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Αγαπητή αναγνώστρια.

«Τη σφαγή στη Γάζα κάνουνε μαζί ΗΠΑ, Ευρωπαίοι, Ισραηλινοί!» Με αυτό το
σύνθημα οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της
Κοινωνικής Συμμαχίας να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που διοργάνωσε τον
Ιούλη, καταδίκασαν τη νέα προσπάθεια των Ισραηλινών ιμπεριαλιστών ν’ αφανίσουν
από το πρόσωπο της Γης τον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό, με τη σταθερή συνδρομή
των ιμπεριαλιστών της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Μαζί τους πορεύτηκαν και κατα-
δίκασαν τη σφαγή οι γυναίκες της ΟΓΕ, που στέκονται πάντα στο πλευρό των Πα-
λαιστινίων κι εκδηλώνουν σταθερά την αλληλεγγύη τους στον πολύπαθο λαό. Με
αφορμή λοιπόν τη σφαγή που έζησαν οι άμαχοι, οι γυναίκες, τα παιδιά και οι άντρες
Παλαιστίνιοι μέσα στο καλοκαίρι, σε καλούμε, αγαπητή αναγνώστρια, να διαβάσεις
στις σελίδες του τεύχους μας το ιστορικό όχι μόνο της τωρινής επέμβασης των Ισ-
ραηλινών, αλλά όλης της βασανιστικής πορείας των Παλαιστινίων από το 1916
ακόμα... 

Από την άλλη –για να επιστρέψουμε στα καθ’ ημάς, στη βάρβαρη πραγματικότητα
που βιώνουν οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών της Ελλάδας– η ΟΓΕ «ανοίγει»
την αγωνιστική της «σεζόν» με την τρίμηνη καμπάνια της για την Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα Υγείας, που θα διαρκέσει από τον Οκτώβρη έως το Νοέμβρη του 2014. Έτσι,
λοιπόν, το Δελτίο μας δημοσιεύει το ιδεολογικό κείμενο με το οποίο το ΔΣ της ΟΓΕ
καλεί τις ΟΓΕδίτισσες να εξορμήσουν στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών και να
τις ενημερώσουν για τις θέσεις της ΟΓΕ σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζουν κυ-
βέρνηση κι ΕΕ στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Υγείας. Γιατί θεωρούμε ότι η υγεία είναι
δικαίωμά μας, κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. 

Της Σύνταξης



Στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμ-
ματείας της ΠΔΟΓ έγινε αποδεκτή η πρόταση της
ΟΓΕ όλες οι οργανώσεις της στην Ευρώπη να

διοργανώσουμε καμπάνια για την ΠΦΥ τον Οκτώβρη,
Νοέμβρη και Δεκέμβρη μήνα.

Η καμπάνια μας δεν ξεκινάει από το μηδέν. Το πρό-
βλημα της υγείας και ιδιαίτερα των γυναικών των λαϊκών
οικογενειών ήταν πάντα στα ενδιαφέροντα και τους στό-
χους πάλης της ΟΓΕ, στο πλαίσιο της δράσης των Συλ-
λόγων και των Ομάδων της. Τα τελευταία όμως χρόνια
παρατηρείται μια συνεχής επιδείνωση τέτοια, που τα
προβλήματα υγείας-πρόνοιας παίρνουν εκρηκτικές δια-
στάσεις.

Έχουμε σταδιακή αύξηση της νοσηρότητας κι επιδεί-
νωση της υγείας των λαϊκών στρωμάτων λόγω της επι-
δείνωσης των συνθηκών διαβίωσης κι εργασίας, αλλά
και των βαθιών ανατροπών στο δημόσιο σύστημα
υγείας-πρόνοιας, που το καθιστούν ανεπαρκές και ανί-
κανο να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των λαϊκών
στρωμάτων.

Σαν απάντηση, κρίθηκε αναγκαία η διοργάνωση της
καμπάνιας, η οποία αποτελεί μια κλιμάκωση του αγώνα
και προσπάθεια επέκτασής του στην Ευρώπη, ανάλογη
με την επίθεση που δεχόμαστε.

Στόχος της καμπάνιας δεν είναι ν’ απαριθμήσουμε
κύρια τα προβλήματα, που τα ζουν στο πετσί τους οι γυ-
ναίκες, αλλά ν’ αναδείξουμε τις αιτίες αυτής της κατάστα-
σης, τις οποίες με τόση μαεστρία προσπαθούν να συ-
σκοτίσουν οι υπαίτιοι και τα όργανα τους, να δείξουμε
αυτούς τους υπαίτιους και να οργανώσουμε τη δική μας
αντεπίθεση πάνω σε γερές βάσεις.

Επειδή τα προβλήματα στην ΠΦΥ έχουν ιδιαίτερη επι-
δείνωση, αλλά και βαρύνουσα σημασία για την υγεία των
λαϊκών στρωμάτων και των γυναικών και ιδιαίτερα στον
τομέα της πρόληψης, επιλέξαμε σε αυτήν την καμπάνια
ν’ ασχοληθούμε με την ΠΦΥ.

Τι είναι η ΠΦΥ
Ως ΠΦΥ ορίζουμε το σύνολο των υπηρεσιών υγείας-

πρόνοιας που παρέχονται έξω από τα νοσοκομεία και
μέσα στην κοινότητα και αφορούν την πρόληψη, τη θε-
ραπεία, την αποκατάσταση και την προαγωγή της υγείας.

Η μεγάλη σημασία της ΠΦΥ για την ατομική, αλλά και
δημόσια υγεία, οφείλεται στο ότι πρέπει να καλύπτει μια

μεγάλη γκάμα υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της
υγείας, που αφορούν όλους τους ανθρώπους –και τους
υγιείς– σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, αλλά και τις
σύγχρονες μεθόδους θεραπείας και αποκατάστασης για
όσους πάσχουν. Οι υπηρεσίες αυτές ποσοτικά ξεπερ-
νούν το 80% του συνόλου των υπηρεσιών υγείας.

Σήμερα η ΠΦΥ στη χώρα μας παρέχεται από το ΠΕΔΥ
(Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας), που προήλθε
από τη συνένωση των μονάδων του ΕΟΠΥΥ, τα Δημό-
σια Κέντρα Υγείας (ΚΥ) και άλλες μονάδες υγείας όπως:
Τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, τα δημοτικά
ιατρεία, τα ιατρεία των ΜΚΟ, της Εκκλησίας και άλλα
φιλανθρωπικού τύπου, τα ιδιωτικά ιατρεία και τις επι-
χειρήσεις υγείας, τα διαφόρου τύπου Διαγνωστικά Κέν-
τρα. Ένας αχταρμάς που αποτελούν τα λεγόμενα δίκτυα
ΠΦΥ.

Πού και πώς διαμορφώνεται 
η υγεία

Η υγεία διαμορφώνεται από την εμβρυική ηλικία του
ανθρώπου μέχρι και το γήρας. Επηρεάζεται άμεσα από
το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, τις συνθήκες εργα-
σίας, κατοικίας, την επάρκεια και ποιότητα της διατρο-
φής, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, την άθληση κ.λπ. 
Η φτώχεια, η ανεργία, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις,
το άγχος, η ανασφάλεια κλπ. φθείρουν και τη σωματική
και την ψυχική υγεία.

Σοβαρό ρόλο επίσης στη διαμόρφωση της υγείας έχει
η ανάπτυξη και ο ρόλος του υγειονομικού συστήματος,
η πολιτική υγείας την οποία αυτό εξυπηρετεί, η οποία 
–εξυπακούεται– είναι αλληλένδετο κομμάτι της συνολι-
κότερης πολιτικής του κράτους.

Η υγεία και η πρόνοια δηλαδή έχει άμεση σχέση με
τον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης της κοινωνίας και
της οικονομίας. Με όλους εκείνους τους παράγοντες που
καθημερινά όλο και περισσότερο επιδεινώνονται από
την αντιλαϊκή πολιτική και την ένταση της εκμετάλλευσης
του ανθρώπου.

Όπως είναι γνωστό, υπάρχουν δύο μόνο δρόμοι ανά-
πτυξης. Εκείνος που εξυπηρετεί τα μονοπώλια κι εκείνος
που εξυπηρετεί τις σύγχρονες και αυξημένες ανάγκες των
εργαζομένων και γενικότερα του λαού. Είναι δηλαδή η
υγεία καθαρά πολιτικό θέμα και μάλιστα ταξικό.
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Πολιτική της ΕΕ για την υγεία
Δίνουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτό το κεφάλαιο, γιατί η

πολιτική υγείας και στη χώρα μας στις βασικές κατευθύν-
σεις της διαμορφώνεται στην ΕΕ, στο πλαίσιο της γενι-
κότερης πολιτικής της, με την ευθύνη και τη συμμετοχή
βέβαια των εκάστοτε κυβερνήσεων.

Στη στρατηγική υγείας 2014-2020 της ΕΕ οι βασικοί
άξονες της πολιτικής υγείας και του Υγειονομικού Συ-
στήματος βασίζονται στη λογική «κόστους-οφέλους»
και είναι οι εξής:
• Η συρρίκνωση, υποβάθμιση του δημόσιου τομέα και

η ενίσχυση του επιχειρηματικού του χαρακτήρα με
την αύξηση των πληρωμών από τους ασθενείς.

• Η ενίσχυση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα.
• Η αναγνώριση της ανταγωνιστικότητας ως κριτήριο

ανάπτυξης και του υγειονομικού συστήματος.
Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η προαγωγή, προ-

στασία και αποκατάσταση της υγείας (η οποία μάλιστα
φθείρεται την ώρα της δουλειάς) θεωρείται κόστος για
το κεφάλαιο και αρνητικό στοιχείο για την ανταγωνιστι-
κότητα. Με αυτήν τη λογική, όλα τα μέτρα που παίρνον-
ται για την υγεία στην πρόληψη, στη θεραπεία και απο-
κατάσταση παίρνονται με κριτήριο όχι την κάλυψη των
σύγχρονων αναγκών ολόκληρης της λαϊκής οικογένειας,
αλλά εάν ωφελείται ή όχι το κεφάλαιο, εάν μεγαλώνει ή
μικραίνει η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Στα κείμενα της ΕΕ για την υγεία η δημαγωγία και η
υποκρισία περισσεύει για να συγκαλύψουν τον αντιλαϊκό
χαρακτήρα των μέτρων. Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποια
παραδείγματα:

«Επένδυση στην υγεία των πολιτών». «Άμβλυνση των
ανισοτήτων» και διασφάλιση της «κοινωνικής συνοχής».
Με αυτούς τους υποκριτικούς όρους αναφέρονται κύρια
στην παροχή στοιχειωδών υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας
με τη διαμόρφωση «ελάχιστων πακέτων παροχών» για
τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τα «δίκτυα ασφάλειας»
και την ενίσχυση του εθελοντισμού που εξασφαλίζουν
όχι την υγεία των εργαζομένων, αλλά την απλή επιβίωσή
τους, τόσο που να διατηρούν την ικανότητα τους για ερ-
γασία χωρίς να αντιδρούν, να διεκδικούν δικαιώματα,
μέτρα που να καλύπτουν τις σύγχρονες υγειονομικές
τους ανάγκες.

Αφού θεωρούν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης
της οικονομίας και τις συνέπειές του (ακραία φτώχεια,
ανεργία, μεγάλο αριθμό ανασφάλιστων κλπ.) δεδομέ-
νες, προσπαθούν να τις διαχειριστούν.

Μέσα από αυτές τις κατευθύνσεις υλοποιούνται οι ση-
μαντικές ανατροπές-«αναδιαρθρώσεις». Π.χ., κατάρ-
γηση μονάδων και τμημάτων στα νοσοκομεία και την
ΠΦΥ, απολύσεις προσωπικού, κατάργηση μονιμότητας
και αύξηση ελαστικών μορφών εργασίας, δραστική μεί-
ωση δωρεάν παροχών και δικαιωμάτων των ασφαλισμέ-
νων, ακόμα λιγότερες παροχές στους εκατοντάδες χι-
λιάδες ανασφάλιστους (ελάχιστο πακέτο παροχών),

άπορους, αύξηση πληρωμών των ασθενών σε φάρμακα,
εξετάσεις και γενικά υπηρεσίες πρόληψης θεραπείας και
αποκατάστασης της υγείας τους.

Η κατάσταση σήμερα
Ύστερα από μεγάλες και βαθιές ανατροπές στις υπηρε-

σίες και παροχές υγείας των ασφαλιστικών ταμείων και
των κρατικών μονάδων, φτάσαμε στο ΠΕΔΥ, το οποίο
σήμερα καλείται να καλύψει ολόκληρο τον πληθυσμό με
μειωμένες και υποβαθμισμένες κρατικές υποδομές και
υπηρεσίες, αλλά και μειωμένο προσωπικό. Παρότι αυτή
η ανεπάρκεια είναι κραυγαλέα, η διαδικασία συρρίκνω-
σης και υποβάθμισης δεν έχει ολοκληρωθεί, βρίσκεται
σε συνεχή εξέλιξη. Μάλιστα, ό,τι κόβεται ως ασφαλι-
στική ή κρατική παροχή επιβαρύνει τους ασθενείς πολ-
λαπλάσια, γιατί αυξάνονται οι πληρωμές σε εξετάσεις,
φάρμακα κλπ., και στις κρατικές μονάδες και περισσό-
τερο στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα με την προσαύ-
ξηση του 15%. Επίσης επιβλήθηκε το 5ευρω για επισκέ-
ψεις σε κρατικές μονάδες υγείας και το 1 ευρώ για κάθε
φαρμακευτική συνταγή.

Παράλληλα υπήρξε δραματική μείωση της χρηματοδό-
τησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και αύξηση των
πληρωμών των ασθενών. Το 2014 είχαμε μείωση της
κρατικής χρηματοδότησης για την πρόνοια 11%, για τον
ΕΟΠΥΥ 30%. Το διάστημα 2009-2013 η κρατική ασφα-
λιστική-φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 50% περί-
που και ταυτόχρονα αυξήθηκε η μεσοσταθμική συμμε-
τοχή των ασφαλισμένων για φάρμακα από 9% στο 28%
και η τάση είναι να ξεπεράσει το 30%. Αυξήθηκε ο κα-
τάλογος των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και η
αρνητική λίστα, δηλαδή αυτών που οι ασθενείς πληρώ-
νουν 100%.

Οι υποβαθμισμένες και ανεπαρκείς δημόσιες μονάδες,
οι μακροχρόνιες αναμονές στα ραντεβού, οι πληρωμές
για τις επισκέψεις, οι συμμετοχές, τα φακελάκια κλπ. οδη-
γούν τους ασθενείς που έχουν δυνατότητα πληρωμής
στον ιδιωτικό τομέα, για δε τους υπόλοιπους υπάρχουν
τα «δίκτυα» ή τα «κοινωνικά ιατρεία και φαρμακεία» με
υποτυπώδεις υπηρεσίες ή και διακοπή θεραπειών.

Διάφορες έρευνες και στατιστικές, που έχει κάνει το
ίδιο το αστικό κράτος, δείχνουν την επικινδυνότητα της
κατάστασης. Το γεγονός αυτό και όχι κάποια ανθρωπι-
στική, προοδευτική αντίληψη οδήγησε τους σημερινούς
κυβερνώντες να νομοθετήσουν την κάλυψη μ’ ένα ελά-
χιστο επίπεδο παροχών για όλους των ανασφάλιστους
(θα πληρώνουν κανονικά τις συμμετοχές).

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι και αυτό το μέτρο σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να λύσει τα ουσιαστικά και
σύγχρονα προβλήματα υγείας, πρόληψης και θεραπείας
του λαού. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα έξοδα για την
κάλυψη των ανασφάλιστων θα προέλθουν από τις περι-
κοπές υπηρεσιών υγείας, τις συμμετοχές των ίδιων των
εργαζομένων, την επιβολή χαρατσιών στις υπηρεσίες
υγείας, στα φάρμακα και σ’ άλλα προϊόντα όπως ο κα-
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πνός. Από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν προβλέπεται
επιπλέον χρηματοδότηση. 

Όλα αυτά μαζί με την επιδείνωση των συνθηκών δια-
βίωσης κι εργασίας έχουν επιβαρύνει σημαντικά την
υγεία των εργαζομένων. Οι επαγγελματικές ασθένειες
σε άντρες και γυναίκες έχουν αυξηθεί –ιδιαίτερα κάτω
από την επιδείνωση των συνθηκών εργασίας– αλλά και
τα εργατικά ατυχήματα.

Οι χρόνιες παθήσεις έχουν αυξηθεί κι επιδεινωθεί. Ο
μέσος όρος επιβίωσης έχει μειωθεί, η περιγεννητική θνη-
σιμότητα (ένας δείκτης που χρησιμοποιείται διεθνώς ως
κριτήριο του επιπέδου υγείας και αφορά τους θανάτους
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο γύρω από τη γέννα)
έχει αυξηθεί.

Ένα ακόμα αρνητικό σημείο είναι ότι έχει αυξηθεί η
υπογεννητικότητα, έτσι που σήμερα οι γεννήσεις είναι
λιγότερες από τους θανάτους. Αυτό οφείλεται και σε αύ-
ξηση των παθολογικών αιτιών που μειώνουν την ικανό-
τητα σύλληψης αντρών και γυναικών, αλλά και σε κοι-
νωνικούς λόγους που αποτρέπουν το ζευγάρι να κάνει
παιδιά, όταν και όσα επιθυμεί.

Ο ρόλος και η ευθύνη της Τοπικής Διοίκησης –ως τμή-
ματος της κεντρικής διοίκησης και του κράτους– είναι
σημαντικός για την υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρ-
νησης και της ΕΕ. Αναγορεύεται σε βασικό εργαλείο
εφαρμογής της. Μέσα από αυτήν και στη λογική της «κοι-
νωνικής συνοχής» της «διαχείρισης της ακραίας φτώ-
χειας» υλοποιούνται επιδοτούμενα ή μη προγράμματα
εθελοντισμού, «δικτύων αλληλεγγύης», «κοινωνικού
εταιρισμού» που παρέχουν αποσπασματικές, χαμηλού
επιπέδου και βραχυχρόνιες υπηρεσίες. Π.χ., κοινωνικά
ιατρεία, ή για το 2014 το Πρόγραμμα Προληπτικής Ια-
τρικής που διενεργείται από 14 δήμους και χρηματοδο-
τείται από το κράτος και το ΕΣΠΑ.

Αλλά και με τη δική της ανοχή έγιναν καταργήσεις ή
συγχωνεύσεις μονάδων που εξυπηρετούσαν τους εργα-
ζομένους.

Ιδιαίτερα για την προστασία 
της υγείας των γυναικών

Οι γυναίκες έχουν πρόσθετες και εξειδικευμένες ανάγ-
κες για υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας, οι οποίες προκύ-
πτουν από τον βιολογικό και κοινωνικό ρόλο της μη-
τρότητας, αλλά και από την ανισότιμη θέση τους στην
κοινωνία, η οποία –εκτός των άλλων– επιβαρύνει και την
υγεία τους.

Οι υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας, κατά την άποψη της
ΟΓΕ, πρέπει να παρέχονται πλήρως και δωρεάν από ένα
Κρατικό Σύστημα Υγείας-Πρόνοιας σε όλο το λαό, όπου
συμπεριλαμβάνονται και οι πρόσθετες κι εξειδικευμένες
υπηρεσίες που αφορούν τις γυναίκες, Ελληνίδες και με-
τανάστριες.

Οι πρόσθετες και ειδικές αυτές ανάγκες αρχίζουν από
την παιδική και σχολική ηλικία, αυξάνονται στην εφηβεία

και την αναπαραγωγική περίοδο κι εξακολουθούν να
υφίστανται μετά από την εμμηνόπαυση μέχρι το γήρας.
Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των αναγκών πρέπει να
καλύπτονται από την ΠΦΥ.

Η πολιτική υγείας που εφαρμόζουν οι εκάστοτε κυβερ-
νήσεις έχει διπλή αρνητική επίπτωση στις γυναίκες. Από
τη μια επιβαρύνει την υγεία τους και μάλιστα περισσό-
τερο λόγω του φύλου και της ανισοτιμίας, όπως προ-
αναφέραμε, και από την άλλη της φορτώνουν όλο και
περισσότερες ευθύνες για τους αρρώστους, τους ηλικιω-
μένους, τους αναπήρους κλπ., που θα έπρεπε ν’ αποτε-
λούν ευθύνη του κράτους.

Από την πολιτική τους απουσιάζει εντελώς η λογική
της προστασίας της υγείας της γυναίκας, με την έννοια
των πρόσθετων κι εξειδικευμένων αναγκών, όπως τις
προσδιορίσαμε, ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης.
Πιο συγκεκριμένα:

Οι ελλείψεις σε αντίστοιχες δημόσιες υποδομές, ιδι-
αίτερα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, είναι τεράστιες. Η εμ-
πορευματοποίηση της μητρότητας και ό,τι σχετίζεται με
αυτήν είναι προκλητική. Έχουμε κυριαρχία των ιδιωτικών
μαιευτηρίων και γυναικολογικών κλινικών έναντι των δη-
μόσιων. Το ΠΕΔΥ έχει τεράστιες ελλείψεις τόσο σε γυ-
ναικολογικά ιατρεία όσο και σε ειδικές μονάδες για τη
μάνα και το παιδί, σε κέντρα για τον έλεγχο της οστεο-
πόρωσης και για προληπτικές εξετάσεις.

Οι υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας στους χώρους
δουλειάς είναι από ανύπαρκτες έως υποβαθμισμένες,
ανεπαρκείς και παραδομένες στον ιδιωτικό τομέα. Δεν
υπάρχουν ούτε μελέτες, ούτε πολύ περισσότερο μέτρα
προστασίας της γονιμότητας ανδρών και γυναικών, της
γαλουχίας από βλαπτικούς ή μηχανικούς παράγοντες.

Η θεσμική προστασία της μητρότητας και του θηλα-
σμού είναι στοιχειώδης και πολλές φορές δεν εφαρμό-
ζεται ούτε αυτή. Η μητρότητα θεωρείται οικογενειακή
υπόθεση και κόστος για τον εργοδότη και το κράτος.
Έχουμε απολύσεις εγκύων, ή, στη διαδικασία της πρόσ-
ληψης νέων κοριτσιών, ζητούνται έγγραφα από τους ερ-
γοδότες ότι δε θα μείνουν έγκυες. Είχαμε σημαντικές πε-
ρικοπές σε επιδόματα. Το επίδομα του τοκετού το παίρ-
νουν πλέον μόνον όσες γυναίκες γεννήσουν στο σπίτι.
Είναι ένα μέτρο όχι μόνο οπισθοδρομικό, αλλά επικίν-
δυνο και απάνθρωπο.

Επίσης έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των γυναι-
κών που δικαιούνται και παίρνουν άδειες μητρότητας,
γονικές ή θηλασμού, καθώς οι ανασφάλιστες αυξάνον-
ται, οι αγρότισσες, οι αυτοαπασχολούμενες κλπ. δεν τις
δικαιούνται. Ακόμα και όπου δικαιούνται άδειες μητρό-
τητας, πολλές γυναίκες αντιμετωπίζουν την εργοδοτική
τρομοκρατία και δεν ασκούν αυτό τους το δικαίωμα.    

Τεράστια είναι και τα προβλήματα στο χώρο της Ιατρι-
κώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ). Στην Ελ-
λάδα έχουμε δύο αρνητικές πρωτιές: Η πρώτη αφορά το
μεγάλο αριθμό των ζευγαριών που αναγκάζονται να κα-
ταφεύγουν σε αυτή λόγω παθολογικής υπογονιμότητας,
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αλλά και της αναβολής της τεκνοποίησης για μεγαλύτερη
ηλικία, για κοινωνικούς λόγους. Και η δεύτερη αφορά
την κυριαρχία των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο χώρο.
Από τις 62 περίπου μονάδες τεχνητής γονιμοποίησης,
5-6 είναι δημόσιες και μόνο 1 από τις τράπεζες ωαρίων
και βλαστοκυττάρων κλπ. Το οικονομικό κόστος, πέρα
από το ψυχολογικό, για μία προσπάθεια ανέρχεται σε
3.500 ευρώ και συνήθως χρειάζονται 4-6 προσπάθειες.
Ο τζίρος από την τεχνητή γονιμοποίηση ετησίως ανέρ-
χεται σε 30.000.000 ευρώ.

Επιπλέον:
• Δεν υπάρχουν προγράμματα, ούτε και έλεγχος, όπως

θα έπρεπε, που να εξασφαλίζουν τον εμβολιασμό
όλων των κοριτσιών δωρεάν για τον καρκίνο της μή-
τρας. Να κάνουν οι γυναίκες τον προληπτικό έλεγχο
για γυναικολογικούς καρκίνους (ΠΑΠ, μαστογρα-
φίες), οστεοπόρωση κλπ. Έτσι, οι γυναίκες που κά-
νουν αυτόν τον έλεγχο είναι λίγες και ο αριθμός τους
με την κρίση έχει μειωθεί σημαντικά.

• Τα ήδη ανεπαρκή και υποστελεχωμένα κέντρα μάνας
και παιδιού μειώθηκαν.

• Τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού αφενός
είναι ελάχιστα σε αριθμό και μόνο σε αστικά κέντρα
και αφετέρου δεν έχουν το ρόλο και το χαρακτήρα
της ενημέρωσης κυρίως της νεολαίας για την αναπα-
ραγωγική υγεία, για τους παράγοντες που επηρεά-
ζουν τη γονιμότητα και των δύο φύλων, για τις με-
θόδους αντισύλληψης, για τις προϋποθέσεις απόκτη-
σης παιδιού κλπ., έτσι που να καλύπτονται οι σύγ-
χρονες ανάγκες των νέων ζευγαριών, ιδιαίτερα
αυτών των λαϊκών στρωμάτων. Δεν πρόκειται βέβαια
για παραλείψεις, αλλά για πολιτικές επιλογές.

Πώς η ΟΓΕ αντιλαμβάνεται το ρόλο 
και τη σημασία της ΠΦΥ

Σύμφωνα με την ΟΓΕ, η υγεία πρέπει να είναι κοινω-
νικό αγαθό, δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα
των γυναικών. Δεν είναι προσωπική ή οικογενειακή υπό-
θεση, αλλά ευθύνη και υποχρέωση του κράτους να την
εξασφαλίζει ισότιμα και δωρεάν σε όλους.

Προτεραιότητα έχει η πρόληψη, η οποία έχει δύο βα-
σικά σκέλη. Την πρωτογενή πρόληψη που σχετίζεται με
την εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν τη νόσο και τη
δευτερογενή που σχετίζεται με την έγκαιρη διάγνωση,
ώστε να υπάρχει δυνατότητα καλύτερης αντιμετώπισης
της νόσου. Η πρωτογενής πρόληψη και η προαγωγή της
υγείας σχετίζεται με την αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, π.χ., εμβολιασμοί,
αλλά κύρια με τη βελτίωση και την αλλαγή των κοινωνι-
κών συνθηκών διαβίωσης κι εργασίας, που προϋποθέτει
την ανατροπή του σημερινού δρόμου ανάπτυξης της κοι-
νωνίας και της οικονομίας –που στο επίκεντρό του είναι
το κέρδος– στο φιλολαϊκό δρόμο ανάπτυξης –που στο
επίκεντρό του έχει την ικανοποίηση των σύγχρονων

αναγκών του λαού. Η δευτερογενής πρόληψη και η θε-
ραπεία σχετίζεται άμεσα με το χαρακτήρα, τους στόχους
υγείας του λαού και τη λειτουργία του υγειονομικού συ-
στήματος. Αν δηλαδή είναι καθολικό δημόσιο δωρεάν
σύστημα υγείας ή εμπορευματοποιημένο όπως το σημε-
ρινό.

Οι υπηρεσίες ΠΦΥ και Πρόνοιας αρχίζουν από την οι-
κογένεια, μέσα στο σπίτι και τη γειτονιά, από τον οικο-
γενειακό γιατρό, στο σχολείο από τη σχολιατρική υπη-
ρεσία, στο χώρο δουλειάς από την υπηρεσία υγείας και
ασφάλειας με το γιατρό εργασίας και τεχνικό ασφάλειας,
στους χώρους άθλησης με τους αθλίατρους και γενικό-
τερα με την κάλυψη όλων των κοινωνικών αναγκών.

Βασική υποδομή παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ πρέπει να
είναι το Δημόσιο Κέντρο Υγείας (ΚΥ), με τα παραρτήματά
του, τις ειδικές και κινητές μονάδες, ανεπτυγμένα με γε-
ωγραφικά, πληθυσμιακά, επιδημιολογικά κριτήρια, έτσι
που να καλύπτει δωρεάν όλο τον πληθυσμό και στο πιο
απομακρυσμένο χωριό και γειτονιά σε όλη τη χώρα.

Η κεντρική μονάδα, από την οποία αποκεντρώνονται
τα παραρτήματα, οι ειδικές και κινητές μονάδες, πρέπει
να έχει όλα τα αναγκαία τμήματα και ειδικότητες, παθο-
λογικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό, χειρουργικό, οδον-
τιατρικό κ.λπ. Κέντρο οικογενειακού προγραμματισμού,
εμβολιασμών, κέντρο γυναίκας και παιδιού, κέντρο ψυ-
χικής υγείας, φυσιοθεραπευτήρια, φαρμακείο κλπ., ώστε
να καλύπτονται όλες οι σύγχρονες ανάγκες υγείας και
πρόνοιας. Να παρέχει δωρεάν φάρμακα και να λειτουρ-
γεί σε 24ωρη βάση.

Το ΚΥ αποτελεί την εστία όπου γίνεται η έρευνα και η
μελέτη των προβλημάτων υγείας της περιοχής, όπου εκ-
πορεύονται όλα τα προγράμματα πρόληψης και προστα-
σίας της υγείας των εργαζομένων, αλλά και συγκεντρώ-
νονται όλα τα στοιχεία και οι ανάγκες του πληθυσμού.
Αποτελεί κρίκο με τα υπόλοιπα επίπεδα του συστήματος
υγείας, (Δευτεροβάθμιο και Τριτοβάθμιο) και με το
ΕΚΑΒ.

Τα παραρτήματα με τις βασικές ειδικότητες, κύρια οι-
κογενειακών γιατρών αναπτύσσονται αποκεντρωμένα
σε γειτονιές, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα.

Μεγάλη σημασία δίνουμε στη σχολιατρική υπηρεσία,
όχι μόνο για εμβολιασμούς, αλλά τη συνολική παρακο-
λούθηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των μαθη-
τών, καθώς και στην υπηρεσία «υγείας και ασφάλειας»
σε όλους τους εργασιακούς χώρους.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε και στην ψυχική υγεία των
παιδιών και των γυναικών σε όλες τις ηλικίες, (την πα-
ραγωγική, την περιγεννητική, στην εμμηνόπαυση και στις
ηλικιωμένες) με τη λειτουργία των Κέντρων Ψυχικής
Υγείας.

Οι υπηρεσίες για την προστασία της υγείας από τις συ-
νέπειες της κάθε μορφής βίας, της πορνείας, του τράφι-
κινγκ.

Το ΚΥ πρέπει να στελεχώνεται με επαρκές προσωπικό
σε αριθμό και ειδικότητες, με σταθερό ωράριο και με
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πλήρη και αποκλειστική σχέση εργασίας.
Ο οικογενειακός γιατρός αποτελεί βασικό μοχλό λει-

τουργίας και σύνδεσης του ΚΥ με την οικογένεια. Ανά-
πτυξη της ειδικότητας της γενικής ιατρικής και της ιατρικής
της εργασίας.

Σημαντική υπηρεσία της ΠΦΥ, που ξεκινάει από το ΚΥ,
είναι και η υπηρεσία «νοσηλεία στο σπίτι», για ασθενείς
που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Επίσης οι δήμοι μπορούν ν’ αναπτύξουν ολοκληρω-
μένες επαρκείς υπηρεσίες «φροντίδας στο σπίτι», όπου
θα καλύπτουν όλες τις άλλες κοινωνικές ανάγκες εκτός
από της υγείας, όπως καθαριότητα, ψώνια, συντροφιά
κλπ. σε ανήμπορους, ΑμΕΑ, ηλικιωμένους. Οι υπηρεσίες
αυτές αποτελούν σημαντική βοήθεια και απαλλαγή των
γυναικών των λαϊκών στρωμάτων από υπηρεσίες που
είναι υπεύθυνο το κράτος να τις παρέχει δωρεάν.

Αυτή η Ενιαία Δημόσια Δωρεάν ΠΦΥ πρέπει να λει-
τουργεί στο πλαίσιο του Δημόσιου Ενιαίου Δωρεάν Συ-
στήματος Υγείας-Πρόνοιας, το οποίο χρηματοδοτείται
από τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ πρέπει να καταρ-
γηθούν οι εισφορές των εργαζομένων.

Επίσης να καταργηθούν οι ιδιωτικές επιχειρηματικές
μονάδες σε πρωτοβάθμιο επίπεδο στο πλαίσιο κατάρ-
γησης κάθε επιχειρηματικής δράσης στον τομέα υγείας-
πρόνοιας και να κρατικοποιηθούν όσες έχουν τις απαι-
τούμενες προδιαγραφές.

Όλοι οι σημερινοί ελευθεροεπαγγελματίες γιατροί,
καθώς και οι άλλοι επαγγελματίες υγείας, ν’ απορροφη-
θούν από το δημόσιο σύστημα ΠΦΥ.

Η ΟΓΕ –μέσα από τους Συλλόγους και τις Ομάδες της
σε όλη την Ελλάδα– έχουμε χρέος να πλησιάσουμε και
να ενημερώσουμε τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων,
εργάτριες, ελευθεροεπαγγελματίες, συνταξιούχες, αγρό-
τισσες, μισθωτές επιστήμονες, φοιτήτριες, μετανάστριες,
για τις αιτίες που έχουν μειώσει τις δωρεάν παροχές
υγείας κι έχουν αυξηθεί οι πληρωμές. Να συζητήσουμε
μαζί τους την ανάγκη το εργατικό και λαϊκό κίνημα, το
ταξικό και με ριζοσπαστικό προσανατολισμό ν’ αντιπα-
λεύει τις θεωρίες του «κόστους οφέλους», «των ελάχι-
στων πακέτων των παροχών», του «αδύνατου», «του
μη πραγματοποιήσιμου». Όλες αυτές οι θεωρίες οδη-
γούν στην αδράνεια, στο συμβιβασμό με την άσχημη κα-
τάσταση, με μειωμένες απαιτήσεις, τελικά στην αποδοχή
της εξαθλίωσης. Η ΟΓΕ θεωρεί ότι με την πάλη της ερ-
γατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων και των γυναικών
μπορούν να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες λαϊκές ανάγ-
κες για δημόσιο-δωρεάν καθολικό σύστημα υγείας-πρό-
νοιας, αρκεί στο στόχαστρο να είναι τα μονοπώλια και
η εξουσία τους. Αυτήν τη μεγάλη ευθύνη έχει σήμερα το
ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα στη χώρα μας, για να
ενημερώσει, να δραστηριοποιήσει και να εντάξει στην
πάλη τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας.

Σήμερα, το γεγονός ότι η παραγωγικότητα της εργα-
σίας και η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας,
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν

όλες αυτές τις ανάγκες των εργαζομένων δείχνει όχι
μόνο την αδυναμία, αλλά και τη σαπίλα αυτού του συ-
στήματος.

Η εμπειρία από τη Σοβιετική Ένωση και τις άλλες σο-
σιαλιστικές χώρες, όπου οι υπηρεσίες ΠΦΥ με προτε-
ραιότητα την πρόληψη στα εργοστάσια, στις σχολές,
στις γειτονιές, στα χωριά ήταν καθολικές και δωρεάν,
εξειδικευμένες στις ανάγκες της γυναίκας, της μάνας, του
παιδιού, των ΑμΕΑ, δείχνει τη διαφορά, π.χ., σε σύγ-
κριση με τα 45 εκατομμύρια ανασφάλιστων σήμερα στις
ΗΠΑ.

Στόχοι πάλης

1. Χρηματοδότηση της ΠΦΥ από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό και τους εργοδότες. Κατάργηση των ασφα-
λιστικών εισφορών στον κλάδο υγείας των ασφαλι-
στικών ταμείων, των εργαζομένων, των αυτοαπα-
σχολούμενων, των αγροτών. Κατάργηση των ορίων
σε διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις, νο-
σηλεία και φάρμακα τα οποία αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ
και γενικά κατάργηση κάθε πληρωμής για υγεία - φάρ-
μακα (5 ευρώ στα νοσοκομεία, 1 ευρώ για συνταγή
κλπ.) και να είναι η παροχή πραγματικά δωρεάν.

2. Δωρεάν εμβολιασμοί σε όλα τα παιδιά και στις νέες
γυναίκες για τον καρκίνο της μήτρας.

3. Δωρεάν όλες οι προληπτικές εξετάσεις σε όλες τις
γυναίκες. Για τις έγκυες όλος ο προγεννητικός έλεγ-
χος και όλη η διαδικασία (εξετάσεις, φάρμακα, επέμ-
βαση) δωρεάν, όπως και για όσα ζευγάρια αξιοποι-
ούν την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

4. Καμιά συγχώνευση ή κατάργηση ΚΥ, παραρτημάτων
και προνοιακών ιδρυμάτων. Αντίθετα, ανάπτυξη για
την κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών σε πα-
νελλαδικό επίπεδο.

5. Πρόσληψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με
πλήρη και μόνιμη σχέση εργασίας.

6. Επαναχορήγηση του επιδόματος τοκετού σε όλες τις
γυναίκες, και των επιδομάτων σε ΑμΕΑ, χρονίως πά-
σχοντες, πολύτεκνες γυναίκες και μονογονεϊκές οι-
κογένειες.

7. Άμεση λήψη μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στους χώ-
ρους δουλειάς, στα σχολεία, στις παιδικές χαρές κλπ.,
από γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφάλειας που
θα ανήκουν σε κρατικό σώμα και όχι σε ιδιωτικές επι-
χειρήσεις.

8. Λειτουργία των υπηρεσιών νοσηλείας και φροντίδας
στο σπίτι με χρηματοδότηση από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό.

Το ΔΣ της ΟΓΕ
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Σφαγή χωρίς τέλος 
στη Γάζα

Στο στόχαστρο των ισραηλινών στρατιωτικών δυ-
νάμεων βρέθηκε, για μία ακόμη φορά, η Λωρίδα
της Γάζας, καθώς χτυπήθηκε ανηλεώς  από τις 8

Ιούλη μέχρι τις 26 Αυγούστου, στο πλαίσιο της ισραηλι-
νής στρατιωτικής επιχεί-
ρησης «Προστατευτική
Αιχμή». 

Το πρόσχημα που
χρησιμοποίησαν και
αυτήν τη φορά οι ισ-
ραηλινές δυνάμεις είναι
«η ρίψη ρουκετών από
τη “Χαμάς” και την “Ισ-
λαμική Τζιχάντ”» στο
Νότιο Ισραήλ. Όπως
πάντα, βέβαια, αποσιώ-
πησαν ότι οι ρουκέτες
ήταν μια «απάντηση»
στην προκλητική στάση
των κατοχικών ισραηλι-
νών δυνάμεων που κλιμάκωσαν τις επιχειρήσεις τρομο-
κράτησης του Παλαιστινιακού λαού μετά από την πε-
ρίεργη υπόθεση δολοφονίας των τριών Ισραηλινών εφή-
βων. Ημερήσιες και ολονύχτιες εισβολές σε σπίτια και κα-
ταυλισμούς, τάχα για τη σύλληψη «υπόπτων». Κατα-
στροφή και αρπαγή παλαιστινιακών περιουσιών. Χρήση
σφαιρών κατά νεαρών που διαμαρτύρονταν, μπαράζ συλ-
λήψεων και άγριοι ξυλοδαρμοί συλληφθέντων και μετέ-
πειτα κράτησή τους στα λεγόμενα διοικητικά κρατητήρια
δίχως δίκη. 

Η τελευταία αυτή στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ
στη Γάζα ήρθε μετά από την ενδοπαλαιστινιακή πολιτική
συμφωνία ανάμεσα στη «Χαμάς» στη Λωρίδα της Γάζας
και τη «Φατάχ» του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούτ
Αμπάς στη Δυτική Όχθη, για το σχηματισμό κοινής πα-
λαιστινιακής κυβέρνησης, για πρώτη φορά μετά από πε-
ρίπου έξι χρόνια. Στη συμφωνία είχε αντιδράσει σφόδρα
το Ισραήλ. Προτιμά το διχασμό της Παλαιστινιακής κοι-
νότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η εξασθένιση της δια-

πραγματευτικής της ισχύος σε οποιεσδήποτε «ειρηνευτι-
κές» συνομιλίες. 

Η στρατιωτική επιχείρηση έγινε επίσης σε μια περίοδο
με έντονες εξελίξεις στην περιοχή, που κάποιες από αυτές
ασκούσαν επίδραση για την πολεμική δράση του Ισραήλ
στη Γάζα. Τέτοιες εξελίξεις είναι: Η αναγνώριση της Πα-
λαιστίνης ως παρατηρήτριας χώρας από την πλειοψηφία

των μελών της ΓΣ του
ΟΗΕ την περασμένη
άνοιξη, η υπόθεση του
Ισλαμικού «Κράτους
του Ιράκ και του Λε-
βάντε» που οδηγεί σε
διαμελισμό του Ιράκ, η
κατάσταση στη Συρία
που επίσης συνεχίζει να
είναι ρευστή, αλλά και
τα κοιτάσματα υδρογο-
νανθράκων στην ευρύ-
τερη περιοχή της Ανα-
τολικής Μεσογείου, η
προσπάθεια διάφορων
κρατών στην περιοχή ν’

αναλάβουν στο πλαίσιο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντα-
γωνισμών μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως η
Τουρκία, το Ιράν κλπ. Πχ., το Ιράν, με την έναρξη των συ-
νομιλιών του με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα,
ουσιαστικά αναβαθμίζει το ρόλο του στην περιοχή. Το
γεγονός αυτό φαίνεται ότι συνέβαλε στην πολεμική
δράση του Ισραήλ, γιατί το Ιράν θέλει να δείξει ότι το
ίδιο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ή δεν είναι διατεθειμένο
να δεχτεί μείωση αυτού του ρόλου.

Η Λωρίδα της Γάζας, μια έκταση 360 τετραγωνικών
χλμ., αποτελεί μια μεγάλη φυλακή, ένα μεγάλο στρατό-
πεδο συγκέντρωσης με 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους,
όπου και πριν ξεκινήσει το Ισραήλ τη βάρβαρη και μονο-
μερή του επίθεση στο λαό, σε αμάχους και παιδιά, κατα-
στρέφοντας σχολεία, νοσοκομεία, μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και κατοικίες, ο λαός υπέφερε με
πάνω από 50% ανεργία. Το Ισραήλ με το στρατό του
έφυγε από τη Γάζα επίσημα το 2002, αλλά στην πραγμα-
τικότητα δεν έφυγε ποτέ ούτε από τη Γάζα –που παραμέ-

«Τη σφαγή στη Γάζα κάνουνε μαζί 
ΗΠΑ, Ευρωπαίοι, Ισραηλινοί!»

Σήλεια Κουρτέση,
μέλος της Επιτροπής Διεθνών του Προεδρείου της ΟΓΕ 
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νει αποκλεισμένη από
γη, αέρα και θά-
λασσα– αλλά ούτε και
από την υπόλοιπη Πα-
λαιστίνη. Σήμερα μά-
λιστα που διαπιστώ-
θηκαν ευρήματα φυσι-
κού αερίου και πετρε-
λαίου στ’ ανοιχτά της
Γάζας, έχει κάθε συμ-
φέρον να εμπλακεί με
κάθε μέσο. Στη Δυτική
Όχθη το Ισραήλ έχει
κατασκευάσει τα τε-
λευταία χρόνια εποικι-
σμούς με 600.000 εποίκους και στην Ανατολική Ιερου-
σαλήμ αντίστοιχα με 200.000 εποίκους. Στόχο τους απο-
τελεί η σταδιακή αλλαγή του δημογραφικού χάρτη στην
περιοχή. Ο Παλαιστινιακός λαός είναι θύμα τόσο της ισ-
ραηλινής κατοχής όσο και των ιμπεριαλιστών που τους
στηρίζουν και τους εξοπλίζουν, των ΗΠΑ και της ΕΕ. Οι
δε γειτονικές χώρες βρίσκονται είτε εναρμονισμένες με
τους ιμπεριαλιστές είτε έχουν τη δική τους ατζέντα και
συμφέροντα.

Το Ισραήλ έκανε σ’ ένα μήνα ρίψη 59.200 βομβών και
οβίδων, τις 7.000 από αέρα, τις 15.000 από πολεμικά
πλοία και 36.000 από άρματα μάχης. Από τις 8 Ιούλη
μέχρι τις 18 Αυγούστου, σύμφωνα με στοιχεία της Πα-
λαιστινιακής Αρχής η ισραηλινή επιχείρηση κατέστρεψε
10 νοσοκομεία και 7 κέντρα υγείας, 144 σχολεία και 136
σχολεία του διεθνούς οργανισμού UNRWA, 6 πανεπι-
στήμια και 4 νηπιαγωγεία. 475.000 μαθητές δεν έχουν
σχολείο πια, και αντίστοιχα 10.000 φοιτητές πανεπιστή-
μιο. Οι νεκροί εφτασαν στις 26 Αυγούστου τους 2.136,
ανάμεσά τους 562 παιδιά, 255 γυναίκες κι 98 ηλικιωμέ-
νοι. Οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 11.000, εκ των
οποίων τα 3.189 είναι παιδιά και 1.994 γυναίκες. Οι χτυ-
πημένες κατοικίες φτάνουν τις 40.000, εκ των οποίων
9.600 είναι κατεστραμμένες ολοσχερώς. Οι πρόσφυγες
που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους είναι 450.000, εκ των
οποίων οι 310.000 έλαβαν το κυνικό προειδοποιητικό
τηλεφώνημα από τον ισραηλινό στρατό λίγα λεπτά πριν.
Στην οικονομική καταστροφή, προστίθεται η διάλυση
κάθε δομής της Παλαιστινιακής Αρχής κατά τη διάρκεια
των ισραηλινών επιθέσεων. 

Το Ισραήλ στην επιθετική πολιτική του έχει την πλήρη
υποστήριξη των ιμπεριαλιστών των ΗΠΑ και των Ευρω-
παίων συμμάχων τους, και μέσα σ’ αυτούς και της ελληνι-
κής κυβέρνησης, που προωθεί την ενίσχυση των σχέσεων
με το Ισραήλ σε κάθε επίπεδο. 

Το αμερικανικό Πεντάγωνο, αμέσως μετά από τα «κρο-
κοδείλια» δάκρυα της αμερικανικής κυβέρνησης για την

επίθεση εναντίον σχο-
λείου του ΟΗΕ, ανακοί-
νωνε ότι ανεφοδίασε το
Ισραήλ με πολεμοφόδια,
οπλίζοντας το χέρι του
Ισραήλ για να συνεχίσει
να σφαγιάζει τον Παλαι-
στινιακό λαό. 

Το τωρινό λουτρό αί-
ματος προδιαγραφόταν
σχεδόν ως βέβαιο εδώ
και αρκετό καιρό. Σαν
προμελετημένο έγκλημα.
Ένα έγκλημα που, μπορεί
μέσα στον Αυγουστο να

κυριαρχούσε στην ειδησεογραφία και στις τηλεοπτικές
οθόνες, όμως διαπράττεται σταθερά και μεθοδικά εδώ
και δεκαετίες, όχι μόνο στη Γάζα, αλλά στο σύνολο των
παλαιστινιακών εδαφών. Πάντα υπάρχει για τις ισραηλινές
κυβερνήσεις μια «απειλή για να εξαλειφθεί», καθώς και
το «ισραηλινό δικαίωμα στην αυτοάμυνα». Αυτή τη φορά
ήταν η ρίψη ρουκετών από Παλαιστίνιους μαχητές. Την
προηγούμενη φορά ήταν η ανατροπή της «Χαμάς», και
κάθε φορά μια διαφορετική πρόφαση. Πάντα η παλαιστι-
νιακή πλευρά καλείται ν’ αποδείξει κάτι απέναντι στο Ισ-
ραήλ.

Χρονολόγιο αίματος, συρράξεων 
και «διαμεσολαβήσεων»

Το δράμα του Παλαιστινιακού λαού χρονολογείται από
το 1916, όταν Αγγλία και Γαλλία υπογράφουν τη συμ-
φωνία Σάικ - Πικό. Με τη συμφωνία αυτή, οι δύο χώρες
δεσμεύονται να προωθήσουν τη δημιουργία ενός Κρά-
τους του Ισραήλ στον ιστορικό χώρο της Νότιας Χαναάν,
δηλαδή την Παλαιστίνη που κατοικείται από αραβικές
φυλές. Το 1922 δίνεται η πρώτη νομική κάλυψη στο αί-
τημα δημιουργίας Κράτους του Ισραήλ. Το 1947 η Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με απόφασή της, τάσ-
σεται υπέρ της διχοτόμησης της γης της Παλαιστίνης. Και
φτάνουμε στο 1948 όπου, μετά από το μαζικό κύμα επι-
στροφής Εβραίων απ’ όλο τον κόσμο στην περιοχή,
ιδρύεται και επισήμως το Κράτος του Ισραήλ. 

Το Φλεβάρη του 1949 αρχίζει ο πρώτος αραβο-ισραη-
λινός πόλεμος, αμέσως μετά από την αποχώρηση από την
περιοχή των βρετανικών στρατευμάτων. Με τη λήξη των
εχθροπραξιών, τον Οκτώβρη, 700.000 Παλαιστίνιοι
έχουν εκδιωχτεί από την περιοχή και τα εδάφη τους προ-
σαρτώνται. Η Ιορδανία και η Αίγυπτος διατηρούν την κυ-
ριαρχία τους στη Δυτική Οχθη, ενώ η Ιερουσαλήμ διχο-
τομείται: Η Δυτική περνά σε ισραηλινή κατοχή και η Ανα-
τολική σε ιορδανική.



Βασικός σταθμός στο Παλαιστινιακό, ο πόλεμος των
«6 ημερών» τον Ιούνη του 1967. Ο ισραηλινός στρατός
εκδηλώνει ταυτόχρονη επίθεση κατά της Αιγύπτου, της
Συρίας και της Ιορδανίας. Το Ισραήλ καταλαμβάνει τη
Χερσόνησο του Σινά και τη Λωρίδα της Γάζας από την
Αίγυπτο, τα υψίπεδα του Γκολάν από τη Συρία, τη Δυτική
Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ από την Ιορδανία.
Ο πόλεμος των «6 ημερών» τελειώνει με το Ισραήλ να
έχει εξασφαλίσει έδαφος διπλάσιο της έκτασης που έλεγχε
πριν από αυτόν. 

Μετά από εχθροπραξίες επί σειρά ετών, φτάνουμε στη
Συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ το Σεπτέμβρη του 1978.
Εκεί ζητήθηκε από τον Γιάσερ Αραφάτ ν’ αποδεχτεί όρους
υποταγής για τη δημιουργία ενός απολύτως ελεγχόμενου
και κατακερματισμένου παλαιστινιακού κράτους, κάτι που
δεν έπραξε. Το φιτίλι είχε, ήδη, αρχίσει να σιγοκαίει μετά
από την αποτυχία των συνομιλιών στο Καμπ Ντέιβιντ των
ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Μπαράκ διατεινόταν ότι έδωσε
τα πάντα στους Παλαιστινίους, που «τα αρνή θη -
καν». Όπως αποδεικνύεται, όμως, από τα υπάρχοντα έγ-
γραφα και τις σχετικές μαρτυρίες, ο Μπαράκ ζήτησε από
τον Γιάσερ Αραφάτ να υπογράψει μια συνολική συμφω-
νία χωρίς κανένα συγκεκριμένο αντάλλαγμα.

Στις 9 Δεκέμβρη 1987 οι Παλαιστίνιοι εξεγείρονται στη
Δυτική Όχθη και στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της κα-
ταπίεσης των Ισραηλινών, που εκδηλώνεται με φόνους,
μαζικές φυλακίσεις, κατεδαφίσεις σπιτιών, βασανισμούς
κι εκτοπίσεις, και αρχίζει στα κατεχόμενα παλαιστινιακά
εδάφη η 1η Ιντιφάντα (εξέγερση) με στόχο την ανακήρυξη
ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους. Επρόκειτο για μια
ενωτική εκδήλωση ενός συνεχούς πολιτικού αγώνα για
αυτοπροσδιορισμό, που είχε ήδη ξεκινήσει στα λαϊκά
στρώματα, πολύ πριν το 1987. Στις πέτρες των διαδηλω-
τών, ο ισραηλινός στρατός απαντά με αποκλεισμούς,
μπλόκα, αληθινά πυρά, συλλήψεις κι εξορίες. Μόνο τους
πρώτες μήνες, η Ιντιφάντα γράφτηκε με το αίμα περισσό-
τερων των 20.000 Παλαιστινίων νεκρών.

Η 1η Ιντιφάντα τίναξε στον αέρα τους «ρεαλισμούς»
και τις θεωρίες περί «εφικτού». Ακολούθησε τη γραμμή
της μαζικής αντίστασης μέσα στην περιοχή κυριαρχίας του
αντιπάλου και με τις πέτρες της έσπασε τη βιτρίνα της παν-
τοδυναμίας της ισραηλινής φασιστικής μηχανής, δίνοντας
ένα παράδειγμα στους λαούς του κόσμου.

Η 1η Ιντιφάντα τερματίστηκε επισήμως στις 20 Αυγού-
στου 1993 με τη Συμφωνία του Όσλο που άνοιξε το
δρόμο για τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Σ’
αυτήν τη συνάντηση η παλαιστινιακή πλευρά υποχρεώ-
θηκε ν’ αποδεχτεί ότι θα επαναδιαπραγματευτεί τις ειλημ-
μένες αποφάσεις του ΟΗΕ που ζητούν τερματισμό της
κατοχής και διάλυση των εποικισμών. Οι διαπραγματεύ-
σεις αυτές, όπως άλλωστε αναμενόταν, δεν κατέληξαν
πουθενά. Αντίθετα, οδήγησαν σ’ έναν κυκεώνα «ενδιά-

μεσων συμφωνιών», κατά τις οποίες τα θύματα καλούν-
ταν ν’ αποδείξουν τις καλές τους προθέσεις απέναντι στο
θύτη.

Το πρωί της 28ης Σεπτέμβρη του 2000, ο Αριέλ Σαρόν,
τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης, προκάλεσε την έκρηξη
της συσσωρευμένης παλαιστινιακής οργής όταν επισκέ-
φτηκε την πλατεία του τεμένους αλ Άκσα, την περιοχή του
Όρους του Ναού στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, προκα-
λώντας εξαιρετικά έντονες αντιδράσεις, όπως άλλωστε
αναμενόταν. Μέσα σε λίγη ώρα, το Όρος του Ναού με-
τατράπηκε σε πεδίο μάχης: Η 2η Ιντιφάντα είχε, ήδη, αρ-
χίσει. Ήταν η δεύτερη εξέγερση του λαού της Παλαιστί-
νης.

66 χρόνια τώρα ο ισραηλινός στρατός βάφει στο αίμα
το λαό της Παλαιστίνης. Ξεκληρίζει οικογένειες, δολο-
φονεί παιδιά και μανάδες, ισοπεδώνει σπίτια, καταστρέ-
φει καλλιέργειες, χτίζει διαχωριστικά τείχη, επιβάλλει απο-
κλεισμούς και προστατεύει εποικισμούς. Η ανέγερση του
«διαχωριστικού τείχους» ανάμεσα στη Δυτική Όχθη και
στο Ισραήλ, η περικύκλωση με αυτό ολόκληρων περιο-
χών απομονώνοντάς τες πλήρως, έχει ως αποτέλεσμα το
57% των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης να βρίσκεται
σε πόλεις - φυλακές, κυριολεκτικά, ενώ το 17,8% να είναι
εγκλωβισμένο ανάμεσα στο τείχος και την πράσινη
γραμμή. Εκατοντάδες χιλιάδες δέντρα ξεριζώθηκαν, εκα-
τοντάδες στρέμματα γης καταστράφηκαν ή προσαρτήθη-
καν. Ακόμη και οι μετακινήσεις για τις καθημερινές ανάγ-
κες (αγορές, σχολείο, εργασία) χρειάζονται την ειδική
άδεια του ισραηλινού στρατού. 
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Για το Ισραήλ, κάθε πράξη αντίστασης που εναντιώνεται
στις αποικιακές και παράνομες πολιτικές του είναι ανά-
θεμα που πρέπει να κατασταλεί, να τιμωρηθεί και να δαι-
μονοποιηθεί. Όσο για τους Παλαιστινίους –και με την
εμπειρία από τις δύο Ιντιφάντες– η αντίστασή τους θα συ-
νεχιστεί όσο το Ισραήλ εξακολουθεί να τους αρνείται τα
παγκοσμίως αναγνωρισμένα ανθρώπινα δικαιώματα και
το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Το ερώτημα όμως
που πρέπει να βαρύνει τις συνειδήσεις μας είναι «πόσες
ακόμα Ιντιφάντες θα πρέπει να γίνουν πριν τελικά επικρα-
τήσει η δικαιοσύνη για τους Παλαιστινίους;»

Η ισραηλινή ηγεσία αξιοποιεί κάθε πρόσχημα για να
πείσει ότι λειτουργεί με τη λογική της «δράσης-αντίδρα-
σης», ωθώντας στα άκρα και προκαλώντας τον Παλαιστι-
νιακό λαό. 

«Η γη τελειώνει για μας, μας σπρώχνει στο τελευταίο
μονοπάτι, και θρυμ-
ματίζουμε τα μέλη μας
για να χωρέσουμε σε
αυτό. Πού θα πάμε
μετά από τα τελευταία
σύνορα; Πού θα πε-
τάξουν τα πουλιά
μετά από τον τελευ-
ταίο ουρανό;» Με
αυτά τα λόγια περιέ-
γραφε ο Παλαιστί-
νιος ποιητής Μαχ-
μούντ Νταργουίς την
έξοδο των μαχητών
της Οργάνωσης για
την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης
(ΟΑΠ) από τη Βηρυτό, μετά από την εισβολή του ισραη-
λινού στρατού το 1982. Tα λόγια αυτά θυμήθηκε το
2002 για να περιγράψει την κατάσταση μετά από τις ευ-
ρείες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Δυτική
Όχθη ο Παλαιστίνιος καθηγητής Συγκριτικής Λογοτε-
χνίας, Έντουαρντ Σαΐντ. Σήμερα, που και οι δύο δε ζουν
πια, τα ίδια λόγια θα μπορούσε κανείς να τ’ απευθύνει
στον πολύπαθο Παλαιστινιακό λαό της Γάζας.

Η ΟΓΕ στο πλευρό των Παλαιστίνιων 
γυναικών και του λαού τους

Υποστηρίζουμε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού
ν’ αντιστέκεται στην κατοχή των εδαφών του και να πα-
λεύει για ν’ αποκτήσει τη δική του πατρίδα, που το Ισραήλ
του αρνείται.

Ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή μπορούν να επι-
τευχθούν μόνο με τη δημιουργία και αναγνώριση ανεξάρ-

τητου, βιώσιμου, πλήρως κυρίαρχου κράτους της Παλαι-
στίνης στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανα-
τολική Ιερουσαλήμ.

Η για δεκαετίες κατοχή παλαιστινιακών εδαφών είναι η
ωμή βάρβαρη πραγματικότητα που ζει ο Παλαιστινιακός
λαός. Οι μαζικές δολοφονίες, οι εποικισμοί, οι χιλιάδες
φυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων, το απαράδεκτο τεί-
χος που κάνουν το βίο αβίωτο για εκατομμύρια Παλαι-
στινίους είναι μια δολοφονική πολιτική που πρέπει να κα-
ταδικαστεί, να μπουν άμεσα εμπόδια στην εφαρμογή της.
Δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή, πολύ περισ-
σότερο να γίνει συνήθεια για τους λαούς, συμβιβαζόμε-
νοι στην ουσία με το ότι είναι μια κατάσταση που δεν
μπορούν οι ίδιοι να την ανατρέψουν. Η δίκαιη επίλυση
του παλαιστινιακού προβλήματος δεν μπορεί να εναπό-
κειται στις ΗΠΑ, στην ΕΕ, στις αστικές κυβερνήσεις. Ήταν,

είναι και θα είναι υπό-
θεση της λαϊκής πάλης
και συνδέεται άρρη-
κτα με την ίδια τη χει-
ραφέτησή της. 

Να γιατί χρειάζεται
ο λαός στη συνείδησή
του να «καθίσει στο
σκαμνί» όχι μόνο
αυτόν που διεξάγει
τον ιμπεριαλιστικό πό-
λεμο, αλλά και όσους
τροφοδοτούν την επι-
θετικότητα του Ισραήλ
σε αυτόν τον πόλεμο,
όπως οι ΗΠΑ και η ΕΕ,
το ΝΑΤΟ. Να γιατί

χρειάζεται ν’ αποκαλυφθούν και όσοι έχουν συμβάλει
ενεργά στην προετοιμασία του εγκλήματος, σαν την ελλη-
νική συγκυβέρνηση. Χρειάζονται όμως αποκάλυψη και
όσοι προκλητικά δικαιολογούν την κατοχή και την ιμπε-
ριαλιστική επέμβαση του Ισραήλ στη Γάζα, όσοι καταδικά-
ζουν τον ηρωικό Παλαιστινιακό λαό, αθωώνοντας το Ισ-
ραήλ, όσοι εξωραΐζουν τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυ-
ξης.

Με αυτά τα συμπεράσματα ως εφόδιο, ο λαός σε κάθε
χώρα, συνειδητοποιώντας τις αστείρευτες δυνάμεις που
η εργατική - λαϊκή πάλη είναι σε θέση ν’ απελευθερώσει,
μπορεί να βάλει άμεσα εμπόδια στα ιμπεριαλιστικά σχέ-
δια, στο αιματοκύλισμα των λαών όχι μόνο στην Παλαι-
στίνη, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Σε τελική ανάλυση,
να τα βάλει με τον πραγματικό αντίπαλο, τα μονοπώλια
και την εξουσία τους, για να γίνει ο λαός ιδιοκτήτης του
πλούτου που παράγει. 
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Τ ην πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Αθήνα επισκέ-
φτηκε την Τετάρτη 20 Αυγούστου αντιπροσωπία της
Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας και συναντήθηκε

με τον Παλαιστίνιο πρέσβη, Μαρουάν Τουμπασί. Η Πρό-
εδρος της ΟΓΕ, Μαιρήνη Στεφανίδη, επικεφαλής της αντι-
προσωπίας, παρέδωσε στον πρέσβη την κοινή διακήρυξη
με την οποία η ΟΓΕ και δεκάδες οργανώσεις - μέλη της
Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών
(ΠΔΟΓ) απ’ όλο τον κόσμο εξέφρασαν την αλληλεγγύη
τους στον Παλαιστινιακό λαό, κατήγγειλαν την επίθεση του
κράτους και του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και τη
στήριξη που παρείχαν στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης
ΗΠΑ και ΕΕ.

Η πρωτοβουλία της ΟΓΕ ώστε να εκφραστεί η αλληλεγ-
γύη στον παλαιστινιακό λαό
βρήκε σημαντική απήχηση και
το κείμενο υπέγραψαν 38 γυ-
ναικείες οργανώσεις.

Με το κοινό τους κείμενο
οι γυναικείες οργανώσεις
απαίτησαν:
• Να σταματήσουν άμεσα οι

συνεχιζόμενες στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις του ισ-
ραηλινού στρατού ενάντια
στο λαό της Παλαιστίνης.

• Ν’ αποχωρήσει ο ισραηλι-
νός στρατός κατοχής και
οι έποικοι από τα κατεχό-
μενα παλαιστινιακά εδάφη.

• Ν’ απελευθερωθούν όλοι
οι πολιτικοί κρατούμενοι
από τις ισραηλινές φυλακές και να επιστρέψουν όλοι οι
Παλαιστίνιοι στις εστίες τους. Να λυθεί το πρόβλημα
των Παλαιστίνιων προσφύγων στη βάση των αποφά-
σεων του ΟΗΕ.

• Ν’ ακυρωθούν τα στρατιωτικά γυμνάσια και όλες οι συμ-
φωνίες στρατιωτικής συνεργασίας με το Ισραήλ.

• Ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του
1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Η Μ. Στεφανίδη αναφέρθηκε ακόμα στην προσπάθεια
των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ να συμβάλουν
στη συγκέντρωση φαρμακευτικού υλικού, από κοινού με
τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, όπως και στα σχέδια της ΠΔΟΓ να
οργανώσει επίσκεψη στην Παλαιστίνη. Διαβεβαίωσε ότι τα
βάσανα του λαού και ιδιαίτερα των γυναικών, των παιδιών
και των αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας θα εξακολουθήσουν
ν’ απασχολούν καθημερινά τη δράση της ΟΓΕ. Όπως επι-
σήμανε, ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλισμό είναι όρος
και προϋπόθεση για ένα ειρηνικό μέλλον για τους λαούς.
Τέλος, εξέφρασε το θαυμασμό για τον αγώνα που δίνει και
την αντοχή που δείχνει ο λαός της Παλαιστίνης και ιδιαί-
τερα οι γυναίκες του, διαβεβαιώνοντας πως οι γυναίκες της
ΟΓΕ θα εξακολουθήσουν να στέκονται στο πλευρό τους.

Ο Παλαιστίνιος πρέσβης ευχαρίστησε την ΟΓΕ για την

αλληλεγγύη που εκφράζει, ενώ δεν παρέλειψε να αναφέρει
πως είναι γνωστή η στήριξη της ΠΔΟΓ στους λαούς που
καταπιέζονται από τον ιμπεριαλισμό. Συνόψισε τα βάσανα
που αντιμετωπίζει ο λαός της Παλαιστίνης από την ισραη-
λινή κατοχή, τους εποικισμούς, τις επιθέσεις του στρατού,
αλλά και το μίσος και το ρατσισμό που καλλιεργεί εναντίον
του το κράτος του Ισραήλ. Υπογράμμισε πόσο απαράδε-
κτοι είναι οι ισχυρισμοί του Ισραήλ ότι η σφαγή που έχει
εξαπολύσει αποτελεί «άμυνα» και ότι οι Παλαιστίνιοι απο-
τελούν κίνδυνο για την ασφάλειά του, τη στιγμή που το
κράτος αυτό κατέχει εδώ και δεκαετίες παλαιστινιακά
εδάφη. Εξήγησε πως είναι το ίδιο που δεν επιθυμεί την εκε-
χειρία.

Και οι δύο πλευρές στιγμάτισαν τη στάση και της ελληνι-

κής κυβέρνησης που συνάπτει στρατιωτικές και οικονομικές
συμφωνίες με το Ισραήλ, ενώ ο Μ. Τουμπασί σημείωσε
πως η πραγματική εικόνα του φίλου ελληνικού λαού είναι
αυτή που δίνει ο λαός που αγωνίζεται ενώνοντας τη φωνή
του με αυτή των Παλαιστινίων.

* * *
Το κείμενο της διακήρυξης υπέγραψαν οι οργανώσεις-

μέλη της ΠΔΟΓ σε Ελλάδα (ΟΓΕ), Κύπρο (ΠΟΓΟ), Ρωσία
(Ελπίδα για τη Ρωσία), Ιταλία, Πορτογαλία, Μ. Βρετανία,
Ισπανία, Ουγγαρία, Ισραήλ, Τουρκία, Γερμανία, Λουξεμ-
βούργο, Σουηδία, Κούβα, Βραζιλία (Συνομοσπονδία Γυ-
ναικών Βραζιλίας και Βραζιλιάνικη Ένωση Γυναικών), Ου-
ρουγουάη, Γουατεμάλα, Ελ Σαλβαδόρ, Παραγουάη (Ένωση
Γυναικών Παραγουάης και Νέες Γυναίκες Παραγουάης), Κο-
λομβία (Δημοκρατική Ένωση Γυναικών Κολομβίας και
Ένωση Γυναικών για την Ειρήνη και την Υπεράσπιση των
Δικαιωμάτων της Κολομβιανής Γυναίκας), Βενεζουέλα,
Εκουαδόρ, Μεξικό, Παναμά, ΗΠΑ, Ινδία, Ιαπωνία, ΛΔ Κο-
ρέας, Φιλιππίνες, Λίβανο (Ένωση για τα Δικαιώματα των
Γυναικών και Οργάνωση Wardah Boutro), Αγκόλα, Σενε-
γάλη (Οργάνωση Γυναικών Σενεγάλης και Ένωση Γυναικών
Σενεγάλης), Δυτική Σαχάρα.
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Στις αρχές Ιούλη, με τη συνενοχή της ελληνικής κυ-
βέρνησης, ξεκίνησε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά
της Κρήτης η εν πλω διαδικασία για την κατα-

στροφή χημικών από τη Συρία. 
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Οργανισμού για την

Απαγόρευση Χημικών Όπλων (ΟΑΧΟ), που συντονίζει
την επιχείρηση καταστροφής των χημικών όπλων της Συ-
ρίας, ο μεγαλύτερος όγκος (περίπου 600 τόνοι) από τα
πιο επικίνδυνα χημικά, τα οποία χαρακτηρίστηκαν «1ης
προτεραιότητας», μεταφορτώθηκαν στο πλοίο του αμε-
ρικανικού Πολεμικού Ναυτικού «Cape Ray», που έχει
υποστεί σχετικές μετατροπές ώστε να πραγματοποιηθεί
υδρόλυσή τους εν πλω. Ως χημικά «1ης προτεραιότητας»
χαρακτηρίστηκαν το αέριο μουστάρδας (μπορεί να προ-
καλέσει εγκαύματα, αναπνευστικά προβλήματα, τύφλωση,
προβλήματα στο αίμα, καρκινογένεση και θάνατο) και το
μεθυλφωσφορικό διφλοοριδίο ή «DF», το οποίο είναι
το βασικό συστατικό του νευροπαραλυτικού θανατηφό-
ρου αερίου σαρίν. 

Η μέθοδος της υδρόλυσης για την καταστροφή χημι-
κών όπλων έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν, σε χερσαίες
όμως εγκαταστάσεις, σε διάφορες χώρες. Το «πείραμα»
της υδρόλυσης σε ένα ασταθές περιβάλλον όπως ένα
πλοίο για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, χωρίς προηγούμενη εμπειρία σε παγκόσμιο επί-
πεδο!

Με την πρόφαση ότι επρόκειτο για απόρρητη πολεμική
επιχείρηση που θα πραγματοποιηθεί σε διεθνή ύδατα,
παρά τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούσε η δια-
δικασία, μεθοδεύτηκε η υλοποίησή της χωρίς καμία ου-
σιαστική ενημέρωση για το ακριβές σημείο και τις συνθή-
κες, για τα προβλήματα ή ατυχήματα που πιθανά προέκυ-
ψαν, χωρίς διασφάλιση της προστασίας της δημόσιας
υγείας και του περιβάλλοντος. Η μεθόδευση αυτή διευκο-
λύνθηκε και από το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει ανα-
κηρύξει Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ). Σύμ-
φωνα με τη Σύμβαση του Δικαίου της Θάλασσας, στο
πλαίσιο της ΑΟΖ «το παράκτιο κράτος είναι υπεύθυνο

Για την καταστροφή των χημικών
όπλων της Συρίας

Εύη Γεωργιάδου,
μέλος της Ομάδας Τεχνικών της ΟΓΕ,

Δρ. Χημικός Μηχανικός
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για την προστασία και διαφύλαξη του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος».

Η ΟΓΕ από την πρώτη στιγμή μαζί με άλλους φορείς,
όπως το ΠΑΜΕ, η ΕΕΔΥΕ, Λαϊκές Επιτροπές κ.ά., αντιτά-
χτηκαν στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και την επι-
χείρηση καταστροφής των χημικών στην περιοχή της Με-
σογείου, παίρνοντας σχετικές πρωτοβουλίες και οργανώ-
νοντας κινητοποιήσεις.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, το πρώτο στά-
διο της επεξεργασίας εν πλω ολοκληρώθηκε στις 18 Αυ-
γούστου. Οι κίνδυνοι, ωστόσο, παραμένουν. Είναι υπαρ-
κτός ο κίνδυνος ατυχήματος κατά τη μεταφορά των επι-
κίνδυνων αποβλήτων αυτής της υδρόλυσης (πρόκειται να
μεταφερθούν για καταστροφή σε χερσαίες εγκαταστάσεις
σε Ην. Βασίλειο, Φιλανδία και Γερμανία). Κανείς, επίσης,
δεν μπορεί να γνωρίζει ακριβώς τι έγινε κατά τη διάρκεια
της υδρόλυσης εν πλω. Όλα έγιναν «εν κρυπτώ» με την
πρόφαση του απορρήτου. Οι διαβεβαιώσεις του ΟΑΧΟ
ότι «τίποτα δε θ’
απορριφθεί στη θά-
λασσα» δεν μπορούν
να καθησυχάσουν κα-
νέναν. Την ίδια
στιγμή, εξάλλου, ο
ίδιος ο ΟΑΧΟ δή-
λωνε ότι δε φέρει
καμία ευθύνη σε περί-
πτωση ατυχήματος και
ότι η ευθύνη ανήκει
αποκλειστικά στο Πο-
λεμικό Ναυτικό των
ΗΠΑ!

Από την άλλη, ο
κίνδυνος από αντί-
στοιχες μελλοντικές
επιχειρήσεις είναι
υπαρκτός. Ποιος μπορεί ν’ αποκλείσει ότι στο άμεσο μέλ-
λον η κερκόπορτα που άνοιξε με την επικίνδυνη μέθοδο
καταστροφής των χημικών της Συρίας εν πλω στη Μεσό-
γειο δε θα έχει και συνέχεια; Ποιος μπορεί ν’ αποκλείσει
την πιθανότητα δημιουργίας στην πράξη μιας μελλοντικής
θαλάσσιας «χωματερής» χημικών στην περιοχή;

Oι εξελίξεις σε πολλές περιοχές του πλανήτη στο πλαί-
σιο των ανταγωνισμών ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κέντρα
επιβεβαιώνουν αυτές τις ανησυχίες και αναδεικνύουν τα κα-
θήκοντα του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος σε συν-
τονισμό με το ταξικό εργατικό κίνημα. 

Οι κίνδυνοι από τη διαδικασία 
αταστροφής χημικών εν πλω

Όλο το προηγούμενο διάστημα, οι εμπλεκόμενοι
(ΟΑΧΟ, ΟΗΕ, ΗΠΑ, ΕΕ, ελληνική κυβέρνηση κλπ.) ισχυ-

ρίζονταν ότι τάχα έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφάλειας.
Δεν μπορούν, ωστόσο, ν’ αποκρύψουν την αλήθεια,
καθώς ο κίνδυνος ενός ατυχήματος κατά τη διάρκεια της
υδρόλυσης χημικών εν πλω ή της μεταφοράς των αποβλή-
των είναι πιθανός. Σημειώνεται ότι τα απόβλητα της πρώ-
της φάσης που προκύπτουν από την υδρόλυση δεν είναι
αδρανή, αλλά επικίνδυνα (γι’ αυτό και σύμφωνα με το
σχεδιασμό προβλέπεται η μεταφορά τους σε χερσαίες εγ-
καταστάσεις για αδρανοποίηση), ενώ μπορεί να φτάσουν
σε όγκο από 5 έως 14 φορές πολλαπλάσιο.

Μια πιθανή διαρροή (ατύχημα) μπορεί να σχετίζεται με
τις καιρικές συνθήκες, πιθανή σεισμική δόνηση, αστοχία
κάποιου συστήματος, ανθρώπινο λάθος, σαμποτάζ κλπ.
Άλλωστε, η απαγόρευση ορισμένων τύπων αλιείας σε πε-
ριοχή νότια της Κρήτης το προηγούμενο διάστημα πιθα-
νότατα αντανακλούσε μέτρα διαχείρισης του κινδύνου
αυτού από τις κρατικές αρχές. Παράγοντες που αυξάνουν
τον κίνδυνο να υπάρξει ατύχημα είναι η επικινδυνότητα

των υλικών, η ηλι-
κία και το επίπεδο
ασφάλειας των εγ-
καταστάσεων και
του εξοπλισμού, η
εμπειρία κι εκπαί-
δευση του προσω-
πικού, οι διαδικα-
σίες ασφάλειας
που ακολουθούν-
ται κλπ. Σχετικοί
παράγοντες στην
προκειμένη περί-
πτωση είναι η
ύπαρξη πολύ επι-
κίνδυνων φορτίων,
το γεγονός ότι η
μέθοδος της υδρό-

λυσης εφαρμόζεται για πρώτη φορά εν πλω, δεν υπάρχει
σχετική εμπειρία από έκτακτες καταστάσεις, η πίεση χρόνου
για την υλοποίηση της επιχείρησης, ενώ είναι γνωστές οι
αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας σχετικά
με τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας του πλοίου «Cape
Ray».

Η διεθνής εμπειρία από ανάλυση εργατικών και ναυτικών
ατυχημάτων, ατυχημάτων μεγάλης έκτασης με καταστρο-
φικές επιπτώσεις (θαλάσσιων, εναέριων, χερσαίων), δεί-
χνει ότι η ύπαρξη σχετικών κανονισμών πρόληψης και αν-
τιμετώπισης των κινδύνων, καθώς και δηλώσεις των υπευ-
θύνων που διαβεβαιώνουν ότι «όλα είναι υπό έλεγχο»,
δε διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας και
ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Αντί-
στοιχα, οι δηλώσεις των αρμοδίων και η ύπαρξη διεθνών
συνθηκών για την απαγόρευση ρίψης στη θάλασσα επι-
κίνδυνων υλικών δεν αποκλείουν φυσικά αυτήν τη δυνα-
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τότητα, όπως έχει δείξει η εμπειρία από παραβιάσεις κα-
νονισμών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Οι κίνδυνοι από ένα ατύχημα θα είναι καταστροφικοί.
Οι επιπτώσεις εξαρτώνται από το είδος των χημικών που
μπορεί να διαρρεύσουν. Οι άνθρωποι μπορεί να εκτεθούν
στις τοξικές ουσίες μέσω της αναπνοής, του δέρματος,
της επαφής με τα μάτια, μέσω της κατανάλωσης μολυσμέ-
νων τροφών ή νερού, μέσω της επαφής με μολυσμένα
ρούχα κλπ. Ανάλογα με την επικινδυνότητα των ουσιών,
μπορεί να προκληθούν διάφορα προβλήματα υγείας
(άμεσα ή μακροπρόθεσμα), μέχρι και θάνατος. Καταστρο-
φικές είναι και οι επιπτώσεις για τους θαλάσσιους οργανι-
σμούς και το περιβάλλον. Η επικινδυνότητα ρύπανσης του
θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι αυξημένη και λόγω του
γεγονότος ότι η Μεσόγειος είναι κλειστή θάλασσα.

Η απάντηση του ριζοσπαστικού 
γυναικείου κινήματος

Το παράδειγμα της διαδικασίας που επιλέχτηκε και ακο-
λουθήθηκε για την καταστροφή των συγκεκριμένων χη-
μικών της Συρίας αναδεικνύει τους κινδύνους για τους
λαούς από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την επιλογή της μεθόδου
καταστροφής των χημικών της Συρίας δεν προηγήθηκε
καμία μελέτη εκτίμησης των κινδύνων για τη δημόσια
υγεία και το περιβάλλον, πριν την επιλογή μεταξύ των δια-
φορετικών διαδικασιών που μπορούσαν ν’ ακολουθη-
θούν. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν και άλλες μέθοδοι,
όπως αυτές της υδρόλυσης ή της θερμικής επεξεργασίας
σε χερσαίες εγκαταστάσεις ορισμένων χωρών. Για τη μέ-
θοδο της υδρόλυσης υπήρχαν από την αρχή ενστάσεις
από ειδικούς επιστήμονες για το αν αποτελεί την ενδε-
δειγμένη μέθοδο (μεγάλες ποσότητες επικίνδυνων απο-
βλήτων, βαθμός αποτελεσματικότητας ανάλογα με την κα-

θαρότητα των χημικών
κ.ά.). Ωστόσο, ακόμη
και αν η ενδεδειγμένη
μέθοδος ήταν η συγκε-
κριμένη, δεν υπάρχει πει-
στική απάντηση, από τη
σκοπιά της προστασίας
της δημόσιας υγείας και
του περιβάλλοντος, στο
ερώτημα γιατί να πραγ-
ματοποιηθεί εν πλω,
χωρίς προηγούμενη εμ-
πειρία, με τόσο μεγάλο
κίνδυνο;

Το ότι, για παρά-
δειγμα, ένα μέρος των
χημικών «1ης προτεραι-
ότητας» και τα χημικά

«2ης προτεραιότητας» από τη Συρία μεταφέρονται στις
ΗΠΑ και άλλες χώρες για να καταστραφούν δείχνει ότι
δεν είναι τεχνικό το ζήτημα, αλλά πολιτικό. Η επιλογή της
διαδικασίας δεν πραγματοποιήθηκε με κριτήριο τις λαϊκές
ανάγκες. Τα πραγματικά συμφέροντα των λαών της περιο-
χής δεν έχουν καμία σχέση με κριτήρια όπως η προώθηση
επιχειρηματικών σχεδίων στον τομέα της επεξεργασίας
επικίνδυνων αποβλήτων και ιμπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς στην περιοχή (παρουσία πολεμικών πλοίων, ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις με πρόσχημα την ύπαρξη χημικών
όπλων κλπ.).

Πέραν των υπαρκτών κινδύνων από τη διαδικασία κατα-
στροφής των χημικών από τη Συρία όπως έχει προχωρήσει
έως σήμερα, η πιθανότητα ν’ αποτελεί μια πιλοτική εφαρ-
μογή για να συνεχιστούν ανάλογες επιχειρήσεις στο μέλ-
λον στην περιοχή της Μεσογείου είναι υπαρκτή. Τα σύν-
νεφα του ιμπεριαλιστικού πολέμου που μαζεύονται στην
ευρύτερη περιοχή ενισχύουν αυτήν την ανησυχία. 

Η ΟΓΕ συμμετέχει ενεργά στον αγώνα ενάντια στα ιμπε-
ριαλιστικά σχέδια που απειλούν το περιβάλλον, την Υγεία,
την ειρήνη, τα δικαιώματα των λαών της περιοχής. Ο αγώνας
αυτός δεν πρέπει να είναι αποσπασματικός. Μπορεί ν’ απο-
τελέσει έναν ακόμα κρίκο στην πάλη του κινήματος ενάντια
στον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη σε κάθε
χώρα και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες όπως η ΕΕ και το
ΝΑΤΟ που την στηρίζουν. Ο αγώνας για το ζήτημα της κα-
ταστροφής χημικών όπλων πρέπει και μπορεί να συνδεθεί
με τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες για να κλείσει η βάση της
Σούδας και όλες οι στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ και της
ΕΕ, για την απεμπλοκή της χώρας από τα ιμπεριαλιστικά πο-
λεμικά σχέδια. Για να έχει συνέχεια και διάρκεια, πρέπει ν’
αναδεικνύει τη μόνη ελπιδοφόρα προοπτική, την κοινωνι-
κοποίηση των μονοπωλίων, την αποδέσμευση από το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ με το λαό στην εξουσία.
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Τα κορίτσια δεν πρέπει 
ν’ αποκτούν μόρφωση

Στις 15 Απρίλη, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης διέδιδαν την
είδηση της απαγωγής εκατοντάδων μαθητριών από λύ-

κειο θηλέων σε χωριό της Βορειοανατολικής Νιγηρίας, την
οποία είχαν πραγματοποιήσει ένοπλοι ισλαμιστές «εξτρεμι-
στές» της οργάνωσης «Μπόκο Χαράμ» (η επωνυμία της ορ-
γάνωσης σημαίνει «η δυτική εκπαίδευση είναι απαγορευ-
μένη». Πρόκειται για μια ισλαμική οργάνωση που επιδιώκει
τη διά της βίας επιβολή ισλαμικού νόμου σε όλη τη Νιγηρία).
Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε μόλις ένα 24ωρο μετά
από την πολύνεκρη βομβιστική επίθεση που είχε εξαπολύσει
η ίδια οργάνωση σε σταθμό λεωφορείων της πρωτεύουσας
Αμπούτζα, με θύματα δεκάδες νεαρούς εργάτες και εργά-
τριες που περίμεναν τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας για να
πάνε στις δουλειές τους. Το δε Φλεβάρη, είχε προηγηθεί και
η αποτρόπαια σφαγή και το κάψιμο τουλάχιστον 29 μαθητών
λυκείου σε οικοτροφείο ξανά της Βορειοανατολικής Νιγηρίας
από την «Μπόκο Χαράμ».

Η οργάνωση –διαμέσου του ηγέτη της, Αμπουμπακάρ Σε-
κάου– ανέλαβε την ευθύνη της απαγωγής των μαθητριών
και δήλωσε ότι «απαγάγαμε τα κορίτσια σας γιατί (...) πρέπει
να σταματήσει η δυτική παιδεία. Τα κορίτσια πρέπει να παρα-
τήσουν το σχολείο και να παντρευτούν. Στο όνομα του Αλλάχ
θα τα πουλήσουμε».

Αμέσως μετά, οι ιμπεριαλιστές ανέλαβαν... δράση για να...
σώσουν τις μαθήτριες και γενικότερα το βασανισμένο λαό της
Νιγηρίας...:

Καταρχάς, ο Νιγηριανός πρόεδρος, που παρακολουθούσε
τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Μπόκο Χαράμ εδώ και μια
10ετία, πότε άπρακτος και πότε προχωρώντας στη λήψη σπα-
σμωδικών μέτρων (κυρίως αστυνομικού και στρατιωτικού
χαρακτήρα), εμφανίστηκε ικανοποιημένος από τις υποσχέ-
σεις ΗΠΑ, Γαλλίας, Βρετανίας, ακόμη και Κίνας, για «βοή-
θεια» στον εντοπισμό και την απελευθέρωση των εκατοντά-
δων μαθητριών. Πρόκειται βέβαια για έναν αστό πολιτικό που
υπηρετεί την ντόπια πλουτοκρατία και τα διεθνικά μονοπώλια
τα οποία απομυζούν τον πλούτο που παράγει ο λαός, και είναι
συνυπεύθυνος για τη φτώχεια και την εξαθλίωση που κατά
καιρούς οδηγεί χιλιάδες απελπισμένους στους σκοταδιστές
της «Μπόκο Χαράμ».

Από την άλλη, η Γαλλία του «σοσιαλιστή» Φρανσουά Ολάντ
«στάθμευσε» περίπου 3.000 στρατιώτες σε γειτονικές με τη

Νιγηρία χώρες για να βοηθήσει «στην αντιμετώπιση» των ισ-
λαμιστών ενόπλων της οργάνωσης στην ευρύτερη περιοχή.
Ενώ στη Νιγηρία εμφανίστηκε και ένα κλιμάκιο τουλάχιστον
20 Αμερικανών ειδικών στρατιωτικών αξιωματούχων από
τη διοίκηση του αμερικανικού στρατού για την Αφρική, πρα-
κτόρων και διαπραγματευτών του FBI, στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας των ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τη διεθνή κατακραυγή
για την απαγωγή ώστε να έχουν μεγαλύτερο λόγο και ρόλο
στην πολυπληθή χώρα, που είναι ταυτόχρονα και η μεγαλύ-
τερη οικονομία της Υποσαχάριας Αφρικής. Παράλληλα, εμ-
φανίστηκε και κλιμάκιο εμπειρογνωμόνων από τη Βρετανία
–εμπειρογνώμονες που δε θα ασχολούνταν μόνο με την απα-
γωγή, αλλά και με την αναζήτηση «μακροπρόθεσμων αντι-
τρομοκρατικών λύσεων» ώστε να εμποδιστούν τέτοιες επι-
θέσεις στο μέλλον και για να ηττηθεί η «Μπόκο Χαράμ».
Τέλος, δεκάδες «διασημότητες», από την «πρώτη κυρία» των
ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα, μέχρι το Βρετανό πρωθυπουργό, Ντέι-
βιντ Κάμερον, και τον Πάπα της Καθολικής Εκκλησίας, Φραγ-
κίσκο, ζήτησαν «να επιστρέψουν τα κορίτσια»...

Έτσι λοιπόν, από τη μια υπάρχει η «Μπόκο Χαράμ» (και
όλες οι τέτοιου είδους οργανώσεις σε διάφορες χώρες του
κόσμου), ηγετικά στελέχη της οποίας διατηρούν στενές σχέ-
σεις με μέλη της αστικής τάξης, καθώς στο παρελθόν έχουν
καταγγελθεί περιπτώσεις χρηματοδότησης και εξοπλισμού
τους ακόμη και από κυβερνήτες πολιτειών από ευρύ φάσμα
αστικών κομμάτων, και η οποία αιματοκυλάει το λαό και χει-
ραγωγεί τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα, αποτελώντας ένα
πολύ καλό πρόσχημα για κάθε είδους παρέμβαση.

Από την άλλη, έχουμε τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που,
αξιοποιώντας τα συγκεκριμένα γεγονότα, πήραν θέση για τον
έλεγχο του τεράστιου πλούτου της Υποσαχάριας Αφρικής...

Παιδιά και γυναίκες – έρμαια 
της σεξουαλικής βίας

Στις αρχές του Ιούλη, καταγγέλθηκε πως ένα κορίτσι 6 ετών
βιάστηκε από δύο γυμναστές μέσα σε ένα σχολείο στην πόλη
Μπάνγκαλορ, η οποία θεωρείται το κέντρο της ινδικής βιο-
μηχανίας στον τομέα της τεχνολογίας. 

Αυτό ήταν το τελευταίο περιστατικό στη σειρά των σεξουα-
λικών επιθέσεων στην Ινδία που απασχολούν διαρκώς την
επικαιρότητα, μετά από το βιασμό και το βάναυσο ξυλοδαρμό
που είχε ως αποτέλεσμα τελικά να χάσει τη ζωή της μία
23χρονη φοιτήτρια στο Νέο Δελχί το Δεκέμβρη του 2012.

Η δε ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ινδίας είχε... υποσχεθεί

Η υποκρισία των ιμπεριαλιστών
σε όλο της το μεγαλείο...

Βούλα Λίτσιου,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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τότε μια πιο ταχεία απόδοση δικαιοσύνης για τέτοιες υποθέ-
σεις, ενώ έχει καταστήσει πιο αυστηρό το νομικό πλαίσιο για
τη σεξουαλική βία έκτοτε. Παρόλ’ αυτά, οι βιασμοί παραμέ-
νουν στην ημερήσια διάταξη...

Ακρωτηριασμένες = «αγνές» γυναίκες
Το Φλεβάρη, δημοσιεύτηκε έκθεση της UNICEF, σύμφωνα

με την οποία, σχεδόν ένα στα πέντε νεαρά κορίτσια στην Υπο-
σαχάρια Αφρική εξακολουθεί να εξαναγκάζεται να υποστεί
την πρακτική του ακρωτηριασμού των γεννητικών του ορ-
γάνων.

Γενικά, ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών ορ-
γάνων είναι πιο διαδεδομένος στην Αφρική, όπου υπολογί-
ζεται ότι 92 εκατομμύρια κορίτσια πάνω των 10 ετών τον
έχουν υποστεί. Οι δε χώρες με περισσότερο από το 90% των
γυναικών και κοριτσιών να έχουν υποστεί ακρωτηριασμό
είναι η Αίγυπτος (91%), το Τζιμπουτί (93%), η Γουινέα (96%)
και η Σομαλία (98%). Η πρακτική αυτή χάνεται στα βάθη των
αιώνων και δε συνδέεται με συγκεκριμένη θρησκεία, καθώς
τόσο μουσουλμάνοι όσο και χριστιανοί και ανιμιστές την
εφαρμόζουν. Σε δε άλλες χώρες, όπως η Κένυα, η Αιθιοπία,
η Σενεγάλη, η Γκάνα, η Λιβερία, ο ακρωτηριασμός των γυ-
ναικείων γεννητικών οργάνων είναι στενά συνυφασμένος με
αντιλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες, η θέση της γυναίκας πρέ-
πει να είναι σε κάθε έκφανση της ζωής της υποδεέστερη.
Υφίσταται για να υπηρετεί τις ανάγκες του συζύγου της. Τα
κορίτσια ακρωτηριάζονται για να ελεγχτεί η σεξουαλικότητά
τους. Όσες είναι ακρωτηριασμένες θεωρούνται «όμορφες»,
«καθαρές» και «αγνές». Ανάλογα με την περιοχή, οι ηλικίες
που τα κορίτσια «κόβονται» ξεκινούν από βρέφη και φτάνουν
μέχρι 20 ετών. Ο ακρωτηριασμός αποτελεί τελετή ενηλικίω-
σης και θεωρείται ότι γίνεται για το καλό του κοριτσιού. Δε
θεωρείται κάτι αρνητικό. Εκτός του ότι προκαλεί πιθανό θά-
νατο των κοριτσιών, αν όμως επιζήσουν, τους δημιουργούν-
ται φρικτοί πόνοι, σηψαιμία, μολύνσεις, χρόνια κατακράτηση
ή ακράτεια ούρων, υπογονιμότητα και επιπλοκές κατά τη
γέννα, οι οποίες αυξάνουν το ποσοστό των θανάτων στα νε-
ογέννητα.

Τα υποκριτικά... δάκρυα των ιμπεριαλιστών...
Αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια

γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Μια πραγματικότητα που μας γε-
μίζει οργή, αλλά για την οποία πρέπει να εξετάσουμε ποια
είναι εν τέλει τα βαθύτερα αίτιά της. Πρόκειται για χώρες που
είναι καπιταλιστικά αναπτυσσόμενες και στις οποίες βλέ-
πουμε να επιβιώνουν και να αναπαράγονται ξεπερασμένες
και αντιδραστικές αντιλήψεις, κύρια για τις γυναίκες των λαϊ-
κών στρωμάτων. Διότι παντού οι αστές –ακόμη και σ’ αυτές
τις χώρες– έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν αρκετά κα-
λύτερα τη ζωή τους απ’ ό,τι οι γυναίκες των λαϊκών στρωμά-
των...

Το γεγονός ότι αυτές οι χώρες βρίσκονται σε καπιταλιστική
ανάπτυξη δε σημαίνει ότι οι γυναίκες εκεί έχουν μια «καλή»
ζωή. Ίσα-ίσα, οι  γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων εξακο-
λουθούν να βιώνουν τη φτώχεια και την εξαθλίωση, γιατί έτσι

πρέπει να είναι η ζωή τους και στον καπιταλισμό. Στον καπι-
ταλισμό, εάν ανήκουν στην εργατική τάξη και στα χαμηλά
λαϊκά στρώματα, οι γυναίκες αυτές αξιοποιούνται για να συμ-
βάλλουν με την εργασία τους στην αύξηση των κερδών των
μονοπωλίων και μόνο. Και έτσι, όσο εντείνεται η ταξική εκ-
μετάλλευση τόσο παραμένει ισχυρή και η φυλετική κατα-
πίεση. Διότι στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες αυτά τα δύο πάνε
χέρι-χέρι. Και ακριβώς γι’ αυτόν το λόγο επιβάλλεται να πα-
ραμένει ισχυρή η φυλετική τους καταπίεση και «κατωτερό-
τητα», που παίρνει αυτές τις βάναυσες μορφές που περιγρά-
ψαμε παραπάνω. Δεν τους επιτρέπεται η μόρφωση, γιατί επί
της ουσίας αντιμετωπίζονται ως «υλικά αντικείμενα» και όχι
ως σκεπτόμενοι άνθρωποι. Πρέπει να υπάρχουν μόνο ως
αναπαραγωγικά εργαλεία που ζουν σε άθλιες συνθήκες και
ως σεξουαλικά αντικείμενα που οφείλουν να υφίστανται υπά-
κουα την αντρική βία, ενώ δεν έχουν το δικαίωμα να απο-
λαμβάνουν και την ελάχιστη χαρά στη σεξουαλική διαδικα-
σία, εξ ου και το στοιχείο του ακρωτηριασμού. Σε αυτές τις
χώρες βλέπουμε, δηλαδή, τη διπλή καταπίεση της γυναίκας
σε μια βάρβαρη εκδοχή της (χωρίς να θεωρούμε βέβαια ότι
αυτό που βιώνουμε οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων στις
ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες δεν είναι βαρβαρότητα)
σε ό,τι έχει να κάνει με την πλευρά της φυλετικής καταπίεσης. 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι... φιλεύσπλαχνοι
ιμπεριαλιστές, οι οποίοι αξιοποιούν κατά το δοκούν αυτές τις
καταστάσεις, με σκοπό –ποιον άλλο;– να επεμβαίνουν και να
προωθούν τα συμφέροντά τους σε αυτά τα μέρη του κόσμου.
Διότι, όπως τονιζόταν και στην εισήγηση της ΟΓΕ στην ημε-
ρίδα που πραγματοποιήθηκε σε διεθνές επίπεδο –με οργα-
νώσεις της ΠΔΟΓ– τον περασμένο Νοέμβρη του 2013 στην
Αθήνα για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, «οι δρόμοι του πετρε-
λαίου, του φυσικού αερίου (σ.σ.: και συνολικά της ενέργειας)
είναι βαμμένοι με αίμα». Δεν τους πιάνει λοιπόν ο συναισθη-
ματισμός τους ιμπεριαλιστές για τα όσα φρικτά βιώνουν οι
γυναίκες σε αυτές τις χώρες. Να αυξήσουν τα κέρδη των μο-
νοπωλιακών ομίλων επιδιώκουν και έτσι αξιοποιούν αυτά
τα φαινόμενα για να βάλουν καλύτερα «πόδι» σε αυτές τις
χώρες. Ας αφήσουν λοιπόν τα κροκοδείλια δάκρυα οι διά-
φορες «πρώτες κυρίες», γιατί δεν πείθουν κανέναν...

Χρέος μας είναι να εντείνουμε τον αγώνα μας ως ριζοσπα-
στικό γυναικείο κίνημα για να εξαλείψουμε τη διπλή κατα-
πίεση που βιώνουν οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων στη
χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Να παλέψουμε για μια
κοινωνία που θα τοποθετήσει τη γυναίκα του καθημερινού
μόχθου και αγώνα στο βάθρο που της αξίζει και που θα ικα-
νοποιήσει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες της, γιατί στο επί-
κεντρό της θα έχει τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη των μονο-
πωλίων.

σ.σ.: Ωστόσο υπάρχει κι ένα άλλο είδος «φιλεύσπλαχνων»
ιμπεριαλιστών απέναντι στις  γυναίκες. Βλέπουμε πώς αντι-
μετωπίζουν οι Ισραηλινοί ιμπεριαλιστές τις Παλαιστίνιες γυ-
ναίκες, ειδικά το τελευταίο διάστημα: Προσπαθούν να τις εξο-
λοθρεύσουν μαζί με τα παιδιά τους... Αλλά, όπως λέει και ο
ποιητής, «κάνετε τα πάντα για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε
πως είμαι σπόρος»!
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Γυναίκες των εργατικών-λαϊκών οικογενειών, 
εμπρός να δυναμώσουμε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα 

και την Κοινωνική Συμμαχία!

Στις 30 Ιούνη, αντιπροσωπία της ΟΓΕ και του ΠΑΜΕ βρέ-
θηκε στο Βελιγράδι για να παραδώσει τη διεθνιστική
βοήθεια που συγκέντρωσε η Κοινωνική Συμμαχία για τη

στήριξη των πληγέντων από τις καταστροφικές πλημμύρες στη
Σερβία.

Ο Ιούλης σημαδεύτηκε από τις φονικές επιθέσεις των Ισ-
ραηλινών ιμπεριαλιστών στη Λωρίδα της Γάζας και τις κινητο-
ποιήσεις του ελληνικού λαού ενάντια στην αιματοχυσία. Η
ΟΓΕ, από την πρώτη στιγμή έναρξης των ισραηλινών επιδρο-
μών, κατήγγειλε τη δολοφονική πολεμική μηχανή του Ισραήλ
που χτυπάει αμάχους και παιδιά ξεκληρίζοντας ολόκληρες οι-
κογένειες κι εξέφρασε την αμέριστη αλληλεγγύη της στον Πα-
λαιστινιακό λαό. Οι γυναίκες της ΟΓΕ συμμετείχαν μαζικά στις
δεκάδες κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια που διοργανώθη-
καν από την Κοινωνική Συμμαχία και την ΕΕΔΥΕ στην Αθήνα,
αλλά και σε όλη τη χώρα, με αίτημα την άμεση παύση των ισ-
ραηλινών επιθέσεων. Επιπλέον, ανταποκρίθηκαν άμεσα στο
κάλεσμα του ΠΑΜΕ για τη συγκέντρωση και αποστολή χρη-
μάτων και φαρμακευτικού υλικού στη Γάζα. 

Καταγγέλλοντας τα κρούσματα αυταρχισμού της κυβέρνη-
σης ενάντια στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, η ΟΓΕ κά-
λεσε τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις νέες γυναίκες να δώσουν
απάντηση στο δόγμα «νόμος και τάξη», συμμετέχοντας μαζικά
στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της 9ης Ιούλη, αλλά και
στη συγκέντρωση ενάντια στο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ το από-
γευμα της ίδιας μέρας. Στη σχετική ανακοίνωση, η ΟΓΕ υπο-
γράμμιζε ότι τόσο η επιστράτευση των απεργών της ΔΕΗ όσο
και η αγωγή της κυβέρνησης ενάντια στην αποχή - απεργία
διαρκείας της ΑΔΕΔΥ από την «αξιολόγηση» εντάσσονται
στην προσπάθεια καταστολής και ποινικοποίησης των εργα-
τικών και λαϊκών αγώνων. Παράλληλα, καλούσε σε επαγρύ-
πνηση και πάλη ενάντια στο νέο νόμο που στοχεύει στον πε-
ριορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, θέτοντας πρόσθετα εμ-
πόδια στο απεργιακό δικαίωμα, στη δράση και τη λειτουργία
των σωματείων. 

Δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργα-
σίας για το ζήτημα του επιδόματος τοκετού πραγματοποίησε
η ΟΓΕ στις 14 Ιούλη, απαιτώντας να παρθούν πίσω τα ειδο-
ποιητήρια με τα οποία το ΙΚΑ ζητά από μητέρες να επιστρέ-
ψουν το επίδομα, διεκδικώντας παράλληλα την επαναφορά
του για όλες τις γυναίκες. Σε συνέχεια της κινητοποίησης, αν-
τιπροσωπία του Προεδρείου της ΟΓΕ συναντήθηκε στις 22
Ιούλη με τον υφυπουργό Εργασίας. Η αντιπροσωπία τόνισε
ότι είναι απαράδεκτο να λαμβάνουν μητέρες «ραβασάκια» με
τα οποία το ΙΚΑ τις καλεί να επιστρέψουν ως «αχρεωστήτως
καταβληθέν» το επίδομα, γιατί τους καταβλήθηκε μετά από
την κατάργησή του από τον ΕΟΠΥΥ το Νοέμβρη του 2012.
Μάλιστα επέδωσε στον υφυπουργό σχετικά έγγραφα με τα
οποία μητέρες ενημερώθηκαν πως πρέπει να επιστρέψουν έν-
τοκα το ποσό των 900 ευρώ μέσα σε 15 μέρες, διαφορετικά
θ' αντιμετωπίσουν διαδικασίες κατασχέσεων. Εκ μέρους της
ΟΓΕ τονίστηκε ότι παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν σε όλη

τη χώρα. Ήδη, δεκάδες μητέρες που αντιμετωπίζουν το πρό-
βλημα έχουν έρθει σε επαφή με την ΟΓΕ είτε κεντρικά είτε με
τους Συλλόγους/Ομάδες της σε όλη την Ελλάδα. Η αντιπρο-
σωπία ξεκαθάρισε τη θέση της Ομοσπονδίας, πως είναι ανε-
πίτρεπτο το ποσό του επιδόματος να χορηγείται μόνο στις πε-
ριπτώσεις τοκετού στο σπίτι, και υπογράμμισε πως οι Σύλλο-
γοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ διεκδικούν επίδομα τοκετού για
όλες τις γυναίκες, εργαζόμενες στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό
τομέα, αγρότισσες, αυτοαπασχολούμενες, άνεργες και ανα-
σφάλιστες, σα μια ελάχιστη παροχή προς τη λαϊκή οικογένεια.
Ο υφυπουργός ισχυρίστηκε ότι δε γνώριζε το πρόβλημα και
δεσμεύτηκε να εξετάσει το ζήτημα των γυναικών που έχουν
βρεθεί «χρεωμένες». Όσο για την επαναφορά του επιδόματος
τοκετού, υποστήριξε ότι η ικανοποίηση του αιτήματος θα δη-
μιουργούσε «δημοσιονομικό πρόβλημα».

Στις 25 Ιούλη η ΟΓΕ συμμετείχε στην εκδήλωση τιμής και
μνήμης για την 34η επέτειο της δολοφονίας της φοιτήτριας
Σωτηρίας Βασιλακοπούλου έξω από το εργοστάσιο της
ΕΤΜΑ. Τη σεμνή εκδήλωση διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Ερ-
γατοϋπαλλήλων Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος
Ελλάδας (ΟΕΚΙΔΕ) και οι Επιτροπές Αγώνα Παντείου του
ΜΑΣ. Αντιπροσωπία της ΟΓΕ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο
που έχει στηθεί για τη Σωτηρία, η οποία στις 28 Ιούλη του
1980 δολοφονήθηκε από την εργοδοσία της ΕΤΜΑ την ώρα
που μοίραζε προκηρύξεις για την απεργία έξω από το εργο-
στάσιο.

Και μια μικρή ανάπαυλα για μια πολιτιστική ανάσα... Στις 2-
3 Αυγούστου η ΟΓΕ διοργάνωσε εκδρομή σε Επίδαυρο-Ναύ-
πλιο, που περιελάμβανε, εκτός των άλλων, επίσκεψη στο Αρ-
χαίο Θέατρο Επιδαύρου και παρακολούθηση της κωμωδίας
του Αριστοφάνη Βάτραχοι.

Λίγες μέρες μετά, στις 7 Αυγούστου, οι γυναίκες της ΟΓΕ
συμμετείχαν στην περικύκλωση της Ακρόπολης και την αντιιμ-
περιαλιστική εκδήλωση της ΕΕΔΥΕ, καταδικάζοντας το έγ-
κλημα των ιμπεριαλιστών σε Χιροσίμα - Ναγκασάκι. 

Στις 20 Αυγούστου αντιπροσωπία της ΟΓΕ επισκέφτηκε την
πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον
Παλαιστίνιο πρέσβη, Μαρουάν Τουμπασί. Η Πρόεδρος της
ΟΓΕ, Μαιρήνη Στεφανίδη, επικεφαλής της αντιπροσωπίας, πα-
ρέδωσε στον πρέσβη την κοινή διακήρυξη με την οποία η ΟΓΕ
και δεκάδες οργανώσεις - μέλη της Παγκόσμιας Δημοκρατικής
Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ) απ’ όλο τον κόσμο εξέφρα-
σαν την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό, κατήγγει-
λαν την επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, αλλά και τη στήριξη που
παρείχαν στη σφαγή του λαού της Παλαιστίνης ΗΠΑ και ΕΕ.

Στις 7 Σεπτέμβρη, η ΟΓΕ επισκέφτηκε το ιστορικό Μακρο-
νήσι, για ν’ αποτίσει φόρο τιμής στις 1.200 αδούλωτες εξό-
ριστες και σε όλους τους αγωνιστές που άντεξαν τα βασανι-
στήρια στα οποία τους υπέβαλε η αστική τάξη της χώρας μας
και στάθηκαν ορθοί. Εμπνευσμένες από τον ηρωισμό των χι-
λιάδων Μακρονησιωτών, αντρών και γυναικών, συνεχί-
ζουμε...
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«Τράπεζα Θεμάτων» και οι γενικότερες 
αντιδραστικές αλλαγές στην Εκπαίδευση

Ολυμπία Χαλτσοτάκη, 
πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Αργυρούπολης

Σε πορεία ισοπέδωσης των μορφωτικών δικαιωμάτων
βαδίζει η κυβέρνηση, ιδιαίτερα των παιδιών της λαϊ-
κής-εργατικής οικογένειας. Όσα έχουν γίνει και όσα

δρομολογούνται να γίνουν φέρνουν σε αδιέξοδο και φθεί-
ρουν ψυχικά γονείς και μαθητές. 

Έχουν ήδη επιβεβαιωθεί οι προβλέψεις του ταξικού συν-
δικαλιστικού κινήματος εκπαιδευτικών και γονιών για τ’ απο-
τελέσματα της εφαρμογής της «Τράπεζας Θεμάτων» στις εξε-
τάσεις της Α΄ Λυκείου, που άφησε μετεξεταστέους κατά μέσο
όρο πάνω από το 20% των μαθητών και σε περιοχές-περιο-
χές έως και 40%. Εύκολο να μαντέψουμε ποιες είναι αυτές
οι περιοχές. Με πρόσβαση στα θέματα που δόθηκε μόλις
τρεις μέρες πριν τις εξετάσεις, από ύλη που δεν είχαν διδαχτεί
οι μαθητές πάρα πολλών σχολείων (αφού, εκτός των άλλων,
πολλοί εκπαιδευτικοί έλειπαν από σχολεία με ευθύνη του
κράτους) και με βαθμό δυσκολίας που κατά γενική ομολογία
δεν απευθυνόταν σε πάνω από το 25% των μαθητών, δίκαια
μπορούμε να μιλάμε για «μαθητοκτόνο» σύστημα.

Όπως με την «Τράπεζα Θεμάτων», έτσι και οι υπόλοιπες
αλλαγές στην Παιδεία είναι φανερό ότι οδηγούν στη βίαιη
έξοδο μαθητών από το σχολείο και την ώθησή τους στην
ψευτοκατάρτιση και τη «μαθητεία» από μικρή ηλικία. Πράγμα
που επίσης επιβεβαιώνει τη θέση μας ότι είναι καθαρά πολι-
τική επιλογή οι λεγόμενες «αναδιαρθρώσεις» στην Παιδεία,
με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις σημερινές ανάγκες του εκ-
μεταλλευτικού συστήματος. Και οι ανάγκες αυτές είναι το μι-
σοκαταρτισμένο, φθηνό κι «ευέλικτο» εργατικό δυναμικό.
Εργαζόμενοι που δε θα μπορούν να διεκδικούν και που θα
υπηρετούν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των
καπιταλιστών.

Αυτά τα μέτρα που στην Ελλάδα προχωρούν σήμερα με
πρωτόγνωρη ταχύτητα έχουν εφαρμοστεί στις άλλες χώρες
εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση δεν έκρυψε ότι θεωρεί πρό-
τυπο το σκληρό-ταξικό σύστημα χωρών όπου μόλις το 30%
πάει στο Λύκειο και το 70% στην τεχνική εκπαίδευση, κυρίως
ΣΕΚ και στη συνέχεια «μαθητεία».

Φυσικά, γεννάται το ερώτημα: Είναι κακό αυτό; Είναι κακό
να υπάρχει η «σύνδεση με την αγορά;» κλπ. Η απάντησή μας
είναι ναι, είναι πολύ κακό. Στον καπιταλισμό, η Παιδεία είναι
βασικός ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους.

Η εξέλιξη της επιστήμης, η πλατιά εφαρμογή της στην πα-
ραγωγή, απαιτούν έναν άνθρωπο με πολύ υψηλότερο μορ-
φωτικό επίπεδο από εκείνο των προηγούμενων γενιών, που
θα διαθέτει γνώση των βασικών αρχών της επιστήμης, που
εφαρμόζεται στην παραγωγή και γενικότερα, ταυτόχρονα

όμως θα έχει και μια συνολική αντίληψη του κόσμου που ζει.
Μέσα από την Παιδεία δηλαδή, πρέπει ν’ αναπτύσσονται
τουλάχιστον κάποια κριτήρια και ανάλογα ο καθένας να κρί-
νει. Όμως η εξειδίκευση που προωθείται με γενικές γνώσεις
κατώτερες των αναγκών δε διαμορφώνει ανθρώπους με πο-
λύπλευρες ικανότητες, αλλά οδηγεί σε μονομέρεια και μάλι-
στα για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αφού θα εναλλάσσον-
ται στα επαγγέλματα.

Επιδιώκουν γρήγορη, λειψή μόρφωση για
τη μεγάλη μάζα των αυριανών εργαζομένων

Γνωρίζουμε ότι η γνώση είναι δύναμη. Το ζήτημα είναι
ποιος την έχει στα χέρια του και για ποιο σκοπό την χρησι-
μοποιεί. Στον καπιταλισμό χρησιμοποιείται για αντιλαϊκούς
σκοπούς και γίνεται επικίνδυνη. 

Ποιες είναι όμως αυτές οι αναδιαρθρώσεις στις οποίες εί-
μαστε αντίθετοι; Αρχίζοντας από την Προσχολική Αγωγή:
Βρεφονηπιακοί σταθμοί και νηπιαγωγεία: Ανεπάρκεια
δομών, εξοπλισμού και στελέχωσης, στένεμα των κριτηρίων
για πρόσβαση των παιδιών, ειδικά τώρα με τη μείωση της
χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ. Συγχώνευση ή και κλείσιμο
νηπιαγωγείων με νήπια που θα στοιβάζονται 25 ανά τμήμα
και στα ιδιωτικά 30 ανά παιδαγωγό. 

«Νέο Σχολείο»: Απαλλάσσεται σιγά-σιγά το κράτος από
την ευθύνη της Δωρεάν Παιδείας. Η εμπορευματοποίηση
προχωρά ακάθεκτη. Η σχολική μονάδα γίνεται αυτόνομη.
Αυτό σημαίνει ότι έχει την ευθύνη, εκτός των άλλων, της εξα-
σφάλισης οικονομικών πόρων. Έτσι κράτος, δήμος, περιφέ-
ρεια, γονείς θα πληρώνουν μέρος της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας, αλλά και πάλι δε θα φτάνουν. Οπότε θα έρθει ο χο-
ρηγός επιχειρηματίας να συμπληρώσει τα οικονομικά του
σχολείου, με το αζημίωτο φυσικά (διαφήμιση των προϊόν-
των του, ιδεολογική παρέμβαση μέσω μαθημάτων). Όποιο
σχολείο εξασφαλίζει καλό χορηγό, άρα θα εφαρμόζει και
το ανάλογο πρόγραμμα, θα αξιολογείται καλύτερα κι έτσι
θα παίρνει την ανάλογη χρηματοδότηση από το κράτος.

Οι δήμοι, εκτός της συντήρησης των σχολικών κτηρίων,
έχουν αναλάβει και τη χρηματοδότησή τους και τις μετακι-
νήσεις των μαθητών. Η υποχρηματοδότηση διευκολύνει τη
διείσδυση των μονοπωλιακών συγκροτημάτων και διαφό-
ρων οργανισμών, με πρόσχημα την αλληλεγγύη, υλικοτε-
χνική υποστήριξη, εκπαιδευτικά ταξίδια κλπ. 

Συγχωνεύσεις σχολείων, που ξεκίνησαν ήδη από το
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2000, οδηγούν στη δημιουργία «Πολυδύναμων Σχολικών
Κέντρων», που θα γίνουν πιο δελεαστικά για τους επιχειρη-
ματίες που θα θέλουν να επενδύσουν. Θα καταλήξουμε με
ασυντήρητα πολυπληθή σχολεία, με υποβαθμισμένη εκπαι-
δευτική διαδικασία, με κινδύνους ατυχημάτων και ασθε-
νειών, ιδιαίτερα στις λαϊκές περιοχές.

Το νέο αναλυτικό πρό-
γραμμα σπουδών διαιωνί-
ζει την υποβάθμιση των
βασικών μαθημάτων, προ-
σανατολίζεται στις δεξιό-
τητες και στον έλεγχο της
σκέψης των νέων ανθρώ-
πων. Η προπαγάνδιση της
«καλής» ΕΕ και του καπιτα-
λισμού, της επιχειρηματι-
κότητας και των «ευεργε-
τών» ήδη έχει μπει σε σχε-
δόν κάθε σχολική βαθ-
μίδα. Φυσικά, ούτε λέξη
για την έννοια της κοινωνι-
κής τάξης, παρά μόνο για
κάποιες αόριστες «συλλο-
γικότητες» και παρόμοια πράγματα.

Από την άλλη, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών σπρώ-
χνονται έξω από το σχολείο, έξω από τη μόρφωση με κάθε
τρόπο. Είτε με τον ταξικό διαχωρισμό σε Γενικό και Τεχνικό
Λύκειο είτε με την «Τράπεζα Θεμάτων» που αποδεκάτισε
τους μαθητές. Ήδη η Ομοσπονδία των ιδιοκτητών φροντι-
στηρίων ανέφερε ότι αυξήθηκαν κατά 15% οι εγγραφές στην
Α΄ Λυκείου, οπότε με την πλήρη εφαρμογή της «Τράπεζας
Θεμάτων» στο Λύκειο θα δοθεί καλός μποναμάς στην πα-
ραπαιδεία. Συμπέρασμα: Όποιος έχει να πληρώσει θα προ-
χωρά. Όποιος δεν έχει, θα καταλήγει στις Σχολές Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) για δεξιότητες μιας χρήσης χωρίς
επαγγελματικά δικαιώματα και κακοπληρωμένος. 

Μετά από το «Νέο» Λύκειο ακολουθεί το «νέο» πανεπι-
στήμιο, ΤΕΙ, ΑΕΙ. Στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ οι πρυτανικές αρχές θα
έχουν το ρόλο του μάνατζερ για να διασφαλίζουν τη σύν-
δεση πιο ανοιχτά και πιο επίσημα με μέρος της αγοράς. 

Όποιοι σπουδαστές τελικά τα καταφέρουν να προσπερά-
σουν όλα τα εμπόδια θα εισαχθούν σ’ ένα τμήμα του πανε-
πιστημίου ή του ΤΕΙ, όπου θα μαζεύουν πιστωτικές μονάδες
από διάφορα αντικείμενα και στο τέλος μπορεί να πάρουν
πτυχίο, που θα είναι και υποβαθμισμένο, γιατί και οι σχολές
θα κατηγοριοποιηθούν και πολλές θα υποβαθμιστούν.

Ήδη ο νόμος - πλαίσιο οδηγεί σε πτυχία πολλαπλών τα-
χυτήτων, υποβαθμισμένα στο σύνολό τους σε σχέση με σή-
μερα. Οδηγεί σε εμβάθυνση της επιχειρηματικής λειτουργίας
των ιδρυμάτων, κατάργηση του ασύλου, βάζει ταφόπλακα
στην όποια Δημόσια και Δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση 

Οι εξελίξεις με τις συγχωνεύσεις συνδέονται επιπλέον
άμεσα με την αναγνώριση των κολεγίων και το άνοιγμα της
εκπαιδευτικής αγοράς. Τα νέα Τμήματα που θα δημιουργη-
θούν τελικά από τις συγχωνεύσεις είναι στόχος να είναι πιο
ευέλικτα και υπό την ενιαία ομπρέλα της «διά βίου μάθησης»,

δηλαδή του συστήματος παροχής πιστοποιητικών και σεμι-
ναρίων από ΑΕΙ, ΤΕΙ, κολέγια, ΙΕΚ.

Είναι φανερό ότι και στον ευαίσθητο τομέα της Ειδικής
Αγωγής ακολουθείται η ίδια αντιλαϊκή πολιτική, όπου κυβέρ-
νηση-ΕΕ επιδιώκουν όλα τα κοινωνικά αγαθά να μετατρα-
πούν σε εμπορεύματα και η πρόσβαση σε αυτά να καθορί-

ζεται από την τσέπη της λαϊ-
κής οικογένειας.

Τα παραπάνω δεν είναι τα
μόνα «κακά» που έρχονται
στην πολύπαθη Παιδεία
μας. Οι δαπάνες συνεχώς
μειώνονται (άλλωστε γρά-
ψαμε και παραπάνω ότι στό-
χος είναι η απαλλαγή του
κράτους από αυτές). Οι διο-
ρισμοί εκπαιδευτικών έφτα-
σαν σε ιστορικό χαμηλό
επίπεδο: 95 νηπιαγωγοί, 17
δάσκαλοι κι 100 καθηγητές
όλων των ειδικοτήτων. Να
μην αναφερθούμε ξανά στο
θέμα της αμοιβής τους και

της «αξιολόγησης»...
Και στο βάθος-βάθος ήδη αρχίζει να διαφαίνεται ο φόβος

της εφαρμογής των voucher, αφού ήδη εφαρμόζονται σε
Αγγλία, ΗΠΑ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία, Δανία,
Ολλανδία κ.α. Το κουπόνι θα δίνεται στους γονείς κάθε παι-
διού και θ’ αντιστοιχεί στα έξοδα της φοίτησής του για ένα
έτος σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο (με συμμετοχή στο
ιδιωτικό φυσικά).

Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων, εδώ και λίγο
καιρό, ζητούν επιτακτικά από την κυβέρνηση κρατική χρημα-
τοδότηση μέσω εκπαιδευτικών κουπονιών και φαίνεται ότι
κατά πάσα πιθανότητα θα την λάβουν. Με αυτόν τον τρόπο
όχι μόνο θα σώσει οικονομικά πολλούς σχολάρχες, αλλά
θα χρησιμοποιήσει τη μετατόπιση πολλών παιδιών από τα
δημόσια στα ιδιωτικά σχολεία, για να ελαττωθεί ο αριθμός
των μαθητών που φοιτούν στα δημόσια σχολεία, κι έτσι
αυτά να οδηγούνται στη συγχώνευση ή στο κλείσιμο, μη λο-
γαριάζοντας τις συνέπειες μιας τέτοιας πολιτικής που, όπως
δείχνουν τα στοιχεία στις χώρες που εφαρμόστηκε, είναι
ολέθρια από πολλές πλευρές.

Παλεύουμε για μια άλλη Παιδεία

Το πλαίσιο πάλης για ενιαία, αποκλειστικά δημόσια και
δωρεάν Παιδεία, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας παραμένει για μας αναλλοίωτο.

Γνωρίζουμε πού μας οδηγούν, γνωρίζουμε ότι χρησιμο-
ποιούν την Παιδεία ως όπλο τους. Πρέπει να τους σταματή-
σουμε όμως, χρησιμοποιώντας τα δικά μας όπλα, που είναι
η ταξική ενότητα και ο αγώνας μέσα από την Κοινωνική Συμ-
μαχία. Γιατί, όπως έλεγε και ο Δ. Γληνός: 

Δε μαθαίνουμε για να μαθαίνουμε, μαθαίνουμε για να κα-
λυτερεύσουμε τη ζωή μας και τον κόσμο!
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Για πολλές δεκαετίες, η συνταγή που έλεγε πως οι «ταπει-
νοί και καταφρονεμένοι» ανέβαιναν «κοινωνική κατη-

γορία» διά του επαγγέλματος υπήρξε ασυναγώνιστη. Αν
ήθελαν να ξεφύγουν από το «βάλτο» της χειρωνακτικής
βιοπάλης και την ανασφάλεια του μεροκάματου, τα παιδιά
των λαϊκών οικογενειών έπρεπε να επιλέξουν ένα πιο
«αξιοπρεπές» επάγγελμα από εκείνο των γονιών τους. Το
παιδί της ράφτρας γινόταν γιατρός, του τεχνίτη δικηγόρος,
της εργάτριας μηχανικός, του ψιλικατζή «επιχειρηματίας» κι
έτσι άνοιγε ο δρόμος για μια κάπως πιο άνετη ζωή. Δεν
έμενε παρά η «κοινωνική αποδοχή». Να πειστούν δηλαδή
εκείνοι που τους επέτρεψαν την «άνοδο» πως οι νεοφερ-
μένοι έχουν υιοθετήσει τα ήθη της καινούργιας τους «κα-
τηγορίας». Και να υπηρετούν στο εξής την τάξη που τους
«αποδέχτηκε», είτε ως υπάλληλοί της είτε –σε κάποιες πε-
ριπτώσεις– ως νεοαποκτηθέντα μέλη της. 

Φυσικά, για όλες τις οικογένειες –τότε, τώρα και στο διη-
νεκές– ένα από τα πιο μόνιμα άγχη είναι αυτό που σχετίζε-
ται με το μέλλον των παιδιών.

«Διάβαζε για να μπεις στο Πανεπιστήμιο! Εργάτης θα γί-
νεις;…»

Καθημερινή η γκρίνια πολλών μανάδων και πατεράδων
από τις λαϊκές οικογένειες στα κάπως φυγόπονα παιδιά
τους. «Κομμώτρια θα καταντήσεις… Σκουπιδιάρης!», απει-
λούσαν τους μικρούς «ανεπρόκοπους» οι μεροκαματιάρη-
δες γονείς, που τρόμαζαν μήπως αποδειχτούν αληθινές οι
δυσοίωνες προβλέψεις τους. 

Πλην όμως, έχει ο καιρός γυρίσματα… Οι αυταπάτες των
«ταπεινών» σκουντούφλησαν πάνω στην οικονομική κρίση
του κυρίαρχου συστήματος και τα πράγματα άλλαξαν
άρδην. Γύρω από μια θέση «σκουπιδιάρη», που κρατάει
(φευ!) μόνο ένα δίμηνο, σήμερα σφάζονται παλικάρια με
διδακτορικά και κοπελιές με μάστερ! Της «Μαρίας η ποδιά»
(που, σε αυτήν την περίπτωση, είναι η ευωδιαστή σκουπι-
διάρα ή μια απλή σκούπα για το ξεβρόμισμα των δρόμων)
καταπίνει αμάσητες κατοσταριές από φερέλπιδες απόφοι-
τους οποιουδήποτε επιστημονικού κλάδου.

Μπροστά στο ζόφο της πραγματικότητας, το υπουργείο
της Παιδείας, απαλλαγμένο και από το τελευταίο ξέφτι
ντροπής, μοστράρει δύο πανέξυπνα σποτάκια για να δια-
φημίσει το καινούργιο του μπιχλιμπίδι. Εξ Ευρωπαϊκής Ενώ-
σεως άρτι αφιχθέν, το «επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαί-
δευση και διά βίου μάθηση», αν έχετε ακουστά, απευθύνε-
ται κυρίως στα εργατόπαιδα διαλαλώντας ότι διαθέτει «τις
απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για ένα εκπαιδευτικό σύστημα
που μπορείς να βρεις το δικό σου μονοπάτι και να βγεις στην
αγορά εργασίας».

Η διαφήμιση του υπουργείου βασίζεται στους μονολό-
γους ενός κοριτσιού κι ενός αγοριού. Το κορίτσι, επειδή

τρελαινόταν να ράβει για τις κούκλες της και μπορεί πια να
στενεύει και τα φουστάνια της μαμάς, θέλει να γίνει μοδί-
στρα, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει γιατί όλοι της λένε να
γίνει γιατρός… Το αγόρι πάλι αναρωτιέται τι λόγο έχει να
γίνει δικηγόρος, αφού του αρέσει τόσο να μαστορεύει;…

Τα «έξυπνα» σποτάκια του υπουργείου αφήνουν το
θεατή να δώσει μόνος του την –προφανή άλλωστε– απάν-
τηση ότι δεν είναι υποτιμητικό να είσαι μοδίστρα, ούτε έχεις
αποτύχει αν βγάζεις το ψωμί σου διορθώνοντας βλάβες…
Αποφεύγει βέβαια ν’ αναφέρει μια «λεπτομέρεια». Τα κο-
ρίτσια και τ’ αγόρια των μεροκαματιάρηδων, των άνεργων,
των απλήρωτων γονιών ούτε με το κιάλι δεν καταφέρνουν
να δουν σήμερα τα πανεπιστήμια όπου μπορεί κανείς να
σπουδάσει γιατρός ή δικηγόρος. Βρίσκονται μπροστά σε
μια αναγκαστική, δηλαδή ανύπαρκτη επιλογή. Κι αφού δεν
μπορούν, δεν πρέπει ούτε να θέλουν! Όταν όμως πρακτικά
εμποδίζεις κάποιον από κάτι που θέλει πολύ, δυστυχώς το
θέλει όλο και περισσότερο. Επιπλέον, τα εμπόδια προκα-
λούν δύσκολες κι επικίνδυνες ερωτήσεις… Άρα τα παιδιά
που αποκλείονται από τη διαδικασία της αληθινής μόρφω-
σης και της πραγματικά ελεύθερης επιλογής, τα παιδιά που
γίνονται θύματα του πιο εξόφθαλμου ταξικού διαχωρι-
σμού πρέπει να πειστούν από την αρχή πως ήταν δική τους
η επιλογή να μη θέλουν.

«Τι τα χρειάζεστε τα πανεπιστήμια; Για βάσανο;Κάντε τα
κορίτσια σας κομμώτριες και μοδίστρες. Τ’ αγόρια σας μά-
στορες, που τα καταφέρνουν. Να μπουν σε μια τέχνη. Ν’
αποκτήσουν δεξιότητες. Και κυρίως προοπτική!» 

Αυτά λέει τώρα στις λαϊκές οικογένειες η αστική τάξη,
φροντίζοντας τα συμφέροντά της μέσω των κυβερνήσεων
που την υπηρετούν. Σε φάση οξύτατων ανταγωνισμών των
πολυεθνικών και των μονοπωλίων, οι αστοί δε χρειάζονται
πια τα μορφωμένα παιδιά της αντίπαλης τάξης. Ήρθε λοιπόν
η ώρα ν’ αποσυνδεθεί το επάγγελμα από τη μόρφωση. Η
εκπαίδευση, αν δεν έχεις να πληρώσεις, περιορίζεται στην
«κατάρτιση», ενώ η πραγματική γνώση μπορεί να επιστρέ-
ψει στη σφαίρα του μυστηρίου για τα παιδιά των λαϊκών
οικογενειών. Όσο για τα εκπαιδευτικά πασαλείμματα που
μπορούν να εξασφαλίσουν ένα ψίχουλο σε βάθος χρόνου
το πολύ μερικών μηνών, τώρα ονομάζονται «δεξιότητες»,
επειδή χρήσιμη τους είναι πλέον η «αναβάθμιση» των λέ-
ξεων και όχι των ανθρώπων. 

Η «εργασία» βέβαια, κι ως λέξη κι ως πραγματικότητα,
υποβαθμίστηκε σε «απασχόληση». Μικρή η τρύπα, που
μπαλώνεται με το νεφελώδες νόημα της λέξης «προ-
οπτική»!

Η προαναγγελθείσα επιλογή...
Εύη Κοντόρα,

μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Tι χρειάζεται το σχολείο;...
Εύη Κοντόρα,

μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

Οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, το ασφυκτικό περι-
βάλλον των αξιολογήσεων, οι απανωτές εξετάσεις,
που μετρούν με το υποδεκάμετρο την απόδοση των

μαθητών από την αρχή ως το τέλος του εκπαιδευτικού Γολ-
γοθά τους, έχουν μετατρέψει το σχολείο σ’ ένα μέρος αφι-
λόξενο, ίσως κι απωθητικό.

Αν συνυπολογίσουμε και τη συνήθως άγονη κατάληξη των
αποσπασματικών σχολικών γνώσεων, που δεν οδηγούν –
όπως κανείς θα περίμενε– ούτε στην εξασφάλιση της ανάλο-
γης εργασίας, ούτε στην άμεση ή έμμεση καθημερινή αξιο-
ποίησή τους για την κοινωνική πρόοδο ενός συνόλου, δεν
είναι καθόλου παράξενη η απέχθεια πολλών από τους μαθη-
τές των δύο πρώτων εκπαιδευτικών βαθμίδων μπροστά στην
προοπτική μιας μάλλον δυσάρε-
στης μαθητικής περιπέτειας. 

Πληθαίνουν ολοένα τα βαριε-
στημένα παιδιά που αποκρούουν
πεισματικά τις –υποσχετικές ή απει-
λητικές– παραινέσεις να ενταχτούν
με αφοσίωση στη σχολική διαδικα-
σία, ενώ αρκετοί γονείς είναι αναγ-
κασμένοι να παραδεχτούν ότι τα
βλαστάρια τους όχι απλώς δεν
«αγαπούν» το σχολείο, αλλά δε
θέλουν να περνάνε ούτε απ’ έξω! 

Εν τέλει, τι μπορούμε ν’ απαντή-
σουμε στα παιδιά μας όταν, εντε-
λώς εύλογα, μας ρωτούν «τι χρει-
άζεται το σχολείο;»…

Κάποτε, οι γονείς έλεγαν ότι
στέλνουν τα παιδιά τους στο σχο-
λειό «για να γίνουν άνθρωποι»! Για
να γίνουν δηλαδή καλύτεροι άν-
θρωποι, ώστε να μπορέσουν να
καλυτερέψουν και τη ζωή τους. Οι
φτωχοί, μεροκαματιάρηδες γονείς,
που έπρεπε να κάνουν πολλές θυσίες για να πάνε τα παιδιά
τους σχολείο, είχαν μια ατράνταχτη λογική. «Κρίμας τα γράμ-
ματα που ξέρει!», έλεγαν για κάποιο «γραμματισμένο» όταν
εκείνος δε στεκόταν στο ύψος των γνώσεών του. Δεν ένοιαζε
πολύ ένα φτωχό πατέρα αν ο γιος του έμαθε στο σχολειό
απλώς να λέει και να γράφει τη μάνα του «μήτηρ» και την
αδερφή του «αδελφή». Εκείνος ήθελε καλύτερα να μάθαινε
το παιδί να μη συγχύζει τη μια και να μη δέρνει την άλλη!

Με αυτό το κριτήριο, ούτε το «νέο» σχολείο μπορεί να
διεκδικήσει βραβείο «χρησιμότητας». Τα «γράμματα» που μα-
θαίνει σήμερα το παιδί μιας λαϊκής οικογένειας στα δημόσια
εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τη
βελτίωση του ανθρώπου ή της ζωής του. Ακολουθούν μία
εντελώς διαφορετική πορεία. Το κορίτσι και το αγόρι των οι-
κονομικά ασθενέστερων στρωμάτων είναι προορισμένα για
τα στοιχειώδη «γράμματα» που πρέπει να γνωρίζουν ώστε
να γίνουν το φθηνό, χωρίς δικαιώματα και χωρίς διάθεση για
διεκδικήσεις, εργατικό δυναμικό στην υπηρεσία του κεφα-

λαίου και των πολυεθνικών. Έχουν καταδικαστεί στα περιο-
ρισμένα, τα σχεδόν αποψιλωμένα από επιστημονική γνώση,
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ανιστόρητη γύ-
μνια τους, με τον ανούσιο κοσμοπολιτισμό, με το στείρο
αλλά επικίνδυνο «εθελοντισμό» τους. 

Κι όμως! Το σχολείο, σε κάθε περίπτωση, έχει μια χρησι-
μότητα αναμφισβήτητη. Δεν παύει ν’ αποτελεί σοβαρή πηγή
οργανωμένης και συστηματικής γνώσης που μπορεί να οδη-
γήσει το μαθητή, έστω και με παραποιημένο χάρτη, στο κα-
τώφλι του μεγάλου οικοδομήματος που μπόρεσε να χτίσει ο
άνθρωπος με τα χέρια και το μυαλό του, όταν κατέβηκε από
τα δέντρα, κάνοντας το μεγαλύτερο κατόρθωμά του. Να ξε-
χωρίσει δηλαδή από το βασίλειο των ζώων, να γίνει κοινω-

νικό ον, να εξανθρωπιστεί. Στο σχο-
λείο βρίσκεται, κρυμμένο αλλά υπαρ-
κτό, το κλειδί της πύλης που κρύβει τον
ορίζοντα των ανθρώπινων κατακτή-
σεων. 

«Μάθαινε το αβγ, δε σε φτάνει, μα συ
να το μαθαίνεις…», είχε επισημάνει ο
Μπέρτολτ Μπρεχτ, εγκωμιάζοντας τη
μάθηση. 

Ο Μπρεχτ, που τόνιζε την αξία τού
να μαθαίνει κανείς και τ’ απλούστερα,
προέτρεπε τον άστεγο να ψάξει για
σχολειό, τον παγωμένο να προμηθευ-
τεί γνώση, τον πεινασμένο ν’ αρπάξει
το βιβλίο. Είναι όπλο το βιβλίο, γι’
αυτό κατά περιόδους κατέληξαν στην
πυρά πολλά βιβλία προοδευτικά. Απέ-
χουν, δυστυχώς, από την πρόοδο κάμ-
ποσα από τα εγχειρίδια που διδάσκον-
ται σήμερα στα σχολεία… Όμως η ανα-
τριχιαστική συνήθεια κάποιων μαθητών
να τα σκίζουν ή να τα καίνε στο τέλος
της χρονιάς δείχνει την απολύτως επι-

φανειακή γνώση που τους παρέχουν τα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα. Και προδίδει θλιβερά την τρομερή άγνοιά τους ως προς
την αληθινή χρησιμότητα της μάθησης και τη θεμελιώδη
σχέση της με τη ριζική αλλαγή της ζωής και του μέλλοντός
τους. 

Το σχολειό, όνειρο άπιαστο για πολύ μεγάλο αριθμό παι-
διών ανά τον κόσμο, είναι το αβγ, που δε φτάνει, αλλά πρέπει
να το μαθαίνεις, αν θέλεις ν’ αρχίσεις από κάπου. Είναι χρή-
σιμο και για έναν ακόμα λόγο: Αποτελεί σημαντικότατη αφε-
τηρία κοινωνικοποίησης, από την πιο πρώιμη ως την πιο
όψιμη σχολική ηλικία. Εκεί θ’ αποκτήσουν οι μαθητές εμπειρία
συμμετοχής στα κοινά. Εκεί θ’ ανακαλύψουν την έννοια του
ομαδικού συμφέροντος. Εκεί θα κάνουν τα πρώτα βήματά
τους στη συλλογική δράση. Και από κει θα εξορμήσουν κά-
ποιοι πρωτοπόροι για να εντοπίσουν τις αιτίες της μιζέριας
τους, για να βρουν το δρόμο της διεξόδου και, εξοπλισμένοι
με γνώση και αποφασιστικότητα, θ’ αλλάξουν επιτέλους τον
κόσμο…
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Να αρνηθούν να γίνουν τα παιδιά μας 
πειραματόζωα και στατιστικά νούμερα 

σε λίστες ιδιωτικών εταιριών

Το υπουργείο Παιδείας από την περσινή χρόνια, και
μάλιστα καθολικά πλέον, καλεί όλα τα σχολεία σε όλη

τη χώρα να υλοποιήσουν το ερευνητικό πρόγραμμα
«ΕΥΖΗΝ» (Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων),
που διεξάγεται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και
χρηματοδοτείται από ιδιωτικούς φορείς. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα στο οποίο «καλούνται οι
εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής των Δημοτικών Σχολείων
και οι Νηπιαγωγοί να διενεργήσουν σε πρώτη φάση τις
μετρήσεις σωματικής διάπλασης και φυσικής κατάστασης
και να καταγράψουν τα αποτελέσματα. Στη δεύτερη φάση,
θα διεξαχθεί η αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής
και φυσικής δραστηριότητας των μαθητών, μέσω της ηλε-
κτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίου, στο οποίο
θα εισαχθούν και τα δεδομένα των μετρήσεων της α'
φάσης (σωματική διάπλαση και φυσική κατάσταση των
μαθητών). Μετά από την ολοκλήρωση της εισαγωγής του
συνόλου των μετρήσεων κάθε παιδιού, θα γίνεται αυτό-
ματη επεξεργασία των δεδομένων και θα δημιουργείται
Ατομική Αναφορά για κάθε μαθητή.»

Δε φτάνει που έχουν μειώσει τις ώρες της Φυσικής
Αγωγής και τους γυμναστές από τα σχολεία, δε φτάνει
που οι γονείς καλούνται να πληρώσουν τις περικοπές και
τις ελλείψεις σε υποδομές κι εξοπλισμό, τώρα θα πληρώ-
νουν από την τσέπη τους και για το πρόγραμμα «ΕΥΖΗΝ»
του υπουργείου, που αφορά μετρήσεις σωματικής διά-
πλασης και αξιολόγηση των συνηθειών διατροφής των
παιδιών.

Ήδη Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών της ΟΓΕ, η Ανώ-
τατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας,  Ενώ-
σεις, Σύλλογοι Γονέων και Σύλλογοι Εκπαιδευτικών σε
όλη την Ελλάδα, με ανακοινώσεις τους, ζητάνε να μην
εφαρμοστεί το συγκεκριμένο  πρόγραμμα στα παιδιά. Να
αρνηθούν να γίνουν τα παιδιά  πειραματόζωα και στατι-
στικά νούμερα σε λίστες ιδιωτικών εταιριών.

Αποτελεί φαρισαϊσμό το ερευνητικό «ενδιαφέρον» στα
σχολεία για τη σωματική υγεία, τη διάπλαση και τη δια-
τροφή των μαθητών, την ίδια στιγμή που τα σχολεία εγ-
καταλείπονται στη φτώχεια και μαθητές στερούνται πια,
μέσα κι έξω από το σχολεία, των πιο στοιχειωδών τους
αναγκών: Της στέγασης, της θέρμανσης, της διατροφής,

της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης! Στις εγκυκλίους δεν
αναφέρεται, εντέχνως, η υποχρεωτικότητα ή η προαιρε-
τικότητα της εφαρμογής του προγράμματος, γιατί με αυτά
τα δεδομένα δεν μπορεί και δεν είναι υποχρεωτικό, αφού
προϋποθέτει τη συγκατάθεση γονέα. Η συγκατάθεση
όμως του γονέα ζητείται μόνο για το παλίνδρομο τεστ
και όχι για τη συμμετοχή του παιδιού στο πρόγραμμα. 

Το «ΕΥΖΗΝ» ερευνά, σύμφωνα με το υπουργείο, «την
επάρκεια των διατροφικών συνηθειών των μαθητών».

Είναι πρόκληση αυτοί που οδήγησαν την πλειοψηφία
των γονέων στη φτώχεια να κόπτονται δήθεν για τις δια-
τροφικές συνήθειες των παιδιών μας. 

Αν δεν ενέχει κανέναν κίνδυνο για τα παιδιά μας, γιατί
μας ζητούν υπεύθυνη δήλωση για να γίνει; Μήπως γιατί
θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού, κάτι
που δεν προβλέπεται; Πολύ σοβαρό επίσης είναι ότι πα-
ραβιάζεται ο βασικός κανόνας δεοντολογίας της έρευνας,
που είναι η εθελοντική συμμετοχή.

Ο καθηγητής που έχει την ευθύνη της έρευνας, σύμ-
φωνα με την εγκύκλιο, είναι ιδρυτής της εταιρίας «family
fit - κέντρα ρύθμισης βάρους» και με «ερευνητική δρα-
στηριότητα», ενώ στους επιστημονικούς συνεργάτες του
κέντρου υπάρχει και άλλος καθηγητής του Χαροκόπειου.
Ποια είναι όλη η επιστημονική ομάδα του προγράμματος;
Με ποιες διαδικασίες επιλέχτηκε από το υπουργείο Παι-
δείας, για μια πανεθνική έρευνα, ο συγκεκριμένος επιστή-
μονας και το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, όπως επανει-
λημμένα ρωτούν σύλλογοι γονέων και καθηγητών; Όπως
επισημαίνουν, όσο αυτά δεν απαντώνται, αφήνουν πολλά
ερωτηματικά για τους στόχους και τους σκοπούς της έρευ-
νας.

Θυμίζουμε ότι το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο είχε και
στο παρελθόν –το 2005– επιχειρήσει τη διεξαγωγή
άλλης έρευνας για τις διατροφικές συνήθειες, σε σχολεία
της Αττικής, η οποία είχε καταγγελθεί από συλλόγους εκ-
παιδευτικών. Εκεί, εκτός των άλλων, προέβλεπε και αιμο-
ληψία, άρα και δυνατότητα καταγραφής του DNA των παι-
διών. Με αυτήν την έρευνα εμπλεκόταν η Coca-Cola και
με την παρέμβαση διαφόρων φορέων γονέων κι εκπαι-
δευτικών αποτράπηκε η διεξαγωγή της, σε σχολεία που
έγινε γνωστό το γεγονός. 

Επίσης υπάρχει προηγούμενη ανάλογη έρευνα του Χα-
ροκόπειου και της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Κρήτης, που διεξάχθηκε σε παιδιά προσχολικής ηλικίας
από 1.6.2003 έως 30.6.2004, με χρηματοδότη τη Fries-

«ΕΥΖΗΝ»: Μαθητές πειραματόζωα 
- εκπαιδευτικοί πλασιέ

Ευδοξία Γραβαλά,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, δημοσιογράφος
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land-Hellas, θυγατρική της Friesland Foods (ΝΟΥΝΟΥ).
Είναι αποκαλυπτικό ότι το ιδιωτικό συμφωνητικό που είχε
υπογράψει η εταιρία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
προβλέπει ρητά ότι η Friesland μπορεί να ελέγχει και να
καθορίζει τι θα δημοσιοποιηθεί από την έρευνα, τα απο-
τελέσματα της οποίας παραδίδονται στην εταιρία.

Τελικά το δημόσιο σχολείο και οι μαθητές μετατρέπον-
ται από χώρος γνώσης σε κέντρο επιχειρηματικής δράσης
των εταιριών, με μαθητές πειραματόζωα κι  εκπαιδευτι-
κούς πλασιέ.

Ερωτηματικά υπάρχουν για τη χρηματοδότηση της έρευ-
νας και το φορέα διεξαγωγής της. Αν χρηματοδοτείται
από το ΕΠΕΑΕΚ ή άλλο οργανισμό, γιατί δεν προβλέπεται
αμοιβή για όσους συλλέξουν τα στοιχεία της έρευνας ή
γιατί δεν έρχονται εκπρόσωποι του φορέα να συλλέξουν
τα στοιχεία αυτά; Οφείλουν ν' αποκαλύψουν αν υπάρχει
εμπλοκή ιδιωτών κι εταιριών. Σε κάθε περίπτωση, αν πρό-
κειται για μια μεγάλης κλίμακας έρευνα του υπουργείου
Παιδείας είτε της ΓΓΑ που έχει ως στόχο να συμβάλει στην
καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας σε ζητήματα
διατροφής και ανάπτυξης, κανένας δε θα είχε αντίρρηση
και θα ήταν και αναγκαία.

Όμως, σε αυτήν την περίπτωση, όφειλε το ΥΠΕΠΘ να
την έχει σχεδιάσει σοβαρά. Να έχει προχωρήσει σε πλήρη
ενημέρωση με πλήρη διαφάνεια για τους όρους διεξαγω-
γής, τους εμπλεκόμενους, τους στόχους και τους σκοπούς
της, καθώς και τη χρήση των συμπερασμάτων, αλλά και
της βάσης δεδομένων (υπάρχουν και προσωπικά δεδο-
μένα) που θα συλλέγουν. 

Είναι παραπλανητική η ενημέρωση που κάνει το υπουρ-
γείο για το «ΕΥΖΗΝ», όσον αφορά τη διασφάλιση των
προσωπικών δεδομένων των μαθητών, μιας και μπορεί να
μην υπάρχει το όνομά τους, αλλά υπάρχει Α.Μ. ο οποίος
αντιστοιχεί στον κάθε μαθητή. Άλλωστε πώς θα μπορού-
σαν να στείλουν προσωπική ενημέρωση στον κάθε μα-
θητή, αν δεν είχαν τα στοιχεία του; 

Πόσο τυχαίο είναι, άλλωστε, ότι τα δεδομένα που θα
καταγραφούν από το πρόγραμμα θα οδηγηθούν στην ψη-
φιακή πλατφόρμα «My school», στην οποία καταγράφον-
ται προσωπικά δεδομένα και συμπεριφορές των μαθητών
και των γονιών τους;

Μεγαλύτερη πρόκληση αποτελεί το γεγονός ότι δε χρη-
σιμοποιούν μόνο τζάμπα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό δυ-
ναμικό για τη διεξαγωγή ενός τεράστιου έργου στην υπη-
ρεσία τίνος τελικά, αλλά χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό
των σχολείων (χώρους, υπολογιστές κλπ.) και αυτήν την
ελάχιστη χρηματοδότηση των σχολείων για την αγορά
των αναγκαίων υλικών για τη διεξαγωγή των μετρήσεων
(ζυγαριάς, μέτρων, ειδική κατασκευή για μετρήσεις ευλυ-
γισίας κλπ.) –οι σχολικές επιτροπές είναι ο άλλος «χορη-
γός του προγράμματος»!

Οι εκτιμήσεις για 4 διδακτικές ώρες (σε κάθε τμήμα)

που προβλέπουν οι σχεδιαστές του προγράμματος για
την υλοποίησή του είναι εκτός πραγματικότητας. Φαίνεται
πως δεν ξέρουν τα 25άρια και υπεράριθμα τμήματα.
Ακόμα όμως και σε αυτήν την περίπτωση, η υλοποίηση
του προγράμματος σε πανεθνικό επίπεδο σημαίνει ότι το
μάθημα της Φυσικής Αγωγής θα διακοπεί λόγω της έρευ-
νας για 2 έως 4 βδομάδες (στις τάξεις που έχουν 2 ώρες
Φυσικής Αγωγής τη βδομάδα) για όλους τους μαθητές
και μαθήτριες της χώρας! Κανένας δεν έχει δικαίωμα να
επιβάλλει την πλήρη ανατροπή του αναλυτικού προγράμ-
ματος και δεν υποχρεούται σε καμιά περίπτωση ο εκπαι-
δευτικός Φυσικής Αγωγής να εκτελέσει κάτι τέτοιο.

Σε περίοδο που πολλοί μαθητές υποσιτίζονται, διεξά-
γουν έρευνες για διατροφικές συνήθειες, υποδεικνύον-
τας ενοχή των άνεργων ή απλήρωτων γονιών;

Ανατρέχοντας στην ιστοσελίδα του υπουργείου, δίνον-
ται συμβουλές για το πώς να ψωνίζει ο γονιός στο σου-
περ-μάρκετ μαζί με το παιδί του, τι σημαίνει ικανοποιητι-
κές διατροφικές συνήθειες, ποια είναι η σημασία των κα-
λοκαιρινών δραστηριοτήτων την ώρα που παιδιά υποσι-
τίζονται και λιποθυμούν στα σχολεία μας και το υπουρ-
γείο αρνείται, λόγω έλλειψης χρημάτων, να προσφέρει
ένα γεύμα σε όλα τα παιδιά και οι καλοκαιρινές διακοπές
για την πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυριών έχει γίνει
όνειρο απραγματοποίητο. 

Ήδη σε σχολείο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη κατά
τη διάρκεια του παλίνδρομου τεστ ένα παιδί λιποθύμησε,
ενώ στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης επίσης ένα παιδί κα-
τέληξε με νευρική ανορεξία. 

Οξύμωρο είναι ακόμη το γεγονός ότι, ενώ υπάρχει
ανάλυση για την κατάσταση του παιδιού, πουθενά δεν
παρεμβαίνει η πολιτεία και το υπουργείο ώστε ν' αντιμε-
τωπίσει προβλήματα, π.χ., κακής διατροφής λόγω υπο-
σιτισμού των παιδιών… Αυτό άλλωστε είναι ένα πρό-
βλημα που έχει ανατεθεί στους πάλαι ποτέ… ευεργέτες
μας, όπως στο Ίδρυμα Νιάρχου, που, για ένα ξεροκόμ-
ματο στα παιδιά μας, ζητά μ' ένα πολυσέλιδο ερωτημα-
τολόγιο το φακέλωμα όχι μόνο του παιδιού, αλλά και
των γονιών, όπως στη Δυτική Θεσσαλονίκη. 

Η ΟΓΕ  καλεί

• Τους γονείς και τους Συλλόγους Γονέων ν' αρνηθούν
να συμμετέχουν τα παιδιά τους στο πρόγραμμα.

• Τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς να μη δεχτούν
να συμμετέχουν σ’ αυτήν την έρευνα.

• Το υπουργείο Παιδείας ν' αποσύρει άμεσα τη συγκε-
κριμένη έρευνα.

• Το κράτος ν' αντιμετωπίσει άμεσα τον υποσιτισμό
που αυξάνεται στα σχολεία, με αποκλειστικά κονδύλια
από τον κρατικό προϋπολογισμό. Άμεσα παροχή ενός
γεύματος σε όλους τους μαθητές χωρίς διάκριση.
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Δάση: Tο μεγάλο δώρο στους επιχειρηματικούς ομίλους

Καπιταλιστική οικονομική κρίση 
και δασικό περιβάλλον

Με αφορμή τη μεγάλη καπιταλιστική οικονομική κρίση που
ξεκίνησε εδώ και 5 χρόνια και τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης
απέναντι στην τρόικα για ψήφιση νέου δασικού νόμου ως
προαπαιτούμενο για την καταβολή της δόσης του 1 δισ. ευρώ
από τους δανειστές, η κυβέρνηση παραχωρεί τα δάση και τις
δασικές εκτάσεις στις ορέξεις των μεγάλων επιχειρηματικών
ομίλων προκειμένου να επενδύσουν τα λιμνάζοντα υπερσυσ-
σωρευμένα κεφάλαιά τους. Και όλα αυτά στο όνομα της «βιώ-
σιμης ανάπτυξης» και της προστασίας του περιβάλλοντος, επι-
καλούμενη με κυνισμό το άρθρο 24 του Συντάγματος1 και το
δημόσιο συμφέρον.

Ταυτίζουν το δημόσιο συμφέρον με το συμφέρον των με-
γάλων επιχειρηματικών ομίλων. Λες και το συμφέρον των
εργαζομένων, των γυναικών, των αυτοαπασχολούμενων,
των αγροτών, των ανέργων και των λαϊκών οικογενειών μπο-
ρεί να είναι ποτέ ίδιο με τα συμφέροντα των εφοπλιστών,
των βιομηχάνων, των μεγάλων κατασκευαστικών επιχειρή-
σεων… 

Για να γίνει κατανοητό πόσο εφαρμόζεται σήμερα το
άρθρο 24 του Συντάγματος, είναι σκόπιμο ν’ αναφέρουμε
ένα μέρος των επεμβάσεων που «επιτρέπονται» στα δάση και
τις δασικές εκτάσεις.

Έτσι «επιτρέπονται»: Επιχειρηματικά πάρκα, σύνθετα τουρι-
στικά καταλύματα, δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών,
αεροδρόμια, κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, χώροι αποθήκευ-
σης κι επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, εκπαιδευ-
τήρια, ΧΥΤΑ, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής από συμβατά καύ-
σιμα, ναοί και παντός είδους μονές και ησυχαστήρια, μόνιμες
μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, σφαγεία κλπ. 

Το άρθρο 117 του Συντάγματος2 πρέπει να εφαρμόζεται
όταν δεν πάει κόντρα στη «βιώσιμη ανάπτυξη» και στην επι-
χειρηματικότητα.

Με το νέο δασικό νόμο, δάση και δασικές εκτάσεις που
καταστρέφονται από πυρκαγιά ή αποψιλώνονται παράνομα
δεν κηρύσσονται αναδασωτέες, όπως προβλέπει το άρθρο
117 του Συντάγματος μέχρι σήμερα, εφόσον γι’ αυτές τις εκτά-
σεις υπάρχει επιχειρηματικό ενδιαφέρον!

Η κυβέρνηση επιβραβεύει τους καταπατητές
Ο νέος δασικός νόμος έρχεται να επιβραβεύσει όλους τους

πριν το 1975 καταπατητές δημόσιων δασών και δασικών
εκτάσεων, αναγνωρίζοντάς τους δικαιώματα ιδιοκτησίας, με
την υποχρέωση της καταβολής ενός μικρού χρηματικού αν-
ταλλάγματος που θα χρησιμοποιηθεί για την αναδάσωση
ίσης έκτασης για τη δημιουργία ενός δήθεν «θετικού περι-

βαλλοντικού ισοζυγίου». Την ίδια χάρη η κυβέρνηση κάνει
και στους επιχειρηματίες που εκμεταλλεύτηκαν ή θα εκμεταλ-
λεύονται τον ορυκτό πλούτο, με την υποχρέωση όχι να προ-
βούν στην αποκατάσταση των χώρων εκμετάλλευσής τους
(λατομεία-μεταλλεία), αλλά να αναδασώνουν άλλη έκταση
από αυτήν που κατέστρεψαν, με το πρόσχημα ότι είναι δυ-
σχερής η αποκατάστασή της.

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους παράνομα έχουν επέμβει σε
δάση και δασικές εκτάσεις για δραστηριότητες που επιτρέπον-
ται με την ψήφιση του νέου δασικού νόμου μέσα σ’ ένα διά-
στημα 2-3 χρόνων να λάβουν την απαραίτητη έγκριση επέμ-
βασης από τις αρμόδιες αρχές, και τότε διαγράφονται όλα τα
διοικητικά πρόστιμα που τους έχει επιβάλει το Δημόσιο. 

Αυταπάτη ότι επιλύονται χρόνια 
υπαρκτά προβλήματα

Φαινομενικά με το νόμο επιλύονται κάποια χρονίζοντα
προβλήματα, αλλά, αν κοιτάξει κανείς λίγο στο βάθος και τι
κρύβεται πίσω από αυτές τις ρυθμίσεις, ανακαλύπτει άλλα
πράγματα. 

Φαίνεται από τη μία ότι εξυπηρετούνται οι μικρομεσαίοι
κτηνοτρόφοι που είχαν μέσα στα δάση και δασικές εκτάσεις
πρόχειρες κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ η αλήθεια είναι άλλη:
Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης μεγάλων επιχει-
ρηματικών ομίλων στον τομέα της κτηνοτροφίας, με την κα-
τασκευή μόνιμων εγκαταστάσεων. Αυτό συνδέεται άμεσα με
τη νέα ΚΑΠ και την επιδότηση των βοσκοτόπων, όπως ανα-
φέρεται παρακάτω.

Φαίνεται ότι επιλύει και το θέμα των δασικών οικοδομικών
συνεταιρισμών με ανταλλαγή των δασικών εκτάσεων που κα-
τέχουν με άλλη δημόσια έκταση από την Τράπεζα Γης, αλλά
στην πραγματικότητα ανοίγεται ο δρόμος για επιτάχυνση της
συγκέντρωσης της οικοδομήσιμης γης σε μεγάλους κατα-
σκευαστές και τουριστικούς επιχειρηματίες, με την αναγκα-
στική πώληση των μεριδίων τους λόγω και της οικονομικής
κρίσης.

Με την κατάργηση της Β/θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασι-
κών Αμφισβητήσεων και τη λειτουργία μιας μόνο Α/θμιας Επι-
τροπής, αμειβόμενης ανά υπόθεση, με πρόεδρο ιδιώτη (!) δι-
κηγόρο, μπορεί να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες με τις χρό-
νιες καθυστερήσεις όπως συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά δεν
παύει να δίνει το δικαίωμα στον ιδιώτη δικηγόρο (!) να κρίνει
στην ουσία ιδιοκτησιακά θέματα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ο νέος δασικός νόμος, που ψήφισε η συγκυβέρνηση, προ-
ωθεί αποφασιστικά την εμπορευματοποίηση των δασών
προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, σχεδόν για κάθε
χρήση, και διευκολύνει την υλοποίηση μιας σειράς επενδυτι-
κών σχεδίων μονοπωλιακών ομίλων σε βάρος των λαϊκών
αναγκών. Υπηρετεί τον αστικό σχεδιασμό για την καπιταλι-

Αντώνης Θεοχάρης,
δασολόγος
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στική ανάπτυξη του επόμενου διαστήματος και τους κλάδους
που η άρχουσα τάξη προκρίνει ως κλάδους προτεραιότητας. 

Πρακτικά, διευκολύνει τους μονοπωλιακούς ομίλους να
προχωρήσουν με μεγάλη ταχύτητα τα επενδυτικά τους σχέδια
για το επόμενο διάστημα, εξασφαλίζοντας φθηνή γη, χωρίς
να υπολογίζει τις επιπτώσεις στις τοπικές οικονομίες, που
συχνά βασίζονται στα δάση, τις επιπτώσεις στην υγεία του
πληθυσμού, την ανάγκη λαϊκής αναψυχής. 

Διαρκής προσπάθεια χαλάρωσης 
του άρθρου 24 του Συντάγματος

Ο νέος δασικός νόμος αποτελεί την οργανική συνέχεια των
προηγούμενων νόμων και της γενικότερης αστικής πολιτικής,
που αντιμετωπίζει τα δασικά οικοσυστήματα, τη γη γενικό-
τερα, αποκλειστικά ως πεδίο κερδοφορίας των μονοπωλια-
κών ομίλων. Μετά από την ψήφιση του Συντάγματος το
1975, άρχισε μια προσπάθεια απ’ όλες τις κυβερνήσεις (ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ) να χαλαρωθούν στην πράξη τα μέτρα προστασίας
που προβλέπονται στο άρθρο 24 του Συντάγματος. Με την
ψήφιση των αντιδασικών νόμων 998/79, 1734/1987 και
3208/2003 προσπάθησαν να θέσουν εκτός δασικής προστα-
σίας εκατομμύρια στρέμματα δασικής γης, με τη μετονομασία
τους σε «χορτολιβαδικές» εκτάσεις ή «βοσκοτόπια» ή αλλά-
ζοντας τον ορισμό του δάσους, αξιοποιώντας τον αντιεπι-
στημονικό διαχωρισμό των δασικών οικοσυστημάτων σε
δάση και δασικές εκτάσεις, με σκοπό να δίνεται κάθε φορά η
δυνατότητα αλλαγής χρήσης ακόμη και δασών σύμφωνα με
τις ορέξεις των επιχειρηματιών.

Και σήμερα η αντιεπιστημονική προσπάθεια διαχωρισμού
των δασικών οικοσυστημάτων σε δάση - δασικές εκτάσεις
και βοσκοτόπους (λες και τα δάση και οι δασικές εκτάσεις δε
βοσκούνται) αποβλέπει μόνο και μόνο στην απορρόφηση
των επιδοτήσεων που προβλέπονται με τη νέα Κοινή Αγρο-
τική Πολιτική (ΚΑΠ) 2015-2020. Σύμφωνα με τον Εθνικό
Φάκελο για τη νέα ΚΑΠ που παρουσίασε στη Βουλή το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα βοσκο-
τόπια θ’ απορροφήσουν το 25% των κονδυλίων, με συνο-
λικό προϋπολογισμό τα 4,9 δισ. ευρώ.

Ο «αποχαρακτηρισμός» μεγάλων εκτάσεων, η υποβάθμιση
των επιπέδων προστασίας του δάσους, οι εξαιρέσεις για την
προώθηση έργων μέσα στα δάση συνθέτουν την εξέλιξη της
δασικής πολιτικής το τελευταίο διάστημα. Στη βάση αυτής της
μέχρι σήμερα πολιτικής, υλοποιούνται δεκάδες επενδυτικά
σχέδια των ομίλων, σε ολόκληρη τη χώρα εγκαθίστανται σε
δάση και προχωράνε στον «αποχαρακτηρισμό» τους σε
βάρος των λαϊκών στρωμάτων, από τα μεταλλεία Χαλκιδικής
και τα σκουπίδια της Κερατέας, μέχρι τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας στη Χίο που χωροθετούνται στα πρόσφατα καμένα
δάση της Χίου. 

Η πολιτική αυτή για τα δάση και τη γη, κρίκος της οποίας
είναι και ο νέος δασικός νόμος, είναι πολιτική απαραίτητη για
την θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών
ομίλων. Για το λόγο αυτό, συμπυκνώνεται σε κατευθύνσεις,
σε οδηγίες, γενικότερα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, για τα δάση, για τη γη και τις χρήσεις της, που εφαρμό-
ζεται σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τι πρέπει να κάνουμε
Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν πρέπει να μείνουν

παρατηρητές σ’ αυτήν την κατάσταση. Μαζικά, οργανωμένα,
μέσα από τα συνδικάτα, τους συλλόγους γυναικών, τις Λαϊκές
Επιτροπές, ν’ αξιοποιήσουν την πάλη για ανατροπή της αντι-
λαϊκής πολιτικής στα δάση και στις χρήσεις γης προς όφελος
του μεγάλου κεφαλαίου, για κατάργηση του συνόλου των αν-
τιδασικών νόμων και των οδηγιών της ΕΕ, για απαγόρευση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μονοπωλιακών ομί-
λων σε δάση, αιγιαλούς κι ελεύθερους χώρους. 

Να οργανώσουν την αντεπίθεσή τους για ένα ριζικά δια-
φορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου η γη, τα δάση, τα συγκεν-
τρωμένα μέσα παραγωγής αποτελούν κοινωνική ιδιοκτησία
και αναπτύσσονται με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό κι
εργατικό έλεγχο που θ’ αξιοποιήσει το σύνολο των παραγω-
γικών δυνάμεων προς όφελος των λαϊκών αναγκών. Σε έναν
τέτοιο, ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, όπου κίνητρο
της παραγωγής δε θα είναι το κέρδος, αλλά η ικανοποίηση
των λαϊκών αναγκών, η κοινωνική αξιοποίηση των δασών
μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος των λαϊκών συμφερόν-
των, εξασφαλίζοντας στόχους αντικρουόμενους στις σημε-
ρινές συνθήκες: Προώθηση απαραίτητων οικονομικών δρα-
στηριοτήτων και προστασία του περιβάλλοντος και της δη-
μόσιας υγείας, ισόρροπη ανάπτυξη περιοχών, προστασία το-
πικών οικονομιών, ισόμετρη ανάπτυξη κλάδων της οικονο-
μίας, ικανοποίηση των αναγκών του λαού.

1 Άρθρο 24 του Συντάγματος: Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του κα-
θενός. Για τη διαφύλαξή του, το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαί-
τερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα μέσα στο πλαίσιο της αρχής της
αειφορίας. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και δα-
σικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκ-
μετάλλευση ή άλλη χρήση που επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

2 Άρθρο 117, παρ. 3, του Συντάγματος: Δημόσια ή ιδιωτικά δάση και δα-
σικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή καταστρέφονται από πυρκαγιές ή
που με άλλο τρόπο αποψιλώθηκαν ή αποψιλώνονται δεν αποβάλλουν για
το λόγο αυτό το χαρακτήρα που είχαν πριν καταστραφούν, κηρύσσονται
υποχρεωτικά αναδασωτέες και αποκλείεται να διατεθούν για άλλο σκοπό.
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Επιμέλεια:
Πολιτιστική Επιτροπή 

του Προεδρείου της ΟΓΕ

Πριν 56 χρόνια, ο Γεώργιος Ράλλης (τότε υπουργός
Προεδρίας της κυβέρνησης Παπάγου) είχε την ιδέα της
δημιουργίας ενός –μουσικού κατά κύριο λόγο– Φεστι-
βάλ, ως συμπλήρωμα του Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος
της Επιδαύρου. 

Για την υλοποίηση αυτής της ιδέας προσκλήθηκε,
στις αρχές του 1955, ο Έλληνας σκηνοθέτης της Με-
τροπόλιταν Όπερα (Ν. Υόρκη) Ντίνος Γιαννόπουλος. Η
ιδέα διευρύνθηκε. Το Φεστιβάλ Αθηνών αποφασίστηκε
να περιλαμβάνει «συμφωνικές συναυλίες, μελοδρά-
ματα, αρχαίες τραγωδίες και άλλες εκδηλώσεις, εμ-
πνευσμένες κατά το πλείστον από την ελληνική Ιστορία,
μυθολογία και λογοτεχνία με τη συμμετοχή Ελλήνων
καλλιτεχνών που διαπρέπουν εντός κι εκτός Ελλάδας,
καθώς και διάσημους ξένους καλλιτέχνες και συγκρο-
τήματα». 

Ως χώρος του πρώτου Φεστιβάλ επιλέχτηκε το Ρω-
μαϊκό Ωδείο του 2ου μ.Χ. αιώνα. Το Ηρώδειο ήταν τότε
σε πολύ κακή κατάσταση, αν και φιλοξενούσε ήδη από
τις αρχές του αιώνα θεατρικές και μελοδραματικές πα-
ραστάσεις (σποραδικά) και συναυλίες (τακτικότερα). 

Το πρόγραμμα του 1ου Φεστιβάλ άρχισε στις 24 Αυ-
γούστου και ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτώβρη. Το επω-
μίστηκαν κυρίως το Εθνικό Θέατρο (με την Εκάβη του
Ευριπίδη), η Εθνική Λυρική Σκηνή (με Ορφέα και Ευ-
ρυδίκη, Ιδομενέα, Τρεις Μονολόγους της Μήδειας) και
η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, με το μόνιμο αρχιμουσικό
της Θεόδωρο Βαβαγιάννη στο πόντιουμ. Ανάμεσα
στους συμμετέχοντες ήταν η Κατίνα Παξινού και ο Αλέ-
ξης Μινωτής, ο βαρύτονος Κώστας Πασχάλης και ο Έλ-
ληνας μαέστρος Δημήτρης Μητρόπουλος.

Ο Μητρόπουλος, που απουσίαζε από την Ελλάδα 16
χρόνια, διηύθυνε τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ν.
Υόρκης στις τελευταίες τρεις συναυλίες του Φεστιβάλ.
Οι συναυλίες αυτές σύμφωνα με τον προγραμματισμό
ήταν δύο, η μεγάλη όμως επιτυχία τους πρόσθεσε και
μια τρίτη. Λόγω κακοκαιρίας –έβρεχε καταρρακτω-
δώς– δόθηκαν όχι στο Ηρώδειο, αλλά στην αίθουσα
«Ορφέας». Αξίζει να σημειωθεί πως η τρίτη πραγμα-
τοποιήθηκε χωρίς πρόβα, ενώ το πρόγραμμα κοινοποι-
ήθηκε την ίδια μέρα. Ο ίδιος ο μαέστρος ανακοίνωσε
προφορικά το πρώτο έργο στο κοινό,  το οποίο αποθέ-
ωσε τον Μητρόπουλο και την ορχήστρα. Ήταν η Οβερ-
τούρα (Εισαγωγή) από την Όπερα του Βέρντι Η Δύναμη
του Πεπρωμένου (La forza del destino). Στην πρώτη
εκείνη εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Αθηνών, ο Δημή-
τρης Μητρόπουλος παρουσίασε και ορισμένους χορούς
του Νίκου Σκαλκώτα, αλλά χρειάστηκαν πολλά χρόνια
ακόμη για να δισκογραφηθεί ο συνθέτης (και μάλιστα
όχι στην Ελλάδα)!

Η παράσταση της Εκάβης (1955), σε σκηνοθεσία Μι-
νωτή, σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη και του Φεστι-
βάλ Επιδαύρου. Ο Ιππόλυτος του Ευριπίδη, που είχε πα-
ρουσιαστεί τον προηγούμενο χρόνο (1954) σε σκηνο-
θεσία Δημήτρη Ροντήρη, μπορεί να θεωρηθεί ως γε-
νική δοκιμή. Το Φεστιβάλ Αθηνών και το Φεστιβάλ
Επιδαύρου αποδίδονται πλέον με τον ενιαίο τίτλο «Ελ-
ληνικό Φεστιβάλ».

Στα 56 χρόνια της λειτουργίας του, ο θεσμός έχει να
επιδείξει τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών και σχη-
μάτων. Ανάμεσα σε αυτούς η Μαρία Κάλλας και η Αγνή
Μπάλτσα. Η Τζίνα Μπαχάουερ, ο Σβιατοσλάβ Ρίχτερ, ο
Δημήτρης Σγούρος. Ο Καμίλ Σεν Σανς. Ο Μτσισλάβ Ρο-
στροπόβιτς και ο Πάμπλο Καζάλς. Ο Νταβίντ Όιστραχ,
ο Γεχούντι Μενουχίν, ο Λεωνίδας Καβάκος. Ο Λου-
τσιάνο Παβαρότι και ο Χοσέ Καρέρας. Οι Φιλαρμονικές
της Ν. Υόρκης, του Λος Άντζελες, του Βερολίνου και
του Λονδίνου με διευθυντές ορχήστρας τον Λέοναρντ
Μπερνστάιν, τον Ζούμπιν Μέτα, τον Χέρμπερτ Φον Κά-
ραγιαν και τον Κόλιν Ντέιβις αντίστοιχα. Ο Ρούντολφ
Νουρέγιεφ, η Μάγια Πλισέτσκαγια, η Αλίσια Αλόνσο, ο
Αντόνιο Γκαδές. Τα μπαλέτα Κίροφ και Μορίς Μπεζάρ.
Το Μπερλίνερ Ανσάμπλ. 

Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου είναι γνωστό
ότι στηρίζει τη λειτουργία του αποκλειστικά στην κρα-
τική επιχορήγηση. Χωρίς αυτή δεν μπορεί να διεξαχθεί,
γιατί τα έσοδα από τις εκδηλώσεις του δε φτάνουν για
να καλύψουν το κόστος. Το 2012, λόγω των ειδικών
οικονομικών συνθηκών, ήταν μικρότερο σε διάρκεια
και περιελάμβανε λιγότερες εκδηλώσεις, τις οποίες
παρακολούθησαν και λιγότεροι θεατές. Αλλά και χω-
ροταξικά ήταν πιο περιορισμένο, ενώ ο αριθμός των
θεατών που κατόρθωσαν να φτάσουν ως το Αρχαίο Θέ-
ατρο Επιδαύρου και το Ωδείο Ηρώδου του Αττικού ήταν
σημαντικά μειωμένος. 

Δύο χρόνια αργότερα, υπό τους ήχους των κυβερνη-
τικών παιάνων που επιμένουν στην επερχόμενη «ανά-
καμψη» της οικονομίας, παραμένει το εξής ερώτημα:
Σε ποιες από τις παραστάσεις του Φεστιβάλ μπορούν
να έχουν πρόσβαση οι λαϊκές οικογένειες, οι χτυπημέ-
νες από την ανεργία και την απληρωσιά;… Και σε ποι-
ους τελικά απευθύνονται οι μουσικοί, οι ηθοποιοί, οι
χορευτές που παίρνουν μέρος σε αυτές τις παραστά-
σεις;…

Και αυτή η «γιορτή» (Φεστιβάλ) είναι δυστυχώς
όπως όλες οι «γιορτές» που στήνονται στο πλαίσιο του
κεφαλαιοκρατικού συστήματος. Προσιτές μόνο για
όσους έχουν να τις πληρώσουν. Για τους άλλους είναι
απλώς ένα όνειρο θερινής νυκτός… 

Το Φεστιβάλ Αθηνών
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Τριώροφη υπόγεια αίθουσα συνεδρίων 1.750 ατό-
μων, μουσική βιβλιοθήκη, άλλη αίθουσα 400 ατόμων,
χώροι εξυπηρέτησης, εστιατόρια, μπαρ κλπ. Σύνολο
125.000 τ.μ. στεγασμένοι χώροι…

Οι νέες επεκτάσεις του Μεγάρου Μουσικής (όπως ο
Χρήστος Λαμπράκης τις είχε παρουσιάσει ενώπιον
υπουργών, δημοσιογράφων και άλλων προσκεκλημέ-
νων την 1η Ιούλη 2003) «μάσησαν» 60 δισεκατομμύρια
δραχμές και μεγάλο τμήμα του Πάρκου Ελευθερίας.
Βροχή έπεφταν οι Υπουργικές Αποφάσεις και τα Προ-
εδρικά Διατάγματα από το 1991 ως το 1996 (επί των
κυβερνήσεων τόσο της ΝΔ όσο και του ΠΑΣΟΚ), προ-
κειμένου να παραχωρηθεί το Πάρκο στον Οργανισμό
του Μεγάρου Μουσικής. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούσαν
να γίνουν οι παραπάνω εγκαταστάσεις.

Όπως συμβαίνει με το σύνολο της καπιταλιστικής οι-
κονομίας, έτσι και στον πολιτιστικό τομέα, το αστικό
κράτος πριμοδοτεί με διάφορους τρόπους το «πολιτι-
στικό» κεφάλαιο και, όταν έρχονται τα ζόρια, η «βοή-
θειά» του είναι δεδομένη. 

Το 2007, ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών
(ΟΜΜΑ) πήρε δάνειο από την Εθνική Τράπεζα, ύψους
95 εκατομμυρίων ευρώ, με εγγυητή το ελληνικό Δη-
μόσιο. Το 2011 κι ενώ ο ελληνικός λαός έτρωγε απα-
νωτά τα χαστούκια της καπιταλιστικής κρίσης, της τρόι-
κας και των μνημονίων, η τότε κυβέρνηση προέβλεψε
το «ζόρι» και σκέφτηκε να «ρυθμίσει» το «θέμα της
απρόσκοπτης δανειοδότησης του Οργανισμού». Διότι,
«ενόψει του περιορισμού του ύψους της επιχορηγή-
σεως του ΟΜΜΑ από το Δημόσιο λόγω της τρέχουσας
δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η απρόσκοπτη εξυ-
πηρέτηση του δανείου κάθε φορά από τον ΟΜΜΑ δεν
είναι βέβαιη»! 

Εκείνη την περίοδο δεν ήταν βέβαιο τίποτε και για κα-
νέναν… 

Η επιβίωση όλων των επιχορηγούμενων πολιτιστι-
κών φορέων ήταν το ίδιο  –αν όχι και περισσότερο–
αβέβαιη, πλην όμως η «δικαιοσύνη» του συστήματος
δεν είναι τυφλή, ούτε διαθέτει μια μόνο ζυγαριά. Η τότε
κυβέρνηση αποφάσισε όπως θα αποφάσιζε οποιαδή-
ποτε αστική κυβέρνηση. Για να μην επηρεαστούν ούτε
η λειτουργία της δανειακής σύμβασης, ούτε οι δραστη-
ριότητες του ΟΜΜΑ, προβλέφθηκε «η απευθείας εξυ-
πηρέτηση του δανείου από το Δημόσιο». Η τρέχουσα
«εξυπηρέτηση» εκείνης της περιόδου ανερχόταν στα
2,6 εκατομμύρια ευρώ!

Το Μέγαρο αποδείχτηκε μεγάλη φαγάνα. Ούτε η πο-
λύπλευρη στήριξη του κράτους, ούτε η εμπορευματική
λειτουργία του κατόρθωσαν να το κρατήσουν έξω από
τη λίστα των οφειλετών. Δεν είναι κανένα μυστικό ότι
στο ελληνικό Δημόσιο ο ΟΜΜΑ «χρωστάει τ’ άντερά
του»… όπως θα έλεγαν και οι άνθρωποι του λαού. Οι

άνθρωποι δηλαδή που δεν μπορούν να πατήσουν το
πόδι τους ούτε στο κατώφλι του. «Η συμβολή στην πο-
λιτιστική ζωή του τόπου», την οποία επικαλέστηκε το
υπουργείο Οικονομικών θέλοντας να δικαιολογήσει τη
σκανδαλώδη στήριξή του στον Οργανισμό ρυθμίζοντας
τις οικονομικές του εκκρεμότητες, παραμένει ένα εμ-
πόρευμα πανάκριβο που απευθύνεται κυρίως στους
έχοντες και τους κατέχοντες…

Κι όμως… Παρόλες τις τονωτικές ενέσεις που δέ-
χτηκε, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών δείχνει ότι πνέει
τα λοίσθια. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η λειτουργική
επιχορήγηση χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή των
δόσεων του δανείου, με αποτέλεσμα την αδυναμία του
Οργανισμού να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες,
καθώς και τη μισθοδοσία των εργαζόμενων. 

Ούτε η παρέλαση των κατά καιρούς «υποστηρικτών»
του (υπουργείο Πολιτισμού, χορηγοί του τραπεζικού και
όχι μόνο κεφαλαίου), ούτε η αγοραία λειτουργία του
(συνέδρια, ενοικιάσεις αιθουσών) φαίνεται πως μπο-
ρούν να εμποδίσουν το επαπειλούμενο ναυάγιό του. Η
πάλαι ποτέ ναυαρχίδα του πολιτιστικού «στόλου» της
κυρίαρχης αστικής αντίληψης, αφού επιτέλεσε το ρόλο
της, μάλλον θα παραδώσει τα σκήπτρα σ’ ένα σκαρί
ολοκαίνουργιο, μετά από την ολοκλήρωση του «Κέν-
τρου Πολιτισμού» του Ιδρύματος Νιάρχου στο Φαλη-
ρικό Δέλτα, το οποίο οικοδομείται με ιλιγγιώδεις ρυθ-
μούς. 

Όποια πάντως κι αν είναι η εξέλιξη του, η πορεία του
Μεγάρου είναι δρομολογημένη στην ίδια κατεύθυνση.
Η «κρατικοποίησή» του δε σημαίνει τίποτε άλλο από
επέκταση της επιχειρηματικής λειτουργίας του, που δεν
πρόκειται σε καμία περίπτωση να καλύψει λαϊκές ανάγ-
κες. Δημόσιο το χρήμα, αλλά όχι δημόσια η χρήση. Αν
και απλήρωτοι για μήνες οι μουσικοί, είναι υποχρεω-
μένοι να πληρώνουν το πάρκινγκ όταν πηγαίνουν για
πρόβα! Τα εισιτήρια για το κοινό παραμένουν πανά-
κριβα, ενώ οι ορχήστρες (Κρατική Ορχήστρα Αθηνών,
Καμεράτα, Ορχήστρα των Χρωμάτων) φυτοζωούν και
ψυχορραγούν, πληρώνοντας ταυτόχρονα ένα εξωφρε-
νικό ενοίκιο για να κάνουν τις πρόβες τους στις αίθου-
σες του Μεγάρου! 

Εξάλλου, γενική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και των κυβερνήσεών της είναι η ελαχιστοποίηση
έως και ο μηδενισμός της κρατικής χρηματοδότησης
προς τους δημόσιους φορείς πολιτισμού. Στόχος είναι
η επιχειρηματική λειτουργία όλων των δημόσιων
δομών στο χώρο του πολιτισμού.

Η εφαρμογή αυτής της κατεύθυνσης που σύντομα θα
περιλάβει κάθε δημόσιο οργανισμό (κρατικά θέατρα,
μουσεία κλπ.) δεν πρέπει να μας βρει ούτε αδαείς, ούτε
ανέτοιμους…

Mέγαρο Μουσικής

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

Βατικανό: 
Έκθεση Επιτροπής του ΟΗΕ για παιδεραστές ιερείς

Σάλος έχει προκληθεί στο Βατικανό, αλλά και στους πιστούς της Καθολικής Εκκλησίας, από την Έκθεση
της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού. Στην Έκθεση αυτή αναφέρονται απανωτά κρούσματα
παιδεραστίας, με δράστες καθολικούς ιερωμένους, που σημειώνονται επί σειρά δεκαετιών σε βάρος πολλών
χιλιάδων παιδιών. Στην Έκθεση αυτή, απαιτείται η άμεση απομάκρυνση κατηγορουμένων και υπόπτων από
τα καθήκοντά τους και η παραπομπή τους στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Να σημειωθεί ότι πολλοί από αυ-
τούς υπηρετούν και σε καθολικά οικοτροφεία. 

Η Έκθεση του ΟΗΕ είναι αποτέλεσμα έρευνας 18 ανεξάρτητων ειδικών από διάφορες χώρες σε θέματα
προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων και είχε την επιδοκιμασία του «Δικτύου θυμάτων σεξουαλικής πα-
ρενόχλησης από ιερείς» (SNAP). Προκάλεσε όμως και την αντίδραση του πρεσβευτή του Βατικανού στον
ΟΗΕ, ο οποίος εγκάλεσε την Επιτροπή για παραποίηση στοιχείων και γεγονότων και την χαρακτήρισε «προ-
κατειλημμένη και άδικη».

Το γεγονός είναι ότι τα στοιχεία κακοποίησης και το πλήθος τους είναι συντριπτικά κι επιβεβαιώνουν τα
συμπεράσματα της Επιτροπής. Άλλωστε ο ίδιος ο Ποντίφηκας το παραδέχτηκε, εμμέσως πλην σαφώς, με
την απόφασή του να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση και να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Την ίδια στάση είχε κρα-
τήσει και για παρόμοιες καταγγελίες στην Ιρλανδία.

Η πρακτική όμως και η υποκρισία των μηχανισμών του Βατικανού προσπαθεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο
και να μειώσει κατά το δυνατόν τις αρνητικές επιπτώσεις για το ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας διαχρονικά.

Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας, 

στοιχεία για την καταναγκαστική εργασία

Η τελευταία Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ΠΟΕ) αναφέρει ότι πάνω από

150 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως κερδίζουν τα παράνομα κυκλώματα εργασίας από την εκ-

μετάλλευση 21 εκατομμυρίων εργατών (μεταναστών και προσφύγων) από αναπτυσσόμενες

χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής.

Σημειώνεται ότι αυτή η καταναγκαστική εργασία τόσων ανθρώπων ελάχιστα απέχει από τη

δουλεία και συνδέεται κατά τα 2/3 με δίκτυα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων κι ενηλίκων

(με αντίστοιχη τροφοδοσία «βιομηχανίας πορνό») και κατά το 1/3 με εργοδοτικά σχήματα στους

τομείς των υπηρεσιών (οικιακοί βοηθοί, απασχολούμενοι στις οικοδομές και τη γεωργία).

Ιδού ένα μικρό δείγμα του τρόπου συσσώρευσης του πλούτου σε λίγους.



31 O.Γ.Ε. 

Ιράκ: Πιέσεις για ψήφιση αναχρονιστικού νόμου
Το υπουργικό συμβούλιο της «κυβέρνησης» του Ιράκ υπό την προεδρία του σιΐτη πρωθυπουργού Αλ Μα-

λίκι αποφάσισε να προωθήσει στο ιρακινό κοινοβούλιο πρόταση νόμου η οποία –μεταξύ άλλων- προβλέπει
τη νομιμοποίηση του βιασμού στον έγγαμο βίο και τον υποχρεωτικό γάμο ακόμη και κοριτσιών 9 ετών. Η
πρόταση αυτή, γνωστή και ως «νόμος Τζαφάρι» από το όνομα θρησκευτικής σχολής, έγινε δεκτή με έντονες
αντιδράσεις, αφού συνιστά δραματική οπισθοδρόμηση στα δικαιώματα παιδιών και γυναικών.

Μέχρι τώρα η ιρακινή νομοθεσία επέτρεπε το γάμο χωρίς συγκατάθεση των γονιών από τα 18 έτη και
άνω και με τη συγκατάθεσή τους από τα 15 και άνω. Η πρόταση νόμου «Τζαφάρι» απαιτεί ως νόμιμη προϋπό-
θεση γάμου ανηλίκων μόνο τη συγκατάθεση του πατέρα και ορίζει ως επιτρεπτή ηλικία διαζυγίου την ηλικία
των 9 ετών!

Παράλληλα επιτάσσει την υποταγή των γυναικών στις σεξουαλικές απαιτήσεις των συζύγων τους δίχως
δικαίωμα αντίρρησης και την απαγόρευση εξόδου από το σπίτι χωρίς την άδειά τους.

Για να τεθεί σε ισχύ αυτή η « μεσαιωνική» πρόταση νόμου, πρέπει να εγκριθεί από το ιρακινό κοινοβούλιο
που θα προκύψει μετά από τις βουλευτικές εκλογές.  

Οι εξελίξεις αυτές πυροδοτούν νέες εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ σιϊτών (ακραίων) και σουνιτών
(μετριοπαθέστερων) μουσουλμάνων, που ήδη βρίσκονται σε διάσταση απόψεων και πρακτικών σε πολλά
μέτωπα.

Πρόκειται για άλλη μια προσπάθεια να θάψουν ακόμα πιο βαθιά τα ήδη κουτσουρεμένα δικαιώματα παι-
διών και γυναικών στον ισλαμικό κόσμο.

Έρευνα επιχείρησης για την «αδήλωτη» εργασία
Σ’ ένα σύνολο 3 δισεκατομμυρίων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο, οι 1,8 δισεκατομμύρια δου-

λεύουν υπό καθεστώς «μαύρης» εργασίας (περίπου τα 2/3). Στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες
το εύρος του φαινομένου ποικίλλει από ποσοστά χαμηλότερα του 10% (ΗΠΑ 6,6%) μέχρι και ποσοστά
άνω του 30% σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (π.χ., Βουλγαρία 31,2%), στη δε Ελλάδα αποτελούν
το 23,6% των εργαζομένων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρία «Ransdstand» η οποία παρέχει υπηρεσίες «διαχείρι-
σης εργατικού δυναμικού» στις επιχειρήσεις - πελάτες της. Η έρευνα αυτή δε στοχεύει στην απλή χαρ-
τογράφηση των άθλιων συνθηκών εργασίας που διαμορφώνει το κεφάλαιο παγκόσμια. Αντίθετα, επι-
διώκει τη διαφήμιση των «ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και μορφών απασχόλησης» εν ονόματι
του περιορισμού της αδήλωτης εργασίας.Για να προωθήσει το «μοντέλο» της, «αποδεικνύει» ότι, όπου ισχύει η προσωρινή απασχόληση
(μερική, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με ενοικιαζόμενους εργαζομένους) χωρίς περιορισμούς,
έχει μειωθεί το ποσοστό «μαύρης» εργασίας. Άλλωστε επικαλείται τις αποφάσεις της ΕΕ και της Κο-
μισιόν για την «καταπολέμηση» της «μαύρης» εργασίας με τη μετατροπή της σε «ευέλικτες» μορφές
απασχόλησης, όπως προαναφέρθηκε. Μην ξεχνάμε ότι και η εταιρία αυτή παρέχει υπηρεσίες «ενοικία-
σης» εργαζομένων.

Στο όνομα της «ανταγωνιστικότητας» και της «καινοτομίας» είναι απαραίτητη η «ευελιξία» της
απασχόλησης. Αυτές είναι οι επιταγές της ΕΕ. Στο χέρι μας είναι –με τον αγώνα μας– να τις ανατρέ-
ψουμε.

Παγκόσμιο Περισκόπιο



ΗΠΑ: Χιλιάδες οικογένειες στρατιωτών 

ζουν με κουπόνια σίτισης

Χιλιάδες οικογένειες στρατιωτών, οι οποίοι διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους για να υλοποι-

ούνται οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί των ΗΠΑ, εγκλωβίζονται με τη σειρά τους (όπως και τόσα εκατομ-

μύρια Αμερικανών) στο φαύλο κύκλο της φτώχειας.

Σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Πενταγώνου, από το 2006 έως το 2013 τετραπλασιάστηκε η

συμμετοχή των οικογενειών των Αμερικανών στρατιωτών στα κρατικά προγράμματα των κουπονιών σί-

τισης, από τα οποία εξαρτάται η στοιχειώδης διατροφική επάρκεια περίπου 47 εκατομμυρίων Αμερικα-

νών.
Συγκεκριμένα, μόνο μέσα στο 2013 χρησιμοποιήθηκαν από τις παραπάνω οικογένειες κουπόνια αξίας

103.600.000 δολαρίων κυρίως για την αγορά νωπών λαχανικών. Η αγορά τροφίμων με κουπόνια αυξά-

νεται με μεγαλύτερη ταχύτητα σ’ αυτό το τμήμα δικαιούχων, αφού η ανεργία μαστίζει –μεταξύ άλλων– και

τις συζύγους των στρατιωτών, αφού λόγω της φύσης της εργασίας των συζύγων τους αναγκάζονται να

μετακινούνται συνεχώς. Τα σχετικά δημοσιεύματα δεν αναφέρουν σε ποιες κατηγορίες υπάγονται οι εν

λόγω στρατιωτικοί, υποθέτουμε όμως βάσιμα ότι ανήκουν σε μεσαία και κατώτερα στελέχη. Ειδάλλως

δε θα βρίσκονταν στην ίδια μοίρα με τους φτωχούς.  
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Παγκόσμιο Περισκόπιο

Eurostat: Πρώτη η Ελλάδα στο «φτήνεμα» 
της εργατικής δύναμης

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το 2013, το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα μειώθηκε
κατά 18,6% και διαμορφώθηκε στα 13,60€ (το 2012 ήταν 15€, το 2011 16,20€ και το 2010 17€). Τα χαμηλότερα ανά-
λογα κόστη της ΕΕ έχουν η Βουλγαρία (3,70€), η Ρουμανία (4,60€) και η Λιθουανία (6,20€). Τα υψηλότερα έχουν η
Σουηδία (40,10€), η Δανία (38,40€) και το Βέλγιο (38,00€).

Στην Ελλάδα το λεγόμενο «μη μισθολογικό κόστος» είναι σημαντικά χαμηλότερο του μέσου όρου και της Ευρω-
ζώνης και της ΕΕ (19,1 έναντι 23,7% της ΕΕ και 25,9% της Ευρωζώνης). Αναμένεται δε να μειωθεί ακόμη περαιτέρω
με τις νέες μειώσεις στις εργοδοτικές εισφορές κατά 3,9 μονάδες.

Βέβαια, τα πραγματικά εργατικά εισοδήματα είναι πολύ μικρότερα, αφού ο μισθωτός επιβαρύνεται με περαιτέρω
κρατήσεις. Έτσι: 

- 227.532 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα (20,4%) αμείβονται με μικτό μισθό μέχρι 500 ευρώ, στο χέρι όμως
παίρνουν γύρω στα 400 ευρώ, ενώ υπάρχουν κι εκείνοι που αμείβονται με 300 και 200 ευρώ μικτά.

- 104.401 (7,69%) εργαζόμενοι αμείβονται με 501 έως 600 ευρώ μικτά.
- 105.523 (7,69%) εργαζόμενοι αμείβονται με 601 έως 700 ευρώ μικτά.
- 106.271 (7,75%) εργαζόμενοι αμείβονται με 701 έως 800 ευρώ μικτά.
Περίπου λοιπόν το 44% των εργαζομένων αμείβονται με μισθό μέχρι 800€. Κατά τ’ άλλα είναι «υψηλό» το μι-

σθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των Ελλήνων…
Και τα λένε αυτά χωρίς καμία ντροπή!



Για την επιστράτευση στη ΔΕΗ 
και την αγωγή για την απεργία διαρκείας στο Δημόσιο

«Η ΟΓΕ καταγγέλλει τα κρούσματα αυταρχισμού της κυβέρνησης ενάντια σε κάθε κινητοποίηση των εργαζομένων. Λίγο
μετά την επιστράτευση των απεργών της ΔΕΗ, το περασμένο Σάββατο, η κυβέρνηση προχώρησε σε αγωγή με την οποία
ζητεί να κριθεί παράνομη και καταχρηστική η αποχή - απεργία διαρκείας της ΑΔΕΔΥ από τη διαδικασία της λεγόμενης "αξιο-
λόγηση". Δεν είναι τα πρώτα βήματα της κυβέρνησης στο δρόμο της καταστολής και της ποινικοποίησης των εργατικών
και λαϊκών αγώνων. Στην ίδια κατεύθυνση σχεδιάζει να βαδίσει ακόμα πιο γρήγορα, και μέσα από το νόμο που σχεδιάζει
για τη συνδικαλιστική δράση, βάζοντας πρόσθετα εμπόδια στο απεργιακό δικαίωμα, στη δράση και τη λειτουργία των σω-
ματείων.

Η ΟΓΕ καλεί τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις νέες γυναίκες να δώσουν απάντηση στο δόγμα "νόμος και τάξη". Την
Τετάρτη συμμετέχουμε στην πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία, στις 10.30 π.μ. στην Ομόνοια, αλλά και στη συγκέντρωση
ενάντια στο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ Τετάρτη, στις 7 μ.μ., στην πλατεία Κλαυθμώνος. Δίπλα στις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και
στους καθημερινούς αγώνες που δίνουν η Κοινωνική Συμμαχία».

Αθήνα, 8/7/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Η ΟΓΕ καταγγέλλει το συνεχές σφυροκόπημα του  πληθυσμού της Ανατολικής Ουκρανίας από τη κυβέρνηση Πορο-

σένκο. Οι δεκάδες νεκροί άμαχοι, ανάμεσα τους και μικρά παιδιά, ο βομβαρδισμός ολόκληρων περιοχών που αφήνουν

πίσω τους ερείπια σπιτιών, σχολείων ακόμα και νοσοκομείων, ο πολύωρος εγκλεισμός στα καταφύγια και η προσφυγιά

για χιλιάδες κατοίκους είναι η πραγματικότητα που βιώνει ο λαός της Ανατολικής Ουκρανίας. 

Ενώ τα παζάρια συνεχίζονται καθημερινά μεταξύ των ιμπεριαλιστών στο πλαίσιο των σφοδρών ανταγωνισμών τους

ο λαός βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία.  Η μεγάλη πλειοψηφία  των ΜΜΕ, μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση παίζει βρώμικο

ρόλο αποσιωπώντας την βάναυση επίθεση, που εκδηλώνεται και με τη συμμετοχή του φασιστικού «Δεξιού Τομέα».

Στηρίζουν  με κάθε τρόπο ολόκληρη την επιχείρηση που εξυπηρετεί τα σχέδια των ΗΠΑ και ΕΕ για να επεκτείνουν την

επιρροή τους στην Ουκρανία στο φόντο του ανταγωνισμού με τη Ρωσία. 

Η ΟΓΕ εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της στο λαό και τις γυναίκες της Ουκρανίας που θυσιάζονται στο βωμό

των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων για τον έλεγχο των αγορών της ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς της. 
Αθήνα, 8/7/2014

Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΟΓΕ
Η ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Το τελευταίο διάστημα πολλές γυναίκες – νέες μητέρες δέχονται επιστολές από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, όπου τους
ζητούν να επιστρέψουν το επίδομα τοκετού.

Από τον Δεκέμβρη του 2012 με τον νέο κανονισμό του τότε ΕΟΠΠΥ και σήμερα  ΠΕΔΥ ορίζεται πως το επίδομα των 900€ δι-
καιούνται μόνο οι γυναίκες που γεννούν στο σπίτι! Και όχι όσες γεννούν στα δημόσια και ιδιωτικά μαιευτήρια.

Ας γνωρίζουν οι γυναίκες της λαϊκής οικογένειας ότι εκεί οδηγεί τις ίδιες και τα παιδιά τους η «εξοικονόμηση πόρων»
για την οποία πανηγυρίζουν η κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας: Οδηγεί σε ακόμα μεγαλύτερες περικοπές στις παροχές υγείας,
στις εξετάσεις, τους γιατρούς και τα φάρμακα που έχουν ανάγκη. 

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

Η ΟΓΕ με τους Συλλόγους και τις Ομάδες της διεκδικεί επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες, εργαζόμενες στο δημόσιο
και στον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες, άνεργες ή ανασφάλιστες, ύψους 1.000 ευρώ για ένα παιδί, 2.000 και
3.000 ευρώ για δίδυμη και τρίδυμη κύηση, με δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στις σημερινές συνθήκες της άγριας επί-
θεσης στη ζωή των εργαζομένων, το επίδομα τοκετού πρέπει να αποτελεί μία ελάχιστη ενίσχυση για να αντιμετωπιστεί ένα μέρος
των εξόδων που συνεπάγεται η πρόσθεση ενός νέου μέλους στη λαϊκή, στη μονογονεϊκή, στην πολύτεκνη οικογένεια. Η μετατροπή
του επιδόματος τοκετού σε μέσο πίεσης προς τις φτωχές γυναίκες και τα νέα ζευγάρια που υποφέρουν από την ανεργία και την
φτώχεια να γεννήσουν σήμερα το παιδί τους στις συνθήκες που γεννούσαν πριν δεκαετίες οι γιαγιάδες τους και να υποστούν τους
κινδύνους που αυτό συνεπάγεται, για να «ανταμειφθούν» με λίγες εκατοντάδες ευρώ πρέπει να πάρει απάντηση. Και αυτή την
απάντηση πρέπει να τη δώσουν οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες τους, μέσα από το ριζοσπα-
στικό γυναικείο κίνημα, την ΟΓΕ και τους συμμάχους μας, το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ. 

14/7/2014
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση με τον υφυπουργό Εργασίας Α. Μπέζα, προκειμένου να του θέσει το ζήτημα του επιδόματος τοκετού, είχε, την Τρίτη

το πρωί, αντιπροσωπεία του προεδρείου της ΟΓΕ, με επικεφαλής την πρόεδρό της, Μαιρήνη Στεφανίδη.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της κινητοποίησης που οργάνωσε η ΟΓΕ στις 14 Ιούλη στο υπουργείο.
Η αντιπροσωπεία της ΟΓΕ τόνισε στον υφυπουργό ότι είναι απαράδεκτο να λαμβάνουν μητέρες «ραβασάκια» με τα οποία το ΙΚΑ

τις καλεί να επιστρέψουν ως «αχρεωστήτως καταβληθέν» το επίδομα, γιατί τους καταβλήθηκε μετά την κατάργησή του από τον
ΕΟΠΥΥ το Νοέμβρη του 2012. Μάλιστα επέδωσαν στον υφυπουργό σχετικά έγγραφα με τα οποία μητέρες ενημερώθηκαν πως πρέ-
πει να επιστρέψουν έντοκα το ποσό των 900 ευρώ μέσα σε 15 μέρες, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν διαδικασίες κατασχέσεων.
Παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν σε όλη τη χώρα. Με δεκάδες μητέρες που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα έχει έρθει σε επαφή
ο σύλλογος της ΟΓΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης, που έχει κινητοποιηθεί για να δοθεί λύση.

Η αντιπροσωπεία ξεκαθάρισε τη θέση της ΟΓΕ, πως είναι ανεπίτρεπτο το ποσό του επιδόματος να χορηγείται μόνο στις περιπτώ-
σεις τοκετού στο σπίτι και υπογράμμισε πως οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ διεκδικούν επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες,
εργαζόμενες στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, αγρότισσες, αυτοαπασχολούμενες, άνεργες και ανασφάλιστες, σαν μια ελάχιστη
παροχή προς τη λαϊκή οικογένεια.

Ο υφυπουργός δεσμεύτηκε να εξετάσει το ζήτημα των γυναικών που έχουν βρεθεί «χρεωμένες», αφού, όπως είπε, δεν γνώριζε
πως έχει προκύψει τέτοιο πρόβλημα. Όσο για την επαναφορά του επιδόματος, στάθηκε κυρίως στο «δημοσιονομικό πρόβλημα»
που θα δημιουργούσε η ικανοποίηση του αιτήματος.

Αθήνα, 22/7/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της ΟΓΕ για τις παιδικές χαρές, ο Σύλλογος Γυναικών
Εξαρχείων-Νεάπολης-Κολωνακίου πραγματοποίησε εξορμήσεις στην περιοχή ευθύνης
του, προκειμένου να διαπιστώσει επιτόπου ελλείψεις και να ενημερώσει τους γονείς για την
ανάγκη κινητοποίησης για ανοιχτές παιδικές χαρές, καθαρές και ασφαλείς για τα παιδιά. Η
κατάσταση πολλών παιδικών χαρών ήταν από τραγική (πλήρους εγκατάλειψης) έως απογοη-
τευτική (λουκέτα, έλλειψη καθαριότητας κλπ.).

Ο Σύλλογος το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει με υποβολή υπομνημάτων στο δήμο Αθη-
ναίων και την Περιφέρεια (για το Πεδίο του Άρεως) και με περαιτέρω παρέμβαση όπου χρει-
αστεί. 

Αντίστοιχη παρέμβαση είχε ο Σύλλογος στους παιδικούς σταθμούς της περιοχής και στο
Βρεφοκομείο της Αθήνας.

* * *
Ο Σύλλογος Γυναικών Χαλανδρίου, την Παρασκευή 18 Ιούλη, διοργάνωσε εκδήλωση

με θέμα «Φασισμός και ιστορική πραγματικότητα» στην κεντρική πλατεία του Χαλανδρίου. Η
ανταπόκριση από τις νέες μητέρες ήταν πολύ θετική, αφού κουβέντιασαν και συζήτησαν με τα
μέλη του Συλλόγου. Παράλληλα, υπήρχε δημιουργική απασχόληση των παιδιών με μουσική,
ανάγνωση παραμυθιού, θεατρικό παιχνίδι και ζωγραφική.

* * *
Μουσική βραδιά για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών διοργάνωσε το απόγευμα της Πέμ-

πτης 17 Ιούλη η Λαϊκή Επιτροπή Καλλιθέας με πολύ παιχνίδι στον πεζόδρομο της οδού Σαπ-
φούς πίσω από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Παιδικές φωνές και γέλια, μουσικές νότες και
τραγούδια γέμισαν τις καρδιές μικρών και μεγάλων που κατοικούν στη γειτονιά του ιστορικού
συνοικισμού της Χαροκόπου.

Από τη συζήτηση με τους γονείς φάνηκε η ανησυχία για την ποιότητα του ελεύθερου χρό-
νου των παιδιών τους, για την κακή κατάσταση των παιδικών χαρών που είναι παρατημένες,
βρόμικες, αφύλακτες, χωρίς ασφάλεια για τα παιδιά. Με μεγάλο ενδιαφέρον και αποδοχή πήραν
την ανακοίνωση του Συλλόγου Γυναικών Καλλιθέας που καλεί σε αγωνιστική διεκδίκηση
για το δικαίωμα της λαϊκής οικογένειας σε παιδικές χαρές ανοιχτές και ασφαλείς για όλα τα
παιδιά. Επίσης έφτιαξαν μαζί με τα παιδιά, πανό με σύνθημα «Απαιτούμε ανοιχτές και ασφαλείς
παιδικές χαρές για όλα τα παιδιά» και τα ανάρτησαν όλοι μαζί στην παιδική χαρά. 

Η Αθανασία Τζουμάνη, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, έκλεισε με δυο λόγια τη ζεστή γιορτή ανα-
δεικνύοντας την ανάγκη να βγούμε από τα σπίτια μας και να γεμίσουμε με ζωή τις γειτονιές
μας, από σκοτεινές και κακόφημες να τις κάνουμε ζωντανές, ασφαλείς και πηγή αγωνιστικό-
τητας για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ με πλούσιες πολιτιστικές
εκδηλώσεις και προβολές ταινιών προσπάθησαν να φέρουν το κλίμα των διακοπών στις γειτονιές
μας και να μας προσφέρουν δραστηριότητες για τον ελεύθερό μας χρόνο με μηδενική «συμμε-
τοχή», μια και η δυνατότητα για ξεκούραση, διακοπές και πολιτιστική δραστηριότητα όλο και
εξανεμίζονται… 
Ταυτόχρονα πλούσιες ήταν και οι παρεμβάσεις τους για τα προβλήματα των παιδικών σταθμών
και των παιδικών χαρών σε κάθε γειτονιά, αλλά και για όλες τις αντιλαϊκές εξελίξεις που έλαβαν
χώρα μέσα στο καλοκαίρι.
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H OΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη

Εκδήλωση στο πάρκο της κλούβας στον Άλιμο, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών αλληλεγγύης που
παίρνει μέσα στο καλοκαίρι για τη λαϊκή οικογένεια και τη νέα μητέρα, πραγματοποίησε η
Ομάδα Γυναικών Αλίμου την Πέμπτη 10 Ιούλη.

Δεκάδες παιδιά είχαν τη δυνατότητα ν’ απασχοληθούν δημιουργικά με κατασκευές, ζωγρα-
φική και παιχνίδι, σε μια περίοδο που η ψυχαγωγία της λαϊκής οικογένειας είναι απαγορευ-
τική.

Παράλληλα έγινε συζήτηση με τους γονείς για την οργάνωση της πάλης των νέων ζευγαριών
και την ενίσχυση της Λαϊκής Συμμαχίας.

* * *
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποίησε εκδήλωση για τα παιδιά ο Σύλλογος Γυναικών Μο-

σχάτου – Ταύρου, στην πλατεία Μεταμόρφωσης στο Μοσχάτο.
Η πλατεία γέμισε με παιδιά και μεγάλους, οι οποίοι παρακολούθησαν με ενθουσιασμό την

παράσταση Καραγκιόζη.
Στην ομιλία της η Αφροδίτη Δημητρίου, μέλος του Συλλόγου, τόνισε ότι κάθε γειτονιά πρέπει

να έχει την παιδική χαρά της, με τις κατάλληλες προδιαγραφές, με ασφαλή παιχνίδια, ασφαλή
περιβάλλοντα χώρο, και με ελεύθερη πρόσβαση για όλα τα παιδιά.

Επιπλέον αναδείχτηκε η ανάγκη για αποκλειστικά κρατικούς, δημόσιους, δωρεάν και σύγ-
χρονους παιδικούς σταθμούς. Κατάργηση των τροφείων, να μην κλείσει κανένας παιδικός
σταθμός, και να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση, χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις.

Κάθε παιδί Ελληνίδας ή μετανάστριας να έχει μια θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό. Επίσης
το προσωπικό να είναι σταθερό και μόνιμο, επαρκές, άρτια εκπαιδευμένο και διαρκώς επιμορ-
φωμένο με ευθύνη του κράτους.

* * *
Μουσική βραδιά τη Δευτέρα 7 Ιούλη διοργάνωσε ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών

Κορυδαλλού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αλησμόνητων Πατρίδων. Στο
χώρο της εκδήλωσης λειτούργησε επίσης και παιδότοπος.

* * *
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Πει-

ραιά «Η Πρόοδος» με θέμα: «Όχι σε όλα τα ναρκωτικά», στην πλατεία Κανάρη, στο Πασαλι-
μάνι.

Στην εκδήλωση έπαιξαν και τραγούδησαν μαθητικά συγκροτήματα, ενώ στη συνέχεια μίλησε
ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ) Παναγιώτης Κατηφές
και ακολούθησε συζήτηση. Στο τέλος της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε προβολή ταινίας.

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτούργησε χώρος δημιουργικής απασχόλησης για τα
παιδιά.

* * *
Ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πετρούπολης πραγματοποίησε τη Δευτέρα 30

Ιούνη προβολή της ταινίας: «Σε ποιον ανήκει ο κόσμος», στο Δημοτικό Κινηματογράφο Πε-
τρούπολης. Την προβολή προλόγισε η Βαγγελιώ Κυριαζίδου. 

* * *
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Μενεμένη εκδήλωση της Ομάδας Γυναικών

με τίτλο: «Άλλαξε τον κόσμο, το ’χει ανάγκη».
Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις της πολιτικής της ΕΕ στη γυναίκα, ενώ ακο-

λούθησε παράσταση της θεατρικής ομάδας του ΠΑΜΕ, αφιέρωμα στον Μπέρτολτ Μπρεχτ, που
περιλάμβανε αποσπάσματα από τη «Μάνα».

Η Σοφία Χατζηαστερίου, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, σημείωσε στην ομιλία της: «Οι γυναίκες
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της ΟΓΕ βάλαμε ένα γερό όπλο στη φαρέτρα μας για ν’ αντιπαλέψουμε οργανωμένα τους εκμε-
ταλλευτές του μόχθου μας. Είναι η συγκρότηση της Κοινωνικής Συμμαχίας με το ΠΑΜΕ, την
ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ και το ΜΑΣ.»

«Ο Μπρεχτ αποδεικνύεται επίκαιρος», τόνισε η Σοφία Χατζηαστερίου, υπογραμμίζοντας ότι
«σήμερα περισσότερο παρά ποτέ είναι ανάγκη να διδασκόμαστε και μέσα από την τέχνη που
διαφωτίζει και δείχνει την αλήθεια, σαν όπλο σε αυτούς που την έχουν ανάγκη. Και το παρά-
δειγμα της “Μάνας” έχει να μας δείξει ποιο δρόμο πρέπει σήμερα ν’ ακολουθήσουν οι μανάδες
της δουλειάς τόσο σε καιρούς πολέμου όσο και σε καιρούς ιμπεριαλιστικής ειρήνης».

Επίσης η Ομάδα πραγματοποίησε εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Η Γυναίκα σήμερα», μαζί
με τη Λαϊκή Επιτροπή Μενεμένης - Γιαννιτσών - Μοναστηρίου, την Τετάρτη 2 Ιούλη στον
ανοιχτό χώρο πίσω από το ΚΑΠΗ Μενεμένης.

* * *
Θερινές κινηματογραφικές προβολές διοργάνωσε ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών

Συκεών και ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος «Μάνος Λοΐζος» σε διάφορες περιοχές.
Οι προβολές έλαβαν χώρα στο πάρκο πίσω από το δημαρχείο Συκεών και στην πλατεία Ρολόι

Νεάπολης. 
* * *

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά που πραγματο-
ποίησε ο Σύλλογος Γυναικών Αργυρούπολης. 

Την εκδήλωση άνοιξε η Ελευθερία Σουλιώτη, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου, η οποία ανα-
φέρθηκε στο ρόλο της αντικοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει το καπιταλιστικό σύστημα στη
διάδοση των κάθε είδους ναρκωτικών και στο πόσο βολεύει το παρόν σύστημα να κρατά τους
νέους μακριά από την ενεργό δράση. Τόνισε την ανάγκη της οργανωμένης αντίστασης όλων
μας απέναντι σε κάθε είδους εξάρτηση και όσων σπρώχνουν προς τα εκεί όχι μόνο τους νέους,
αλλά όλους μας.

Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η Λία Αποστολοπούλου, μέλος της Γραμματείας του
Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΥΝ), η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στον
ύποπτο διαχωρισμό σε μαλακά και σκληρά, στην αποτυχία του μέτρου της απελευθέρωσης των
ναρκωτικών, στην αποτυχία της αντιμετώπισης του προβλήματος με υποκατάστατα, στα πραγ-
ματικά αίτια που ωθούν τους νέους μας προς τα ναρκωτικά και στην ανάγκη της αλλαγής ενός
συστήματος που τα γεννά και τα συντηρεί.

Ακολούθησε επίδειξη από αθλήτριες της ρυθμικής και στη συνέχεια τα παιδιά από το
ΚΕΘΕΑ «ΔΙΑΒΑΣΗ» παρουσίασαν το μουσικό-χορευτικό τους πρόγραμμα.

Σημαντική ήταν και η παρουσία των μελών του Συλλόγου Οικογένειας των ατόμων που είναι
στην απεξάρτηση, που ενημέρωσαν με υλικό τον κόσμο.

* * *
Με ανακοίνωσή της η Ένωση Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας κατήγγειλε την κα-

τάσταση στην οποία βρίσκεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στο νησί και το πώς έρχονται
να «καλύψουν» αυτές τις ανάγκες ΜΚΟ, που χρηματοδοτούνται μάλιστα απευθείας από την
Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών. 

Καλούν τις γυναίκες να οργανωθούν στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα για ν’ αντιπαλέ-
ψουν τις πολιτικές κυβέρνησης – ΕΕ, αφού τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο νησί είναι
συνυφασμένα με αυτές, είναι κομμάτι των συνολικών αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων στην υγεία. 

* * *
Η Oμάδα Γυναικών Ανατολικών Συνοικιών (Ηράκλειο Κρήτης) μαζί με τη Λαϊκή

Επιτροπή Αλικαρνασσού διοργάνωσε εκδήλωση για «μικρούς και μεγάλους» την Παρασκευή 1
Αυγούστου στην πλατεία του Αγίου Νικολάου Αλικαρνασσού με θέμα την προσχολική αγωγή.
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Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παιδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Ομάδα Γυναικών
Μαλεβιζίου στην πλατεία του Δημαρχείου στο Γάζι. Η πλατεία πλημμύρησε από μικρά παιδιά,
που τους δόθηκε η ευκαιρία ν’ απασχοληθούν δημιουργικά, να παίξουν και να γελάσουν, χωρίς
ν’ αναγκαστούν οι γονείς τους να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη.

Τα παιδιά συμμετείχαν σε ένα θεατρικό παιχνίδι όπου, παίζοντας, έμαθαν παράλληλα τον
κύκλο του ψωμιού. Έσπειραν, θέρισαν, αλώνισαν, πήγαν στο μύλο και με το αλεύρι που πα-
ράχθηκε ζύμωσαν κι έφτιαξαν κουλουράκια που στη συνέχεια μοιράστηκαν σ’ όλα τα παιδιά.
Έπειτα ζωγράφισαν, ενώ τους δόθηκαν μικρά γλαστράκια με χώμα και σπόρους.

Η συμμετοχή υπήρξε πραγματικά μεγάλη, γεγονός που υποδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη που
έχουν αυτή τη στιγμή οι λαϊκές οικογένειες σε σχέση με τη ψυχαγωγία των παιδιών τους. 

* * *
Συγκέντρωση αλληλεγγύης και πορεία που ακολούθησε στους δρόμους της πόλης για τον

Παλαιστινιακό λαό διοργάνωσαν οι Ομάδες και Σύλλογοι της ΟΓΕ στο Ηράκλειο της
Κρήτης. Με κύριο σύνθημά τους «Γυναίκες ξεσηκωθείτε, κάθε ώρα που περνάει σκοτώνεται
κι ένα παιδί στη Γάζα», απεύθυναν πλατύ κάλεσμα στις γυναίκες, τη νεολαία, αλλά και σε όλο
το λαό του Ηρακλείου να καταδικάσει τις νέες δολοφονικές επιθέσεις σε βάρος του Παλαιστι-
νιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ, αλλά και όλους αυτούς που άμεσα ή έμμεσα στηρίζουν
τη γενοκτονία που συντελείται.

Στην ομιλία της η Λαμπρινή Πίττακα, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, κατήγγειλε την ενθαρρυντική
στάση των κυβερνήσεων της ΕΕ και των ΗΠΑ απέναντι σε αυτές τις επιθέσεις. Μόλις χτες οι
ΗΠΑ εφοδίασαν με πολεμικό εξοπλισμό το Ισραήλ, ακριβώς γι’ αυτές τις επιχειρήσεις, ενώ η ελ-
ληνική κυβέρνηση προχωρεί σε παραπέρα οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με το δολοφονικό
κράτος του Ισραήλ. Καταγγέλθηκε επίσης με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το γεγονός ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων των επιθέσεων είναι άμαχοι και παιδιά.

* * *
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 8η έκθεση ζωγραφικής, χειροτεχνίας και παζάρι χειροποί-

ητων παραδοσιακών προϊόντων που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Μυτιληνιών
Σάμου στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού και που ήταν αφιερωμένη στον αγώνα ενάντια στο
φασισμό.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από τις 3 ως και τις 9 Αυγούστου.
Ιδιαίτερη ήταν φέτος η παρουσία του Συλλόγου στην έκθεση με παρουσίαση υλικού (κει-

μένων και εικόνων) στο πλαίσιο της ενημέρωσης και καταδίκης του φασισμού, καθώς επίσης
και υλικού ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων από την κυβέρνηση του Ισραήλ. 

Πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος της προηγούμενης Προέδρου του Δημο-
κρατικού Συλλόγου Γυναικών Κορυδαλλού, Αντώνης Καψάλης. Ο Αντώνης στάθηκε πάντα στο
πλευρό της συναγωνίστριας, βοηθώντας την στο δύσκολο δρόμο του αγώνα που επέλεξε να ακο-
λουθήσει.

Στη μνήμη του ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Κορυδαλλού προσφέρει το ποσό των
30 ευρώ στην ΟΓΕ, για την εκπλήρωση των σκοπών της.



Σαν Περσεφόνη που από μακρύ
και σκοτεινό ταξίδι ξαναγυρνά στη Γης,

έτσι και της Ελλάδας η Γυναίκα,
από βαθύ και θλιβερό σκοτάδι

ξεφεύγοντας, την άνοιξη σκορπά ξανά
στη χερσωμένη χώρα.

Με ώριμα τα στάχυα και λουλούδια στολισμένη
με τους χρυσούς καρπούς στην αγκαλιά

και με τη χούφτα τη γεμάτη σπόρια
τ’ άσπρα τα περιστέρια να ταΐζει.                                    
Ισότιμη με λεύτερους ανθρώπους

ιέρεια πάντα στο βωμό της προσφοράς
μα θύμα όχι, Εστιάδα μόνο

το άσβεστο το πυρ φρουρώντας
της Ανθρωπιάς.

Κάτω απ’ το δέντρο της Ειρήνης,
μεγαλώνει τ’ ανθρώπινο λουλούδι,

ποτίζοντάς το με της αγάπης τα δώρα τ’ ακριβά.
Ποτέ Πανδώρα, πάντα συνετή Μέλισσα,

βασίλισσα κι εργάτρια μαζί.

Ω της Ελλάδας Γυναίκα!
Μέρα ελπιδοφόρα, ας μείνει για μας

η σημερινή: 20 Ιούνη.
Μέρα λαμπρή, που με αόρατες αλυσίδες

αγάπης και φιλίας
δεθήκαμε σε τούτο το μεγάλο αλώνι της δουλειάς.

Ναι, με του Κόσμου τις Γυναίκες όλες
σ’ ένα τεράστιο χορό.

Ζωής - Ειρήνης - Ανθρωπιάς.

Τραγούδι γραμμένο για την ίδρυση της  ΟΓΕ 
(20.6.1976)
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