αξιοπρέπεια και ισοτιμία.

Η συμμετοχή των γυναικών στους αντιμονοπωλιακούς
αγώνες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος μπορεί να
φέρνει αποτελέσματα και να οδηγήσει προοπτικά, μέσα στο
πλαίσιο της Λαϊκής Συμμαχίας, στη ριζική αντιμετώπιση των

λαϊκών προβλημάτων, άρα και των σύγχρονων αναγκών
των γυναικών της εργατικής τάξης.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι ανάγκη να συνε-
χίσουμε στον ίδιο δρόμο των εργατριών της Ν. Υόρκης,

πιάνοντας γερά τη σκυτάλη που μας παραδόθηκε. Είναι σκυ-
τάλη ποτισμένη με αίμα σκληρότατων αναμετρήσεων, αλλά
και σύμβολο σημαντικών κατακτήσεων, που δε θα τις αφή-
σουμε να πάνε χαμένες.

Ζήτω η 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα 
της Εργαζόμενης Γυναίκας, 

της Αγωνιζόμενης Γυναίκας!
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