
Ευρωπαϊκή Ένωση - κυβέρνηση: 
Η Υγεία κοστίζει.

ΟΓΕ: 
Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία. 
Ανυποχώρητα διεκδικούμε 
αυτό που μας ανήκει!

Τεύχος 4 - Δεκέμβρης 2014 



π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

HMEΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΓΕ 4-8
— Κεντρική Εισήγηση της ΟΓΕ στην Ημερίδα 

«Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Γυναίκες»

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΓΕ
— Αγωνιστική παρουσία και δράση μέσα κι έξω από τη χώρα ......................................9-10

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
— Επίδομα τοκετού: Ούτε βήμα πίσω! ................................................................................11

ΥΓΕΙΑ
— « Έμπολα»: Σκοτώνει μόνος του;............................................................................12-13
— Η μητρότητα «στην κατάψυξη»... για την κρυοσυντήρηση ωαρίων ..............14-15
— Η ψυχική υγεία στο «απόσπασμα».............................................................16-17

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
— Δε θα ζήσουμε με ψίχουλα! ....................................................................................18-19

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
— Voucher: Το νέο εργασιακό μέλλον είναι η δουλεία... ............................................ 20-21
— «Ένα και δυο μετράω τα κύματα...», καθώς οι φουρτούνες πλησιάζουν! .............. 22-23

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
— Κέρδισαν την ισοτιμία τους στο θάνατο, δικό μας καθήκον να την κερδίσουμε στη ζωή!
— Προσκύνημα της ΟΓΕ στη Μακρόνησο................................................................... 24-25

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

— Φασισμός και γυναίκες ........................................................................................... 26-27

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
— «Αυτή δεν ήταν θεομηνία, ήταν του κράτους η αδιαφορία!» ....................................... 28

ΠΑΙΔΕΙΑ
— Εθελοντισμός: Εργαλείο αποδοχής της απλήρωτης εργασίας ......................................29

ΚΟΙΝΣΕΠ
— ΚΟΙΝΣΕΠ: Εργαλείο διαχείρισης................................................................................30-31

ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ 32-35

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
— Αμφίπολη: Τα σημεία των καιρών ............................................................................36-37

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ 38-40

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 41-44

Η ΟΓΕ ΑΠ’ ΑΚΡΗ Σ’ ΑΚΡΗ 45-46

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟΥ: Υπεύθυνη: Βούλα Λίτσιου

Μέλη: Ρομίνα Θηβαίου, Μαρίνα Λώλη, Πόπη Ξεκαλάκη, 
Νάντια Πασαλιμανιώτη, Διονυσία Σπυράτου, Μαρία Φιλανταράκη, 

Ολυμπία Χαλτσοτάκη



3 O.Γ.Ε. 

Αγαπητή αναγνώστρια.

Οι μέρες που ζούμε είναι δύσκολες και, με τη… «φιλική συνδρομή» κυβερνών-
των, των υπόλοιπων κομμάτων του ευρωμονόδρομου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολες. Όχι όμως επειδή σε λίγο καιρό η κυβέρνηση και η
αξιωματική αντιπολίτευση θα… ξιφουλκούν για το ποιος πρέπει να εκλεγεί Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας και για το «ποιος πρέπει επιτέλους να κυβερνήσει αυτόν τον
τόπο»…

3 Αλλά επειδή θα προσπαθήσουν να ολοκληρώσουν ανατροπές που έχουν
ξεκινήσει εδώ και χρόνια και να πλήξουν για άλλη μία φορά τα ασφαλιστικά
μας δικαιώματα. Στην κυριολεξία θα προσπαθήσουν να τα σφαγιάσουν,
όπως εύστοχα επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Γυναικών
Ελλάδας. 

3 Επειδή μας ετοιμάζουν ένα σύστημα Υγείας-Πρόνοιας που θα υποβαθμίσει
και θα εμπορευματοποιήσει πλήρως τις όποιες παροχές υγείας έχουν απο-
μείνει μέχρι τώρα.

3 Επειδή θέλουν να μας πνίγει συνέχεια ο εφιάλτης της ανεργίας, θέλουν να
μας πείσουν να ζούμε με ψίχουλα…

Όμως το μέλλον μας δεν είναι αυτό που μας ετοιμάζουν. Στον πόλεμο που μας
κηρύττουν εμείς απαντάμε: Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε θα περάσει.
Δε θα πετύχουν ανάκαμψη των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων με το δικό μας
αίμα, με τη δικιά μας ζωή. Εμείς, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, θέλουμε να
ζούμε σε μια κοινωνία που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας. Τα ψίχουλα
τους τα γυρνάμε πίσω! Παλεύουμε για να εμποδίσουμε την παραπέρα εμπορευμα-
τοποίηση και ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας, διεκδικούμε σύγχρονες, υψη-
λού επιπέδου και αποκλειστικά δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλους και όλες. Πα-
λεύουμε για το δικαίωμά μας στη δουλειά και στην Κοινωνική Ασφάλιση. Συσπει-
ρωνόμαστε στους Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, δυναμώνουμε την Κοινωνική
Συμμαχία. Ούτε βήμα πίσω!

της Σύνταξης



T ην Τετάρτη 10 Δεκέμβρη 2014, η ΟΓΕ πραγματοποί-
ησε με μεγάλη επιτυχία την ημερίδα στην οποία ανα-
πτύχθηκαν οι θέσεις της για την Πρωτοβάθμια Φρον-

τίδα Υγείας. Στη συνέχεια παραθέτουμε την κεντρική εισή-
γηση που έγινε στην ημερίδα από πλευράς της Ομοσπον-
δίας, την οποία έκανε η Πρόεδρός της, Μαιρήνη Στεφα-
νίδη.

Αγαπητές προσκεκλημένες, αγαπητοί προσκεκλημένοι.
Συναγωνίστριες και συναγωνιστές.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, όχι με λόγια, αλλά
με δράση σε όλη τη χώρα, ξεδίπλωσε ιδιαίτερα τους τε-
λευταίους 3 μήνες Καμπάνια για το κρίσιμο ζήτημα της
Υγείας και ιδιαίτερα της Πρωτοβάθμιας Υγείας των λαϊκών
οικογενειών και ειδικότερα των γυναικών. Είναι αναμφι-
σβήτητο ότι οι γυναίκες έχουν πρόσθετες και εξειδικευ-
μένες ανάγκες υγείας-πρόνοιας, οι οποίες προκύπτουν
από το βιολογικό και κοινωνικό ρόλο της μητρότητας,
αλλά και από την ανισότιμη θέση τους στην κοινωνία, η
οποία, εκτός των άλλων, επιβαρύνει και την υγεία τους. 

Η ΟΓΕ διαχρονικά παλεύει και ξεδιπλώνει αγώνες, δρά-
σεις, πρωτοβουλίες  επικεντρωμένες σε όλα τα ζητήματα
που αφορούν τη λαϊκή οικογένεια, και φυσικά ζητήματα
υγείας-πρόνοιας. Βέβαια, με τη σημερινή ημερίδα μας,
ανεβάζουμε τον πήχη ψηλότερα, για να συνεχίσουμε τον
αγώνα μας πιο δυναμωμένες, πιο πολλές, πιο ενημερω-
μένες, γιατί, με αφορμή την Καμπάνια μας, γνωρίσαμε πε-
ρισσότερες γυναίκες, άνοιξαν περισσότερα λαϊκά σπίτια
στους Συλλόγους και τις Ομάδες μας, διαδόθηκε πιο πλα-
τιά το σύνθημά μας, ότι ο αγώνας για αποκλειστικά δη-
μόσια και δωρεάν υγεία για όλες και όλους είναι αγώνας
για τη ζωή.  

Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια, και ειδικότερα τα τελευταία 6 χρόνια,
κατά τη διάρκεια δηλαδή εξέλιξης της καπιταλιστικής οι-
κονομικής κρίσης, παρατηρείται μια ανησυχητική σταδιακή
αύξηση της νοσηρότητας, με ταυτόχρονη επιδείνωση της
υγείας των λαϊκών στρωμάτων, των λαϊκών οικογενειών.

Είναι αποκαλυπτικό ότι χωρίς ασφαλιστική κάλυψη έχει
μείνει σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας,
2.524.243 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΠΥΥ,

από την καταγραφή του περασμένου Οκτώβρη. Η κατα-
γραφή αφορά τα άμεσα και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη
και καταλαβαίνετε ότι κι εκεί θα είμαστε πρωταθλήτριες
εμείς οι γυναίκες, μια κι έχουμε κατακτήσει το «χρυσό»
της ανεργίας μαζί με τη νεολαία.  

Ωστόσο, οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν λόγω
αυτής της κατάστασης είναι αντιστρόφως ανάλογες με τις
υπάρχουσες πολιτικές για πρόληψη, περίθαλψη, θεραπεία.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας υποστηρίζει ότι το
σύνολο των αναγκών αυτών πρέπει να καλύπτεται από
ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν φορέα Πρωτο-
βάθμιας Φροντίδας Υγείας για όλες τις γυναίκες χωρίς
εξαίρεση.

Οι εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες έχουν επιπλέον
λόγους να αγωνιστούν για ένα τέτοιο σύστημα υγείας. Η
διπλή καταπίεση που υφίστανται εξαιτίας της ανισοτιμίας
τους στο παρόν σύστημα τις φορτώνει με την αποκλει-
στική σχεδόν ευθύνη για τα παιδιά, τους αρρώστους, τους
ηλικιωμένους, τους αναπήρους κ.λπ. μέσα στην οικογέ-
νεια.

Η διοργάνωση της Καμπάνιας από την ΟΓΕ έγινε με
στόχο την ανάδειξη των γενεσιουργών αιτίων, αλλά και
των πραγματικών λόγων της άσχημης κατάστασης που
βιώνουν οι γυναίκες και στον τομέα της Υγείας. Δηλαδή
να τις ενημερώσουμε και να τις κινητοποιήσουμε για όλα
αυτά που οι υπαίτιοι και τα όργανά τους προσπαθούν να
συσκοτίσουν και να μας επιβάλουν. 

Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική δύναμη που
να μην περιγράφει τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν
στην Υγεία. Όλες οι κυβερνήσεις, στο όνομα της λύσης
των προβλημάτων, παίρνουν μέτρα. Γιατί όμως, ενώ παίρ-
νονται μέτρα, αντί να λύνονται τα προβλήματα η κατά-
σταση για τα λαϊκά στρώματα χειροτερεύει παίρνοντας
επικίνδυνες διαστάσεις; Για να κατανοηθεί το ζήτημα, πρέ-
πει να συνδεθεί η λαϊκή υγεία και πρόνοια με τον πολιτικό
σχεδιασμό που υπάρχει στην οικονομία, στην ανάπτυξη
και ποιον υπηρετεί.

Τώρα βέβαια, ενώ οι Ομάδες και οι Σύλλογοι της ΟΓΕ
αγωνίζονται για μια ζωή με δικαιώματα, για τη ζωή που
μας αξίζει, στην πολιτική ζωή ο καβγάς κυβέρνησης και
αξιωματικής αντιπολίτευσης συνεχίζεται και ο λαός μας
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είναι αντιμέτωπος με ένα νέο κύμα αποπροσανατολισμού:
«Αδιέξοδο στο Παρίσι», διατυμπάνιζαν τις προάλλες τα
αστικά ΜΜΕ. Η φιλοκυβερνητική πλευρά πρόβαλλε κιν-
δύνους πολιτικής αποσταθεροποίησης, ο ΣΥΡΙΖΑ μι-
λούσε για ανικανότητα διαπραγμάτευσης, ενώ τα οικονο-
μικά επιτελεία, οι ντόπιοι επιχειρηματικοί όμιλοι πιέζουν
για συνεννόηση ανάμεσα στις βασικές δυνάμεις της αστι-
κής διαχείρισης, ώστε να κλείσουν εκκρεμότητες που θα
επιτρέψουν επιστροφή στις αγορές πιο γρήγορα.

Αυτό που πρέπει να είναι καθαρό στις γυναίκες των λαϊ-
κών στρωμάτων είναι ότι τα παζάρια της κυβέρνησης,
αλλά και οι δήθεν φιλολαϊκές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, γί-
νονται για την ενίσχυση της κερδοφορίας και της αντα-
γωνιστικότητας διαφορετικών επιχειρηματικών ομίλων,
για τη δημιουργία των συνθηκών για την οικονομική τους
ανάκαμψη. Όλα αυτά πρέπει να έχουμε καθαρό ότι έχουν
ένα σταθερό προαπαιτούμενο: Τη διατήρηση του πυρήνα
των αντιλαϊκών μέτρων της προηγούμενης φάσης και την
ενίσχυσή τους με νέα αντιλαϊκά μέτρα. Για την επίτευξη
αυτού του στόχου «μαλώνουν» κυβέρνηση και αξιωμα-
τική αντιπολίτευση. 

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι έφερε τη χώρα στο δρόμο
της εξυγίανσης και, τηρώντας τους δημοσιονομικούς της
στόχους, την πολιτική της ΕΕ, θα συνεχίσει τις μεταρρυθ-
μίσεις. Η αξιωματική αντιπολίτευση, δίνοντας αδιάλειπτα
εξετάσεις στο κεφάλαιο, μέσα κι έξω από τη χώρα, δια-
βεβαιώνει και αυτή ότι θα κινηθεί στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής της ΕΕ, δηλαδή ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί,
αναγνώριση του χρέους, αναδιαρθρώσεις. 

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές.
Δε δικαιολογείται πια να μην είμαστε υποψιασμένες και

υποψιασμένοι στο άκουσμα των «μεταρρυθμίσεων» και
«αναδιαρθρώσεων» και το βαρύ αντιλαϊκό τους περιεχό-
μενο. «Μεταρρυθμίσεις» και «αναδιαρθρώσεις» ονόμα-
ζαν όλα τα μέτρα που πήραν στα εργασιακά, στο Ασφα-
λιστικό, στη φορολογία, στην Υγεία, που σήμερα συζη-
τάμε κ.ά. «Μεταρρυθμίσεις» και «αναδιαρθρώσεις» ονο-
μάζουν και το νέο αντιλαϊκό πακέτο, που έρχεται τώρα
στη φάση της ανάκαμψης και των πρωτογενών πλεονα-
σμάτων, όπως λέει η κυβέρνηση. Έρχεται νέος σφαγια-
σμός, που αφορά άμεσα κι εμάς τις γυναίκες, στα ασφα-
λιστικά μας δικαιώματα, με αύξηση του ελάχιστου αριθ-
μού ενσήμων από 4.500 σε 6.000 με 6.500, καθώς και
αύξηση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης από τα 15 στα
20 και βάλε... χρόνια για την κατοχύρωση του δικαιώμα-
τος στη σύνταξη, η κατάργηση όλων των ειδικών ορίων
συνταξιοδότησης πριν το 62ο έτος, που αφορά άμεσα
πολλές γυναίκες, με συγχρόνως άμεσες δραστικές επιπτώ-
σεις και στον τομέα της Υγείας. Μείωση κατά 20% των
συντάξεων στις αυτοαπασχολούμενες, ίσως σε συνδυα-
σμό με μείωση των εισφορών των εν ενεργεία, με πρό-
σχημα τα ελλείμματα του ταμείου. Με οποιονδήποτε λοι-
πόν μανδύα κι αν καλύπτονται, «νεοφιλελεύθερο», «σο-
σιαλδημοκρατικό» ή «ριζοσπαστικά αριστερό», σε οποι-
αδήποτε περίοδο, καπιταλιστική κρίση ή καπιταλιστική
ανάκαμψη, με ή χωρίς μνημόνια ή πρωτογενή πλεονά-
σματα, τα αντιλαϊκά μέτρα δεν έχουν και δε θα έχουν τε-
λειωμό, όπως και να τα βαφτίζουν, για να μας ξεγελάνε. 

Το κυβερνητικό πρόγραμμα «Υγεία Εν Δράσει» που
ανακοινώθηκε το 2012 υλοποιεί και εξειδικεύει τις στρα-
τηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ για την Υγεία στην Ελλάδα.
Η στρατηγική αυτή εντάσσεται και υπηρετεί τις γενικότερες
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πολιτικές κατευθύνσεις για ενίσχυση της κερδοφορίας και
της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.
Ο τομέας της Υγείας αναδεικνύεται ως ένας από τους βα-
σικούς κλάδους που μπορούν να επενδυθούν τα λιμνά-
ζοντα συσσωρευμένα κεφάλαια, να αποδώσουν νέα
κέρδη και να συμβάλουν στην ανάκαμψη της καπιταλιστι-
κής κερδοφορίας.

Όταν η στρατηγική της ΕΕ «Υγεία 2014-2020» κάνει
λόγο για «βιώσιμα συστήματα Υγείας», αυτό μεταφράζε-
ται σε μείωση των κρατικών δαπανών, που αφορούν υπη-
ρεσίες υγείας που παρέχονται από το κράτος και τα ασφα-
λιστικά ταμεία δωρεάν, και αυξάνεται το μέρος εκείνο που
παρέχεται σε ανταποδοτική βάση και απευθείας πληρωμές
από τους ασφαλισμένους και τους ασθενείς.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2015 προβλέπει χρη-
ματοδότηση για τα νοσοκομεία μειωμένη κατά 22,9%,
ενώ για τον ΕΟΠΥΥ μειωμένη κατά 17% σε σχέση με το
2014, που είχε αντίστοιχες μειώσεις της τάξης του 30%!

Όταν γίνεται λόγος από ΕΕ και κυβέρνηση για «εξορ-
θολογισμό των δαπανών», αυτό που πραγματικά προ-
ωθείται είναι ότι η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας και η
στελέχωση θα καθορίζεται από το πόσο «κοστίζει» στο
κράτος και όχι από το αν καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες. 

Σ' αυτήν τη λογική, που αντιμετωπίζει την υγεία ως προ-
ϊόν προς διατίμηση, με όρους «κόστους-οφέλους», ήταν
και οι τελευταίες δηλώσεις του διοικητή του ΙΚΑ, Ροβέρ-
του Σπυρόπουλου, που σε ρόλο «λαγού» πήγε ένα βήμα
πιο πέρα, θέτοντας ζήτημα διασύνδεσης των παροχών
υγείας με τον αριθμό των ενσήμων που έχουν κάθε χρόνο
οι ασφαλισμένοι. Έθεσε έτσι υπό αμφισβήτηση την κα-
θολικότητα της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για όλους
ανεξαίρετα τους ασφαλισμένους, βαθαίνοντας συγχρό-
νως και τη διάκριση με τους ανασφάλιστους. Με την πρό-
ταση αυτή, στο δημόσιο σύστημα υγείας και ασφάλισης
μπαίνει η «λογική» των ιδιωτικών συμβολαίων υγείας,
που η ιατροφαρμακευτική κάλυψη εξαρτάται από το «πα-
κέτο» που πληρώνεις στην ασφαλιστική εταιρία. 

Μπορεί να ανασκευάστηκαν οι παραπάνω δηλώσεις,
μια και λόγω των αντιδράσεων που ξεσήκωσαν κρίθηκε
ότι δεν είναι κατάλληλη η «πολιτική στιγμή» για να ανοι-
χτεί το θέμα, αλλά είναι ανοιχτή η επαναφορά του. Άλ-
λωστε οι θέσεις αυτές είναι στην ίδια κατεύθυνση με τις
περικοπές παροχών από τα ασφαλιστικά ταμεία, τη μη κά-
λυψη μιας σειράς εξετάσεων, με τα «5ευρα» στα δημόσια
νοσοκομεία, την αυξημένη ατομική συμμετοχή στα φάρ-
μακα και τόσα άλλα που χρεώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά
όλο και περισσότερο.

Στον τομέα της πρόληψης, τα μέτρα που προτείνονται
κινούνται στην κατεύθυνση των ελάχιστων αποσπασμα-
τικών και όσο το δυνατό μικρότερου κόστους για το κρά-
τος υπηρεσιών. Η πρόληψη, σύμφωνα με τη στρατηγική
της ΕΕ, αποτελεί ατομική ευθύνη, περιορίζοντας την κρα-
τική πολιτική σε μέτρα όπως η διεξαγωγή εκστρατειών
ενημέρωσης, παροχή συμβουλών για την προώθηση υγι-
εινότερου τρόπου ζωής κ.λπ. 

Αυτό ακριβώς υλοποιεί η σύσταση «Επιτροπής για την
Υγεία της Γυναίκας» από την υφυπουργό Υγείας Παπακώ-
στα-Σιδηροπούλου. Ενώ συνεχίζουν τις αλλεπάλληλες πε-
ρικοπές σε διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις, προ-
κλητικά υπερθεματίζει η κ. υφυπουργός για τη σημασία
της πρόληψης, δεδομένου ότι ο στόχος της επιτροπής
είναι «η προαγωγή, πρόληψη και αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που σχετίζονται με την υγεία της γυναίκας σε
όλα τα στάδια της ζωής της». Όμως αυτό εξαντλείται στην
«ενημέρωση» και τις «εκστρατείες ευαισθητοποίησης»
που απευθύνονται σε εργαζόμενες και άνεργες. Η Επι-
τροπή «πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες», γιατί δεν
ξεχνάμε ότι μόλις τον περασμένο Αύγουστο με τα «θε-
ραπευτικά πρωτόκολλα» και τις «κατευθυντήριες οδηγίες»
δρομολογήθηκαν νέες περικοπές σε μια σειρά προληπτι-
κές ιατρικές, εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις.
Μεταξύ αυτών, και εξετάσεις ΠΑΠ τεστ και μαστογραφίες.
Παρά το γεγονός ότι οι περικοπές αυτές δεν έχουν ακόμα
τεθεί σε εφαρμογή λόγω των μεγάλων αντιδράσεων που
προκάλεσαν, οι «οδηγίες» παραμένουν σε ισχύ και απο-
τελούν εργαλείο υλοποίησης της αντιλαϊκής πολιτικής.  

Ας «θαυμάσουμε» τα λόγια τόσο του υπουργού Υγείας
όσο και της κ. Υφυπουργού, που δίνουν το στίγμα της
πολιτικής τους στην ιατρική πρόληψη:

Υπουργός: «Τον καιρό της κρίσης δεν υπάρχουν χρή-
ματα για τους υγιείς», πράγμα που ακυρώνει την πρόληψη
και αντικειμενικά δημιουργεί προϋποθέσεις μη έγκαιρης
διάγνωσης.

Υφυπουργός: Μιλώντας στο Ελληνο-Αμερικανικό Εμ-
πορικό Επιμελητήριο, υπεραμύνθηκε των «μεταρρυθμί-
σεων» προκειμένου, όπως είπε, «να καταστούν τα συστή-
ματα υγείας καινοτόμα και βιώσιμα και να διασφαλιστεί η
υγεία των πολιτών, υπό το πρίσμα των νέων συνθηκών
που επιβάλλει η οικονομική κρίση, κρατώντας χαμηλά τις
δαπάνες».

Η πολιτική αυτή αντανακλά τη λογική του «κόστους-
οφέλους», που αποτελεί πυρήνα συνολικά της ευρωενω-
σιακής και κυβερνητικής πολιτικής. Αντιμετωπίζει τους ερ-
γαζόμενους και τις ανάγκες τους ως «κόστος» που πρέπει
συνεχώς να μειώνεται, στο όνομα της ανταγωνιστικότη-
τας της καπιταλιστικής οικονομίας.  

Η ΕΕ –ως διακρατική ένωση του κεφαλαίου, ως λυκο-
συμμαχία– και η συγκυβέρνηση αντιμετωπίζουν την Υγεία
και Πρόνοια όχι ως κοινωνικό δικαίωμα, αλλά σαν εμπό-
ρευμα που, πουλώντας το, βγάζεις κέρδος.

Τα μέτρα που προωθούν έχουν στόχο αφενός μεν να
πληρώνουν για παροχές δήθεν δωρεάν υγείας όλο και
περισσότερο οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες και αφε-
τέρου να διαχειριστούν τις πιο ακραίες συνέπειες αυτής
της πολιτικής με υποτυπώδεις και ανεπαρκέστατες υπηρε-
σίες υγείας, μέσα από ένα δίκτυο κρατικών και μη κρατι-
κών δομών (ΜΚΟ, εθελοντές, Εκκλησία) με τη στήριξη
της ΕΕ, κυβέρνησης, επιχειρηματιών κ.λπ. Η εξασφάλιση
της θεραπείας από κει και πέρα αποτελεί ατομική υπόθεση
του κάθε ασθενούς. Έτσι λειτουργούν η σωρεία των κοι-
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νωνικών ιατρείων, φαρμακείων και άλλων δομών που
λειτουργούν στο πλαίσιο των δήμων. Αυτήν την πολιτική
ουσιαστικά στηρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζοντας «τη συνε-
ταιριστική ή συνεργατική αλληλεγγύη» στο πλαίσιο του
«τρίτου τομέα της οικονομίας», του «μη κερδοσκοπι-
κού», που λειτουργεί δηλαδή με ιδιωτικοοικονομικά κρι-
τήρια, με το κέρδος, αλλά όχι τόσο σε μεγάλο ποσοστό,
όπως οι υπόλοιπες επιχειρήσεις. Άρα, εμφανίζουν τις επι-
χειρήσεις αυτές σα να μην κερδοσκοπούν, ότι έχουν μόνο
ένα μικρό κέρδος, και γι’ αυτό τις ονομάζουν «κοινωνικές
επιχειρήσεις». 

Αξιοποιώντας τον «εθελοντισμό», τζάμπα εργασία –
χωρίς δικαιώματα, προκειμένου να μη στοιχίζει στο κρά-
τος η παροχή των ελάχιστων κοινωνικών υπηρεσιών για
εξαθλιωμένους, ταυτόχρονα μετατρέπονται σε «νέου
τύπου επιχειρήσεις» κοινωνικού περιεχομένου. Δηλαδή,
συμφιλίωση του λαού με τη φτώχεια, με φτηνές υπηρε-
σίες, στην κατεύ-
θυνση να «λειαίνον-
ται οι οξείες γωνίες»
των ακραίων κοινω-
νικών προβλημά-
των, να εμφανίζουν
το δήθεν «ανθρώ-
πινο» πρόσωπο του
καπιταλισμού, να
λειτουργούν σαν
«βαλβίδες» εκτόνω-
σης και αποτροπής
του λαού, των γυ-
ναικών των λαϊκών
στρωμάτων, από την πάλη ενάντια στις πραγματικές αιτίες
και στους πραγματικούς υπαίτιους αυτής της πολιτικής
στην υγεία, στην πρόνοια, παντού.

Από την άλλη, εμάς, εργαζόμενες και άνεργες, μας θέ-
λουν απογοητευμένες, χωρίς πίστη στη δύναμή μας, εύ-
κολα θύματα της προπαγάνδας του «δε γίνεται τίποτα»,
απροστάτευτες και ανέτοιμες απέναντι στην επίθεση που
δεχόμαστε σε όλα τα μέτωπα. 

Θέλουν οι φιλοδοξίες για μας και τα παιδιά μας να φτά-
νουν το πολύ-πολύ μέχρι την έγκριση της αίτησης που
έκαναν για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ή την εξέ-
ταση σε ένα κοινωνικό ιατρείο, όταν γύρω μας το κεφά-
λαιο στήνει πάρτι, με ένταση της εκμετάλλευσης και συσ-
σώρευση κερδών, ακόμα και στην περίοδο της κρίσης.
Δεν πάει άλλο η κατάσταση που βιώνει η λαϊκή οικογέ-
νεια, απαιτούμε, εδώ και τώρα, άμεσα μέτρα ανακούφι-
σης, έχουμε μια σειρά από αιτήματα που αφορούν την ίδια
την ανάγκη να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς, δε συμ-
βιβαζόμαστε με τα ψίχουλα που μας δίνουν ή που υπό-
σχονται ότι θα μας δώσουν. Κι ένα από αυτά που απαι-
τούμε είναι και το θέμα της δημόσιας και δωρεάν υγείας
και πρόνοιας για όλους.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, όταν μιλά για τα προβλή-
ματα στην Υγεία και αναδεικνύει τις κυβερνητικές ευθύνες

γι' αυτά, προβάλλει συγχρόνως ότι η σημερινή κατάσταση
και τα μέτρα στην Υγεία είναι αποτέλεσμα της «μνημονια-
κής» και «νεοφιλελεύθερης» πολιτικής. Αποκρύπτει έντε-
χνα ότι αντίστοιχης κατεύθυνσης μέτρα είναι αποφασι-
σμένα απ' όλες τις κυβερνήσεις όλων των «αποχρώ-
σεων» στην ΕΕ, Βορρά και Νότου, και ανεξάρτητα από
μνημόνια, ελλείμματα και χρέη, σε κάποια κράτη πολύ πριν
την εμφάνιση της καπιταλιστικής κρίσης, με κριτήριο τη
μείωση του μη «μισθολογικού κόστους» όπως είναι ο το-
μέας της Υγείας. 

Το «περισσότερο δημόσιο» του ΣΥΡΙΖΑ ή το «λιγό-
τερο δημόσιο» της κυβέρνησης στην Υγεία αποτελούν
διαφορετική συνταγή της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Και
οι δύο περιορίζουν δραστικά τη δυνατότητα να αξιοποι-
ηθούν από το λαό οι τεράστιες δυνατότητες, που δημι-
ουργούν η παραγωγικότητα της εργασίας, οι κατακτήσεις
της επιστήμης, τα επιτεύγματα της ιατρικής τεχνολογίας και

η ύπαρξη ενός πο-
λυάριθμου εξειδι-
κευμένου υγειονο-
μικού δυναμικού. 

Στο βωμό της αν-
ταγωνιστικότητας
εξάλλου θυσιάζεται
η μητρότητα, με την
περικοπή του επι-
δόματος τοκετού
και την προτροπή
να γεννάμε στο
σπίτι, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται προ-

κειμένου να μας δοθεί, πράγμα που εξυπηρετεί και τις ελ-
λείψεις και τη συρρίκνωση των δημόσιων νοσοκομείων.

Στο βωμό της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων λαν-
σάρεται από μεγάλες πολυεθνικές και η κρυοσυντήρηση
των ωαρίων των εργαζομένων, που έσπευσε να διαδώσει
εν είδει στατιστικής η Γενική Γραμματέας Ισότητας, ενι-
σχύοντας τις πρακτικές των επιχειρήσεων να απαιτούν να
γίνεται μια γυναίκα εργαζόμενη μητέρα μόνο στο χρόνο
και με τον τρόπο που επιτάσσουν οι εκάστοτε κανόνες
της κερδοφορίας και των ανταγωνισμών των μονοπω-
λίων και των πολυεθνικών.    

Όλοι μιλάνε για «Δωρεάν Υγεία», αλλά οφείλουμε να
μη μένουμε στον τίτλο, αλλά να δίνουμε προσοχή στο
περιεχόμενο. Κανείς από τους διαγωνιζόμενους διαχειρι-
στές δε μιλάει για κατάργηση των εισφορών στον κλάδο
της Υγείας, για πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό
προϋπολογισμό, χωρίς επιβάρυνση των λαϊκών οικογε-
νειών, χωρίς οποιαδήποτε πληρωμή ή συμμετοχή σε εξε-
τάσεις, φάρμακα, νοσήλεια κ.λπ.  Το «δωρεάν» το προσ-
διορίζουν μόνο γι’ αυτούς που είναι στο όριο της φτώ-
χειας και κάτω από αυτήν. Κανείς τους δε μιλάει για κα-
τάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Ιδιαίτερα μάλιστα
ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν λέει ότι ενισχύεται η επιχειρηματική
δράση και αντιπαραβάλλει το δημόσιο τομέα, κρύβει ότι
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κι αυτός ενισχύει τα επιχειρηματικά του χαρακτηριστικά. 
Αξίζει εδώ να δώσουμε ένα παράδειγμα που δείχνει την

κοινή λογική κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης
στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρηματικών ομίλων, με διαφορές μόνο στη συνταγή
της «αλλαγής του τρόπου χρηματοδότησης» και «διαχεί-
ρισης των πόρων». Όταν λέει, π.χ., ο ΣΥΡΙΖΑ «να μην
πληρώνει ο ασθενής την ώρα της ανάγκης», δεν εννοεί
να μην πληρώνει καθόλου, αλλά να τα έχει πληρώσει σε
διαφορετικό χρόνο και με διαφορετικό τρόπο. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι θεώρησε «νίκη» ότι δεν εφαρμόστηκε
το χαράτσι των 25 ευρώ κατά την εισαγωγή των ασθενών
στα κρατικά νοσοκομεία. Για το ότι όμως τα λαϊκά στρώ-
ματα θα πληρώνουν ακόμα μεγαλύτερα ποσά με το «ισο-
δύναμο» μέτρο στο φόρο καπνού δεν είπε κουβέντα.
Έκανε μόνο κριτική ότι «θα αυξηθεί το παραεμπόριο» και
ότι «δεν έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση ότι τα λεφτά αυτά
θα πάνε στην Υγεία»!

Το γεγονός ότι στη Σοβιετική Ένωση τον προηγούμενο
αιώνα οι υπηρεσίες πρόληψης και ΠΦΥ ήταν μέσα στα ερ-
γοστάσια, στις σχολές, στις γειτονιές, ακόμα και στα
χωριά στα πιο απομακρυσμένα καθολικές και δωρεάν,
εξειδικευμένες στις ανάγκες της γυναίκας, της μάνας, του
παιδιού, των ΑμΕΑ, ενώ στην Ελλάδα της καπιταλιστικής
ανάπτυξης έναν αιώνα μετά, το 2014, ψάχνεις ακόμα και
για μία ιατρική εξέταση και συνταγογράφηση ή βλέπεις
στις ΗΠΑ –τη μεγαλύτερη καπιταλιστική δύναμη– τα 45
εκατομμύρια ανασφάλιστους, δείχνει τη διαφορά.

Δείχνει τι σημαίνει ανάπτυξη με κριτήριο τη λαϊκή ευη-
μερία και τι σημαίνει ανάπτυξη με κριτήριο την ευημερία
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων. 

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας αντιπαλεύει την αν-
τιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ για την Υγεία, την πο-
λιτική των ελάχιστων παροχών και δικαιωμάτων. Οι υπη-
ρεσίες υγείας πρέπει να αποτελούν κατοχυρωμένο λαϊκό
δικαίωμα που θα παρέχεται σε όλους δωρεάν και δε θα
λειτουργεί ως εμπόρευμα ή φιλανθρωπία.

Θα συνεχίσουμε τις αγωνιστικές μας πρωτοβουλίες σε
κάθε περιοχή της χώρας μας, με διαμόρφωση αιτημάτων
και διεκδικήσεων, συσπείρωση και δραστηριοποίηση των
γυναικών των λαϊκών οικογενειών. Προσανατολιζόμαστε
ιδιαίτερα στις νέες γυναίκες που ετοιμάζονται να δημιουρ-
γήσουν δική τους οικογένεια, αναδεικνύοντας τις περικο-
πές στις προληπτικές εξετάσεις, το κόστος του προγεννη-
τικού ελέγχου, της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαρα-
γωγής, του τοκετού, τη διεκδίκηση της επαναφοράς του
επιδόματος τοκετού, τις ελλείψεις στις παροχές που αφο-
ρούν τη μητέρα και το παιδί.   

Δεν κάνουμε βήμα πίσω, διεκδικούμε αποκλειστικά Δη-
μόσια και Δωρεάν Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και
Πρόνοιας, με πλήρη και αποκλειστική χρηματοδότηση
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Κατάργηση κάθε πληρωμής για υγεία-φάρμακα, για να
είναι η παροχή πραγματικά δωρεάν.

Θα εντείνουμε τον κοινό μας αντιμονοπωλιακό αγώνα

με τους υπόλοιπους φορείς της Κοινωνικής Συμμαχίας, το
ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ και το ΜΑΣ, για να εμπο-
δίσουμε την παραπέρα εμπορευματοποίηση και ιδιωτικο-
ποίηση των υπηρεσιών υγείας και να συσπειρώσουμε δυ-
νάμεις στην προοπτική του άλλου δρόμου ανάπτυξης, με
κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων στην Υγεία, με κατάρ-
γηση της επιχειρηματικής δράσης στην Υγεία, για σύγχρο-
νες και υψηλού επιπέδου και δωρεάν υπηρεσίες υγείας για
όλο το λαό. 

Η μεγάλη επιτυχία του πανελλαδικού συλλαλητηρίου
της 1ης Νοέμβρη, όπου χιλιάδες λαού βούλιαξαν το κέν-
τρο της Αθήνας, με τη συμμετοχή πάνω από 1.000 εργα-
τικών σωματείων και άλλων φορέων που στήριξαν την
πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ, όπως και η απεργία της 27ης
Νοέμβρη, αποδεικνύει ότι ο λαός μας που υποφέρει έχει
πραγματικά ελπίδα και προοπτική. 

Ναι. Μπορούμε ν’ ανοίξουμε το δρόμο για ριζικές
αλλαγές στην κοινωνία και την οικονομία, για δημό-
σιο, δωρεάν, καθολικό σύστημα υγείας-πρόνοιας.

Oι υπόλοιπες εισηγήσεις της ημερίδας θα δημοσιευθούν
σε επόμενα τεύχη του Δελτίου.
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T ο τριήμερο 18-19-20 Σεπτέμβρη, μια φιλόξενη
γωνιά στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ έδωσε τη δυνατότητα
στις γυναίκες της ΟΓΕ να ανοιχτούμε σε χιλιάδες γυ-

ναίκες και ιδιαίτερα σε νέες κοπέλες που επισκέφτηκαν το
χώρο. Έτσι και μέσα από τις κάρτες γνωριμίας μας ήρθαμε
σε επαφή με γυναίκες που έκαναν το πρώτο βήμα σύνδεσης
με το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα και οι Σύλλογοι και
οι Ομάδες μας τώρα
παίρνουν τη σκυτάλη για
να μπουν όλες αυτές οι
γυναίκες στην καθημε-
ρινή δράση. 

Μια ξεχωριστή συνάν-
τηση έγινε στα γραφεία
της ΟΓΕ στις 24 του
Οκτώβρη.

Αντιπροσωπία της
ΟΓΕ αντάλλαξε απόψεις
με την Ibis Alvisa Gonza-
lez, εκπρόσωπο του
Κουβανικού Ινστιτούτου
Φιλίας, μιας οργάνωσης
που στα μέλη της πλει-
οψηφούν οι γυναίκες. Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε ενη-
μέρωση για τα προβλήματα των γυναικών στις δύο χώρες.
Στην Κούβα σήμερα είναι σημαντικός ο ρόλος της γυναίκας
στην παραγωγή, αλλά και σε κάθε επιστημονικό πεδίο, κυ-
ρίως στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. Αγωνίζονται πα-
ρόλο το εχθρικό ιμπεριαλιστικό περιβάλλον και τα μεγάλα
προβλήματα εξαιτίας του αποκλεισμού, όπως μας είπε η συ-
ναγωνίστρια, «χωρίς να παραιτηθούμε από τις κατακτήσεις
της Επανάστασης. Θέλουμε να τελειοποιήσουμε το σοσια-
λισμό». «Η ιστορία της Επανάστασης είναι στενά δεμένη
με τη γυναίκα», συνέχισε. Στο σημείο αυτό μνημονεύτηκε
η μεγάλη αγωνίστρια Βίλμα Εσπίν και το μεγάλο κενό που
άφησε ο θάνατός της. Επίσης μας ανέφερε ότι «γνωρίζουμε
την αλληλεγγύη της ΟΓΕ για τους 5 Κουβανούς. Οι κυρώ-
σεις ενάντια στους 5 Κουβανούς έχουν στόχο την Επανά-
σταση. Πρέπει να βρεθούν τρόποι για να ενισχυθεί η αλ-
ληλεγγύη». Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπόσχεση
μιας επόμενης συνάντησης στην ίδια αλληλέγγυα και αγω-
νιστική κατεύθυνση των δύο οργανώσεων.

Στις 25 Οκτώβρη, αντιπροσωπία της ΟΓΕ, αποτελού-

μενη από την Πρόεδρο Μαιρήνη Στεφανίδη και τη Θεο-
δοσία Δαλμάρα, μέλος της επιτροπής Διεθνών Σχέσεων,
βρέθηκαν στη Λισαβόνα, προσκεκλημένες στο 9ο Συνέ-
δριο του Δημοκρατικού Κινήματος Γυναικών Πορτογαλίας
(MDM). Το συνέδριο είχε σύνθημα: «Για τα δικαιώματα
και την αξιοπρέπεια των γυναικών είναι αναγκαίος ο αγώ-
νας του Απρίλη» (Απρίλη εννοούν την Επανάσταση των

Γαρυφάλων).
Αν και όλες οι ομιλίες

των συνέδρων ήταν
πλούσιες σε θεματολο-
γία που αφορούσε τα
προβλήματα των γυναι-
κών στην Πορτογαλία,
ωστόσο αναφέρονταν
στις κυβερνητικές ευθύ-
νες για την όξυνση των
συνθηκών σε εργασία,
παιδεία, υγεία, στην κα-
θημερινότητα της γυναί-
κας χωρίς να τις συνδέ-
ουν –στην πλειοψηφία
τους– με τη στρατηγική

και τις αντιλαϊκές πολιτικές της ΕΕ –τη συμμαχία εκείνη στην
οποία συναποφασίζουν όλα τα κράτη-μέλη τις πολιτικές
αυτές με κριτήριο τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών μονο-
πωλιακών ομίλων. 

Η αντιπροσωπία της ΟΓΕ, παρότι δεν της δόθηκε χρόνος
να χαιρετίσει στο συνέδριο, κατέθεσε το χαιρετισμό της
στο προεδρείο και τον μοίρασε σε όσες περισσότερες συ-
νέδρους ήταν δυνατό.

Στο χαιρετισμό μεταξύ άλλων αναφερόταν ότι: «... οι γυ-
ναίκες των λαϊκών οικογενειών στην Ελλάδα, αλλά και
αυτές σ’ ολόκληρη την ΕΕ, αντιμετωπίζουν την ίδια βάρ-
βαρη επίθεση κι αυτό γιατί η ΕΕ ... είναι ένας μηχανισμός
που έχει δημιουργηθεί για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα
των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων, για να αυξήσει
την κερδοφορία τους και να τους κάνει πιο ανταγωνιστι-
κούς απέναντι στους αντίστοιχους των άλλων ιμπεριαλιστι-
κών κέντρων, των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας, αλλά και των ανερ-
χόμενων δυνάμεων της Ρωσίας, της Κίνας, της Βραζιλίας,
της Ινδίας ... Για να αυξήσουν τα κέρδη τους μειώνουν δρα-
ματικά τους δικούς μας μισθούς και τις συντάξεις, προ-

Αγωνιστική παρουσία και δράση 
μέσα κι έξω από τη χώρα
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ωθούν τη μερική απασχόληση, ιδιωτικοποιούν την υγεία,
την παιδεία, την πρόνοια. Καμία πολιτική διαχείρισης δεν
μπορεί να αλλάξει ριζικά αυτόν το φιλομονοπωλιακό ορ-
γανισμό. Θεωρούμε ότι όποιος φορέας στηρίζει την ΕΕ ή
λέει ότι μπορεί να γίνει φιλολαϊκή λέει ψέματα, κοροϊδεύει
το λαό ...» 

Ιδιαίτερη αναφορά υπήρχε και για τις διεθνείς εξελίξεις:
«Μας ανησυχούν όσα διαδραματίζονται στην Ουκρανία,
καθώς και στη Μέση Ανατολή ... Οι ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ ...
εντείνουν την επιθετικότητά τους στην περιοχή, για να ενι-
σχύσουν τον πολιτικό και στρατιωτικό τους ρόλο, να κερ-
δίσουν έδαφος σε βάρος των ανταγωνιστών τους. Για να
ενισχύσουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων αιματοκυ-
λάνε τους λαούς της περιοχής και δημιουργούν εκατοντάδες
μετανάστες, δύστυχους, ταλαιπωρημένους ανθρώπους, που
προσπαθούν να σωθούν από τους ιμπεριαλιστικούς πολέ-
μους και τις επεμβάσεις ...»

Στη συνέχεια υπήρχε η ενημέρωση για την καμπάνια που
συμφωνήθηκε από κοινού με τις Οργανώσεις της Ευρώπης
στην τελευταία συνάντηση της ΠΔΟΓ στη Μόσχα, για τα
ζητήματα της υγείας, της πρόνοιας και τα αναπαραγωγικά
δικαιώματα. Καταλήγοντας γι’ αυτήν τη μεγάλη πρωτοβου-
λία για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τονίστηκε ότι:
«... μέσα από την καμπάνια αυτή έχουμε το χρέος όλες οι
οργανώσεις να ενημερώσουμε τις γυναίκες και να τις καλέ-
σουμε να αντιπαλέψουν τις πολιτικές του “κόστους-οφέ-
λους”, των “ελάχιστων Πακέτων Παροχών”, του “αδύνα-
του”, του “μη πραγματοποιήσιμου” ... Αυτόν τον αγώνα
είναι χρέος μας να τον οργανώσουμε όλες οι ευρωπαϊκές
οργανώσεις της ΠΔΟΓ, η καθεμία στη χώρα της, αλλά παίρ-
νοντας και πρωτοβουλίες κεντρικές που θα απευθύνονται
στην ΕΕ ...» 

Και ο χαιρετισμός της αντιπροσωπίας έκλεινε ως εξής: «...
για ένα γερό, μαζικό, γυναικείο κίνημα που θα συσπειρώσει

τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων
στον αγώνα για την ισοτιμία και τη
χειραφέτησή τους, στον αγώνα που
θα απαλλάξει εμάς και τα παιδιά μας
από τα τρωκτικά του μόχθου μας,
τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές,
τους τραπεζίτες, τους μεγαλέμπο-
ρους, για μια κοινωνία χωρίς εκμε-
τάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο...»

Το Σάββατο, 1 Νοέμβρη, στο Πα-
νελλαδικό Συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ,
οι γυναίκες της ΟΓΕ συνέβαλαν με τη
συμμετοχή τους να δοθεί το ισχυρό,
πλατύ αγωνιστικό μήνυμα ότι δε θα
δεχτούμε να ζούμε με ψίχουλα, ότι
δεν μπορεί το μέλλον μας και το μέλ-
λον των παιδιών μας να είναι η φτώ-

χεια, η ανεργία, η μόνιμη εξαθλίωση και ανασφάλεια. Δεί-
ξανε ότι μόνο ο αγώνας και η απαίτηση εδώ και τώρα να
καλυφτούν όλες οι απώλειες σε μισθούς, συντάξεις, κοι-
νωνικές παροχές μπορεί να φράξει το δρόμο της υποταγής,
της ανοχής, του μικρότερου κακού και να ανοίξει εκείνος
που θα οδηγεί στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση στη συνέχεια ήταν και η συμβολή
τους για την επιτυχία της Πανελλαδικής Πανεργατικής Απερ-
γίας στις 27 του Νοέμβρη και με τη μαζική και δυναμική πα-
ρουσία τους στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Για άλλη μια φορά, συνεχίζοντας στο δρόμο που χάρα-
ξαν οι αγώνες του λαού και της νεολαίας μας στο δρόμο
της πάλης ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΕΕ
και ΝΑΤΟ και της συμμετοχής της χώρας μας σ’ αυτούς και
τιμώντας την 41η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου,
καταθέσαμε στεφάνι στον ηρωικό χώρο το Σάββατο 15
Νοέμβρη. Συμμετείχαν και φέτος οι γυναίκες της ΟΓΕ, μαζί
με χιλιάδες λαού, στην πορεία προς την αμερικανική πρε-
σβεία, ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ.

Τη Δευτέρα, 24 του Νοέμβρη, η ΟΓΕ, με τη δυναμική πα-
ρουσία των γυναικών των Συλλόγων και των Ομάδων της
Αττικής, απαίτησε δυναμικά για δεύτερη φορά έξω από το
υπουργείο Εργασίας να δοθεί το επίδομα τοκετού σε όλες
τις γυναίκες και να σταματήσει εδώ και τώρα η απαίτηση του
ΕΟΠΥΥ να επιστραφούν έντοκα τα επιδόματα που «κατά
λάθος» δόθηκαν σε κάποιες περιπτώσεις. Έτσι, επιβεβαι-
ώθηκε ξανά ότι η μητρότητα θυσιάζεται στο βωμό του κέρ-
δους και της ανταγωνιστικότητας για χάρη της ανάπτυξης
των επιχειρηματικών ομίλων, που υπηρετεί η κυβέρνηση,
πιστή στις κατευθύνσεις της ΕΕ, μια και το αίτημα για παροχή
του επιδόματος τοκετού σε κάθε γυναίκα, χωρίς όρους και
προϋποθέσεις, βρήκε τις πόρτες του υπουργείου για άλλη
μια φορά κλειστές…
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Επίδομα τοκετού: Ούτε βήμα πίσω!

Ούτε βήμα πίσω! Διεκδικούμε επίδομα τοκετού για
όλες τις γυναίκες, εργαζόμενες στο δημόσιο και
στον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενες,

αγρότισσες, άνεργες και ανασφάλιστες: Αυτό το μήνυμα
έστειλε η κινητοποίηση που οργάνωσε τη Δευτέρα 24
Νοέμβρη 2015 η ΟΓΕ, έξω από το υπουργείο Εργασίας.
Η πρωτοβουλία αυτή εντάχτηκε στο πλαίσιο της καμπά-
νιας της ΟΓΕ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και
έδωσε συνέχεια
σε προηγούμενες
παρεμβάσεις της
Ο μ ο σ π ο ν δ ί α ς
γύρω από το ζή-
τημα του επιδόμα-
τος τοκετού.

Η Πρόεδρος
της ΟΓΕ, Μαιρήνη
Στεφανίδη, κατήγ-
γειλε τη στάση της
ηγεσίας του
υπουργείου, που
για μία ακόμα
φορά, με διάφο-
ρες προφάσεις,
αρνήθηκε να συναντήσει αντιπροσωπία της Ομοσπον-
δίας. «Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ
που θεωρούν τις παροχές υγείας κόστος και εμπόδιο
στην ανταγωνιστικότητα των μεγάλων επιχειρήσεων, που
θεωρούν το δικαίωμα στην υγεία ατομική υπόθεση», τό-
νισε.

Η ΟΓΕ διεκδικεί την επαναφορά του επιδόματος τοκε-
τού στο ύψος των 1.000 ευρώ για τη μονή κύηση, των
2.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα για τη δίδυμη και την
τρίδυμη κύηση. Υπογραμμίζει πως το επίδομα είναι μία
ελάχιστη ενίσχυση για να αντιμετωπιστεί ένα μέρος των
πρώτων εξόδων που συνεπάγεται η πρόσθεση ενός νέου
μέλους στη λαϊκή οικογένεια. ξεκινώντας από την αφε-
τηρία αυτή, η ΟΓΕ έχει καταγγείλει την κατάργηση του
επιδόματος από τα τέλη του 2012 και τη διατήρησή του
μόνο για τις γυναίκες που γεννούν στο σπίτι. 

«Θέλουν να γεννάμε στο σπίτι τα παιδιά μας, μας κό-
βουν το επίδομα που είναι δικαίωμά μας», ήταν ένα από
τα συνθήματα που ακούστηκαν ξανά έξω από το υπουρ-

γείο από τις γυναίκες που κατήγγειλαν τη μετατροπή του
επιδόματος σε μέσο εκβιασμού για να γεννούν μακριά
από τα δημόσια μαιευτήρια. Επιπλέον, η ΟΓΕ έχει απαι-
τήσει και συνεχίζει να απαιτεί να παρθούν πίσω τα «ρα-
βασάκια», με τα οποία το ΙΚΑ ζητά από μητέρες να επι-
στρέψουν το επίδομα που τους χορηγήθηκε «κατά
λάθος». Το αποτέλεσμα είναι δεκάδες γυναίκες, που βλέ-
πουν τους μισθούς τους να μειώνονται, την ανεργία να

τις απειλεί, τα
έξοδα της οικο-
γένειάς τους να
αυξάνονται, να
καλούνται να
επιστρέψουν έν-
τοκα το ποσό
του επιδόματος!

Ένα τέτοιο
«φιρμάνι», που
ζητά την επι-
στροφή του
ποσού και απει-
λεί με κατασχέ-
σεις, έλαβε από
το ΙΚΑ και η οι-

κογένεια ενός εργαζόμενου που πήρε μέρος στην κινη-
τοποίηση έξω από το υπουργείο. Όπως εξηγεί, η γυναίκα
του γέννησε δίδυμα το Δεκέμβρη του 2012 και της κα-
ταβλήθηκε το επίδομα· μετά από 1 χρόνο όμως, τους ζη-
τήθηκε να το επιστρέψουν. Είναι χαρακτηριστικό πως η
συγκεκριμένη εργαζόμενη χρειάστηκε να πάρει άδεια
άνευ αποδοχών για 5 μήνες από τη δουλειά της, καθώς
η ορθοστασία ήταν επικίνδυνη για την εγκυμοσύνη της,
και παράλληλα η οικογένεια κατέβαλε πολλαπλάσια
έξοδα για τις απαραίτητες εξετάσεις και τον τοκετό. Αν-
τίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν αρκετές σε όλη τη χώρα.
Βάζοντας το «κερασάκι» στην τούρτα της πολιτικής που
μετατρέπει την εγκυμοσύνη και τον τοκετό σε ακριβοπλη-
ρωμένο εμπόρευμα, αξιώνουν να εισπράξουν το ποσό
του επιδόματος από δεκάδες νέους γονείς...
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« Έμπολα»: Σκοτώνει μόνος του;
Ρομίνα Θηβαίου,

μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Οιός «Έμπολα» είναι μια σπάνια, συχνά θανατη-
φόρα ιογενής λοίμωξη, που εντοπίστηκε για
πρώτη φορά στο Σουδάν και τη Λαϊκή Δημοκρα-

τία του Κογκό το 1976. Ως το 2013 είχαν μολυνθεί πε-
ρίπου 1.000 άτομα ανά έτος. Η μεγαλύτερη έξαρση του
ιού είναι η τρέχουσα, η οποία επηρεάζει τη Γουινέα, τη
Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Νιγηρία. Ήδη από τον Αύ-
γουστο του 2014 έχουν εντοπιστεί περισσότερα από
1.600 κρούσματα.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η νόσος από τον ιό «Έμ-
πολα» αναπτύσσεται και εξαπλώνεται στις χώρες της Δυ-
τικής Αφρικής, όπου οι υγειονομικές συνθήκες είναι
άθλιες και το σύστημα της δημόσιας υγείας ουσιαστικά
ανύπαρκτο. Πολύ πιο νωρίς από το δυτικό κόσμο, στις
χώρες αυτές έχει... «επιτευχθεί» αυτό που η Ευρωπαϊκή
Ένωση ακόμα το... παλεύει, να αντιμετωπίζεται δηλαδή η
υγεία όχι ως αναφαίρετο δικαίωμα όλων των ανθρώπων,
αλλά ως «καταναλωτικό αγαθό», είδος δηλαδή που αγο-
ράζεται και πωλείται. Η ζωή και η υγεία, ιδιαίτερα σε αυτό
το σημείο του πλανήτη, έχουν, εδώ και χρόνια, μια πολύ
συγκεκριμένη χρηματική τιμή, που όποιος δεν έχει να πλη-
ρώσει απλά τις στερείται.

Η κατάσταση στις χώρες της Δυτικής Αφρικής είναι τρα-
γική, τόσο από την πλευρά του αριθμού των θυμάτων στο
συνολικό πληθυσμό όσο και από την κατάσταση των υγει-
ονομικών υπηρεσιών, που αποδεικνύονται παντελώς ανε-
παρκείς για να αντιμετωπίσουν την επιδημία.

Ταυτόχρονα υπάρχει πάντοτε ο φόβος η επιδημία αυτή
να εξελιχτεί σε πανδημία και να «περάσει» σε Ευρώπη και
Αμερική, κάτι το οποίο, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται,
κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει.

Οι συνέπειες σε μια τέτοια περίπτωση θα είναι πολύ σο-
βαρότερες για τα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά, εκεί που η κα-
πιταλιστική ανάπτυξη έχει δημιουργήσει τις αντίστοιχες
συνθήκες με τις πληγείσες περιοχές της Δυτικής Αφρικής:
Φτώχεια, κακές συνθήκες διαβίωσης, ελλιπή διατροφή και
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ανεπαρκείς κρατικές υπη-
ρεσίες πρόληψης δημόσιας υγείας κ.λπ.  Εξάλλου οι συν-
θήκες αυτές έχουν ήδη οδηγήσει στην επανεμφάνιση πολ-
λών «ξεπερασμένων» ασθενειών, όπως φυματίωση, ελο-
νοσία, ραχίτιδα και πολλές άλλες.

Οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο σύστημα
υγείας των καπιταλιστικών χωρών της Δυτικής Αφρικής
από τη μια μεριά και της «αναπτυγμένης» καπιταλιστικής
Δύσης (Ευρώπης και Αμερικής) από την άλλη, όσο κι σο-

κάρουν, δεν είναι ικανές να αποκρύψουν το γεγονός ότι
οι σοβαρές ελλείψεις στο σύστημα υγείας όλων των κα-
πιταλιστικών κρατών ανεξαιρέτως δεν είναι ένα τυχαίο
«φυσικό» φαινόμενο. Οφείλονται αποκλειστικά στην
αξιολόγηση των προτεραιοτήτων των μονοπωλίων, των
επιχειρηματικών ομίλων, και των πολιτικών τους υπηρε-
τών στις εθνικές κυβερνήσεις, που μοναδικό στόχο τους
έχουν την υπερεκμετάλλευση των λαών για τη δική τους
αυξανόμενη κερδοφορία. Οι δραματικές ελλείψεις στο
σύστημα υγείας-πρόνοιας (και όχι μόνο) είναι το φυσικό
αποτέλεσμα της μακρόχρονης και άγριας εκμετάλλευσης
των λαών αυτών από τα μονοπώλια.

Ας το δούμε πιο καθαρά: Είναι μόνο ο ιός του «Έμ-
πολα» το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι λαοί της Δυ-
τικής Αφρικής; Ή μήπως το όριο των απαιτήσεών τους θα
πρέπει να περιορίζεται ίσα-ίσα στο να μην πεθαίνουν από
τις επιδημίες ή από την ασιτία ή από την έλλειψη και τη μό-
λυνση του νερού, γιατί οι επιπλέον απαιτήσεις θα διαμόρ-
φωναν ένα μεγαλύτερο κόστος για τα μονοπώλια των
χωρών αυτών; Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι η κατάσταση
των λαών στη Δυτική Αφρική και σε άλλες «αναπτυσσό-
μενες» χώρες, όπως η Ινδία για παράδειγμα, είναι «ιδα-
νική» για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Στους σχεδια-
σμούς τους το ζητούμενο είναι οι συνθήκες αυτές να επι-
κρατήσουν παντού και όλα τα ανθρώπινα αγαθά να γίνουν
«καταναλωτικά» (η υγεία, το νερό και –γιατί όχι;– ίσως
κάποτε ακόμα και ο αέρας).

Στην Ελλάδα αντίστοιχα θα πρέπει να προσέξουμε την
αντιδραστική επιχειρηματολογία που πλασάρεται: «Εφό-
σον δεν είμαστε Αφρική, θα πρέπει να είμαστε ευχαριστη-
μένοι.» Είναι πραγματικά δύσκολο να αντιληφθούν τη
«διαφορά» αυτή οι χιλιάδες λαϊκές οικογένειες και νοικο-
κυριά που καλούνται να ζήσουν με 400€ το μήνα ή, σε
πολλές δυστυχώς περιπτώσεις, που πρέπει να ζήσουν
χωρίς ηλεκτρικό ή θέρμανση, επαρκή σίτιση και κάλυψη
των αναγκών τους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουμε και στο θέμα της
«αλληλεγγύης» από τα ιμπεριαλιστικά «σαρκοβόρα» –είτε
αυτά είναι μεμονωμένα κράτη είτε ενώσεις– προς τις χώρες
αυτές. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι επιχειρούν να αξιοποι-
ήσουν την επιδημία για να διεισδύσουν στην περιοχή και
να εξυπηρετήσουν τα γεωπολιτικά συμφέροντα και τις επι-
διώξεις των μονοπωλίων τους. Είναι ενδεικτική η σύγ-
κριση ανάμεσα στο παράδειγμα της Κούβας, που από την
πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε με πραγματική λαϊκή αλλη-
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λεγγύη στέλνοντας γιατρούς, και το παράδειγμα των ΗΠΑ,
που έστειλαν 3.000 πεζοναύτες.

Σημαντικό ρόλο στη χάραξη της προσφερόμενης «αλ-
ληλεγγύης» των καπιταλιστών προς τις χώρες εκδήλωσης
της νόσου του ιού «Έμπολα» διαδραματίζει επίσης το εν-
δεχόμενο εξάπλωσής του σε Αμερική και Ευρώπη. Ένα τέ-
τοιο ενδεχόμενο σημαίνει την αύξηση του εργατικού «κό-
στους» για τις επιχειρήσεις και τη μείωση της ανταγωνι-
στικότητάς τους. Βέβαια κάποιοι κλάδοι, όπως αυτός της
φαρμακοβιομηχανίας, «τρίβουν τα χέρια τους» μπροστά
σε αυτό το ενδεχό-
μενο.

Για το λόγο αυτό,
παρά το γεγονός πως ο
ιός «Έμπολα» είναι
γνωστός στον επιστη-
μονικό ιατρικό κόσμο
σχεδόν εδώ και μισό
αιώνα, μόλις τώρα δη-
μιουργήθηκαν οι κα-
τάλληλες συνθήκες
κερδοφορίας για τα
φαρμακευτικά μονο-
πώλια, ώστε ν’ αρχί-
σουν επιτέλους ν’
ασχολούνται με την
εξέλιξη των εμβολίων
και των φαρμάκων,
που ως τώρα βρίσκον-
ταν σε πειραματικό στάδιο.

Η έρευνα για την παρασκευή κατάλληλων φαρμάκων,
ανάμεσα σε αυτά και για την αντιμετώπιση του ιού «Έμ-
πολα», ενδιαφέρει τους μεγάλους φαρμακευτικούς ομί-
λους και εταιρίες τότε μόνο, όταν μπορούν να διασφαλί-
σουν μεγάλη αύξηση των κερδών τους. Όταν δηλαδή κρί-
νουν ότι τα φάρμακα που θα πουλήσουν θα τους αποφέ-
ρουν ένα σεβαστό ποσοστό κέρδους. Αυτό εξηγεί γιατί
ο μικρός αριθμός των κρουσμάτων που έπασχαν από τη
νόσο δεν οδήγησε στη δημιουργία φαρμάκων και εμβο-
λίων για την αντιμετώπιση του ιού, ενώ τώρα, που τα
κρούσματα αυξάνονται ραγδαία και ο κίνδυνος εξάπλω-
σης της νόσου παίρνει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργείται
άλλη μια «ευκαιρία» για επιχειρηματική ανάπτυξη «υγιών»
επιχειρήσεων στο χώρο της υγείας. Τώρα πια η Ρωσία
ανακοινώνει ότι είναι στη φάση δημιουργίας 3 εμβολίων
για τον ιό «Έμπολα», ενώ ο Ομπάμα ανακοινώνει τη χρη-
ματοδότηση με 1 εκατομμύριο δολάρια για την κατασκευή
της πιο πρωτότυπης στολής προστασίας έναντι του ιού...

Αυτοί δυστυχώς είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που
επηρεάζουν την εξέλιξη της τεχνολογίας και της επιστήμης
στο εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε, όπου η υγεία θε-
ωρείται κλάδος επιχειρηματικής ανάπτυξης και η προστα-
σία και φροντίδα της ανθρώπινης ζωής μετριέται με βάση
τους νόμους της αγοράς, της προσφοράς και της ζήτησης.

Οι σημερινές δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνο-

λογίας μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αν-
θρωπότητας όχι μόνο για την αντιμετώπιση του ιού «Έμ-
πολα», αλλά για τη γενικότερη ικανοποίηση των αναγκών
του ανθρώπου. Όμως με μια βασική προϋπόθεση: Οι δυ-
νατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας να τεθούν
στην υπηρεσία της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και
όχι να γίνονται εργαλεία για την ανάπτυξη της επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας και της αέναης κερδοφορίας του κε-
φαλαίου, σε ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό σύ-
στημα όπου η ζωή και η υγεία του λαού είναι «κόστος»

για τα κέρδη του κε-
φαλαίου.

Δεν μπορεί να
υπάρχει δεύτερη
σκέψη ότι τα ζητήματα
που σχετίζονται με
την πρόληψη, τη θε-
ραπεία και την αποκα-
τάσταση της υγείας
του λαού, όπως και
αυτά για την προστα-
σία της δημόσιας
υγείας, αποτελούν
προτεραιότητα για τις
γυναίκες του εργατι-
κού - λαϊκού κινήμα-
τος και της Κοινωνι-
κής Συμμαχίας. Κάθε
«έκπτωση» και μεί-

ωση των απαιτήσεων του λαού σ’ αυτά τα ζητήματα θέτει
σε κίνδυνο την ίδια την υγεία και τη ζωή του. (Εξ ου και
το αντίστοιχο σύνθημα της ΟΓΕ: Ο αγώνας για δημόσια
και δωρεάν υγεία είναι αγώνας για τη ζωή...) Οι στόχοι
πάλης πρέπει να αντιστοιχούν με την ανάγκη και το δι-
καίωμα για την πλήρη κρατική και δωρεάν κάλυψη όλων
των σύγχρονων αναγκών, με την αξιοποίηση των τερά-
στιων δυνατοτήτων που παρέχει η επιστήμη, η τεχνολογία,
το πολυάριθμο εξειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό.
Με πλήρη, πανελλαδική ανάπτυξη κρατικών υποδομών και
υπηρεσιών σε μόνιμη βάση, προσανατολισμένες στην
πρόληψη και στη δημόσια υγεία και στην πολύπλευρη ενί-
σχυσή τους σε περιπτώσεις επιδημιών ή άλλων έκτακτων
αναγκών.

Για να γίνουν, όμως, αυτά κατοχυρωμένο λαϊκό δι-
καίωμα, πρέπει η Κοινωνική Συμμαχία να εντείνει την πάλη
για να αντιμετωπιστεί και να καταργηθεί ο «Έμπολα» της
καπιταλιστικής ανάπτυξης, που καταδικάζει τους παραγω-
γούς του πλούτου σε όλο τον πλανήτη σε συνεχή αιμορ-
ραγία ακόμα και των προηγούμενων ανεπαρκών δικαιω-
μάτων.

Η οργάνωση της πάλης για να ανοίξει ο δρόμος της ανά-
πτυξης υπέρ του λαού, με κοινωνική ιδιοκτησία του πλού-
του που ο ίδιος παράγει, είναι το πιο δοκιμασμένο, ασφα-
λές και αποτελεσματικό «εμβόλιο» που προστατεύει το
λαό.
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Ηαντιπαράθεση για την κρυοσυντήρηση των ωαρίων
ξαναφούντωσε με αφορμή την πρακτική των επιχει-
ρήσεων APPLE και FACEBOOK να επιδοτούν τις ερ-

γαζόμενές τους για να καταφύγουν στη διαδικασία αυτή.
Όμως η συζήτηση αυτή δεν είναι καινούργια. Βρίσκεται σε
εξέλιξη τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια.

Η κρυοσυντήρηση ωαρίων (ή υαλοποίηση) είναι μέθοδος
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, κατά την οποία τα ωοκύτ-
ταρα λαμβάνονται, καταψύχονται και αποθηκεύονται. Αργό-
τερα, όταν η γυναίκα είναι έτοιμη να μείνει έγκυος, τα ωάρια
μπορούν να αποψυχτούν, να γονιμοποιηθούν και, τέλος, να
μεταφερθούν στη μήτρα, ως έμβρυα. 

Αρχικά μελετήθηκε στην προσπάθεια να εξασφαλιστεί η
διατήρηση της γονιμότητας, για όσο χρόνο είναι αναγκαίο,
ασθενών που πάσχουν από κάποια νεοπλασία και πρέπει να
υποβληθούν σε θεραπείες (π.χ., χημειοθεραπείες, ακτινοθε-
ραπείες), οι οποίες πολλές φορές μπορεί να προκαλέσουν
παροδικά ή και μόνιμα προβλήματα υπογονιμότητας. Η
πρώτη καταγεγραμμένη γέννηση από κατεψυγμένα ωάρια
ήταν το 1986, αλλά η κατάψυξη των ωαρίων άργησε να ση-
μειώσει πρόοδο. Πριν το 2002, τα ποσοστά επιτυχίας των
γεννήσεων από κατεψυγμένα ωάρια ήταν 1-3% παγκοσμίως,
με ελάχιστα μωρά να γεννιούνται μέσα σε δεκαετίες προσπα-
θειών. Ωστόσο, το 2002 αναπτύχθηκε νέα τεχνική, η οποία
αύξησε τα ποσοστά επιτυχίας σε 20-25%. 

Social freezing: 
Απελευθέρωση ή ζωή στην κατάψυξη;

Τα τελευταία χρόνια, το μεγαλύτερο τμήμα των ερευνών και
της αστικής αρθρογραφίας γύρω από το ζήτημα της κρυοσυν-
τήρησης των ωαρίων επικεντρώνει περισσότερο στους κοι-
νωνικούς παράγοντες που οδηγούν πολλές γυναίκες να ανα-
βάλλουν τη δημιουργία οικογένειας, παρά στους πιθανούς λό-
γους υγείας. Το κοινό συμπέρασμα που βγάζουν: «Περισσό-
τερες γυναίκες κάθε χρόνο μεταθέτουν τη δημιουργία οικο-
γένειας στο μέλλον, “για να κάνουν καριέρα” ή και “για να
γνωρίσουν τον ιδανικό σύντροφο”, μέσω της κρυοσυντήρη-
σης των ωαρίων τους (social freezing)». 

Στην πλειοψηφία τους αυτές οι έρευνες αποσιωπούν ή βά-
ζουν σε δεύτερη μοίρα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι εργαζόμενες γυναίκες με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας,
την ανεργία, τις μειώσεις στους μισθούς, την κατάργηση διά-
φορων επιδομάτων, την εμπορευματοποίηση της ασφάλισης,
της υγείας, που είναι τα πραγματικά εμπόδια για τη μεγάλη
πλειοψηφία των νέων στην προσπάθειά τους να δημιουργή-

σουν οικογένεια. 
Άλλωστε το σύνθημα για συγκερασμό της εργασιακής και

οικογενειακής ζωής είναι το περιτύλιγμα για την επίθεση στα
δικαιώματα των γυναικών και της λαϊκής οικογένειας εδώ και
πολλά χρόνια. Στο όνομα της διευκόλυνσης των γυναικών
καθιερώθηκε η ημιαπασχόληση. Το κράτος αποποιήθηκε τη
φροντίδα για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς,
και «πέταξε το μπαλάκι» στη λαϊκή οικογένεια. 

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι, κάθε φορά που ανοίγει
το ζήτημα της προστασίας της μητρότητας, στο επίκεντρο δε
βρίσκεται ποτέ η διευκόλυνση της εργαζόμενης την περίοδο
της κυοφορίας, της λοχείας και του θηλασμού, αλλά το κό-
στος που προκύπτει για τις επιχειρήσεις και το κράτος από
τις άδειες και τα επιδόματα, και όχι η διευκόλυνση της εργα-
ζόμενης την περίοδο της λοχείας και του θηλασμού. 

Η πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων της επιχορήγησης
για κρυoσυντήρηση των ωαρίων είναι η «άλλη όψη του νο-
μίσματος», με την απαίτηση των εργοδοτών από τις εργαζό-
μενες για γραπτή διαβεβαίωση ότι δε θα τεκνοποιήσουν για
όσο διάστημα εργάζονται στις επιχειρήσεις τους. Δεν πρό-
κειται για οικογενειακό προγραμματισμό «με την ευγενική
χορηγία του εργοδότη», αλλά για ωμό εκβιασμό: «Κάνεις
παιδί όταν θα μου είσαι πλέον άχρηστη ή απολύεσαι».

Σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη των επιχειρήσεων για πάμ-
φθηνους εργαζόμενους και μείωση του «μη μισθολογικού
κόστους» ευθυγραμμίζεται η κρατική πολιτική για την προ-
στασία της μητρότητας και συνολικά της υγείας της λαϊκής οι-
κογένειας. Το κόστος για προγεννητικό έλεγχο, εγκυμοσύνη,
τοκετό, μαιευτική περίθαλψη, χρήση μεθόδων Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής πέφτει στους ώμους των ερ-
γαζομένων σε πολύ μεγάλο βαθμό, με τις συνεχείς περικοπές
του ΕΟΠΥΥ. Πρόκειται για υπηρεσίες των οποίων το υπέ-
ρογκο κόστος αποτελεί έναν από τους σημαντικούς ανασταλ-
τικούς παράγοντες για την απόφαση δημιουργίας οικογέ-
νειας.

Αυτοί που υποτάσσουν την υπόθεση της μητρότητας στο
κυνήγι του κέρδους, μας κατηγορούν ότι «αμελούμε» να τε-
κνοποιήσουμε. Ύστερα, παρουσιάζονται ως από μηχανής
θεοί που θα λύσουν όλα μας τα προβλήματα: Θα εξισορρο-
πήσουν τη δουλειά με την οικογένεια, θα εξαλείψουν την ανι-
σοτιμία μεταξύ αντρών και γυναικών, θα απελευθερώσουν
τη γυναίκα από το βιολογικό της ρολόι και το άγχος για την
καριέρα και την εξεύρεση κατάλληλου συντρόφου. Κι όλα
αυτά, με την κρυοσυντήρηση των ωαρίων!

Το αίτημα για «αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος» γί-

Η μητρότητα «στην κατάψυξη»...
Για την κρυοσυντήρηση ωαρίων

Κωνσταντίνα Τσότρα,
μέλος του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά «Η Πρόοδος»
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νεται ο φερετζές της πραγματικής σκλαβιάς για τις εργαζόμε-
νες. Πόσο ελεύθερη είναι μια εργαζόμενη, μια άνεργη που
στήνεται στις ουρές του ΟΑΕΔ για να μπει σε ένα πεντάμηνο
πρόγραμμα, να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, όταν
δέχεται απειλές από τον εργοδότη της να μη μείνει έγκυος,
όταν η μητρότηγτα υποτάσσεται στις επιδιώξεις των επιχει-
ρηματικών ομίλων;

Πόσο ασφαλής είναι η μητρότητα 
σε προχωρημένη ηλικία;

Είναι διαφορετικό μια γυναίκα να επιλέγει να παρατείνει τη
γονιμότητά της για λόγους υγείας, και άλλο να πιέζεται από
τις συνθήκες ζωής της να το κάνει. Γιατί ακόμα και αν τα ωάρια
μπορούν να διατηρηθούν με τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης,
ο γυναικείος οργανισμός συνεχίζει να γερνά. Έρευνες απο-
καλύπτουν ότι σοβαρές επιπλοκές της εγκυμοσύνης, όπως
υπέρταση, αιμορραγίες, αποβολές, προεκλαμψία, σακχαρώ-
δης διαβήτης της κύησης είναι 2 έως 4 φορές συχνότερες
μετά από τα 35. Οι γυναίκες σε μεγαλύτερη ηλικία είναι πιο
πιθανό να έχουν εμφανίσει διάφο-
ρες νόσους, από έρπη ή πέτρα στα
νεφρά μέχρι σακχαρώδη διαβήτη,
καρδιακές νόσους, νευρολογικά
σύνδρομα, καρκινικούς όγκους κ.ά.,
τα οποία επιβαρύνουν περισσότερο
τον οργανισμό τους. Αν και δεν
υπάρχουν αρκετά δεδομένα, στις γυ-
ναίκες μετά από την εμμηνόπαυση,
απ’ ό,τι φαίνεται, η εγκυμοσύνη συ-
νοδεύεται από περισσότερες περι-
πτώσεις προεκλαμψίας, διαβήτη και
καισαρικών τομών. Όμως και η ίδια
η διαδικασία της λήψης ωαρίων για
την κρυοσυντήρηση επιβαρύνει τον
γυναικείο οργανισμό: Καταρχάς το γυναικείο σώμα πρέπει
να λάβει μεγάλες ποσότητες ορμονών, που ενδέχεται να δη-
μιουργήσουν διάφορα προβλήματα, όπως ταχυκαρδίες και
υπέρταση. Δεύτερον, η διαδικασία της ωοληψίας ενέχει το
ρίσκο της βλάβης των ωοθηκών. Συμπερασματικά, στις γυ-
ναίκες με ηλικία μεγαλύτερη των 45 χρονών, η πιθανότητα
απόκτησης παιδιού είναι σημαντικά μειωμένη και συχνά απαι-
τούνται πολλές προσπάθειες, οι οποίες συνεπάγονται υψηλό
οικονομικό και ψυχολογικό κόστος. 

Πέρα, όμως, από τις πιθανές επιπλοκές στην εγκυμοσύνη,
μια γυναίκα 45 ή 55 χρονών έχει την απαραίτητη σωματική
και ψυχολογική αντοχή να γεννήσει και να μεγαλώσει παιδιά;
Είναι δυνατόν η συνταξιοδότηση μετά από 30-40 χρόνια
σκληρής δουλειάς να σηματοδοτεί την έναρξη της οικογενει-
ακής ζωής; Πολλοί επιστήμονες, παιδοψυχολόγοι και άλλοι,
διατηρούν σοβαρές επιφυλάξεις για το αν η επικοινωνία, η
αλληλεπίδραση και η σχέση γονιών μεγάλης ηλικίας και παι-
διών μπορεί να είναι πραγματικά διαπαιδαγωγητική. Δεν μπο-
ρούμε σήμερα με σιγουριά να απαντήσουμε στο αν η προ-
χωρημένη ηλικία των γονιών δεν επιδρά αρνητικά στη φυ-
σιολογική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Το πραγματικό δίλημμα

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το κράτος τους δεν έχουν κα-
νέναν ενδοιασμό να βάλουν σε κίνδυνο την υγεία των εργα-
ζομένων τους και της οικογένειάς τους, γιατί μοναδική τους
έγνοια είναι τα κέρδη τους να αυξάνουν. Στις σύγχρονες,
όμως, συνθήκες υπάρχει και η ανάγκη και η δυνατότητα για
ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, το οποίο θα συμ-
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες για πρόληψη και
προστασία της υγείας των γυναικών βάσει του αναπαραγω-
γικού τους ρόλου. Ταυτόχρονα, είναι υπαρκτή η ανάγκη πολ-
λών ζευγαριών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπογονι-
μότητας, να καταφύγουν στις διάφορες μεθόδους της Ιατρι-
κώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΙΥΑ). Στο πλαίσιο
αυτό, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα –όπως και όλη η Κοι-
νωνική Συμμαχία (ΠΑΜΕ, ΠΑΣΕΒΕ, ΠΑΣΥ, ΜΑΣ)– διεκδικεί
η ΙΥΑ να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε δημόσια νοσο-
κομεία, προκειμένου να είναι δωρεάν και να εξασφαλίζεται
η προστασία της υγείας των γυναικών. 

Σήμερα το πραγματικό άγχος για την πλειοψηφία των γυ-
ναικών είναι: «Αν κάνω παιδί, θα
μπορώ να το ζήσω;» Η απάντηση
μπορεί να δοθεί μόνο με την πάλη
γυναικών και αντρών των εργατι-
κών, λαϊκών στρωμάτων για μόνιμη
και σταθερή δουλειά, με πλήρη ερ-
γασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα,
για μέτρα προστασίας των ανέργων,
για αποκλειστικά δημόσιο και δω-
ρεάν σύστημα υγείας για όλες και
όλους, με προσανατολισμό στην
πρόληψη καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής. 

Ας αναρωτηθούμε: Αν η προστα-
σία της οικογένειας και η ανάπτυξη των παιδιών ήταν πραγ-
ματικά κοινωνική υπόθεση, θα υπήρχαν τέτοιου είδους δι-
λήμματα; 

Σε μια κοινωνία όπου η επιστημονική πρόοδος δε θα είναι
εργαλείο στα χέρια των μεγαλοεπιχειρήσεων, οι εργαζόμενες
δε θα αντιμετωπίζονται σα «μηχανές» παραγωγής και αναπα-
ραγωγής που χρειάζονται σέρβις και «αναβάθμιση» για να
μπορούν να τις εκμεταλλεύονται στο έπακρο. 

Σε μια κοινωνία όπου γυναίκες και άντρες θα έχουν τη
δυνατότητα να σπουδάσουν και να εργαστούν πάνω στο
αντικείμενο που τους ενδιαφέρει, όπου οι βασικές ανάγκες
για διατροφή, στέγαση, υγεία, αρμονική κοινωνικοποίηση
και ολοκληρωμένη εκπαίδευση των παιδιών, ελεύθερο
χρόνο θα είναι εξασφαλισμένες, οι νέες θα είναι πραγμα-
τικά ελεύθερες να διαλέξουν το σύντροφο που τους ται-
ριάζει και να αποφασίσουν για τη δημιουργία οικογένειας. 

Για μια τέτοια κοινωνία, στην οποία θα ικανοποιούνται
πλήρως οι λαϊκές ανάγκες, αξίζει να παλέψουμε εμείς, οι γυ-
ναίκες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.
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Η ψυχική υγεία στο «απόσπασμα»
Ο Σύλλογος της ΟΓΕ στο Χαϊδάρι, μπροστά στις εξελίξεις σχετικά με το κλείσιμο των δύο ψυχιατρικών
νοσοκομείων της περιοχής του Χαϊδαρίου που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί το 2015 και, γενικότερα,
μπροστά στην επιχειρούμενη αντιδραστική μεταρρύθμιση στο χώρο της ψυχικής υγείας που δρομολο-
γείται από την κυβέρνηση και την ΕΕ, πραγματοποίησε παρέμβαση, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της
Λαϊκής Επιτροπής Χαϊδαρίου, ώστε να συμβάλουν όλοι οι φορείς της περιοχής στην οργάνωση αγώνων
ενάντια στο κλείσιμο των ψυχιατρείων. Ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του σωματείου των εργαζομένων
του ΨΝΑ Δαφνίου, στη συναυλία αλληλεγγύης που διοργάνωσε στην πύλη του νοσοκομείου, στις 6
Οκτώβρη. Επίσης, συμμετείχε στη συγκέντρωση-διαδήλωση που οργάνωσε η Λαϊκή Επιτροπή Χαϊδα-
ρίου στις 9 Οκτώβρη στο Παλατάκι, καθώς και στην πορεία προς το Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο. Στη
συνέχεια, συναγωνίστριες του Συλλόγου συνομιλούν με την Ελένη Θερμού, ψυχιατρική νοσηλεύτρια
και μέλος του ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων στο ΨΝΑ Δρομοκαΐτειο.

Ποιοι παράγοντες επιδρούν στη διαμόρφωση της ψυχι-
κής υγείας των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων; Η ανι-
σότιμη θέση τους στην κοινωνία έχει επίδραση;

Είναι πολυπαραγοντικοί οι λόγοι που διαμορφώνουν
την ψυχική υγεία των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων.

Ας σταθούμε ιδιαίτερα στους κοινωνικοοικονομικούς
παράγοντες, οι οποίοι συνδέονται και με την ανισοτιμία
των γυναικών σήμερα. Ζούμε σε εποχή καπιταλιστικής
οικονομικής κρίσης και –όπως βέβαια και στη φάση της
καπιταλιστικής ανάπτυξης– οι βασικοί λόγοι που διαμορ-
φώνουν την ψυχική υγεία των γυναικών είναι οικονομι-
κοί, γιατί, εκτός των οικονομικών δυσκολιών που αφο-
ρούν τον ευρύτερο πληθυσμό, οι γυναίκες συναντούν
μεγάλες δυσκολίες και στο να βρουν δουλειά και να αμει-
φθούν ανάλογα. Παράλληλα αντιμετωπίζονται πολλές
φορές διαφορετικά από τον εργοδότη, αντιμετωπίζουν
πιο έντονα την εργοδοτική βία, για να μιλήσουμε ανοι-
χτά, όπου εργοδοτική βία βλέπε υποτίμηση, προσβολές,
σεξουαλική παρενόχληση, εμπόδια και απειλές ενάντια
στην άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων (άδεια σε εγκυμο-
σύνη - μητρότητα κ.λπ.).

Όλα αυτά, μαζί με το άγχος να ανταπεξέλθουν σε
όλους τους ρόλους –μητέρα, σύζυγος, εργαζόμενη– μαζί
με το ότι δεν έχουν καθόλου ελεύθερο χρόνο και χώρο
για τις ίδιες, είναι εύλογο ότι οδηγούν σε επιβάρυνση της
ψυχικής τους υγείας.

Ποια η κατάσταση στα ψυχιατρικά νοσοκομεία; Ποια τα
προβλήματα των εργαζομένων και πώς αυτά επιδρούν
στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους νοσηλευόμενους και
τις οικογένειές τους;

Η κατάσταση στα ψυχιατρικά νοσοκομεία αυτήν τη

στιγμή είναι πολύ άσχημη. Αφενός το προσωπικό σε
όλες τις υπηρεσίες, αλλά και κυρίως σε αυτές που εμπλέ-
κονται άμεσα με τους ασθενείς (γιατροί, νοσηλευτικό
προσωπικό, κοινωνικοί λειτουργοί) είναι ελάχιστο αριθ-
μητικά. Αντίστοιχα έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των αν-
θρώπων που χρειάζονται ψυχιατρικές υπηρεσίες.           

Τα τελευταία χρόνια, ιδίως λόγω της οικονομικής κρί-
σης, γίνεται αφενός απαγορευτικό να αποταθεί κάποιος
για παροχή υπηρεσιών ιδιωτικά και αφετέρου η ίδια η κα-
τάσταση έχει οδηγήσει σε έντονο άγχος και ανασφάλεια,
και έτσι υπάρχει αύξηση των ψυχικών διαταραχών.

Ο όγκος αυτός φτάνει στα ψυχιατρικά νοσοκομεία,
που κυριολεκτικά έχουν γονατίσει προσπαθώντας με τα
πενιχρά μέσα να παρέχουν τουλάχιστον αξιοπρεπείς υπη-
ρεσίες.

Αυτή η κατάσταση δημιουργεί δυσκολίες για την οικο-
γένεια και τον ασθενή, που ταλαιπωρούνται επιπλέον, τη
στιγμή που ήδη επιβαρύνονται και λόγω της ασθένειας
και οικονομικά, γιατί κάποιοι αδυνατούν παντελώς να
αποταθούν στον ιδιωτικό τομέα ψυχικής υγείας. Δυσκο-
λεύονται μάλιστα πολλές φορές να πληρώσουν ακόμα
και τις συμμετοχές των φαρμάκων τους.

Ποιος ο ρόλος των κέντρων ψυχικής υγείας στην Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ειδικότερα για τις γυναίκες
και τα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων;

Ο ρόλος της πρόληψης στην ψυχική υγεία είναι το ίδιο
σημαντικός όπως σε οποιονδήποτε άλλο τομέα υγείας.

Τα κέντρα ψυχικής υγείας παίζουν τον πρωταρχικό
ρόλο, αρκεί να οργανωθούν και να αξιοποιηθούν
σωστά, καλύπτοντας επαρκώς όλες τις πλευρές του σκο-
πού τους.
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Θα πρέπει να λειτουργούν ως τμήμα του ενιαίου κέν-
τρου υγείας και να παρέχουν υπηρεσίες όπως: Αγωγή ψυ-
χικής υγείας στα σχολεία, πρόληψη στους χώρους δου-
λειάς και παροχή υπηρεσιών στο σπίτι. Να παρέχουν τις
δωρεάν υπηρεσίες σε όλους και να καλύπτουν έτσι ένα
μεγάλο κομμάτι των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων και
των γυναικών. Δυστυχώς, το σύνολο των σε λειτουργία
κέντρων υπολείπεται σημαντικά από τις ανάγκες που
υπάρχουν.

Ποιες αλλαγές έχει φέρει στο χώρο της ψυχικής υγείας η
αντιδραστική ψυχιατρική μεταρρύθμιση που εδώ και χρό-
νια προωθείται από την ΕΕ;

Στο όνομα της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμι-
σης έχουμε το κλείσιμο των ψυχιατρείων και την άναρχη
ανάπτυξη ιδιωτικών δομών. Από το 2002 και μετά δημι-
ουργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟ, ανεξέλεγκτος
όσον αφορά το επιστημονικό κομμάτι και το επίπεδο πα-
ρεχόμενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που επί της ουσίας
μεταστέγασε τους ψυχικά πάσχοντες από το χώρο των
ψυχιατρείων που έκλεισαν σε μικρότερες κοινοτικές
δομές.

Και σήμερα το σκεπτικό παραμένει το ίδιο. Δεν επιχο-
ρηγούνται τα δημόσια νοσοκομεία και τα εναπομείναντα
ψυχιατρεία για να βελτιώσουν τις υπάρχουσες δομές και
να αναπτύξουν δημόσιους-δωρεάν πρωτοβάθμιους φο-
ρείς παροχής ψυχικής υγείας. Από το κράτος δίνεται βα-
ρύτητα στην ανάπτυξη ιδιωτικών δομών αποκατάστασης
μόνο με part time προσωπικό, πολλές φορές ανειδίκευτο
και πολλαπλών εργασιών.

Επίσης προγραμματίζεται η κατάργηση-κλείσιμο των
υπόλοιπων δημόσιων ψυχιατρικών νοσοκομείων που
έχουν απομείνει: ΨΝΑ Δαφνί - Δρομοκαΐτειο - Θεσσα-
λονίκης. Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Ψυχαργώς», όπως
εξειδικεύεται στο σύμφωνο Andor-Λυκουρέντζου, ως τις
30.6.2015 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες
για το κλείσιμο-κατάργησή τους.

To ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, αλλά και οι ταξικές
δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, που συμμετέ-
χεις κι εσύ, τι θέση παίρνουν μπροστά σ’ όλη αυτήν την
κατάσταση; 

Εμείς έχουμε θέσεις και είναι ξεκάθαρες όσον αφορά
την ψυχική υγεία που θέλουμε, και όχι αυτό το πρότυπο
που προσπαθούν να επιβάλουν στο όνομα της τάχα ψυ-
χιατρικής μεταρρύθμισης που ως στόχο έχει να περάσει
και το κομμάτι της ψυχικής υγείας αμιγώς σε ιδιώτες. Εμείς
λέμε:

• Να μην καταργηθούν τα εναπομείναντα ψυχιατρικά
νοσοκομεία.

• Αποκλειστικά δημόσιο, ενιαίο και δωρεάν σύστημα
υγείας-πρόνοιας, με δημόσιες-δωρεάν υπηρεσίες ψυ-

χικής υγείας, υψηλής ποιότητας με πυρήνα το Κέντρο
Ψυχικής Υγείας, τμήμα του ενιαίου λειτουργικά Κέν-
τρου Υγείας, με διασύνδεση όλων των υπηρεσιών
που θα εξασφαλίζει τη θεραπευτική συνέχεια και την
αποτελεσματική θεραπεία και αποκατάσταση. Βασική
προτεραιότητα να είναι η πρόληψη. 

• Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Δημόσιο-δωρεάν δίκτυο οικοτροφείων, ξενώνων,
προστατευόμενων διαμερισμάτων.

• Δημόσιο δίκτυο προστατευόμενων παραγωγικών ερ-
γαστηρίων, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δι-
καιώματα όλων των εργαζομένων σε αυτά, ψυχικά πα-
σχόντων και μη. Η απορρόφηση της παραγωγής τους
να γίνεται με ευθύνη του κράτους.

• Να καταργηθούν οι πληρωμές από τους ασθενείς.

• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού πλήρους και απο-
κλειστικής απασχόλησης όλων των ειδικοτήτων με
σύγχρονα δικαιώματα.

• Πλήρης χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό όλων των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας,
του ΕΟΠΠΥ και των ασφαλιστικών ταμείων. Αποσύν-
δεση των παροχών ψυχικής υγείας από το ασφαλι-
στικό σύστημα. 

• Καμία αξιολόγηση στις μονάδες ψυχικής υγείας. 

• Kαμία αξιολόγηση - απόλυση εργαζομένων. 

• Να καλυφτούν οι απώλειες στους μισθούς μας. 

• Κάτω τα χέρια από τις συντάξεις των ασθενών.

Γιατί η ψυχική υγεία είναι δικαίωμά μας και είναι υποχρέ-
ωση του κράτους να την παρέχει ισότιμα και δωρεάν σε
όλους και όλες.
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Δε θα ζήσουμε με ψίχουλα!

Ρεπορτάζ

Τη φωνή τους με τους χιλιάδες εργαζόμενους και
ανέργους, τα 1.000 σωματεία και μαζικούς φορείς,
ένωσαν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ, δυ-

ναμώνοντας το μήνυμα που έστειλε το πανελλαδικό συλ-
λαλητήριο που οργάνωσε το ΠΑΜΕ, την 1η Νοέμβρη,
στο Σύνταγμα: Δε θα ζήσουμε με ψίχουλα. Το μέλλον το
δικό μας και των παιδιών μας δε θα επιτρέψουμε να είναι
η φτώχεια, η ανεργία, η μόνιμη εξαθλίωση και ανασφά-
λεια.

Η παρουσία των γυναικών της ΟΓΕ την 1η Νοέμβρη
ήταν μαζική και ξεχωριστή, τόσο στο κεντρικό πανό, όσο
και στα μπλοκ των Λαϊκών Επιτροπών. Οι Σύλλογοι και
οι Ομάδες σε όλη τη χώρα έβαλαν το δικό τους λιθαράκι
στην επιτυχία του πανελλαδικού συλλαλητηρίου. Έκαναν
δεκάδες συσκέψεις, εξορμήσεις σε κάθε είδους χώρους,
εργασιακούς, υγείας και εκπαίδευσης, στους κατά τόπους
ΟΑΕΔ, σε γειτονιές. Οργάνωσαν πικετοφορίες, συζητή-
σεις, πρωτοβουλίες, για να γίνει γνωστό το συλλαλητή-
ριο και τα αιτήματά του. Ακόμα και μετά από την 1η Νο-
έμβρη συνέχισαν την προσπάθεια αυτή, για να μάθουν οι
γυναίκες της λαϊκής οικογένειας που δεν πήραν μέρος σε
αυτό για την επιτυχία του, για να απλωθεί ακόμα πιο πλα-
τιά το κλίμα αγωνιστικής ανάτασης που δημιούργησε.

Όλη αυτή η δραστηριότητα διεύρυνε τον αριθμό των
γυναικών με τις οποίες οι Σύλλογοι και οι Ομάδες έρ-
χονται σε επαφή, αλλά και αυτών που ανταποκρίνονται
στα καλέσματά τους, που δείχνουν ενδιαφέρον να συζη-
τήσουν και να συμμετέχουν στη δράση τους. Όπλισε τις
δυνάμεις της ΟΓΕ με σημαντική πείρα, ώστε να συνεχί-
σουν πιο αποτελεσματικά την προσπάθεια να συσπειρώ-
σουν περισσότερες γυναίκες στην πάλη, κόντρα στις δυ-
σκολίες και τα εμπόδια που γεννούν η μείωση των απαι-
τήσεων, η υποχώρηση από τα δικαιώματα και τη διεκδί-
κησή τους, η αποδοχή του «μικρότερου κακού», τα
οποία γίνεται συστηματική προσπάθεια να καλλιεργούν-
ται στη συνείδησή τους. Έτσι, η επόμενη μέρα βρήκε την
ΟΓΕ με περισσότερα εφόδια, αλλά και με μεγαλύτερες
ευθύνες. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες από την επόμενη
κιόλας μέρα ξεκίνησαν την προσπάθεια να ενημερώσουν
τις γυναίκες που δίστασαν να πάρουν οι ίδιες μέρος, να
τις καλέσουν να μπουν στη μάχη. Τη σκυτάλη πήρε η μάχη
της απεργίας στις 27 Νοέμβρη, στην οποία οι Σύλλογοι
και οι Ομάδες είχαν τη δική τους συμβολή. Αλλά και η
καμπάνια της ΟΓΕ για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας, στην οποία η Πρόεδρος της ΟΓΕ, Μαιρήνη Στε-
φανίδη, αναφέρθηκε και από το βήμα του πανελλαδικού
συλλαλητηρίου.

Ο χαιρετισμός της Προέδρου της ΟΓΕ

Είμαστε εδώ, οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών των
Συλλόγων και Ομάδων της ΟΓΕ απ’ όλη την Ελλάδα, και
διαδηλώνουμε κόντρα στις πολιτικές της ΕΕ και της συγ-
κυβέρνησης που μας καταδικάζουν στην εξαθλίωση.

Γιατί:
Είμαστε εμείς, που βιώνουμε τη μεγαλύτερη ανεργία, τη

δουλειά-λάστιχο, την απληρωσιά, τα μεροκάματα και τις
συντάξεις πείνας, τα αυξανόμενα όρια συνταξιοδότησης.

Είμαστε εμείς οι ανασφάλιστες αυτοαπασχολούμενες και
αγρότισσες, γιατί αδυνατούμε να πληρώσουμε τις βαριές
ασφαλιστικές εισφορές.

Είμαστε εμείς οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών:
â Που μας στερούν όλο και περισσότερες παροχές στη

δημόσια δωρεάν υγεία, στις προληπτικές εξετάσεις
στον προγεννητικό έλεγχο, στα επιδόματα, οικογενει-
ακό, τοκετού, στέλνοντάς μας να γεννάμε στο σπίτι...

â Που καλούμαστε να θυσιάσουμε τη μητρότητα προκει-
μένου να προσληφθούμε ή για να μην απολυθούμε,
όπως εκμοντερνισμένα μας προτείνουν τα μονοπώλια
«Apple» και «Facebook».

â Που βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη για φάρμακα,
φόρους, χαράτσια, λογαριασμούς, τροφεία στους παι-
δικούς σταθμούς κ.λπ. 

Αυτή η κατάσταση δεν είναι μονόδρομος. Μπορούμε
να εμποδίσουμε τα χειρότερα. Μπορούμε να ζήσουμε με
λαϊκή ευημερία όταν ο εργατόκοσμος πάρει από τους επι-
χειρηματικούς ομίλους στα δικά του χέρια τον πλούτο που
παράγει και το τιμόνι της εξουσίας, για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες του.

Καλούμε κάθε γυναίκα του καθημερινού μόχθου να
πάρει μέρος στις δραστηριότητες των Συλλόγων και των
Ομάδων της ΟΓΕ στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Καμπά-
νιας που ξεκινάμε για αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας για όλες και όλους, γιατί
ο αγώνας για την Υγεία είναι αγώνας για τη ζωή.

Καλούμε ιδιαίτερα τις νέες γυναίκες, τις νέες μητέρες, να
συστρατευτούν με την ΟΓΕ σ’ αυτόν τον αγώνα και σ’ αυ-
τούς που έχουμε μπροστά μας, ενάντια στην ΕΕ και όσους
στηρίζουν τις πολιτικές της.

Γεια σας και καλούς αγώνες! Συνεχίζουμε!
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Voucher: Το νέο εργασιακό μέλλον είναι η δουλεία...

Μ. Τ.: Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι τα 255 ευρώ
το μήνα για τους νέους κάτω των 25, οι ελαστικές σχέσεις ερ-
γασίας, τα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, το ανύ-
παρκτο ωράριο, δηλαδή να πρέπει να είσαι το πρωί στη δου-
λειά σου, αλλά να μην ξέρεις τι ώρα θα φύγεις, γιατί το αφεν-
τικό σου μπορεί 5 παρά 5 να σε φορτώσει για δουλειά 2
ωρών, χωρίς βέβαια να θεωρείται υπερωρία, και να πρέπει να
ζητάς «άδεια» για να φύγεις… στην ώρα σου. Χτίζεις καριέρα,
θα σου πει... Η λέξη γάμος είναι απαγορευμένη στον ιδιωτικό
τομέα ιδιαίτερα, γιατί ισχύει ο εξής νόμος στον καπιταλισμό:
Γάμος = παιδιά = μειωμένη παραγωγικότητα = απόλυση.
Όπου βλέπετε «μειωμένη παραγωγικότητα» σημαίνει φεύγω
στην ώρα μου, και όπου βλέπετε «απόλυση» εννοείται εξα-
ναγκασμός παραίτησης... μην πληρώνουμε και αποζημιώσεις
και μη δείχνουμε και στον ΟΑΕΔ απολύσεις, γιατί δε θα μας
δώσει κανένα προγραμματάκι με φθηνό εργατικό προσωπικό.
Φυσικά για το θέμα «γάμος», η κατάσταση είναι περίπου ίδια
και για τους άντρες, η ερώτηση «unisex» της συνέντευξης για
δουλειά είναι η εξής: «Σκέφτεστε να παντρευτείτε στο άμεσο
μέλλον;» Έτσι πλέον, οι «κρυφοί» γάμοι και τα «κρυφά» παι-
διά δεν είναι σενάριο στο μυαλό κάποιου σεναριογράφου,
αλλά η πραγματικότητα στους περισσότερους χώρους εργα-
σίας.

Α. Θ.: Είμαι κι εγώ μία από τις χιλιάδες νέες που τέλειωσε με
δυσκολίες τις σπουδές της και εδώ και τρία χρόνια είμαι
άνεργη. Προσπάθησα να βρω μια δουλειά, αλλά παντού ζη-
τούσαν εργασιακή εμπειρία! Πώς γίνεται βέβαια μια νέα που
μόλις έχει αποφοιτήσει να έχει εργασιακή εμπειρία είναι μια
άλλη συζήτηση...

Έτσι πέρσι άκουσα για τα προγράμματα voucher, όπου
έκανα αίτηση για να ενταχτώ, μια και ζητούσαν μόνο απολυ-
τήριο ή πτυχίο, και πολλών χρόνων ανεργία. Πήγα γιατί είμαι
άνεργη και χρειάζομαι κάποια λεφτά για να ζήσω κι εγώ,
χωρίς να είμαι βάρος στην οικογένειά μου, στα 25 μου.

Φίλοι και γνωστοί με αποκαλούν τυχερή... γιατί επιλέχτηκα
στα voucher, ενώ κάποιοι από αυτούς όχι. Είμαι στ’ αλήθεια;

Πέρσι, που είχα ενταχτεί ξανά στο πεντάμηνο πρόγραμμα
voucher, μας έστελνε κατευθείαν το ΚΕΚ σε κάποια επιχείρηση
ή βρίσκαμε μόνοι μας, χωρίς να δίνουμε συνέντευξη στον ερ-

γοδότη. Φέτος μας βάζουν στη ψυχοφθόρα διαδικασία να
δίνουμε συνεντεύξεις σε επιχειρήσεις που ζητούν να πάρουν
νέους και νέες με το πρόγραμμα. Μια γνωστή μου έκανε αί-
τηση σε 4 ΚΕΚ για να μπορεί να επιλέξει περισσότερες επιχει-
ρήσεις. Έχει πάει σε πολλές συνεντεύξεις και ακόμα δεν την
έχουν πάρει. 

Εγώ, πάλι, ανήκω στο χώρο της εκπαίδευσης και θα δου-
λεύω σα γραμματέας! Τρομερή εργασιακή προοπτική και
πάνω απ’ όλα στο αντικείμενό μου... Έδωσα δύο συνεντεύξεις
στην ίδια επιχείρηση για να με πάρουν, καθώς έπρεπε να με
δει προσωπικά και η διευθύντρια. Το πρώτο πράγμα που μου
είπαν ήταν: «Είναι μια σημαντική επιχείρηση και θα είναι ση-
μαντικό να καταγραφεί στο βιογραφικό σου.» «Αν δεν έχεις
τελειώσει τη δουλειά που σου έχει ανατεθεί μέχρι το τέλος
της ώρας, να κάτσεις παραπάνω. Έτσι θα δείξεις επαγγελματι-
σμό και η εργατικότητά σου θα μετρήσει σε πιθανή πρόσ-
ληψη.» «Να είσαι συνεργάσιμη και να μην παίρνεις πρωτο-
βουλίες.» «Αν αρρωστήσεις και λείψεις, εσύ θα χάσεις, από
τα λεφτά σου.» Κατά τα άλλα, «μια χαρά θα είμαστε». 

Μια χαρά θα είναι αυτοί... που εξασφαλίζουν τζάμπα εργα-
ζόμενες και εργαζόμενους για πέντε μήνες, από τα προγράμ-
ματα της ΕΕ. Όσο για την πρόσληψη, κούφια λόγια... Σχεδόν
κανέναν δεν πήραν με σύμβαση αορίστου χρόνου στο περ-
σινό πρόγραμμα που συμμετείχα. Μας δελεάζουν με την
«πρόσληψη» για να υποκύπτουμε στους εκβιασμούς της ερ-
γοδοσίας. 

Η σύμβαση
Α. Θ.: Όταν ξεκίνησα το περσινό πρόγραμμα voucher, το
πρώτο που έκανα ήταν να διαβάσω καλά τη σύμβαση:
- «Δεν υπάρχει κανένας λόγος απουσίας και, αν υπάρξει, μόνο
λόγος υγείας με χαρτί γιατρού, ενώ ταυτόχρονα θα αφαιρεί-
ται το μεροκάματο.»
- «Η πληρωμή γίνεται 3 μήνες μετά από την ολοκλήρωση του
5μήνου, πέρα από τα 300 ευρώ της επιμόρφωσης που μπαί-
νουν τον 3ο μήνα.»
Δύο πράγματα σκέφτηκα: «Αφού δε θα πληρώνομαι, πώς θα
πάω στη δουλειά;», αλλά και «αν αρρωστήσω, ποιος θα πλη-
ρώσει το γιατρό, αφού είμαι ανασφάλιστη;».

Πολλές συζητήσεις, αναλύσεις και δακρύβρεχτους λόγους, με λίγη δόση από εξαγγελίες, προγράμματα voucher για
διάφορες ηλικιακές ομάδες, κοινωφελή προγράμματα, πεντάμηνα, δίμηνα, όλα αυτά ανακατεμένα είτε με δεξιά είτε

με «αριστερά» χεράκια, σερβίρονται στο λαό με παραγγελιοδότη όλου αυτού του μίγματος διαχείρισης της ανεργίας
τα μονοπώλια και την ΕΕ. Αυτήν τη συνταγή σερβίρουν στο λαό και ειδικότερα στοχεύουν στη νεολαία, στη νέα βάρδια
της εργατικής τάξης, μια νεολαία που την θέλουν καλά καμωμένη στα μέτρα τους από το σχολείο, το πανεπιστήμιο,
μέχρι το Facebook και τα λοιπά μέσα διαστρέβλωσης της αλήθειας της συνείδησης και του επίσημου φακελώματος. Για
τις νέες γυναίκες και την ανεργία που βιώνουν έχουν φτιάξει ένα εξειδικευμένο «παραμυθάκι», που τα πνευματικά δι-
καιώματά του μοιράζονται ανάμεσα σε μονοπώλια - ΕΕ - αστικές κυβερνήσεις - «κυβερνώσα Αριστερά». Τι λέει αυτό «
παραμύθι»: «Ίσες ευκαιρίες» στην απασχόληση, «συγκερασμός οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων» και
«διά βίου μάθηση» λόγω ελλιπούς εξειδίκευσης. Ποια είναι η πραγματικότητα; Έχουμε ξεχάσει την έννοια της σταθερής
δουλειάς με δικαιώματα, η οποία θυσιάστηκε στο βωμό της «ισότητας» των δύο φύλων, κοινωνικές παροχές ξηλώθη-
καν, καθώς και μια σειρά από κατακτήσεις του γυναικείου ριζοσπαστικού και του εργατικού κινήματος.
Για την πραγματικότητα που ζουν οι νέες άνεργες, οι νέες στα πεντάμηνα προγράμματα, μιλάνε δύο νέες γυναίκες:
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Η επιμόρφωση

Α. Θ.: Με τα πολλά, ξεκίνησε η «επιμόρφωση». Ο τίτλος
ήταν «στελέχη επιχειρήσεων». Απ’ ό,τι έμαθα, υπήρχαν δια-
φορετικοί τίτλοι επιμορφώσεων, όπως γραμματειακή υπο-
στήριξη κ.ά. Τα μαθήματα ξεκίνησαν τη στιγμή που, όπως μας
είπαν, συμπληρώθηκαν τα τμήματα και μέσα σε αυτά ήμασταν:
Απόφοιτοι ΤΕΙ νοσηλευτικής, φιλόλογοι, μηχανικοί κ.α.,
γύρω στα 15 άτομα. Μας έδωσαν το πρόγραμμα των μαθη-
μάτων των 80 ωρών και το πρώτο που μας είπαν είναι να μην
κάνουμε απουσίες, γιατί θα αφαιρούνται από τα χρήματα που
μας αντιστοιχούν. Στη συνέχεια όμως καταλάβαμε την τόσο
μεγάλη «ανησυχία» τους. Το ΚΕΚ παίρνει ποσοστά για κάθε
ώρα «παρουσίας» μας στην πρακτική. 

Οι καθηγητές μας ήταν πολλών ειδικοτήτων: Πληροφορι-
κής, ψυχολόγος, δικηγόρος και διαχειριστής management.
Μας έλεγαν «πόσο σημαντικό είναι να είσαι νέος επιχειρημα-
τίας». Μας έβαζαν και δύο φορές τη βδομάδα να δούμε συ-
νεντεύξεις νέων και παλιότερων επιχειρηματιών, που αφη-
γούνταν πώς τα κατάφεραν. Από την πρώτη μέρα μας έλεγαν
ότι «υπάρχουν καλοί και κακοί επιχειρηματίες», «οι νέοι επι-
χειρηματίες, αν είναι εφευρετικοί και καινοτόμοι, θα ανέβουν
ψηλά». 

Μας έλεγαν απροκάλυπτα ότι, αν θέλουμε να μας κρατή-
σουν μετά από το πεντάμηνο πρόγραμμα voucher στην επι-
χείρηση που κάνουμε την « πρακτική» –έτσι ονομάζεται η
δουλειά μας– είναι σημαντικό να «διατηρούμε ήρεμο και συ-
νεργάσιμο κλίμα για να μας εμπιστευτούν οι εργοδότες μας».
«Να δεχόμαστε να κάνουμε ό,τι μας ζητήσουν, για να δείξουμε
πόσο νοιαζόμαστε για την επιχείρηση, καθώς μόνο έτσι μπορεί
να πάει μπροστά και μαζί με αυτήν κι εμείς». 

Η επιχείρηση μπροστά θα πάει, γιατί βγάζει κέρδη με τζάμπα
εργαζόμενους, όπως είμαστε οι εργαζόμενες/νοι στα προ-
γράμματα voucher. Γι’ αυτό έχουν συμφέρον οι επιχειρημα-
τικοί όμιλοι να γενικεύσουν αυτήν την εργασιακή ζούγκλα σε
κάθε χώρο δουλειάς, με τις «ευλογίες» και τις επιδοτήσεις ΕΕ,
κυβερνήσεων. 

Για όλα αυτά υπήρξε μεγάλος προβληματισμός απ’ όλους
μας. Συζητούσαμε και μέσα στο μάθημα και στα διαλείμματα:
«Πώς γίνεται να μιλάνε για δικαιώματα, όταν ως εργαζόμενοι
στο voucher δεν έχουμε δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περί-
θαλψης, παρά μόνο ασφάλιση έναντι εργατικού ατυχήματος»,
«όταν πληρωνόμαστε στη χάση και στη φέξη, και όχι κάθε
μήνα». Οι «καθηγητές» στο ΚΕΚ μας έλεγαν: «Έτσι είναι κά-
ποια πράγματα και θα πρέπει να τα δεχτούμε...»

Μ. Τ.: «Γίνεται φανερό, λοιπόν, πως δεν έχουν όλες οι γυ-
ναίκες, γενικά και αόριστα, τα ίδια συμφέροντα, ούτε εχθρός
μας είναι το άλλο φύλο, όπως το παρουσιάζουν διάφορες
φεμινίστριες που στόχο έχουν να θολώσουν τα νερά, να
αθωώσουν τους πραγματικούς ενόχους. Εμφανίζονται με το
μανδύα της προοδευτικής, δυναμικής, επαναστάτριας γυναί-
κας, μόνο που στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύουν ό,τι
πιο παλιό, συντηρητικό και σάπιο υπάρχει, τον καπιταλισμό,
εκτονώνοντας την οργή των γυναικών σε ανώδυνα κανάλια
για το σύστημα. Καμία νέα γυναίκα να μην ξεγελαστεί… Ας μη
χάσουμε άλλο χρόνο!»

Η ζωή μας δε χωράει σε πεντάμηνα
Α. Θ.: Φέτος, όσοι και όσες για δεύτερη φορά μπαίνουμε
στα προγράμματα είμαστε πιο υποψιασμένοι για το «κοστούμι

που μας ράβουν». Γνωρίζουμε ότι μετά από τις ώρες κατάρτι-
σης στο ΚΕΚ θα μπούμε μέσα στις επιχειρήσεις και θα συναν-
τήσουμε τις πιέσεις και τους εκβιασμούς για να δουλέψουμε
παραπάνω από 6 ώρες ημερησίως (με βάση το ωράριο που
αναφέρει η σύμβαση), για να δεχτούμε να μένουμε απλήρωτοι
για μήνες. 
Όλες οι νέες γυναίκες που περιπλανιόμαστε από τις ουρές του
ΟΑΕΔ στα πεντάμηνα προγράμματα ανακύκλωσης της ανερ-
γίας ζούμε καθημερινά την ανασφάλεια αν θα μπορέσουμε
να καλύψουμε βασικές ανάγκες διατροφής, αν θα μπορέ-
σουμε να πληρώσουμε το νοίκι (όσες μένουμε μακριά από
την οικογένειά μας), τους λογαριασμούς, τις εξετάσεις υγείας,
τους γιατρούς, τα φάρμακα. Αν θα μπορέσουμε να δημιουρ-
γήσουμε τη δική μας οικογένεια...
Η ανεργία γεννιέται και αναπαράγεται από το καπιταλιστικό
σύστημα, που «ζει και αναπνέει» για το κέρδος των μονοπω-
λίων, για τα συμφέροντα των λίγων, και έχει όφελος να κρα-
τάει τη γυναίκα ανισότιμη, γιατί καρπώνεται μεγαλύτερο κέρ-
δος από την εργατική της δύναμη. Όσο ζούμε σ’ αυτό το βάρ-
βαρο σύστημα, δεν πρόκειται να εξαλειφθεί η ανεργία. Δεν
μπορεί να πραγματωθεί η ισοτιμία των γυναικών, όσο υπάρ-
χει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Μόνο το γυναι-
κείο ριζοσπαστικό κίνημα στοχεύει σωστά και ταξικά. Οργα-
νωνόμαστε και μαζί με το εργατικό κίνημα αντιπαλεύουμε
τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας.
Είναι ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τους πέντε μήνες δουλειάς
για να οργανωθούμε μαζί με τις υπόλοιπες εργαζόμενες και
εργαζόμενους, με τις νέες άνεργες και τους νέους ανέργους,
μέσα από τα σωματεία, τις επιτροπές ανέργων, τους Συλλό-
γους και τις Ομάδες της ΟΓΕ. Να διεκδικήσουμε μόνιμη και
σταθερή δουλειά, μέτρα προστασία των ανέργων και των οι-
κογενειών τους, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για
όλες και όλους, δωρεάν μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Με-
ταφοράς. Γιατί η ζωή μας δε χωράει σε πεντάμηνα!
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Το παρελθόν...*
Σχεδόν 50 χρόνια αριθμεί η παρουσία της γυναίκας ως

αξιωματικού στο ναυτικό επάγγελμα. Πρώτη ειδικότητα
αυτή του αξιωματικού ασυρμάτου. (Πολλά χρόνια πριν,
υπήρχε ως πλήρωμα εστίασης και ψυχαγωγίας σε κρουα-
ζιερόπλοια.) Με την πάλη της να σταθεί σε ένα ανδροκρα-
τούμενο περιβάλλον να είναι το μικρότερο από τα προβλή-
ματά της. Τα αίτια που την ώθησαν στη θάλασσα, πολλά
και ποικίλα. Από μια… ρομαντική ώθηση που έδωσαν κά-
ποια ποιήματα του Καββαδία, μέχρι τις σκληρές συνθήκες
της ζωής.

Τέλη του ’70 οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
άνοιξαν τις πόρτες τους στις γυναίκες (μέχρι τότε οι ασυρ-
ματίστριες γίνονταν δεκτές μόνο στις ιδιωτικές σχολές).
Αργότερα τις δέχτηκαν και στις σχολές πλοιάρχων και στη
συνέχεια και μηχανικών. Σχολές δημόσιες, με καμία δύναμη
–ή διάθεση– να επιβάλουν στους εφοπλιστές να προσλαμ-
βάνουν τις γυναίκες ναυτικούς. Το κράτος πήρε την ευθύνη
να ρίξει μαζικά τις γυναίκες στο ναυτικό επάγγελμα, ίσως
με την ελπίδα να δέχονται να προσλαμβάνονται με μειωμέ-
νους μισθούς. Αυτό... λύθηκε από τους εφοπλιστές, με την
πρόσληψη αλλοδαπών, παρά την έλλειψη ασφάλειας που
θα επικρατούσε, λόγω της γλωσσικής «βαβυλωνίας».

Οι Ελληνίδες ναυτεργάτριες, μολονότι αυξήθηκε η δυ-
σκολία εξεύρεσης εργασίας, στάθηκαν (στην πλειονότητά
τους) στο ύψος τους, διεκδικώντας ίση αμοιβή και ίσες ευ-
καιρίες. Συμμετείχαν ενεργά στα σωματεία τους με ιδιαί-
τερο δυναμισμό. Σημαντικό ρόλο έπαιξε σ’ αυτό ο «Πα-
νελλαδικός Σύλλογος Γυναικών και Oικογενειών Ναυτι-
κών» που συσπείρωνε ναυτεργάτριες και οικογένειες ναυ-
τεργατών και πάλευε διεκδικώντας τα δίκια τους.

Φτάσαμε στο 2014, οι Δημόσιες Σχολές Εμπορικού
Ναυτικού συνεχίζουν να βγάζουν καπετάνισσες και μηχα-
νικούς (η ειδικότητα του ασυρματιστή έχει εκλείψει πλέον),
μα ακόμα οι απόφοιτες αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλή-
ματα. Ίσως δεν έχουν το βάρος ν’ «ανοίξουν» ένα δρόμο
σ’ ένα επάγγελμα που ακόμα ανδροκρατείται, όμως πα-
λεύουν για να συνεχίσουν να υπάρχουν σ’ αυτό. Το θεριό
της ανεργίας που καταπίνει τα νιάτα τους (ασχέτως φύλου)
είναι η μεγαλύτερη αιτία που ωθεί σήμερα τα κορίτσια στη
θάλασσα, ελπίζοντας σ’ έναν καλύτερο μισθό που θα τους
επιτρέψει να βοηθήσουν και τις οικογένειές τους. Οι «ρο-
μαντικές» αιτίες ισχύουν όλο και σε μικρότερο βαθμό. Άλ-
λωστε, ο όποιος «ρομαντισμός» χάνεται με την είσοδο
στις σχολές, που τις υποβαθμίζουν συνεχώς. Κτιριακές εγ-
καταστάσεις, εποπτικά μέσα ανύπαρκτα. Παρωχημένη εκ-
παιδευτική ύλη. Οι ναυτοδάσκαλοι καταργήθηκαν και αν-
τικαταστάθηκαν με ωρομίσθιους. Γενικά, η ναυτική εκπαί-

δευση εναρμονίζεται με τη μελλοντική Κοινή Ναυτιλιακή
Πολιτική της ΕΕ για πληρώματα πολλαπλών καθηκόντων,
χωρίς συγκροτημένα δικαιώματα, χωρίς κατοχυρωμένα
επαγγελματικά δικαιώματα, με γνώσεις που θα καλύπτουν
τα στοιχειώδη. 

Γιατί όχι; Δε θα βρίσκονται αυτοί μέσα στα σαπιοκάραβά
τους...

Το παρόν...**
Εσύ είσαι σπουδάστρια στην ΑΕΝ Ασπροπύργου, πες μας,
υπάρχουν αρκετές κοπέλες που σπουδάζουν στις ΑΕΝ; 

Στην ΑΕΝ Ασπρόπυργου υπάρχουν μέσο όρο στα τμή-
ματα των πλοιάρχων 6-7 κοπέλες και στων μηχανικών 1-2
σε κάθε τμήμα και το κάθε τμήμα έχει περίπου 35 σπουδα-
στές. Αυτήν τη στιγμή το 1ο, 2ο και 4ο έτος παρακολου-
θούν τη σχολή και το 3ο έτος βρίσκεται σε μπάρκο - εκ-
παιδευτικό ταξίδι σε πλοίο. Μόνο στους πλοιάρχους, πρέ-
πει να είναι 120 κοπέλες και στους μηχανικούς δεν πρέπει
να ξεπερνάμε τις 40 κοπέλες, δηλαδή και για τα 4 έτη υπάρ-
χουν 200 κοπέλες στα περίπου 1.500 άτομα. 

Ποια γενικά ή ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζεις σή-
μερα ως σπουδάστρια των ΑΕΝ;

Τα προβλήματα που υπάρχουν στις ΑΕΝ είναι ελλείψεις
σε κτιριακές εγκαταστάσεις και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Κάθε σπουδαστής και σπουδάστρια αναγκάζεται να βάζει
από την τσέπη του για να καταφέρει να μορφωθεί. Λόγω
περικοπών, από το 2010 και μετά, σε καμία σχολή ΑΕΝ
πανελλαδικά δεν υπάρχει φοιτητικό πάσο. Το κράτος, για
να μειώσει τα κονδύλια στη ναυτική εκπαίδευση, έχει κόψει
τη σίτιση και τώρα προσπαθεί να κόψει σε αρκετές σχολές
και τη στέγαση. Φτάσαμε μέσα Νοέμβρη για να συμπληρω-
θούν οι καθηγητές στους πλοιάρχους, ενώ στους μηχανι-
κούς δεν έχουν έρθει όλοι ακόμα. Τα εργαστήριά μας υπο-
λειτουργούν και τα μαθήματα γίνονται όπως-όπως, για να
μπορέσουμε να καλύψουμε τις διδακτικές ώρες με την πα-
ράταση που παίρνουμε κάθε χρόνο, λόγω των καθυστε-
ρήσεων στις προσλήψεις των καθηγητών. Αυτό γίνεται,
υποτίθεται, για να μη χάσουμε το εξάμηνό μας. «Είναι ό,τι
καλύτερο μπορούμε να κάνουμε», όπως μας λένε χαρακτη-
ριστικά οι διευθυντές των σχολών. Βιβλία ακόμα δε μας
έχουν δώσει, για να καταλάβετε. Γενικά προσπαθούν με
κάθε μέσο να απαξιώσουν αυτά τα ιδρύματα, να «σπρώ-
ξουν» τη ναυτική εκπαίδευση στους ιδιώτες. 

Ακόμα μεγαλύτερα εμπόδια συναντούν οι σπουδάστριες
και οι σπουδαστές με το εκπαιδευτικό ταξίδι. Το πρό-
γραμμα σπουδών έχει τη μορφή sandwich course, δηλαδή:
Στο 1ο εξάμηνο παρακολουθείς μαθήματα και, για να ολο-

«Ένα και δυο μετράω τα κύματα...», 
καθώς οι φουρτούνες πλησιάζουν!



Eργασιακά

23 O.Γ.Ε. 

κληρώσεις το 1ο έτος σπουδών, πρέπει να κάνεις 6 μήνες
θαλάσσια υπηρεσία, δηλαδή πρακτική εξάσκηση σε βα-
πόρι. Μετά γυρίζεις στη σχολή, όπου παρακολουθείς μα-
θήματα του 2ου και 3ου εξαμήνου, το οποίο είναι το 2ο
έτος σπουδών. Μετά φεύγεις για το επόμενο 6μηνο
μπάρκο (στην ουσία είσαι στο 3ο έτος σπουδών). Αφού
το ολοκληρώσεις, γυρίζεις στη σχολή για να παρακολου-
θήσεις τα μαθήματα του 4ου εξαμήνου. Τέλος, είναι το 4ο
έτος, το οποίο χωρίζεται πάλι σε δύο εξάμηνα, το 5ο και
6ο εξάμηνο. 

Αν καθυστερεί το
εξάμηνο να ξεκινή-
σει, καθυστερεί και
να τελειώσει, όποτε
οι περισσότεροι
σπουδαστές έχουν
οφειλή σε θαλάσσια
υπηρεσία –μήνες σε
εκπαιδευτικό ταξίδι.
Αυτό βέβαια γίνεται
εφόσον βρεις καράβι
να κάνεις το εκπαι-
δευτικό ταξίδι. Οι πε-
ρισσότεροι σπουδα-
στές δε βρίσκουν καν
εταιρία, παλιότερα
ήταν μόνο οι κοπέ-
λες, αλλά πλέον και τα αγόρια δυσκολεύονται πολύ. Κά-
ποτε υπήρχε η δικαιολογία ότι τις κοπέλες δεν τις παίρνουν
οι εταιρίες γιατί ήταν πρόκληση να είναι μια γυναίκα με τό-
σους άντρες σε ένα βαπόρι. Τώρα υπάρχει και για τους δυο
η δικαιολογία ότι υπάρχει κρίση ή ότι δεν έχουν πολλά βα-
πόρια. Παλιότερα, όπως και τώρα, οι περισσότερες κοπέ-
λες εγκατέλειπαν πάνω στη δυσκολία τους να βλέπουν τη
μια πόρτα μετά από την άλλη να κλείνει, ενώ πλέον υπάρ-
χουν και πολλά αγόρια που κάνουν το ίδιο.

Γενικότερα, εμείς οι σπουδάστριες αντιμετωπίζουμε επι-
πλέον δυσκολίες για να βρούμε κάποιο πλοίο ώστε να
ολοκληρώσουμε τη 12μηνη θαλάσσια εκπαίδευση, που
είναι απαραίτητη για να τελειώσουμε τη σχολή. Αν καθυ-
στερήσουμε να βρούμε εκπαιδευτικό ταξίδι, υπάρχει κίν-
δυνος να χάσουμε όλο το έτος της σχολής. Κατά τη διάρ-
κεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού, που παίρνουμε ένα μικρό
ποσό ως μισθό πρακτικής, είμαστε ασφαλισμένες, με βάση
τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπογράφουν τα ναυ-
τεργατικά σωματεία. 

Όταν με τα χίλια βάσανα κάποια κοπέλα καταφέρει να τε-
λειώσει τη σχολή, τι ακολουθεί στην επαγγελματική της
πια πορεία;

Όπως είπαμε, είναι πολύ μεγάλη η διαρροή από το ναυ-
τικό επάγγελμα, ειδικά για τις γυναίκες. Από κει και πέρα
ελάχιστες κοπέλες είναι αυτές οι οποίες θα μπορέσουν να
συνεχίσουν το ναυτικό επάγγελμα και να πάρουν το δί-
πλωμα του Α΄ Πλοιάρχου ή Μηχανικού με την κατάσταση
που επικρατεί σήμερα. Δεν είναι ακατόρθωτο, αλλά είναι

δύσκολο. Κάποιες απορροφώνται στα βαπόρια, κάποιες
άλλες προσπαθούν να εργαστούν στα γραφεία των ναυτι-
λιακών εταιριών. Δυστυχώς η μεγάλη πλειοψηφία έχει το
δίπλωμα του Γ΄ Πλοιάρχου ή Μηχανικού, αλλά δεν μπο-
ρούν να το αξιοποιήσουν κι έτσι κάνουν όποια δουλειά
χρειαστεί για την επιβίωσή τους. 

Η πλειοψηφία των γυναικών ναυτικών, όταν αποφασί-
σουν να δημιουργήσουν οικογένεια, αναγκάζονται να φύ-
γουν από το ναυτικό επάγγελμα. Δεν είναι εύκολο να συν-

δυάσεις τη μητρό-
τητα με το καράβι,
αφού, αν είσαι στην
ποντοπόρο ναυτι-
λία, μπορεί να λεί-
πεις και μήνες μακριά
από το σπίτι. Αντί-
στοιχα, στα ακτο-
πλοϊκά ταξίδια μπο-
ρεί να λείπεις λιγό-
τερο, αλλά πού θα
αφήσεις το παιδί
σου, αν λείπεις για
2-3 μέρες;

Οι Έλληνες εφο-
πλιστές βρίσκονται
σταθερά στις πρώτες

θέσεις παγκοσμίως. Τι κερδίζει από αυτό η δημόσια ναυ-
τική εκπαίδευση, οι Έλληνες ναυτεργάτες και ιδιαίτερα μια
νέα γυναίκα, που θέλει να δουλέψει ως πλοίαρχος ή μηχα-
νικός του Εμπορικού Ναυτικού; Τι θα πρότεινες σε μια νέα
που θα ήθελε να ακολουθήσει το ναυτικό επάγγελμα;

Η αλήθεια είναι ότι δεν κερδίζει! Μπορεί οι Έλληνες εφο-
πλιστές να τερματίζουν στην πρώτη θέση, όμως η κατά-
σταση στη ναυτική εκπαίδευση πάει από το κακό στο χει-
ρότερο. Παράλληλα επιδιώκεται η κατάργηση των ΣΣΕ και
σε μια πορεία χρόνων έχουν χαθεί χιλιάδες θέσεις εργα-
σίας Ελλήνων ναυτεργατών. Αυτά είναι το «τίμημα» της
πρωτιάς των Ελλήνων εφοπλιστών.

Το σίγουρο είναι ότι δεν το βάζουμε κάτω! Έχουμε τη
δύναμη. Οι δυσκολίες είναι κάτι συνυφασμένο με αυτήν τη
δουλειά και μαθαίνεις να αντεπεξέρχεσαι, να συσπειρώνε-
σαι με τους συναδέλφους σου. Μαζί στον αγώνα λοιπόν,
μπορούμε να ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση!

* Από την Ολυμπία Χαλτσοτάκη, πρόεδρο του Συλλόγου της ΟΓΕ
στην Αργυρούπολη-Ελληνικό και συνταξιούχο ασυρματίστρια.

** Τη συνέντευξη πήρε η Επιτροπή Νέων Γυναικών. Το όνομα της
σπουδάστριας δεν καταγράφεται για ευνόητους λόγους... 
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«Κίνησε πάλι η μηχανή της “αναμόρφωσης” τα γρα-
νάζια της, αδίστακτα, μελετημένα (...) Δεν κόπασε
μήτε στον πόνο της μωρομάνας, μήτε στα άσπρα μαλ-
λιά της γιαγιάς.»

Η «μηχανή» δεν είναι άλλη από το κολαστήριο που
στήθηκε για χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες στο
ξερονήσι της Μακρονήσου. Οι μωρομάνες και οι
γιαγιάδες είναι μερικές από τις 1.200 συνολικά γυ-
ναίκες που φυλακίστηκαν σε αυτό, μαζί με χιλιάδες
ακόμα αγωνιστές.

Η ΟΓΕ μαζί με την ΠΕΚΑΜ οργάνωσαν, στις 7 Σε-
πτέμβρη, επίσκεψη στη Μακρόνησο και πραγματο-
ποίησαν εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους αγωνι-
στές και τις αγωνίστριες που εξορίστηκαν, φυλακί-
στηκαν και βασανίστηκαν εκεί. Στο πλαίσιο της εκ-
δήλωσης μίλησε η Πρόεδρος της ΟΓΕ, Μαιρήνη Στε-
φανίδη. Επίσης, παρουσιάστηκε δρώμενο που ετοι-
μάστηκε από την ΟΓΕ, αξιοποιώντας μαρτυρίες και
λογοτεχνικά κείμενα, και παρουσιάστηκε από τη θε-
ατρική ομάδα της Ομάδας Γυναικών Νέας Μάκρης
στο θέατρο της Μακρονήσου, πλαισιωμένο με τρα-
γούδια από το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη».

Χρέος και τιμή για την ΟΓΕ
«Εμείς, οι γυναίκες της ΟΓΕ, είμαστε δεμένες σε μια

συνέχεια με τις γυναίκες των εθνικοαπελευθερωτι-
κών, εργατικών και λαϊκών αγώνων του λαού μας και
κρατάμε γερά τη σκυτάλη που παραλάβαμε από
αυτές», τόνισε η Πρόεδρος της ΟΓΕ, εξηγώντας τους
λόγους για τους οποίους οι Σύλλογοι και οι Ομάδες
αντιμετώπισαν ως χρέος και τιμή τους την οργάνωση
της εκδήλωσης αυτής.

Η Πρόεδρος της ΟΓΕ αναφέρθηκε ακόμα στο
στόχο των εμπνευστών του κολαστηρίου της Μα-
κρονήσου: «Στόχος τους ήταν όχι μόνο ο εγκλει-
σμός και η απομόνωση των ιδεολογικών τους αντι-
πάλων, κύρια των κομμουνιστών, αλλά η σύνθλιψη,
η “αναμόρφωση” και η χειραγώγηση της συνείδησής
τους, μέσα από την ταπείνωση, με τις γνωστές δη-
λώσεις μετανοίας και την ωμή βία. Γι’ αυτό ονόμασαν
τη Μακρόνησο “Αναμορφωτήριο Συνειδήσεων”,
“Μεγάλο Εθνικό Σχολείο”, “Νέο Παρθενώνα”. Στη
Μακρόνησο, που λειτούργησε από το 1947 μέχρι
το 1954, το αστικό κράτος πειραματίστηκε και εφάρ-
μοσε τις πιο βάρβαρες μορφές σωματικής και ψυχι-
κής βίας και σαδισμού. Πάνω από 100.000 αγωνι-

στές και αγωνίστριες κάθε ηλικίας, φαντάροι, αξιω-
ματικοί, αντάρτες, καπεταναίοι, εργάτες, αγρότες, άν-
θρωποι του πνεύματος και του πολιτισμού, έφηβοι,
έως και μικρά παιδιά, βασανίστηκαν ανηλεώς στο κο-
λαστήριο της Μακρονήσου. Στα στρατόπεδα, στο
σύρμα, στη χαράδρα, στη γλαροφωλιά, στο πειθαρ-
χείο.»

Με σκοπό την «αναμόρφωση» 
της συνείδησης

Η επιχείρηση της «αναμόρφωσης» στράφηκε και
ενάντια στις γυναίκες: «Το Γενάρη του 1950 έφεραν
στη Μακρόνησο 1.200 γυναίκες πολιτικές εξόριστες
από το στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Τρίκερι και
τις ενέταξαν στο “Ειδικόν Σχολείον Αναμορφώ-
σεως”, στο Α΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών (ΑΕΤΟ), για
να μοιραστούν την τύχη των αντρών συντρόφων
τους. Οι εξόριστες δεν αποτελούσαν ένα τυχαίο
δείγμα γυναικών. Οι περισσότερες είχαν ζήσει έγ-
κλειστες στους στρατώνες της Χίου, είχαν υποστεί
το χιονιά και το λιοπύρι στο Τρίκερι ζώντας σε σκη-
νές και είχαν κουβαλήσει στη Μακρόνησο τις εμπει-
ρίες τους. Ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, πλάι στ’
άλλα, τούτες οι γυναίκες του χωριού, του νοικοκυ-
ριού, της δουλειάς, της τέχνης, ορθώνεται ενάντια
στην ωμή βία, οπλισμένο με πίστη σε ένα καλύτερο
αύριο. Κι ας σέρνονται πλάι τους τα μωρά τους προ-
σπαθώντας να συγχρονίσουν τα βηματάκια τους με
τα δικά τους. Καμιά κατηγορία δεν τις βάραινε. Ο
μόνος λόγος που βρίσκονταν στην εξορία ήταν η μη
υπογραφή της “δήλωσης”, της έγγραφης δηλαδή με-
τάνοιας για την αντιστασιακή τους δράση στο πλαί-

Κέρδισαν την ισοτιμία τους στο θάνατο, 
δικό μας καθήκον να την κερδίσουμε στη ζωή!

Προσκύνημα της ΟΓΕ στη Μακρόνησο
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σιο του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ),
ενώ για τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες η
“δήλωση” αφορούσε βέβαια και την αποκήρυξη του
ΚΚΕ. Ο σκοπός του ερχομού τους στη Μακρόνησο
ήταν να πιεστούν με βα-
σανιστήρια ψυχολογικά
και σωματικά να απαρνη-
θούν την ιδεολογία
τους, τον αντάρτη του
Δημοκρατικού Στρατού
άντρα τους, πατέρα,
αδερφό και γιο τους.
“Αν θέλεις”, τους λέ-
γανε, “να ξαναδείς το
παιδί σου, να σμίξεις τον
άντρα σου, να φιλήσεις
το γέρο πατέρα σου, τον
τρελό αδερφό σου, γο-
νάτισε, κάνε δήλωση,
υπόγραψε.” Στη Μακρό-
νησο, όμως, η υπο-
γραφή της “δήλωσης” δεν αρκούσε για να πιστοποι-
ηθεί η “ανάνηψη”, η “αναμόρφωση”. Η “δήλωση”
έπρεπε να δημοσιοποιηθεί με επιστολή σε εφημε-
ρίδα, να διαβαστεί στην εκκλησία από τον παπά της
ενορίας και οι γραμματιζούμενες έπρεπε να γράψουν
λόγο και να τον εκφωνήσουν.»

Οι εξόριστες της Μακρονήσου ήταν «γυναίκες που
έβλεπαν τους προδότες του λαού να ζούνε και να
δολοφονούν, κι ωστόσο ήταν περήφανες που είχαν
γιους νεκρούς πατριώτες, παρά ζωντανούς προδό-
τες», σημείωσε η Μ. Στεφανίδη. Αναφέρθηκε ακόμα
στην αλληλεγγύη και τις ιδιόμορφες τακτικές επιβίω-
σης και αντίστασης που ανέπτυξαν, ανάμεσα σε αυτές
και στη χορωδία τους: «Τη χορωδία την είχαν ορ-
γανώσει οι εξόριστες που είχαν κουβαλήσει μαζί
τους και τα τετράδια με τα τραγούδια από το Τρίκερι.
Όταν κατηφόριζαν την πλαγιά, αφού για ώρες είχαν
υποστεί την αναμόρφωση, τραγουδούσαν. Όταν
έσπασε από τον αέρα η σκηνή τους, αφού βόλεψαν
τις ηλικιωμένες και τις άρρωστες στις διπλανές σκη-
νές, οι υπόλοιπες άρχισαν να τραγουδούν. Τραγου-
δούσαν και όταν τις έβαζαν να κόψουν αφάνες χωρίς
εργαλεία και τα χέρια τους μάτωναν από τ’ αγκάθια.
Με το τραγούδι τους αντιστέκονταν στη ζάλη που
τους προξενούσαν τα μεγάφωνα που ολημερίς ούρ-
λιαζαν μεταδίδοντας εθνικιστικούς λόγους, εμβατή-
ρια, αντικομμουνισμό, τον “ύμνο” της Μακρονήσου.
Τραγουδούσαν ακόμα και για να τις ακούσουν οι άν-
τρες που βρίσκονταν στη “χαράδρα”. Οι εξόριστες,
ως γυναίκες, ήξεραν να δημιουργούν αγωνιστική
ατμόσφαιρα. Και αυτό αποτέλεσε ένα ισχυρό όπλο
σ’ αυτόν το χωρίς έλεος πόλεμο ενάντια στην αν-
θρώπινη φύση. Ακριβώς όπως έκαναν και οι άντρες
συναγωνιστές τους.»

* * *
Όσο για τον επίλογο, αυτός έγινε από το δρώμενο

και ήταν αφιερωμένος στην προσφορά των χιλιάδων
αγωνιστών και αγωνιστριών και στη σημασία της θυ-

σίας τους για τις γυναίκες
των λαϊκών στρωμάτων
σήμερα: «Οι αγωνιστές
που μαρτύρησαν στη Μα-
κρόνησο έδωσαν στα
βάσανα και στο θάνατό
τους τέτοιο περιεχόμενο,
ώστε να έχει σήμερα η
δική μας ζωή ένα βαθύ-
τερο σκοπό, γιατί πρό-
σφεραν στις επόμενες γε-
νιές τη δυνατότητα να συ-
νεχίσουν ν’ αγωνίζονται.
Δικό μας είναι το χρέος
να διατηρήσουμε την
ιστορική μνήμη των

έργων τους, είτε τα ονόματά τους έχουν διασωθεί
είτε όχι. Στους ώμους μας πέφτει η βαριά κληρονομιά
που μας άφησαν, ώστε και οι δικοί μας σημερινοί
αγώνες ν’ αποκτήσουν κάτι από τη λάμψη εκείνων
των πρόωρα χαμένων νιάτων, κάτι από την περηφά-
νια εκείνων των βασανισμένων γηρατειών. Ακούστε!
Ακούστε τις φωνές των σεμνών αγωνιστών που κα-
τάφεραν να τρυπήσουν τις βουβές και άλαλες σελίδες
της επίσημης Ιστορίας, για να διατρανώσουν με τη
θυσία τους τα πανανθρώπινα ιδανικά που κάποιοι σή-
μερα τολμούν να αποκαλούν ξεπερασμένα. “Δε δου-
λώνω, δεν απογράφω!”, είχε απαντήσει στους βασα-

νιστές της η 80χρονη Κρητικιά ανταρτομάνα Μπλα-
ζάκαινα. Στο κολαστήριο της Μακρονήσου, οι γυναί-
κες κέρδισαν την ισοτιμία τους στο θάνατο, παραδί-
νοντας σ’ εμάς τη σκυτάλη για να την κερδίσουμε στη
ζωή. Οι σημερινοί και αυριανοί αγώνες μας ας συν-
τροφεύουν τον αιώνιο ύπνο τους. Η δική μας απο-
φασιστικότητα ας κάνει πράξη τα οράματά τους!»
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Φασισμός και γυναίκες* (α΄ μέρος)

Δε θα μπορούσε να ξεκινήσει μια συζήτηση για το φα-
σισμό χωρίς να προσδιορίσουμε τίνος γέννημα είναι,
ποιον ωφελεί η ύπαρξή του, ποιος τελικά είναι ο πραγμα-
τικός εχθρός του.
«Ο φασισμός είναι ο πιο ωμός, ο πιο καταπιεστικός, ο πιο
θρασύς, ο πιο δόλιος καπιταλισμός», είπε ο Μπ. Μπρεχτ.

Ο φασισμός, αποκρυσταλλώνοντας τη νέα φασιστική
θεωρία του από τον Μουσολίνι (1919), απέρριπτε τις
αρχές της ταξικής πάλης και του διεθνισμού των εργαζο-
μένων ως απειλές στην εθνική ή φυλετική ενότητα και στά-
θηκε εξαρχής εχθρικός προς το μαρξισμό.

Χρησιμοποιήθηκε από τη μεγαλοαστική και τη μέση οι-
κονομικά τάξη ως μέσο ανάσχεσης της επαναστατικής και
συνδικαλιστικής δράσης των χαμηλόμισθων εργατών. 

Την περίοδο ανάμεσα στους δύο παγκόσμιους πολέ-
μους εδραιώθηκαν σε αρκετές χώρες της Ευρώπης φασι-
στικά καθεστώτα και, κάτω από αυτές τις αρχές, χτυπήθηκε
και κυνηγήθηκε κάθε προοδευτική κίνηση, απαγορεύτηκαν
οι διεκδικητικοί αγώνες, επιβλήθηκε η υποχρεωτική συμ-
μετοχή στις φασιστικές οργανώσεις, δικαιολογήθηκαν
δολοφονίες, σαμποτάζ και λίγο αργότερα οι επεκτατικές,
ιμπεριαλιστικές επιθέσεις της Ιταλίας το 1936, στην Αιθιο-
πία, στην Ελλάδα το 1940 και αλλού. 

Στην Ελλάδα, το 1936, γίνεται η δικτατορία του Μεταξά,
του οποίου όνειρο ήταν ένα καθεστώς κατά τα πρότυπα
της φασιστικής Ιταλίας και της ναζιστικής Γερμανίας.
Αθρόες οι συλ λήψεις και οι εκτοπίσεις των αντι -
φρονούντων, αλλά και οι μηχανισμοί που αφορού σαν την
καθιέρωση του Πιστοποιη τικού Κοινωνικών Φρονημάτων
και των Δηλώσεων Μετανοίας: Στη Ρούμελη, τη Δυτική
Στερεά Ελλάδα, την Κρήτη, στο Αιγαίο, στις Φυλακές
Ακροναυπλίας που χρησιμοποιήθηκαν ως στρατόπεδο για
την κράτηση των στελεχών του ΚΚΕ. Η ελληνική κυβέρ-
νηση δεν τους απελευθέρωσε με την έναρξη του πολέμου,
αλλά τους παρέδωσε στους ναζί. 

Τα φασιστικά καθεστώτα
Στα φασιστικά-ναζιστικά καθεστώτα ολόκληρο το

«έθνος» υπηρετεί τους καπιταλιστές. Γι’ αυτό απαγορεύ-
τηκαν οι απεργίες, αφαιρέθηκαν τα συνδικαλιστικά δικαιώ-
ματα, καταργήθηκαν όλα τα δημοκρατικά δικαιώματα, χρη-
σιμοποιήθηκαν εργάτες-σκλάβοι. Την ίδια ώρα, σκότωναν
τα ΑμΕΑ (γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν και να είναι
παραγωγικά για τους καπιταλιστές), επέβαλλαν τη σιδερέ-
νια στρατιωτική πειθαρχία (για να μην μπορεί να αναπτύσ-
σεται η ανθρώπινη προσωπικότητα).

Στα γνωστά στρατόπεδα συγκέντρωσης των ναζί, 6 εκα-
τομμύρια ανθρώπων (κάποιες εκτιμήσεις φτάνουν τα
11.000.000) κατακρεουργήθηκαν. Μόνο στο Άουσβιτς
εκτοπίστηκαν περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρω-
ποι, από τους οποίους τουλάχιστον 1,1 εκατομμύρια
εξοντώθηκαν. Οι Γερμανοί και οι συνεργάτες τους δεν
εξαιρούσαν ούτε γυναίκες, ούτε παιδιά –εβραϊκής ή μη κα-
ταγωγής– κατά τις επιχειρήσεις μαζικών δολοφονιών. Η
ναζιστική ιδεολογία τροφοδοτούσε τον εθνικιστικό πυ-

ρετό για την ολοκληρωτική εξόντωση όλων των Εβραίων,
ανεξαρτήτως ηλικίας ή φύλου. Οι αξιωματούχοι των SS
και της αστυνομίας προχώρησαν στην εφαρμογή αυτής της
πολιτικής χρησιμοποιώντας την κωδική ονομασία «Τελική
Λύση». Γερμανοί αξιωματούχοι των SS και της αστυνομίας
εκτελούσαν επίσης γυναίκες και άντρες σε μαζικές επιχει-
ρήσεις εκτελέσεων σε εκατοντάδες σημεία των κατεχόμε-
νων σοβιετικών εδαφών…

Ναζισμός και Γυναίκες. Γιατί ασχολούμαστε 
σήμερα με αυτό το θέμα;

Διότι το Ριζοσπαστικό Γυναικείο Κίνημα παίζει πολύ ση-
μαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση του φασισμού. Οι γυ-
ναίκες της λαϊκής οικογένειας, στις οποίες απευθυνόμαστε,
πρέπει να γνωρίσουν, να καταλάβουν τι θα πει φασισμός,
πόσο εχθρικός είναι στην ισοτιμία για την οποία πα-
λεύουμε εδώ και 38 χρόνια μέσα από την ΟΓΕ, πόσο επι-
κίνδυνος είναι για τα παιδιά που μεγαλώνουν.

Διότι η παρέμβαση του φασισμού στις γυναίκες της λαϊκής
οικογένειας αποτελεί παράλληλα παρέμβαση και στα παιδιά
της. Η πλευρά αυτή είναι σημαντική, μια και ο φασισμός
στοχεύει στην προσέλκυση τμημάτων της νεολαίας.

Τα 3 «Κ» της ναζιστικής Γερμανίας, Kinder, Kuche und
Kirche, δηλαδή παιδιά, κουζίνα και Εκκλησία, είναι το ιδε-
ολογικό πεδίο μέσα στο οποίο οριοθετεί ο φασισμός τη
θέση της γυναίκας στην κοινωνία.

Κι αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η ανισοτιμία των γυ-
ναικών είναι απαραίτητη για να μπουν όλοι και όλα στην
υπηρεσία των καπιταλιστών, όχι μόνο για να αποτελούν
διαχρονικά το φθηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό,
αλλά να υποκαθιστούν την υποχρέωση του κράτους για
κοινωνική πολιτική, που έχει να κάνει με τα παιδιά, τους
ασθενείς, τους γέροντες. Άλλωστε, η ισότητα γίνεται λά-
στιχο ανάλογα με τις κατά καιρούς ανάγκες αυτών που κα-
τέχουν τον παραγόμενο πλούτο και την εξουσία.

Δεν είναι τυχαίο το εξισωτικό περιεχόμενο που δίνουν
ΕΕ και αστικές κυβερνήσεις σήμερα στην έννοια της «ισό-
τητας», στην «ίση μεταχείριση», στη βάση του οποίου
έχουν καταργηθεί μια σειρά θετικές ρυθμίσεις για την ερ-
γασία και τη συνταξιοδότηση των γυναικών.

Εκατομμύρια γυναίκες διώχτηκαν και δολοφονήθηκαν
κατά το Ολοκαύτωμα για τις θρησκευτικές και πολιτικές
πεποιθήσεις τους.

Ορισμένα στρατόπεδα και συγκεκριμένες περιοχές
εντός των στρατοπέδων συγκέντρωσης προορίζονταν ει-
δικά για γυναίκες κρατούμενες.

Εργαλείο των ναζί ο αναπαραγωγικός ρόλος των γυναι-
κών, που συνδυάστηκε με τον αντισημιτισμό και την εμ-
μονή στην υποτιθέμενη «μόλυνση της γερμανικής φυλής»
από τους Εβραίους τότε, και τώρα από τους μετανάστες. 

Οι γυναίκες αντιμετωπίστηκαν ως μηχανές αναπαραγω-
γής, ως εκτροφείς «φυλετικά καθαρών» παιδιών, και μια
σειρά μέτρα πάρθηκαν για τη διαπαιδαγώγησή τους στο
ρόλο αυτό. Οι εκτρώσεις ήταν παράνομες.

Από την άλλη, όμως, ήταν οι αναγκαστικές στειρώσεις

Καλλιόπη Μπουντούρογλου
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στις οποίες υποβλήθηκε ένας αριθμός γυναικών, που δε
θεωρήθηκαν «φυλετικά καθαρές», που θεωρήθηκαν φο-
ρείς κληρονομικά μεταδιδόμενων ασθενειών, όπως και η
εφαρμογή της «ευγονικής», την οποία βάφτιζαν «δημο-
γραφική πολιτική».

Το γυναικείο σώμα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης γυ-
ναικών έχανε κάθε αξία, δεχόταν κάθε πειραματισμό, μά-
θαινε να ζει στον εξευτελισμό και σε ένα ατελείωτο μαρ-
τύριο θανάτου. Μια πολύ σημαντική παράμετρος ήταν η
γύμνια του σώματος, η συνεχής δημιουργία συνθηκών
ντροπής, έτσι ώστε να χαθεί κάθε αξιοπρέπεια, να επιτευχ-
θεί η ζωοποίηση. Από τη στιγμή που αποκτούσαν μια κα-
ραβάνα (από σμαλτωμένη λαμαρίνα), θα έπρεπε να την
χρησιμοποιήσουν για τρεις διαφορετικές χρήσεις: Για να
πάρουν την καθημερινή σούπα, για τις φυσικές τους ανάγ-
κες τη νύχτα, όταν απαγορευόταν η χρήση του αποχωρη-
τηρίου, και για να πλυθούν όταν υπήρχε νερό στα λουτρά.

Τα βασανιστήρια με σκυλιά εναντίον γυναικών δε σπά-
νιζαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι περισσότερες
αναφέρουν ότι συχνά οι φρουροί έριχναν πάνω τους τα
σκυλιά για να διασκεδάσουν.

Το Μάη του 1939, τα SS άνοιξαν το Ράβενσμπρουκ, το
μεγαλύτερο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης για γυ-
ναίκες, στο οποίο περισσότερες από 100.000 γυναίκες
είχαν φυλακιστεί μέχρι την απελευθέρωση του στρατοπέ-
δου από τα σοβιετικά στρατεύματα το 1945. 

Το 1942, οι αρχές των SS κατασκεύασαν ένα κτηριακό
συγκρότημα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-
Μπίρκεναου (γνωστό επίσης ως Άουσβιτς 2) για τη φυλά-
κιση γυναικών κρατουμένων.

Το 1944, στο Μπέργκεν-Μπέλσεν, οι αρχές του στρατο-
πέδου ίδρυσαν επίσης ένα στρατόπεδο για γυναίκες. 

Στα γκέτο και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι γερμα-
νικές αρχές υπέβαλαν τις γυναίκες σε καταναγκαστική ερ-
γασία υπό συνθήκες που συχνά οδηγούσαν στο θάνατό
τους. Γερμανοί γιατροί και ιατρικοί ερευνητές χρησιμοποι-
ούσαν Εβραίες και Ρομά (Τσιγγάνες) ως πειραματόζωα για
πειράματα στείρωσης και άλλα ανήθικα ιατρικά πειράματα.
Τόσο στα στρατόπεδα όσο και στα γκέτο οι γυναίκες ήταν
ιδιαίτερα ευάλωτες και συχνά έπεφταν θύματα ξυλοδαρ-
μού και βιασμού. Οι έγκυες Εβραίες συχνά προσπαθούσαν
να αποκρύπτουν την εγκυμοσύνη τους για να αποφύγουν
την καταναγκαστική έκτρωση. Γυναίκες που απελαύνονταν
από την Πολωνία και τη Σοβιετική Ένωση για καταναγκα-
στική εργασία στο Ράιχ συχνά έπεφταν θύματα ξυλοδαρ-
μού ή βιασμού ή αναγκάζονταν να συνάψουν σεξουαλικές
σχέσεις με αντάλλαγμα φαγητό, άλλες στοιχειώδεις ανάγ-
κες ή βασικές παροχές. Οι εγκυμοσύνες των Πολωνών,
Σοβιετικών ή Γιουγκοσλάβων εργατριών σε καταναγκα-
στικά έργα ορισμένες φορές προέκυπταν από σεξουαλικές
σχέσεις με Γερμανούς. Αν οι λεγόμενοι «φυλετικοί ειδή-
μονες» αποφάσιζαν ότι το παιδί δε θα μπορούσε να «γερ-
μανοποιηθεί», οι γυναίκες συχνά υποβάλλονταν σε αναγ-
καστική έκτρωση, ή τις ανάγκαζαν να γεννήσουν σε πρό-
χειρα δωμάτια, στα οποία οι συνθήκες θα εξασφάλιζαν το
θάνατο των βρεφών, ή απλώς τις έστελναν από εκεί που
είχαν έρθει χωρίς φαγητό ή ιατρική φροντίδα…

Τα μπορντέλα των φασιστών
Το μπορντέλο κρατουμένων στο Μπούχενβαλντ λει-

τούργησε για πρώτη φορά στις 11 Ιούλη 1943 και ήταν

το τέταρτο από τα 10, συνολικά, που σύστησαν τα SS του
Χάινριχ Χίμλερ μεταξύ των ετών 1942-1945 στα μεγαλύ-
τερα στρατόπεδα συγκέντρωσης (Νταχάου, Άουσβιτς, Μα-
ουτχάουζεν, Σαχσενχάουζεν κ.ά.). 

Συνολικά υπολογίζεται πως στους οίκους ανοχής των
στρατοπέδων εξαναγκάστηκαν να εργαστούν εκατοντάδες
γυναίκες μεταξύ 17-35 ετών, με έμφαση στις ηλικίες 20-25.
Ο έλεγχος των SS στα μπορντέλα ήταν εξονυχιστικός. Γι-
νόταν λεπτομερής καταγραφή των επισκεπτών και των γυ-
ναικών, ενώ το «εισιτήριο» για μια επίσκεψη –αυστηρά
15λεπτης διάρκειας– στοίχιζε δύο μάρκα της εποχής. Μόνο
οι εντελώς απαραίτητες συζητήσεις ήταν επιτρεπτές. Παράλ-
ληλα, και αυτή ακόμη η σεξουαλική πράξη τελούσε υπό το
άγρυπνο μάτι του φρουρού, ο οποίος παρακολουθούσε
από τις μικρές τρύπες που είχαν ανοιχτεί στις πόρτες των
δωματίων. Αυστηρά καθορισμένες ήταν και οι ώρες λει-
τουργίας των μπορντέλων. Συνήθως οι γυναίκες δέχονταν
τους «πελάτες» μεταξύ των ωρών 20.00 και 22.00 τις κα-
θημερινές, ενώ τις Κυριακές τα απογεύματα, πλην ειδικών
περιστάσεων (π.χ., μεταδόσεις των ομιλιών του Χίτλερ). 

Τα ιατρικά πειράματα των φασιστών σε γυναίκες
Το Μπλοκ 10 ήταν ένα κτήριο στο στρατόπεδο συγκέν-

τρωσης του Άουσβιτς, όπου γίνονταν ιατρικά πειράματα
σε γυναίκες από εγκληματίες γιατρούς. Τα θύματα ήταν
τουλάχιστον 800 Εβραίες από διάφορες χώρες της Ευρώ-
πης, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε αυτό το κτήριο το 1943
και το 1944. Περίπου 300 από αυτές επέζησαν από το
Άουσβιτς και τις πορείες θανάτου που ακολούθησαν.

Φτάνοντας, τις καλούσαν και τις έβλεπαν οι γιατροί, κά-
ποιοι από τους οποίους φορούσαν στολή των SS. Το κτή-
ριο ελεγχόταν από γυναίκα και το κλείδωνε από τις 6 από-
γευμα ως τις 6 το πρωί. Ήταν παραδόξως ώρες «ελευθε-
ρίας» για τις φυλακισμένες, αφού κατά τη διάρκεια της ημέ-
ρας γίνονταν τα πειράματα.

Ο γιατρός ήθελε νέες, παντρεμένες γυναίκες, ανέφεραν
οι σχετικές μαρτυρίες για το διαβόητο ναζί γιατρό Καρλ
Κλάουμπεργκ. Στο μεγαλύτερο δωμάτιο βρισκόταν το ια-
τρείο του με την επιγραφή «Ακτίνες Χ» και δεξιά ο σκοτει-
νός θάλαμος. 

Στην πρώτη φάση γινόταν έγχυση στη μήτρα σκιαγρα-
φικής ουσίας και στη δεύτερη μια καυστική ουσία που απο-
σκοπούσε στο κόλλημα σαλπίγγων. Ακολουθούσε παρα-
κολούθηση με νέες ακτινογραφίες και έλεγχος για να δια-
πιστώσει εάν μακροπρόθεσμα είχε αποτέλεσμα η στεί-
ρωση. Τα θύματα υπέφεραν από φρικτούς πόνους, περιέ-
γραφαν την ουσία ως καυτό ασβέστη, λίγες μπόρεσαν μετά
από την απελευθέρωσή τους να κάνουν παιδιά. Άλλος ναζί
γιατρός, ο Χορστ Σούμαν, «βομβάρδιζε» κυριολεκτικά με
ακτινοβολία και χωρίς όρια τα θύματά του προκαλώντας
εγκαύματα. Σε έξι γυναίκες όμως δεν περιορίστηκε σε
αυτό, αλλά τις υπέβαλε σε αφαίρεση της μιας σάλπιγγας. 

Από αυτά, τα περισσότερα πειράματα ήταν μόνο εγκλή-
ματα, χωρίς κάποια ουσία από ιατρική άποψη.

Συνεχίζεται

* Το άρθρο περιλαμβάνει το πρώτο απόσπασμα που δημοσιεύουμε
από την αντίστοιχη ομιλία που έγινε στην εκδήλωση του Συλλό-
γου της ΟΓΕ στο Μαρούσι στις 7.11.2014.
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Περιβάλλον

«Αυτή δεν ήταν θεομηνία, ήταν του κράτους η αδιαφορία!»

Αυτό το σύνθημα φωνάξαμε οι πλημμυροπαθείς κάτοικοι
του δήμου Ιλίου στις αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες που κά-

ναμε προς το δημαρχείο, αλλά και τη μέρα της παρέλασης στις
28 Οκτώβρη.

Αυτό το σύνθημα αποτυπώνει πώς αντιμετωπίζουμε τη συγ-
κεκριμένη καταστροφή που ζήσαμε στις 24.10.14, τη μέρα της
πλημμύρας, δηλαδή, όπου οι γειτονιές μας έγιναν ορμητικοί
χείμαρροι που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους και στο
παρά πέντε δε θρηνήσαμε θύματα.

Το ότι καταστράφηκαν ακόμα και ολοσχερώς σπίτια, κατα-
στήματα, αποθηκευτικοί χώροι και γκαράζ ή αυτοκίνητα έχει
καταγραφεί πλέον τόσο στις υπηρεσίες του δήμου ή της Πυρο-
σβεστικής και του υπουργείου όσο επίσης και στις «κάμερες»,
που ξαφνικά μας αγάπησαν και ξημεροβραδιάζονταν έξω από
τις πόρτες μας.

Όμως, αυτό που αποσιωπήθηκε, και γι’ αυτό εμείς το ανα-
δείξαμε, ήταν το γεγονός ότι εδώ και 50 χρόνια η περιοχή μας
συνέχεια «πνίγεται». Κάθε 2-3 χρόνια πιο έντονα, αλλά πάντως
κάθε χρόνο, με την πρώτη δυνατή βροχή, βάζουμε σε λειτουρ-
γία τα αυτοσχέδια «οχυρωματικά» έργα των σπιτιών μας.

Άλλος πρόσθετο αλουμινένιο ή σιδερένιο πορτάκι, άλλος
σάκους με άμμο, άλλος λαμαρίνες, για να προστατέψει, όσο
μπορεί, την περιουσία του, ώστε να μην μπει το νερό.

Εμείς λοιπόν ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα ξαναπνιγούμε… Οι
αρμόδιοι δεν ήξεραν τίποτε; 

Όλοι ήξεραν…
Κυβέρνηση, Περιφέρεια, δήμος ήταν ενήμεροι για την κατά-

σταση που υπάρχει στην περιοχή και γνώριζαν ότι με την πρώτη
δυνατή βροχή θα έχουμε τα αποτελέσματα που είχαμε. Παρόλ’
αυτά, δεν έκαναν τίποτα, παρά μόνο προσευχές για να μη βρέ-
ξει...

Είναι μάλιστα πρόκληση η προσπάθεια που έγινε από κάποι-
ους να μας ενοχοποιήσουν κιόλας, διότι δήθεν χτίσαμε τα σπί-
τια μας πάνω σε ρέματα κ.λπ. , θέλοντας να αθωώσουν την πο-
λιτική τους.

Ποιος όμως έδωσε τις άδειες να χτιστούν εδώ σπίτια χωρίς
να παρθούν μέτρα για τις αντίστοιχες υποδομές που χρειάζον-
ταν;

Ασφαλώς και καταλαβαίνουμε ότι πρώτα και κύρια οι ευθύνες
βαραίνουν τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις, όπως και τη νυν, οι
οποίες διαπράττουν ένα πολιτικό έγκλημα διαρκείας. Το κριτή-
ριο που καθορίζει την πολιτική τους είναι το κέρδος των μονο-
πωλιακών ομίλων, και όχι η λαϊκή ευημερία.

Όμως πίσω από τις ευθύνες της κυβέρνησης δεν μπορεί να
κρυφτεί η νυν διοίκηση της Περιφέρειας, γιατί στον προϋπο-
λογισμό που κατέθεσε τις προηγούμενες μέρες ακολούθησε τα
χνάρια του προκατόχου της, προβλέποντας αστεία ποσά (μόλις
4.550.000 ευρώ για όλη τη Δυτική Αθήνα για αντιπλημμυρικά,
τη στιγμή που δίνει 27 εκατομμύρια για την κατασκευή και ανά-
πλαση 2 γηπέδων ΠΑΕ, ενώ ταυτόχρονα λένε ότι έχουν πλεό-
νασμα στο ταμείο τους πάνω από 280 εκατομμύρια ευρώ).

Πόσο δύσκολο άραγε ήταν να πάρουν τη μελέτη του Πανε-
πιστημίου Αθηνών που παρήγγειλε ο ΑΣΔΑ (Aναπτυξιακός
Σύλλογος Δυτικής Αθήνας) και περιγράφει με ακρίβεια τις πα-

ρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να ξεκινήσουν τα έργα;
Πώς θα εξηγήσουν γιατί δεν υλοποιούν ούτε τις στοιχειώδεις

προτεινόμενες δράσεις για τη συντήρηση των υποδομών και
των δικτύων, τον καθαρισμό ρεμάτων, την ενημέρωση των κα-
τοίκων, τη βελτίωση της παροχετευτικότητας των υδάτων, τις
στοχευμένες δράσεις σε θέσεις που παρουσιάζουν οξυμένο
πρόβλημα στην αποστράγγιση;

Επίσης, δεν μπορούν να κρυφτούν οι ευθύνες του δήμου μας,
τη στιγμή μάλιστα που είναι οι ίδιοι που βρίσκονται στη διοί-
κησή του εδώ και πάνω από 30 χρόνια. Γνωρίζουν πολύ καλά
το πρόβλημα. Kάθε εκλογές –και όχι μόνο– υπόσχονται αντι-
πλημμυρικά και μας γεμίζουν ψευτιές ότι δήθεν τα έργα έχουν
δρομολογηθεί. Αντί όμως αυτών, όπως αποδείχτηκε στη συ-
νέχεια, ούτε καν η μελέτη τους δεν έχει γίνει ακόμα, και ας κομ-
πάζουν και αυτοί ότι έχουν περίσσευμα στο ταμείο τους, και ας
φτιάχνουν ποδηλατοδρόμους, και ας κάνουν αναπλάσεις πλα-
τειών ή φιέστες για «λευκές νύχτες», για να τροφοδοτήσουν
δήθεν την ανάκαμψη στα μικρομάγαζα του δήμου μας, ενώ οι
πραγματικές ανάγκες των λαϊκών οικογενειών της περιοχής είναι
τελείως διαφορετικές.

Κάποιες μικροπαρεμβάσεις που έκαναν (σχάρες στη Θηβών,
διάνοιξη στην οδό Ξάνθου κ.λπ. ) δε στάθηκαν ικανές να αντι-
μετωπίσουν το πρόβλημα. Και φυσικά υπάρχουν και καθυστε-
ρήσεις και κακοτεχνίες στα έργα που γίνονται, όπως και στη
συντήρηση των υποδομών και των δικτύων, που καθιστούν το
πρόβλημα ακόμα πιο έντονο.

Εδώ που φτάσαμε, πρέπει τώρα να γίνει συνολικός σχεδια-
σμός για την αντιπλημμυρική προστασία.

Τα 586 ευρώ που έχουν πει ότι δόθηκαν ως πρώτη δόση για
την αποκατάσταση των ζημιών, πρώτο, δεν τα έχουμε πάρει
όλοι ακόμη και δεύτερο, δε φτάνουν ούτε για τα στοιχειώδη.

Τα υπόλοιπα ποσά που υποσχέθηκαν βρίσκονται ακόμα στα
γρανάζια της γραφειοκρατίας τους, αλλά και πάλι δε φτάνουν
να αποκαταστήσουν ό,τι καταστράφηκε.

Ζητάμε να αποζημιωθούν στο σύνολό τους οι ζημιές, είτε
αφορούν σπίτια είτε καταστήματα είτε βιοτεχνίες ή αυτοκίνητα,
και επίσης να υπάρξουν οι αναγκαίες ελαφρύνσεις (δημοτικά
τέλη, ΕΝΦΙΑ, πάγωμα χρεών σε εφορίες, ΟΑΕΕ, τράπεζες κ.λπ.
)

Και επειδή ο χειμώνας είναι μπροστά μας και παραμένει ο κίν-
δυνος νέων καταστροφών, δε θα επιτρέψουμε να παραμείνουν
τα πράγματα ως έχουν.

Οργανώνουμε τον αγώνα μας μέσα από την επιτροπή κατοί-
κων που έχουμε συγκροτήσει και θα αγωνιστούμε σε συνερ-
γασία και με τους υπόλοιπους φορείς και σωματεία της περιοχής
για να απαιτήσουμε και στο τέλος να πετύχουμε αντιπλημμυρικά
έργα εδώ και τώρα και άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Γιατί η
αλήθεια είναι ότι η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου πλαισίου αν-
τιμετώπισης του κινδύνου από τις πλημμύρες δεν αποτελεί τε-
χνοκρατικό πρόβλημα, όπως προσπαθούν να μας πείσουν.
Οφείλεται στην άναρχη, ανισόμετρη ανάπτυξη με γνώμονα το
κέρδος. Και γι’ αυτό, για να δοθεί πραγματικά λύση στο πρό-
βλημά μας, για να έχει ελπιδοφόρα προοπτική ο αγώνας μας,
θα πρέπει να δένεται με την πάλη για ένα ριζικά διαφορετικό
δρόμο ανάπτυξης.

Α.Σ., κάτοικος Ζωοδόχου Πηγής Ιλίου
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Παιδεία

        Εθελοντισμός: Εργαλείο αποδοχής της απλήρωτης εργασίας

Το θέμα «εθελοντές - εθελοντισμός» ήρθε ξανά
στην επικαιρότητα με αφορμή τις προτάσεις του υπ.
Παιδείας Α. Λοβέρδου, από τη μια, για εθελοντική

εργασία εκπαιδευτικών που θα αμείβονται με μόρια αντί
για μισθό, και, από την άλλη, τη νέα πρότασή του, πως,
«για να καλυφτούν τα κενά στα σχολεία, ζητά από τις νέες
και τους νέους εκπαιδευτικούς να “πουλήσουν” ώρες από
την ανατροφή των παιδιών τους για “300 αργύρια”»,
όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της ΟΓΕ. Εκμεταλλεύε-
ται δηλαδή τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπί-
ζουν οι νέοι εκπαιδευτικοί και οι οικογένειές τους και, με
δόλωμα ένα επίδομα 300 ευρώ, ανοίγει το δρόμο για
την αμφισβήτηση του ίδιου του θεσμού της γονικής
άδειας. 

Πιστός «λαγός» των πολιτικών της ΕΕ και των κυβερ-
νήσεων, ο υπουργός Παιδείας προσπαθεί μ’ ένα σμπάρο
να χτυπήσει δυο τριγόνια, κι όλα αυτά στο όνομα του
«ενδιαφέροντός» του για την κάλυψη των κενών στα
σχολεία: 

- Όταν τσουβαλιάζονται οι μαθητές σε πολυάριθμα
τμήματα και στερούνται τη μόρφωση με τη διαβόητη
«Τράπεζα Θεμάτων» και το «νέο σχολείο», για να δια-
μορφώνονται μισοεκπαιδευμένοι - μισομορφωμένοι,
ώστε μεθαύριο να γίνουν οι νέοι και οι νέες της ανεργίας,
της εργασιακής περιπλάνησης, ευέλικτοι και υποταγμένοι
για ψίχουλα στους μεγαλοεπιχειρηματίες.

- Όταν με την αντιεκπαιδευτική πολιτική έχουν μειώσει
τις δαπάνες για την παιδεία κατά 60%, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών, να μην υπάρχει
θέρμανση και τα παιδιά μας να κρυώνουν, να μην παρέ-
χεται δωρεάν μεταφορά των μαθητών και τα παιδιά να
δυσκολεύονται να πάνε στα σχολεία τους και περισσό-
τερο τα ΑμΕΑ.

- Όταν αρνούνται τη σίτιση στα παιδιά, που λιποθυ-
μούν, γιατί η υλοποίηση αυτού του προγράμματος δεν
προσφέρει ανάπτυξη, όπως πρόσφατα δικαιολόγησε την
απόφασή του το Ελεγκτικό Συνέδριο, που αρνήθηκε να
καταβληθεί ακόμα και 1 ευρώ για τη σίτιση των παιδιών
του δήμου Περάματος…

- Όταν απειλούνται με κατασταλτικές μεθόδους κορί-
τσια και αγόρια που διεκδικούν τα μορφωτικά τους δι-
καιώματα με αγωνιστικές κινητοποιήσεις… 

Να γιατί λοιπόν λέει ψέματα όποιος «ενδιαφέρεται» για
τη μόρφωση και τα δικαιώματα των παιδιών και συγχρό-

νως υποστηρίζει την ανάπτυξη που στηρίζεται στη στρα-
τηγική της ΕΕ, στην πολιτική διαχείρισης προς όφελος
των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, με σύμμαχο την
«υγιή επιχειρηματικότητα». Όπως λένε και τα ίδια τα ευ-
ρωενωσιακά κείμενα, αυτή η ανάπτυξη έχει εργαλείο τον
εθελοντισμό, ο οποίος στις μέρες μας κυρίως απευθύνε-
ται σε νέες και νέους. Αυτή η μορφή εθελοντισμού πραγ-
ματοποιείται με «ουσιαστικό και μακροπρόθεσμο στόχο
την ομαλή ένταξη των νέων στο κοινωνικό σύστημα»,
δηλαδή την οργάνωση της νέας βάρδιας των εργαζομέ-
νων κάτω από τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, στην
υπεράσπιση –σε τελευταία ανάλυση– των καπιταλιστικών
κερδών.

Αντί, λοιπόν, να υπάρχουν νέες και νέοι εργαζόμενοι
με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, αντί να
προστατεύονται τα νέα ζευγάρια στην προσπάθειά τους
να κάνουν οικογένεια με οικογενειακά επιδόματα, επί-
δομα τοκετού, άδειες ανατροφής, απαγόρευση νυχτερι-
νής εργασίας σε γυναίκες, σε έγκυες και μωρομάνες στις
υγειονομικές υπηρεσίες, προκηρύσσονται θέσεις εθελον-
τών, που θα κληθούν να δουλεύουν τζάμπα ως εκπαιδευ-
τικό, διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό προσωπικό, σύμ-
φωνα με τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας, δημόσιας, ιδιωτικής
ή τοπικής. Σε... αναγνώριση δε της εθελοντικής εργασίας,
προσφέρονται στον εθελοντή είτε ψίχουλα αμοιβής
(όταν αυτό είναι δυνατό) είτε προσφορά σε «είδος» είτε
μόρια που αξιοποιούνται για την ενίσχυση των προσόν-
των των βιογραφικών τους για διορισμό. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι η προκήρυξη με την οποία το
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος καλεί εργαζόμενους
από 18 χρόνων και πάνω να δουλέψουν εθελοντικά, για
να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας του και, αντί αμοι-
βής, τους προσφέρεται δωρεάν είσοδος σε προκαθορι-
σμένες παραστάσεις...

Δε φτάνει πια να επισημαίνουμε ως προκλητικές και
επικίνδυνες αυτές τις πολιτικές. Λύση υπάρχει! Να γί-
νουμε εμείς, οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, εργα-
ζόμενες και άνεργες, εθελόντριες στον αγώνα για ζωή
με δικαιώματα και σ’ αυτήν την κατεύθυνση να δυναμώ-
σουμε τη συμμαχία με όλους τους εργαζόμενους. Αυτός
είναι ο δρόμος που δίνει διέξοδο, αυτός είναι ο δρόμος
που μας ταιριάζει και αξίζει σε μας και τις οικογένειές
μας. 

Πόπη Ξεκαλάκη,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ,

εκπαιδευτικός
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KOINΣΕΠ

Το νέο εργαλείο ανατροπής εργασιακών σχέσεων και
ιδιωτικοποίησης μιας σειράς υπηρεσιών και δομών
που θα έπρεπε να παρέχονται απρόσκοπτα στο λαό

με ευθύνη του κράτους.
Η «κοινωνική οικονομία» αποτελεί μορφή οικονομίας

που οι στυλοβάτες του αστικού κράτους την προωθούν
με ζέση, για να εκτονωθούν οι κραυγαλέες κοινωνικές
αντιθέσεις και να δυναμώσει η «κοινωνική συνοχή», η
υποταγή δηλαδή του λαού στο κεφάλαιο. Ως στρατηγική,
διαμορφώθηκε στη Διάσκεψη υπουργών Κοινωνικής Πο-
λιτικής των κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, τον Ιούνη του
1998. Η κατεύθυνση που δόθηκε ήταν να δημιουργηθεί
«το κράτος το οποίο ρυθμίζει το κοινωνικό περιβάλλον,
αντί του κράτους που χορηγεί κοινωνικές παροχές».

Μορφή «κοινωνικής οικονομίας» αποτελούν οι «Κοι-
νωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις» (ΚΟΙΝΣΕΠ), που
είναι αστικοί συνεταιρισμοί, δηλαδή λειτουργούν σαν
επιχειρήσεις, και χρόνια τώρα προωθούνται συστηματικά
στην ΕΕ. 

Στη χώρα μας νομοθετήθηκαν επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ
με το ν. 4019/2011 (για την «Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», «Νόμος Κατσέλη»).

Τυπικά είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό
σκοπό και εμπορική ιδιότητα. Μέλη της μπορεί να είναι
μεμονωμένοι πολίτες, αλλά και νομικά πρόσωπα (επιχει-
ρήσεις), η συμμετοχή των οποίων δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της. Διακρίνονται
σε:
• ΚΟΙΝΣΕΠ Ένταξης: Για ένταξη στην οικονομική και

κοινωνική ζωή ατόμων από ευάλωτες ομάδες πληθυ-
σμού, δηλαδή όσων η ένταξη εμποδίζεται από σω-
ματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπερι-
φοράς. Άτομα με αναπηρίες, εξαρτημένοι ή απεξαρ-
τημένοι από ουσίες, οροθετικοί, φυλακισμένοι, απο-
φυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.

• Κοινωνικής Φροντίδας: Για παραγωγή και παροχή
προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού προνοιακού
χαρακτήρα σε ομάδες πληθυσμού όπως ηλικιωμένοι,
βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία ή χρόνιες παθή-
σεις.

• Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού: Για παραγωγή
προϊόντων και παροχή υπηρεσιών προς ικανοποίηση
αναγκών της «συλλογικότητας» (πολιτισμός, περιβάλ-

λον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέ-
λειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση πα-
ραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων
κ.ά.).

Οι πόροι των ΚΟΙΝΣΕΠ αποτελούνται από το κεφά-
λαιο της επιχείρησης, δωρεές τρίτων, έσοδα από την
«επιχειρηματική δραστηριότητά» τους, επιχορηγήσεις
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΕ, διεθνείς
ή εθνικούς οργανισμούς, ΟΤΑ, καθώς και κάθε άλλο
έσοδο από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Επί-
σης, έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το Τα-
μείο Κοινωνικής Οικονομίας (συστήνεται με ΚΥΑ βάσει
του ν. 3912/2011), καθώς επίσης και από το Εθνικό Τα-
μείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.

Τα κέρδη των ΚΟΙΝΣΕΠ διατίθενται κατά ποσοστό 5%
για σχηματισμό αποθεματικού, κατά ποσοστό ως 35%
διανέμονται στους εργαζόμενους της επιχείρησης, το
υπόλοιπο διατίθεται για τις δραστηριότητές της και δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η «κοινωνική επιχείρηση» είναι ένα σχετικά νέο είδος
επιχείρησης στην Ελλάδα, αφού η απασχόληση στον
τομέα της «κοινωνικής οικονομίας» γενικότερα αντιπρο-
σωπεύει μόλις το 1,8% της συνολικής απασχόλησης και
το 2,9% της μισθωτής εργασίας και, μέχρι πρότινος, στο
ελληνικό θεσμικό πλαίσιο δεν υπήρχε καμία αναγνώριση
του τομέα της «κοινωνικής οικονομίας» και «κοινωνικής
επιχειρηματικότητας». Ωστόσο στην Ευρώπη συνολικά,
βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, εκτιμάται ότι η «κοι-
νωνική οικονομία» απασχολεί πάνω από 14,5 εκατομ-
μύρια εργαζόμενους, που αντιστοιχούν στο 6,5% του
ενεργού πληθυσμού των χωρών της ΕΕ-27 και γύρω στο
7,4% του ενεργού πληθυσμού των χωρών της ΕΕ-15.

Ουσιαστικά αποτελούν όχημα για εύρεση φτηνών ερ-
γαζομένων, δίχως δικαιώματα, ανακύκλωση της ανεργίας
και αναδιανομή της φτώχειας, και ταυτόχρονα διευκολύ-
νουν την είσοδο ιδιωτών σε κρίσιμες υπηρεσίες, απαλ-
λάσσουν το κράτος από την ευθύνη του σε μια σειρά αρ-
μοδιότητες και οδηγούν στην ενίσχυση της ανταποδοτι-
κότητας.

Στις ΚΟΙΝΣΕΠ ωθούνται να συμμετέχουν ως «μέτο-
χοι» - είλωτες οι χιλιάδες άνεργοι-άνεργες, απολυμένοι-
απολυμένες, πρώην συμβασιούχοι-συμβασιούχες των
δήμων, αλλά και άλλοι, προκειμένου οι δημοτικές αρχές
που αποδέχονται τον ευρωμονόδρομο να συνεχίσουν

ΚΟΙΝΣΕΠ: Εργαλείο διαχείρισης
Γωγώ Φακιρίδου,

μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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με λιγότερα χρήματα την παροχή μιας σειράς υποβαθμι-
σμένων κοινωνικών υπηρεσιών, από αυτές που έχει τε-
ράστια ανάγκη η λαϊκή οικογένεια, π.χ., βρεφονηπιακοί
σταθμοί, καθαριότητα, φροντίδα ηλικιωμένων κ.ά. Οσμι-
ζόμενοι κέρδη, στις ΚΟΙΝΣΕΠ λέγεται ότι «μπαίνουν»
και διάφοροι μεγαλοσχήμονες επιχειρηματικών ομίλων
και πρώην μεγαλοστελέχη δημοτικών αρχών. Στην πλει-
οψηφία τους οι ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν προχωρήσει στη σύ-
ναψη προγραμματικών συμβάσεων με δήμους για την πα-
ροχή υπηρεσιών κατά βάση κοινωνικού χαρακτήρα.
Ωστόσο, από το νόμο, μια ΚΟΙΝΣΕΠ μπορεί να προ-
σφέρει υπηρεσίες σε οποιονδήποτε ιδιώτη ή να ασκεί η
ίδια επαγγελματική δραστηριότητα. Οι «Κοινωνικές Επι-
χειρήσεις» λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,
αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα και εντάσ-
σονται σε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότη-
τας, σε «χρηματοδοτικά εργαλεία» κ.λπ.  Οι δημοτικές
αρχές προωθούν στα δημοτικά συμβούλια προγραμμα-
τικές συμβάσεις με τις ΚΟΙΝΣΕΠ, εξασφαλίζοντας την οι-
κονομική τους ενίσχυση με σημαντικά ποσά, εκχωρώντας
τους δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσα και εξοπλισμό που
ανήκουν στους δήμους και διοχετεύοντας στις τσέπες
τους ανταποδοτικά τέλη.

Οι πόροι των δήμων, από τους οποίους χρηματοδο-
τούνται οι συμβάσεις με τις ΚΟΙΝΣΕΠ, προέρχονται είτε
από την κρατική χρηματοδότηση, πηγή της οποίας είναι
η φορολογία του λαού, είτε από τη φορολόγηση των
δημοτών είτε από έσοδα που αναγκάζονται να πληρώ-
νουν οι δημότες, με διάφορους τρόπους, όπως δίδα-
κτρα, συνδρομές, τροφεία. Με τον τρόπο αυτό, οι ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ μετατρέπονται σε όχημα για την παραπέρα εμπορευ-
ματοποίηση και ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών που ανήκουν
στην αρμοδιότητα των δήμων.

Ωθούν συμβασιούχους στην ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ, προ-
ωθώντας και με αυτόν τον τρόπο την ενίσχυση των αυ-
ταπατών ότι μπορεί να λύσουν οι άνεργοι τα εργασιακά
τους προβλήματα με τη μετατροπή τους σε επιχειρηματίες.
Παράλληλα, με τις ΚΟΙΝΣΕΠ, οι δήμοι απαλλάσσονται
από τα όποια «βαρίδια» τους δημιουργούν οι απευθείας
προσλήψεις (διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής εργασίας,
μισθοί, συγκροτημένα δικαιώματα). Ενδεικτική η απάν-
τηση που είχε δώσει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης, Κ. Μητσοτάκης, σε απολυμένη καθαρίστρια του
υπουργείου Οικονομικών: «Ναι, θα γίνετε εργολάβοι και
επιχειρηματίες», ενώ νωρίτερα είχε εξηγήσει ότι «η λύση
στο πρόβλημά σας είναι η σύσταση “κοινωνικών επιχει-
ρήσεων”. Θα δημιουργήσετε μία ομάδα εργαζομένων
και θα παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες καθαριότητας με ένα
τελείως διαφορετικό εργασιακό καθεστώς και αξιοποι-
ώντας κοινοτικούς πόρους.»

Όπου οι ΚΟΙΝΣΕΠ δοκιμάστηκαν, μειώθηκε παραπέρα
η κρατική επιχορήγηση προς τους δήμους και απολύθηκε
προσωπικό τους, εμπορευματοποιήθηκαν έργα και υπη-

ρεσίες προς τους δημότες, μεθοδεύτηκε η απαλλαγή του
κράτους από την ευθύνη να προσφέρει πλήρεις, δημόσιες
και δωρεάν υπηρεσίες στο λαό, που τις έχει ήδη πληρώ-
σει μέσω άμεσης και έμμεσης φορολογίας.

Σημειωτέον ότι ήδη από πέρσι κάποιοι δήμοι –και
καθώς δεκάδες παιδικοί σταθμοί συγχωνεύονταν ή κα-
ταργούνταν– προωθούσαν (με παρότρυνση της ΚΕΔΕ)
ως... λύση τη σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ, καλούσαν απολυμέ-
νους συμβασιούχους να λειτουργήσουν οι ίδιοι τους
σταθμούς, λειτουργώντας ως εργολάβοι, μοιραζόμενοι
τα «έσοδα» (βλ. τροφεία) της «επιχείρησης». Επιχειρη-
ματολογώντας ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουν τη
συνέχιση της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών,
κρύβουν ότι οι ΚΟΙΝΣΕΠ αποτελούν φυσικό επακό-
λουθο της υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ, της λειτουρ-
γίας τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, της απαγόρευ-
σης των προσλήψεων και της αντικατάστασης της σταθε-
ρής δουλειάς με ελαστικές και πρόσκαιρες σχέσεις εργα-
σίας. Πρόσφατα, η Περιφέρεια Αττικής με τη νέα της δι-
οίκηση αποφάσισε τη συμμετοχή της σε εταιρικό σχήμα
για χρηματοδότηση της «Λειτουργίας Περιφερειακών
Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης
των ΚΟΙΝΣΕΠ και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της
“Κοινωνικής Οικονομίας”».

Τέλος, να μην ξεχνάμε και τη διεθνή εμπειρία, γιατί τα
παραδείγματα από χώρες όπου ο λεγόμενος «τρίτος το-
μέας» της οικονομίας είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος απο-
καλύπτουν περαιτέρω την ουσία του. Στον «Οδηγό για
την Κοινωνική Ευρώπη» με τίτλο «Κοινωνική Οικονομία
και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» που εξέδωσε πρό-
σφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσιάζει τα πεδία δρα-
στηριότητας των «κοινωνικών συνεταιρισμών» και ανα-
φέρει ότι «εμφανίζουν εξαιρετική ποικιλομορφία, ανά-
λογα με την ανάπτυξη του συστήματος πρόνοιας, της κοι-
νωνίας των πολιτών, της κοινωνικής χρηματοπιστωτικής
αγοράς και των συναφών δημόσιων πολιτικών κάθε
χώρας». Περιγράφει πώς φυτρώνουν όπου το Δημόσιο
αφήνει πεδία σε ιδιώτες να κερδοσκοπήσουν. Και γι'
αυτό μιλά για «απόσυρση του δημόσιου τομέα από την
παροχή πολλών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος». Και
αυτά συμβαίνουν σε διάφορες χώρες, όπως η Πολωνία,
η Ισπανία (με την «περίφημη» Μοndragon), η Σουηδία,
η Ρουμανία, η Μ. Βρετανία κ.λπ. 

Η ΟΓΕ ξεκάθαρα υποστηρίζει ότι όλες οι υπηρεσίες
κοινωνικής πολιτικής πρέπει να είναι δημόσιες και δω-
ρεάν και για όλους όσοι τις έχουν ανάγκη. Γι’ αυτό αγω-
νιζόμαστε για την κατάργηση του νόμου και κάθε μορφής
επιχειρηματικής δράσης στην Τοπική Διοίκηση. Για προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα. Απαιτούμε μονιμοποίηση όλων
των συμβασιούχων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Μέτρα ουσιαστικής στήριξης των ανέργων και επίδομα
600 ευρώ σε όλους τους ανέργους.
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Η ιστορία του παλιού χρόνου που δεν ήθελε να φύγει

Ο παλιός χρόνος δεν ήθελε να φύγει.

Όμως η μέρα της αλλαγής ήτανε κοντά κι ο κόσμος
(που τον είχε βαρεθεί) βάλθηκε να γκρινιάζει:

«Να φύγει επιτέλους!… Να πάει και να μην ξανάρ-
θει!»

Ο παλιός χρόνος είχε πεισμώσει.

«Μωρέ θα κάτσω εδώ θέλουν και δε θέλουν…
Ακούς εκεί να μετράνε τις μέρες μέχρι να με ξεφορ-
τωθούν!»

Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί βιάζονταν να τους
αδειάσει τη γωνιά. 

«Δεν το κουνάω!» αποφάσισε όλο νεύρα.

«Μα, πατέρα, θ’ αφήσεις επιτέλους τις πλάκες για
να μπορέσω κι εγώ να κάνω τη δουλειά μου;» δια-
μαρτυρόταν ο καινούργιος χρόνος που σε λίγες μέρες
έπρεπε να τον αντικαταστήσει. 

Ο παλιός χρόνος δεν εννοούσε να πειστεί. Ήθελε να
φύγει με δόξα και τιμή. Όχι κυνηγημένος και από-
βλητος σαν απατεώνας!

Τέλος, σκέφτηκε να συμβουλευτεί τους συνεργάτες
του και κάλεσε σε σύσκεψη τους έντεκα περασμένους
μήνες (μαζί με το Δεκέμβρη που ήταν ακόμα της υπη-
ρεσίας)…

«Τι λάθος έγινε;» ρώτησε ο παλιός χρόνος εκνευρι-
σμένα «Τι τους κάναμε; Γιατί θέλουν τόσο πολύ να
μας ξεφορτωθούν;»

«Εγώ δεν έκανα κανένα λάθος!» είπε ο Γενάρης.
«Μπήκα με τα κρύα μου στη μια μεριά του πλανήτη,
με τις ζέστες μου στην άλλη. Έφερα χειμώνα από δω,
καλοκαίρι από κει. Και θύμισα στους ανθρώπους όλα
όσα υπάρχουν για να χαίρονται κάθε φορά που τους
επισκέπτεται ο μήνας Γενάρης.»

«Δεν τους είδα πολύ ευχαριστημένους…» παρατή-
ρησε ο Φλεβάρης «… Εκεί που έφερες κρύο πάγωναν.
Ένα σωρό άστεγοι πέθαναν απ’ την παγωνιά, κι ήταν
κι άλλοι που ξύλιασαν στα σπίτια τους. Άσε που τους
είχαν κόψει το ρεύμα γιατί δεν είχαν να το πληρώ-
σουν!»

«Εσύ όμως τους έφερες τη γρίπη! …» του επιτέθηκε
ο Γενάρης «… Δεν το ξέρεις ότι μ’ αυτή την παλιοκα-
τάσταση, λίγοι έχουν λεφτά ν’ αγοράσουν φάρμακα;»

«Ε, όχι και να τσακωθούμε μεταξύ μας!» προσπά-
θησε να τους χωρίσει ο Μάρτης. Είχαν κι από ’κείνον
παράπονα οι άνθρωποι. Τα κρύα του χειμώνα συχνά
κρατούσαν όλο το Μάρτη κι ήταν μάλιστα τσουχτερά.

«Εγώ φέρνω την Άνοιξη!» περιαυτολόγησε ο Απρί-
λης. 

«Σε ποιον τα πουλάς αυτά;» θύμωσε ο Μάης «Δεν
σε λένε και σένα δίγνωμο, όπως το Μάρτη;… Ξέχασες
το χαλάζι που έριξες;»

Ο Απρίλης δεν είχε ξεχάσει το χαλάζι, απλώς έλπιζε
ότι δεν θα το θυμόντουσαν οι άλλοι!… 

Μα ούτε ο Μάης ήταν άμεμπτος. Στον καταραμένο
τόπο Μάη μήνα βρέχει! Κι εκείνος είχε ρίξει τις βρο-
χές του με το τουλούμι… Ένα μεγάλο μέρος της σο-
δειάς πήγε άκλαφτο (μα γι’ αποζημιώσεις ούτε κου-
βέντα!).

«Μόνο το καλοκαίρι μπορούν οι άνθρωποι να είναι
ευχαριστημένοι!» δήλωσε με καμάρι ο Ιούνιος (αφού
ήταν ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας).

Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος βιάστηκαν να συμφωνή-
σουν.

«Το καλοκαίρι…» είπε ο Αύγουστος «…στο μυαλό
των παιδιών έχει ταυτιστεί με την ξενοιασιά!»

«Γι’ αυτό βάλθηκες να τους το χαλάσεις με τα μελ-
τέμια σου;» μουρμούρισε δυσαρεστημένα ο Σεπτέμ-
βρης. Δεν είχε πολλά εφόδια για να συναγωνιστεί τον
«ξένοιαστο» συνάδελφό του. Το Σεπτέμβρη ανοίγουνε
τα σχολεία και μερικές φορές αυτό δεν ευχαριστεί
πολύ τα παιδιά… 

«Εμένα δεν έχετε να με κατηγορήσετε για τίποτα!»
ξεκαθάρισε ο Οκτώβρης, όταν ήρθε η σειρά του «Είμαι
μήνας μεταβατικός, άρα ουδέτερος!» 

«Πώς;!» θύμωσε ο Νοέμβρης «Θέλεις να πεις πως
εγώ φταίω;!»

Οξύθυμος μήνας ο Νοέμβρης… Είναι η αρχή του

Εύη Κοντόρα,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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χειμώνα. Κι όποιος δεν
έχει δουλειά ή λεφτά, το
χειμώνα υποφέρει.

Ο Δεκέμβρης ήταν ο πιο
τυχερός. Δε χρειαζόταν ν’
απολογηθεί μια και δεν
είχε λήξει ακόμα!

Η σύσκεψη τελείωνε, μα
ο γερο-χρόνος εξακολου-
θούσε να προβληματίζεται.
Οι σύμβουλοί του δεν τον
βοήθησαν πολύ, αντίθετα,
τον μπέρδεψαν χειρότερα. 

Ξανάπιασε το συλλογι-
σμό από την αρχή… Όταν
ήταν νέος, όλοι τον υποδέ-
χτηκαν με χαρά και πολλές
προσδοκίες για το μέλλον.
Δώδεκα σχεδόν μήνες πέ-
ρασαν από τότε κι ένα εκα-
τομμύριο πράγματα συνέ-
βησαν στη ζωή των ανθρώπων. Όμως η χρονιά των
περισσότερων δεν είχε πάει τόσο καλά. Έφταιγαν οι
μήνες του τάχα;… Προσπάθησε να θυμηθεί όλα όσα
έγιναν στον κόσμο από τότε που πήρε τη θέση του προ-
κατόχου του. 

Πολλοί γεννήθηκαν στο διάστημα αυτό και πολλοί
είχαν πεθάνει. Οι δυστυχισμένοι ήταν περισσότεροι
από τους ευτυχισμένους. Νέοι πόλεμοι ξέσπασαν πάνω
στον πλανήτη κι οι λίγοι εξακολουθούσαν να εκμε-
ταλλεύονται τους πολλούς. Όμως η δική του θητεία
δεν πήγε χειρότερα απ’ τις προηγούμενες… Γιατί δεν
ήθελαν ούτε να τον ξέρουν; 

«Γιατί ψάχνουν απαντήσεις για τη ζωή τους στο
λάθος μέρος» είπε ανυπόμονα ο καινούργιος χρόνος
(που φοβόταν ότι θα έχανε καμιά προθεσμία).

«Και ποιο μέρος είναι το σωστό;»

«Η ίδια η ζωή τους! Αλλά όταν δεν ξέρεις τον φταί-
χτη της δυστυχίας σου, συχνά κατηγορείς όποιον να
’ναι. Συνήθως τον πιο απίθανο. Έτσι μπορείς να ξε-
σπάς τα νεύρα σου χωρίς να πρέπει να κάνεις τίποτε.»

«Παιδί μου, πότε πρόλαβες να γίνεις τόσο
σοφός;...»

«Μα δεν είναι δική μου αυτή η σοφία…»

«Και τίνος είναι;!»

«Δική σου! Δηλαδή όχι μόνο δική σου. Είναι η σοφία
όλων των χρόνων που πέρασαν πριν από σένα κι έφυ-

γαν. Στην πραγματικότητα, είναι η σοφία όλων των
ανθρώπων που έχουν περάσει κι έχουν φύγει… εξάλ-
λου, αν δεν υπήρχαν άνθρωποι, δεν θα υπήρχε η έν-
νοια του χρόνου. Μπορεί να μην το θυμάσαι, όμως
ό,τι ήξερες πέρασε σε μένα! Αλλά κι η δική μου σοφία
θα περάσει στον επόμενο χρόνο, όταν έρθει να μ’ αν-
τικαταστήσει...»

«Άρα, οι καλές ευχές είναι άχρηστες!» είπε, μονο-
λογώντας, ο παλιός χρόνος «Αφού μόνο οι άνθρωποι
μπορούν να διορθώσουνε τις ζωές τους, τότε δεν έχουν
ανάγκη από ευχές…»

«Και όμως! Με τις ευχές, οι άνθρωποι θυμίζουν ο
ένας στον άλλον ποια είναι τα πράγματα που αξίζουνε
στη ζωή τους. Κι ότι πρέπει να προσπαθήσουν ολό-
κληρο τον καινούργιο χρόνο, αν θέλουν να φέρουν πιο
κοντά ένα μέλλον όπου οι ευχές των πιο πολλών και
όχι μόνο λίγων θα μπορέσουν να πραγματοποι-
ηθούν...»

Με τα τελευταία του λόγια, οι μέρες του μήνα Δε-
κέμβρη σώθηκαν. 

Ο παλιός χρόνος -αποκτώντας πάλι για λίγο όλη τη
σοφία των ανθρώπων και των χρόνων που πέρασαν-
χαμογέλασε. Ύστερα ξεθώριασε κι έσβησε. 

Έτσι, ο καινούργιος χρόνος πήρε επιτέλους τη θέση
του στη ζωή των ανθρώπων. 

Καλή Χρονιά...
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«Mάσκες Καρναβαλιού»
Μια παλιά ιστορία συναντά ένα αγαπημένο παραμύθι…

Εύη Κοντόρα,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

Έρχεται από πολύ μακριά…

Τα πόδια του αντέχουνε στο περπάτημα, γιατί
είναι συνηθισμένος στις μεγάλες αποστάσεις. Κοι-
τάξτε τον, λοιπόν! Δεν τον αναγνωρίζετε;…

Στο καπέλο έχει αυτιά γαϊδάρου και λειρί πε-
τεινού! Κουδουνάκια κρέμονται απ’ τα ρούχα του
και το σκήπτρο του καταλήγει σε κεφάλι «τρε-
λού»… 

Στη Γαλλία τον έλεγαν μπουφόνο, στην Αγγλία
jester ή «τρελό». Ρίξτε μια ματιά στην καμπούρα
του. Τότε που οι άνθρωποι δεν ήξεραν τίποτα για
τον αληθινό κόσμο, η καμπούρα ενός σακάτη
έφερνε, νόμιζαν, τύχη σ’ όποιον την άγγιζε… Το
επάγγελμά του είναι απίστευτα παλιό. Διασκέδαζε
τα πλήθη στους δρόμους και τους άρχοντες στα πα-
λάτια τους πολύ πριν κάνει καριέρα στις μεσαιωνι-
κές Αυλές της Ευρώπης. 

Σαν αυλικός γελωτοποιός των Φαραώ της Αι-
γύπτου ανήκε στη φυλή των Πυγμαίων της Νότιας
Αφρικής. Χορευτής και παλιάτσος μαζί, πέρασε
μέχρι κι από τους Αζτέκους του Μεξικού! Η κατα-
γωγή του μάλιστα είναι «θεϊκή» αφού ο κουτσός
και ασκημομούρης Ήφαιστος ήταν ο γελωτοποιός
των υπόλοιπων έντεκα θεών του Ολύμπου.

Γνώρισε δόξες στην Αυλή του Πέρση βασιλιά Δα-
ρείου κι έφτασε ως τις Ινδίες… «Σκωπαίους», δη-
λαδή πειραχτήρια, έλεγαν οι Συβαρίτες τους νάνους
γελωτοποιούς. Υπήρξε διασκεδαστής στα Συμπόσια
των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Τον φώναζαν ρεντί-
κολο ή βλαμμένο και τον αγόραζαν από ειδικές
αγορές της Ρώμης. Όσο πιο ηλίθιος, άσχημος και
σακάτης ήταν, τόσο μεγαλύτερη επιτυχία είχε σ’
εκείνο το κοινό! Η κακομούτσουνη φιγούρα του έλε-
γαν πως έδιωχνε από πάνω τους το κακό μάτι κι

η χοντροκοπιά των αστείων του πίστευαν ότι
έπαιρνε από τους άλλους τη γουρσουζιά και τη φόρ-
τωνε στη δική του καμπούρα.

Αλλά δεν τους έκανε τα χατίρια! Μια και κανείς
δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά, τους τσάκιζε στην κα-
ζούρα. Θα ’χετε ακουστά ότι από μικρό κι από
τρελό μαθαίνεις την αλήθεια… Τους έλεγε λοιπόν
την αλήθεια… κι έπεφταν κάτω απ’ τα γέλια,
χωρίς να υποψιάζονται ότι γελούσαν με τα χάλια
τους που τους τα σερβίριζε σαν αστεία. Όλο τ’ αρ-
χοντολόι πέρασε από την κοφτερή του γλώσσα.
Ούτε ο πάπας ούτε ο βασιλιάς γλίτωσαν απ’ αυτήν!

Έτσι, με ασπίδα τη «χαζομάρα» και την «πα-
λαβομάρα», ταξίδευε από τη μια Αυλή στην άλλη
κι από τη μια εποχή στην άλλη, ξεμασκαρεύοντας
το ψέμα, την υποκρισία και την απάτη των κάθε
λογής ισχυρών, λέγοντας μεγαλόφωνα όσα ο λαός,
μη μπορώντας ακόμα να ορθώσει το ανάστημά του,
ψιθύριζε από μέσα του…

Σιγά σιγά άλλαξε επάγγελμα. Η παλιά τέχνη
του γελωτοποιού όσο πήγαινε και ξέπεφτε. Έτσι ο
γελωτοποιός έγινε περιπλανώμενος ηθοποιός.

Και να ’τον πάλι στο δρόμο…

Πότε μόνος του, πότε ταιριασμένος με κάνα-δυο
ακόμα φτωχοδιάβολους επαγγελματίες «συνάδελ-
φους», δρόμο έπαιρνε και δρόμο άφηνε για να βγά-
λει ένα κομμάτι ψωμί. Έπαιζε στις πλατείες, έκανε
τον τελάλη (ακούσατε-ακούσατε!), καμιά φορά τον
καλούσαν και σε κανένα συμπόσιο για να δώσει
κέφι…

Ήταν πια ηθοποιός της commedia del’ arte, δί-
νοντας παραστάσεις σε αυτοσχέδια παλκοσένικα,
μέσα σ’ ένα πλήθος μεταμφιεσμένων θεατών. Για
δυο περίπου αιώνες οι ηθοποιοί της commedia del’
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arte έλαμψαν με την τέχνη τους, όχι μονάχα στα
καρναβάλια, αλλά και στις Αυλές. Ήταν το απλού-
στερο θέατρο του κόσμου! Ένα πατάρι, μουσική,
μια ζωγραφισμένη κουρτίνα για σκηνικό και οι
ηθοποιοί, που έκαναν τον κόσμο να ξεκαρδίζεται
με τους αυτοσχεδιασμούς τους. Έπαιζαν σε πριγκι-
πικούς γάμους, σε αποκριάτικα πανηγύρια, σε λαϊ-
κές γιορτές, και παντού καλοδέχονταν τις παρα-
στάσεις τους, είτε το κοινό ήταν άρχοντες είτε φτω-
χοί. 

Σαν ηθοποιός της
commedia ταξίδεψε
σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη. Η commedia
del’ arte είναι μια
κωμωδία παιγμένη
από τεχνίτες, επαγ-
γελματίες. Η λέξη
arte στα λατινικά ση-
μαίνει επάγγελμα,
εργασία, και δείχνει
την ιδιαίτερη ικανό-
τητα, το ταλέντο. 

Σ’ αυτές τις παρα-
στάσεις έπαιρνε συνή-
θως το ρόλο του υπη-
ρέτη. Ο πιο διάσημος
ήταν ο Αρλεκίνος και
φορούσε μαύρη
μάσκα γάτας! Πονη-
ρός, χωρατατζής,
αναιδής, λαίμαργος,
ψεύτης, κλέφτης,
έκανε ακροβατικά κι
είχε κοστούμι με τρί-
γωνα κόκκινα, πρά-
σινα και γαλάζια. Ο Μολιέρος τον ονόμασε Σκα-
πίνο, ο Γκολντόνι Τρουφαλντίνο, ο Μπομαρσέ Φίγ-
καρο.

Στο πέρασμα των αιώνων, ο ηθοποιός της com-
media φόρεσε τη μάσκα του Πουλτσινέλα, του σχο-
λαστικού Ντοτόρου, του ζηλιάρη και τσιγκούνη έμ-
πορου Πανταλόνε, του Καπιτάνο, του Σκαραμού-
τσα, του Μπριγκέλα, του ψευδού Ταρτάλια…
Ακόμα και την Κολομπίνα έπαιξε, τη χαριτωμένη
υπηρετριούλα, γιατί στην commedia del arte οι

ηθοποιοί μπορούσαν να παίζουν όλους τους ρόλους,
αρσενικούς και θηλυκούς.

Ήρθε όμως η ώρα να ξεπέσει και σαν ηθοποιός.
Τον έβλεπαν πια μονάχα στο ρόλο της μαριονέτας,
να παίζει στα κουκλοθέατρα, δεμένος από σχοινιά,
τους ίδιους ρόλους που κάποτε δόξασε με τους ζων-
τανούς αυτοσχεδιασμούς του. Πάντα περιπλανώμε-
νος, με το κάρο του κουκλοπαίχτη-θεατρώνη,
έπαιρνε πια μέρος στις παραστάσεις που έστηνε ο
εργοδότης του, όταν βεβαίως καταδεχόταν το κοινό

να δείξει ενδιαφέρον και
επιείκεια…

Σε μια από αυτές τις
παραστάσεις, συνάντησε
ένα «συνάδελφο», σή-
μερα ίσως διασημότερο
από εκείνον. Ήταν μια
μαριονέτα καμωμένη
όχι από ξύλο πολυτε-
λές, αλλά από ένα απλό
ξύλο, του σωρού, από
αυτά που το χειμώνα
ρίχνουμε στις σόμπες
και στα τζάκια για να
ανάψουμε φωτιά και να
ζεστάνουμε τα δωμά-
τια. Φορούσε ένα ρούχο
από χρωματιστό χαρτί,
ένα ζευγάρι παπούτσια
από φλούδα δέντρου κι
ένα μπερεδάκι από ψίχα
ψωμιού. 

Ήταν ο Πινόκιο!

Και η παλιά ιστορία
του γελωτοποιού – δια-

σκεδαστή – ηθοποιού – μαριονέτας, που ταξίδεψε
ασταμάτητα, περνώντας από καρναβάλια και λαϊ-
κές γιορτές, από αρχοντικά και πύργους, από χάνια
και πλατείες, περνά στις σελίδες της λογοτεχνίας
και σμίγει συγκινητικά μ’ έναν πραγματικό θρύλο
της εξέλιξής του, μέσα σ’ ένα πολύ, μα πάρα πολύ
αγαπημένο παραμύθι…
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Διεθνή Επιμέλεια:
Πολιτιστική Επιτροπή 

του Προεδρείου της ΟΓΕ

Το γεγονός…

Η ανακάλυψη του μαρμάρινου περιβόλου, η είσοδος με τις
ακέφαλες σφίγγες, το μωσαϊκό δάπεδο του προθαλάμου, οι πα-
νύψηλες Καρυάτιδες, η ψηφιδωτή αναπαράσταση της αρπαγής
της Περσεφόνης, το αινιγματικό –σχεδόν ανέπαφο– κεφάλι, τα
υπολείμματα της μαρμάρινης θύρας, αλλά και ενός αρχαίου νε-
κρού μέσα κι έξω από τον κιβωτιόσχημο τάφο που αποκαλύ-
φθηκε κάτω από τον τρίτο θάλαμο του μνημείου, πέρασαν στον
Τύπο όχι σαν ειδήσεις, αλλά σαν καθημερινές συνέχειες ενός σί-
ριαλ, που σχολιάστηκε κατά κόρον τηλεοπτικά και διαδικτυακά.

Σε πολύ λίγο διάστημα, ο τάφος απέκτησε –εκτός από την αρ-
χαιολογική και την διεπιστημονική ομάδα που τον ανέσκαπτε–
την πρωτοφανή συμπαράσταση του υπουργείου Πολιτισμού, εν-
διαφερόμενους χορηγούς και εκπρόσωπο Τύπου. Απέκτησε επι-
πλέον πλήθος φανατικών τηλεθεατών, διψασμένων για την –ως
τότε σχεδόν άγνωστη στους περισσότερους– αρχαιολογία, αλλά
και οργίλων τιμητών, ειδικών και μη, έτοιμων να κατακεραυνώ-
σουν τους πάντες, «επιχειρηματολογώντας» δημοσίως υπέρ της
μιας ή της άλλης αρχαιολογικής άποψης και κατά της μιας ή της
άλλης τεχνικής λύσης περί την ανασκαφή. 

Στο διάστημα των τριών τελευταίων μηνών (ως τη στιγμή δη-
λαδή που γράφονται αυτές οι γραμμές), γίναμε θεατές ενός ιδιό-
μορφου ριάλιτι με πρωτοφανή επιτυχία, που μπορούσε να συνα-
γωνιστεί τα δημοφιλέστερα επεισόδια του πάλαι ποτέ «μεγάλου
αδελφού». Οι ανασκαφές στην Αμφίπολη ξεπέρασαν κάθε προ-
ηγούμενο, προσελκύοντας ακόμα και κάποιους επιτήδειους κερ-
δοσκόπους που δεν δίστασαν να ζητήσουν την «πώληση» των
δικαιωμάτων της αποκλειστικής μετάδοσης του ανασκαφικού σί-
ριαλ, το οποίο ξετυλιγόταν μπροστά στα έκπληκτα μάτια όχι μόνο
του κοινού, αλλά και των ίδιων των αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων,
μηχανικών και εργατών που έκαναν επί τόπου –σε πολύ δύσκο-
λες συνθήκες– τη δουλειά!

Πλην όμως, η ελληνική κυβέρνηση άλλα σχέδια είχε για το
ανέλπιστο κελεπούρι που προέκυψε σαν από μηχανής θεός, εν
μέσω του κυκεώνα της νέας νόμιμης ληστείας των ευρωπαίων
και ντόπιων καπιταλιστών στο ήδη ληστεμένο –επίσης νόμιμα–

πορτοφόλι της λαϊκής οικογένειας. Η διθυραμβική πρωθυπουρ-
γική επίσκεψη, η (εσκεμμένη άραγε ή ατυχής;…) αμετροέπεια
διαφόρων κυβερνητικών παραγόντων, οι παλινωδίες των τρο-
μοκρατημένων αρχαιολόγων της ανασκαφής που δεν ήξεραν τι
τους χτύπησε, διόγκωσε τις προσδοκίες, κυρίως των άσχετων,
για ορισμένα «αποτελέσματα» που καμιά σχέση δεν είχαν με την
επιστήμη της αρχαιολογίας. 

Είχαν όμως μεγάλη σχέση με τον τρόπο άσκησης της σύγχρο-
νης αστικής πολιτικής. Θα βρίσκαμε ή δεν θα βρίσκαμε τον «Με-
γαλέξανδρο» μέσα στον τάφο;… Σε τέτοια περίπτωση, κατά πάσα
πιθανότητα θα ακολουθούσε τριήμερος εθνικός εορτασμός (σαν
την κατάκτηση του Μουντιάλ ένα πράμα). Θα πλημμύριζαν οι πλα-
τείες με κόσμο, τσίκνα από σουβλάκια και μεθυσμένους από
μπύρες. Επιπλέον, θα κατατροπώναμε τους εχθρούς μας (οι
οποίοι κάθε άλλο παρά εκεί που κοιτάμε βρίσκονται…)! Οι… «εχ-
θροί» μας, δηλαδή οι «κακοί γείτονες», θα κατάπιναν επιτέλους
τη ντροπή τους αμάσητη, ενώ εμείς, ως έλληνες, θα μπορούσαμε
ν’ ανταλλάξουμε τη μιζέρια μας με την εθνική μας περηφάνια. 

Με τέτοιες προδιαγραφές, η συνέχεια του «έργου» ήταν ανα-
μενόμενη και η ανασκαφή εξελίχτηκε, έστω κι άθελα, σε αρχαι-
ολογία καθ’ υπόδειξη!… Ως κι οι πιο σοβαροί παράγοντες του
υπουργείου πολιτισμού παρασύρθηκαν στον τρελό χορό των
«Μίντια», αδράχνοντας σαν ανέλπιστη σανίδα σωτηρίας το –με-
γαλοπρεπή είναι αλήθεια– τάφο της Αμφίπολης, μήπως κρατή-
σουν λίγο ακόμη στην επιφάνεια το ετοιμόρροπό τους καράβι. 

Η αρχαιολογική ανασκαφή στον Τύμβο Καστά (όπως συνήθως
αποκαλείται) είναι αναμφισβήτητα ένα από τα σημεία των καιρών.
Το γεγονός της διαρκούς ροής των ειδήσεων χαρακτηρίστηκε
καινούργιο και αποδόθηκε στην προσπάθεια να ενημερωθούν
«όχι μόνο οι αρχαιολόγοι, αλλά όλος ο κόσμος, και ο πιο απλός άν-
θρωπος και ο πιο απλός αγρότης, και ο μαθητής και όλοι….». Εκ
του αποτελέσματος κρίνοντας, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η
«καινούργια» πρακτική δε βοήθησε ούτε τους αρχαιολόγους ούτε
τον απλό άνθρωπο. Η αναγκαστικά «κουτσή» ενημέρωση, μια
και ο επιστημονικός χρόνος του αρχαιολόγου πόρρω απέχει από
τους φρενήρεις ρυθμούς των ραδιοτηλεοπτικών Μέσων, οδή-
γησε μόνο σε καβγάδες που εκτόνωσαν μεν τα άγχη των νεοελ-

Aμφίπολη: Τα σημεία των καιρών
Ένα χωριό κι ένα μουσείο σε μια ξεχασμένη τοποθεσία στη μέση του πουθενά… 
Μικρό το χωριό, μικρό και το μουσείο. Μόνο το όνομα ήταν μεγάλο. Αμφίπολη. Ξεχασμένο όμως κι αυτό,

σαβανωμένο από τη σκόνη της λήθης και πνιγμένο στην ομίχλη που, όταν κατακάθεται στην περιοχή, με-
τατρέπει την ορατότητα σε λέξη χωρίς νόημα. 

Ώσπου ένας υπερμεγέθης τύμβος, με περίμετρο μισού σχεδόν χιλιομέτρου, ήρθε να σαρώσει τα πάντα,
μέσα σε λίγους μόνο μήνες. Οι κάτοικοι του ομώνυμου χωριού –καθώς και του κοντινού του– διαπίστωσαν
ότι η ζωή τους θα άλλαζε όχι μονάχα σελίδα, αλλά και βιβλίο. Θα ήταν άραγε καλύτερο ή χειρότερο από το
προηγούμενο;… Τι ρόλο θα έπαιζε στο εξής η αναπάντεχη αρχαιολογική ανακάλυψη δίπλα στα χωράφια
τους που ήταν, έτσι κι αλλιώς, γεμάτα με «αρχαία»;…
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λήνων αλλά σε καμία περίπτωση δεν βοήθησαν ούτε την αρχαι-
ολογία ούτε την ενημέρωση. Αντίθετα. Τρελαμένοι από τη δημο-
σιότητα –την οποία σχεδόν ποτέ ως τότε δεν είχαν απολαύσει– οι
παραμελημένοι αρχαιολόγοι (και άλλοι ειδικοί) απελευθέρωσαν
τα φονικά τους ένστικτα, τα οποία ίσως καν δεν ήξεραν ότι είχαν,
ενώπιον κοινού. Όσο για τον «απλό άνθρωπο», πέρα από ένα κα-
τάπτυστο θέαμα «επιστημονικού» μαλλιοτραβήγματος, που επα-
νέφερε με σφοδρότητα στο προσκήνιο τις ένδοξες μέρες των πα-
λιών ριάλιτι, δεν αποκόμισε
κάτι άλλο. 

Και η αρχαιολογία
πού είναι;…

Αρκετά πριν το «φαινόμενο
Αμφίπολη», οι αρχαιολόγοι
«βαρούσαν μύγες»… Για να
είμαστε ακριβείς, «βαρούσαν
μύγες» ανασκαφικά κι έτρεχαν
«σαν τον Βέγγο» να εξασφαλί-
σουν πόρους, μπας και κατά-
φερναν ν’ αναλάβουν κανένα
έργο ή να συνεχίσουν τις μισο-
τελειωμένες τους ανασκαφές. 

Με την είσοδο της Αμφίπο-
λης στον αρχαιολογικό χάρτη
(σαν δημοσιογραφικό και όχι
σαν ανασκαφικό αντικείμενο),
το τοπίο άλλαξε άρδην. Όχι για
όλους βέβαια… Ο Σύλλογος
Αρχαιολόγων δεν άργησε να
επισημάνει «τα σοβαρά ζητή-
ματα της ακραίας υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης που
ταλανίζουν τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, πλήττοντας κατά κύριο λόγο
τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα Μουσεία που δεν
έχουν την τύχη να συνδέονται με λαμπρές ιστορικές προσωπικό-
τητες ή περιόδους αλλά που εξακολουθούν να χρειάζονται συντή-
ρηση, αναστήλωση, προστασία, φύλαξη και ανάδειξη».

Με δυο λόγια… «Μεγαλέξανδρος» ή τίποτα! Κρίμα στη δημο-
σιογραφική «επιμόρφωση» των «απλών ανθρώπων», εκείνων
δηλαδή για τους οποίους τόσο νοιάστηκαν οι «υπεύθυνοι» που
εισήγαγαν τα νέα ήθη. Κρίμα και στην επιστημονική ορολογία που
με τόση επιμέλεια έμαθαν οι «αγρότες» και οι «μαθητές» (ορθο-
μαρμάρωση, σκαρπέλο, θολίτες…), μια που σε λίγο καιρό δε θα
θυμούνται το παραμικρό. Το ζήτημα των ανασκαφικών αποτελε-
σμάτων θα μεταφερθεί, όπως είναι φυσικό, στα επιστημονικά συ-
νέδρια ενώ το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης θα στραφεί (ή μάλ-
λον θα το στρέψουν) σε νέες –επιστημονικές ή μη– κατευθύνσεις.
Κι όταν πια θα υπάρχουν πραγματικά τεκμηριωμένες ανακοινώ-
σεις, δεν πρόκειται ν’ ασχοληθεί κανείς. Γιατί, απλούστατα, θα
είναι απογυμνωμένες από το περιτύλιγμα, που καθιστά επιθυ-
μητό το «δώρο», είτε πρόκειται για χρυσάφι είτε για τενεκέ.

Όσο για τα δυο χωριά, των οποίων οι κάτοικοι ατενίζουν με
προσμονή τον απρόσιτο πλέον Τύμβο της περιοχής τους, ελπί-

ζοντας να ξετρυπώσει από καμιά γωνιά το φάντασμα του «Μεγα-
λέξανδρου» για να τους κάνει… πλούσιους (!), μάλλον δεν έχουν
καταλάβει τι τους περιμένει. Δυστυχώς, «ο πολιτισμός εις το χω-
ρίον» θα έρθει με την εμπορευματοποίηση όχι μόνο των αρχαι-
ολογικών χώρων, αλλά και της ίδιας τους της ζωής. Οι απλοί
«πάγκοι» με τα όσπρια που δειλά προσφέρουν στους αρκετούς
πλέον επισκέπτες του χωριού και του μουσείου κάποιοι ντόπιοι,
θ’ αντικατασταθούν όχι από τις καφετέριες και τα παραδοσιακά

ταβερνάκια που αδημονούν ν’
ανοίξουν οι Αμφιπολίτες κι οι
Μεσολακκιώτες, αλλ’ από τις
μεγάλες ξενοδοχειακές μονά-
δες «all inclusive» που καραδο-
κούν πότε θα γίνει… επισκέψι-
μος ο τάφος, για να κάνουν χρυ-
σές δουλειές.

Δεν πάει πολύς καιρός που
από τη στήλη αυτή καταγγείλαμε
την προσπάθεια ιδιωτικοποί-
ησης και εμπορευματοποίησης
των μνημείων και της πολιτιστι-
κής μας κληρονομιάς. Ο προ-
αναγγελθείς θάνατος των δημό-
σιων δομών επιβεβαιώθηκε και
από το νέο Οργανισμό του
ΥΠΠΟΑ, με τον οποίο, «αντί να
διατυπώνονται σύγχρονες αρμο-
διότητες, συρρικνώνεται η υπη-
ρεσιακή δομή και καταργούνται
μονάδες («downsizing»), χωρίς
καν να υπάρχει δημοσιονομικό
όφελος, προετοιμάζοντας την εκ-

χώρηση της προβολής και της διαχείρισης της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς εκτός Αρχαιολογικής Υπηρεσίας («outsourcing»), ενώ
παράλληλα υποβαθμίζεται ο επιστημονικός χαρακτήρας της Υπη-
ρεσίας» (από την ανακοίνωση του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολό-
γων). 

Η αρχαιολογία είναι επιστήμη που, τουλάχιστον στην Ελλάδα
με το πλούσιο ιστορικό υπόβαθρο, θα έπρεπε να έχει και θιασώ-
τες πολυπληθείς και λειτουργούς σε επάρκεια. Αντ’ αυτού, ο κλά-
δος έχει πνιγεί στην ανεργία, όσο για το κοινό, μόνο με «Μεγαλέ-
ξανδρους» καταφέρνει να συγκινηθεί. Ο τουρισμός (ως εμπό-
ρευμα που πωλείται από τους λίγους σε ολοένα και λιγότερους)
σέρνει το χορό, ενώ αρχαιολογία και πολιτιστική κληρονομιά τον
ακολουθούν ασθμαίνοντας…

Κατά τα άλλα, ο άρτι αποκαλυφθείς τάφος της Αμφίπολης –για
να μην παρεξηγούμαστε– είναι ένα πραγματικά σπουδαίο μνη-
μείο, που είχε την ευκαιρία να λάμψει μέσα στα υπόλοιπα (ανα-
σκαμμένα, ημι-ανασκαμμένα και ακόμα άδηλα), τόσο για την
ομορφιά και τη σημασία του όσο και για την πρωτοφανή τύχη του!
Επειδή όμως η τύχη δεν κρατάει για πολύ, δεν μπορούμε να μέ-
νουμε απλοί παρατηρητές. Χρειάζεται δράση και, κυρίως, σύν-
δεση αυτής της δράσης με τα γενικότερα, που θα επηρεάσουν
αναπόφευκτα και τα ειδικά. 
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Επιμέλεια: Νάντια Πασαλιμανιώτη,
Γραμματέας του Συλλόγου Γυναικών Εξαρχείων-Νεάπολης-Κολωνακίου της ΟΓΕ

ΣΟΥΗΔΙΑ: Η πρώτη χώρα «μοντέλο κοινωνικού κράτους»
Το λεγόμενο «σκανδιναβικό μοντέλο κοινωνικού κράτους» που εφαρμόστηκε στη Σουηδία μέχρι το 1990 είναι χαρα-

κτηριστικό παράδειγμα ότι στον καπιταλισμό καμιά κατάκτηση ή παραχώρηση προς τους εργαζόμενους δεν μπορεί να
έχει μόνιμο χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα:

Πάνω από το 12% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Η επίσημη ανεργία το καλοκαίρι ήταν 9,2%, ενώ
στους νέους το ποσοστό ήταν 24,9% (δεν υπολογίζονται οι άνεργοι που παρακολουθούσαν διάφορα προγράμματα). 

Στις θέσεις σταθερής εργασίας το 20% των εργαζόμενων δεν ξέρουν αν θα δουλεύουν και την επόμενη μέρα (το πο-
σοστό φτάνει και το 60% στους νέους). 

Σε οικογένειες, κάτω από το όριο της φτώχειας ζουν 120 χιλιάδες παιδιά. 
Είναι η πρώτη χώρα στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιου πλούτου στην Ευρώπη. Οι μεταφορές, η ενέργεια, οι τηλεπικοι-

νωνίες, το φάρμακο, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια είναι στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου, το οποίο φυσικά φορολογείται
κατά ποσοστό μόλις 20% (από 40% στη δεκαετία του 90), που αναμένεται να γίνει 15% τον επόμενο χρόνο.

Κάθε χρόνο μειώνονται τα κονδύλια για την Παιδεία. Το 13% των παιδιών του Γυμνασίου δεν μπορούν να συνεχίσουν
στο Λύκειο. Προγραμματίζεται η ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, ενώ οι επιχειρήσεις έχουν ήδη μπει στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Πάνω από το 50% των Κέντρων Υγείας πέρασαν σε χέρια ιδιωτών. Το 70% του δασικού πλούτου επίσης. 
Το κόστος ζωής έχει ανέβει δραματικά, όπως επίσης και το κόστος στέγασης. Συνεχώς περικόπτονται κοινωνικές δα-

πάνες και μειώνονται οι συντάξεις. 
Από την άλλη, το 1% των Σουηδών κατέχει το 40% του πλούτου της χώρας. 
Να σημειώσουμε ότι η Σουηδία δεν είναι στη ζώνη του ευρώ, αλλά ακολουθεί πιστά την πολιτική της ΕΕ με τα ίδια

τραγικά αποτελέσματα: Την εξάπλωση της φτώχειας και τη συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια. 

ΙΝΔΙΑ: Μαζικές στειρώσεις με πολλά θύματα
Ο χειμώνας στην Ινδία είναι γνωστός σε ορισμένες περιοχές της ως «περίοδος των στειρώσεων», γιατί λόγω των

χαμηλότερων θερμοκρασιών θεωρείται ότι μειώνεται ο κίνδυνος μόλυνσης. Φυσικά αυτός ο ιδιότυπος «οικογενειακός
προγραμματισμός» γίνεται στις φτωχότερες επαρχίες, αφού το ποσό που παίρνει από το κράτος κάθε γυναίκα που υφί-
σταται την επέμβαση είναι περίπου 20 ευρώ, ποσό σημαντικό για τους εξαθλιωμένους. Υπάρχουν βέβαια και κρατίδια
που δωρίζουν από αυτοκίνητο μέχρι ηλεκτρικές οικιακές συσκευές... Τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται σε γυναίκες
που ήδη έχουν αποκτήσει ένα παιδί, γιατί υπολογίζεται ότι, αν συνεχίσει να αυξάνεται με τους ίδιους ρυθμούς ο πληθυ-
σμός της Ινδίας, θα είναι ο μεγαλύτερος στη Γη σε 20 χρόνια. 

Στο κρατίδιο Τσατίσγκαρ, στο πλαίσιο αντίστοιχου προγράμματος, ένας γιατρός με δύο βοηθούς χειρούργησε μέσα
σε 5-6 ώρες γύρω στις 80 γυναίκες, στην εγκαταλελειμμένη κλινική ενός χωριού 100 χιλιόμετρα μακριά από την πρω-
τεύουσα της περιοχής. Τραγική εξέλιξη ο θάνατος 13 γυναικών. 20 ακόμη γυναίκες (σ.σ.: μέχρι τη στιγμή που γράφονταν
αυτές οι γραμμές) είναι σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση –ο οργανισμός τους δεν ανταποκρίνεται στη θεραπεία– οι υπό-
λοιπες νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ο γιατρός που έκανε τις επεμβάσεις απέδωσε τους θανάτους στα φάρμακα που χορηγήθηκαν μετά από την επέμβαση.
Οι προκαταρκτικές έρευνες δείχνουν ότι τα εργαλεία ήταν σκουριασμένα και τα φάρμακα που χορηγήθηκαν πλαστά.

Η κυβέρνηση, προκειμένου να προλάβει την αγανάκτηση των συγγενών, ανακοίνωσε ότι οι οικογένειες των θυμάτων
θα αποζημιωθούν με ένα ποσό που φτάνει τα 5.300 ευρώ.

Αυτά συμβαίνουν στην Ινδία, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, όπου υπάρχουν 61 δισεκατομμυ-
ριούχοι που κατέχουν το 1/3 του ΑΕΠ. Ένα ΑΕΠ που το 2015 θα είναι στο 6,4% και το 2016 στο 6,6% και μια «ανάπτυξη»
που δε συμβαδίζει με την ανάπτυξη των εργαζομένων: Την ίδια ώρα, το 80% του πληθυσμού –800 εκατομμύρια άνθρω-
ποι– «επιβιώνουν» με λιγότερο από μισό δολάριο τη μέρα.
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ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Υποχρεωτική στράτευση γυναικών
Η νορβηγική βουλή, με νόμο που ψήφισε τον Οκτώβρη, θέσπισε την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τις

γυναίκες. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που θεσπίζει κάτι τέτοιο, αλλά και η πρώτη χώρα του ΝΑΤΟ εν καιρώ
ειρήνης.

Η πρώτη «σειρά» γυναικών θα μπει στο στράτευμα το καλοκαίρι του 2016.
Να σημειώσουμε ότι οι γυναίκες στη Νορβηγία μπορούσαν να καταταγούν στο στράτευμα εθελοντικά από το

1976 και σήμερα αποτελούν το 10% των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας αυτής.
Η θητεία μέχρι τώρα ήταν υποχρεωτική για τους άντρες 19-44 ετών, με πρόνοια εναλλακτικής θητείας για

τους αντιρρησίες συνείδησης. 
Η υπουργός Άμυνας της Νορβηγίας, Ίνε Έρικσεν Σοράντε, έκανε λόγο για ιστορική εξέλιξη. Εμείς φυσικά δεν

μπορούμε να συμφωνήσουμε μαζί της και θα επισημάνουμε ότι με τη στράτευση κάθε άλλο παρά προωθείται η
ισοτιμία των γυναικών, όπως θέλουν να μας πείσουν τα «γεράκια» ανά τον κόσμο. Η ισοτιμία δεν περνάει μέσα
από το στρατώνα. Και οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων –όπου Γης– όταν χρειάστηκε, βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή των αγώνων, και των πολεμικών…

Παγκόσμιο Περισκόπιο

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Η βαρβαρότητα της «προστασίας της ζωής»
Μια δεκαοκτάχρονη, που είναι μετανάστρια στην Ιρλανδία, έμεινε έγκυος μετά από βιασμό στην πατρίδα της και

ενώ ακόμη ήταν ανήλικη.
Διαπίστωσε την κατάστασή της αφού έφτασε στην Ιρλανδία στις αρχές του χρόνου και δήλωσε, όταν διένυε το

δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης, ότι για κανένα λόγο δεν ήθελε να γεννήσει αυτό το παιδί. Κανείς όμως δεν της είπε
πόσο περίπλοκη και σχεδόν αδύνατη είναι η διαδικασία για να επιτραπεί άμβλωση στην Ιρλανδία.

Όσο λοιπόν προχωρούσε η εγκυμοσύνη της τόσο μεγάλωνε η απελπισία της και οι αυτοκτονικές της τάσεις, ώσπου
στα μέσα του περασμένου Ιούλη, ο τοπικός γιατρός της έδωσε τη γνωμάτευση που της επέτρεψε την εισαγωγή της
στο νοσοκομείο. Εκεί της δήλωσαν ότι αποκλείεται η άμβλωση, όχι μόνο γιατί απαγορεύεται, αλλά και λόγω προχω-
ρημένης εγκυμοσύνης. Η νεαρή γυναίκα άρχισε απεργία πείνας, όμως οι τοπικές αρχές έδωσαν εντολή για υποχρε-
ωτική γέννα με καισαρική τομή, πριν ακόμη συμπληρωθούν οι εξίμισι μήνες κύησης. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε,
αλλά δε γνωρίζουμε κάτι για την κατάσταση του βρέφους, το οποίο ανέλαβαν κοινωνικές υπηρεσίες.

Η δεκαοκτάχρονη, που επί τεσσεράμισι μήνες ζητούσε απεγνωσμένα βοήθεια, πιστεύει ότι σκόπιμα η κυβέρνηση
καθυστερούσε να αποφανθεί για την περίπτωσή της, αγνοώντας την άσχημη ψυχολογική της κατάσταση. Επιπλέον
εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η νέα γυναίκα αδυνατούσε να εγκαταλείψει τη χώρα χωρίς διαβατήριο. Η καθυστέρηση
αποσκοπούσε στο να σχηματιστεί κανονικά το έμβρυο και να γεννηθεί, αφού το ιρλανδικό σύνταγμα θεωρεί το έμβρυο
ως πολίτη της Ιρλανδικής Δημοκρατίας από τη σύλληψή του.

Τα δικαιώματα της κυοφορούσας δεν αναγνωρίζονται. Θυμίζουμε την τραγική περίπτωση της τριαντάχρονης, ιν-
δικής καταγωγής, που πέθανε προ διετίας από σηψαιμία, επειδή το νοσοκομείο, με βάση το νόμο που ίσχυε τότε, αρ-
νήθηκε να προχωρήσει σε άμβλωση.

Ο ισχύων νόμος προβλέπει ότι, για να γίνει άμβλωση σε γυναίκα που παρουσιάζει ψυχολογικά προβλήματα, χρει-
άζεται η γνωμάτευση επτά ειδικών που να το πιστοποιούν, επειδή δεν προβλέπει την άμβλωση σε περίπτωση βια-
σμού.

Οι γυναίκες στην Ιρλανδία αντιμετωπίζονται από το νόμο, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ως «εκκολαπτήρια παιδιών».

Ντροπή!



ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ: Από πού εκπορεύεται η δράση του ισλαμικού κράτους
Οι μαχητές του ισλαμικού κράτους –τζιχαντιστές– αποτελούνται από ομάδες που προέρχονται από πυρήνες της Αλ Κάιντα.

Έχουν βέβαια «εμπλουτιστεί» και με πλήθος εγκληματιών και τυχοδιωκτών, άρτια εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων –
κυρίως από δυτικές μυστικές υπηρεσίες αλλά και από Άραβες μονάρχες.

Στα δικά μας αλλά και στα διεθνή ΜΜΕ παρακολουθούμε ζωντανά εκτελέσεις ομήρων, γίνονται δε εκτενείς αναφορές
για την εξάπλωση και τα εγκλήματα που διαπράττονται από τους τζιχαντιστές στα εδάφη του Ιράκ και της Συρίας. Επίσης
εκφράζονται με κάθε τρόπο οι «ανησυχίες» των ΗΠΑ και της ΕΕ γι’ αυτήν την επέλαση. Σκοπός βέβαια αυτής της πληρο-
φόρησης είναι να ενισχυθεί η συμμαχία των δυτικών χωρών εναντίων αυτών των φανατικών. Ως γνωστόν, Τζιχάντ στα
αραβικά σημαίνει «ιερός πόλεμος» εναντίον όσων δεν είναι μουσουλμάνοι.

Δεν υποτιμάμε τους κινδύνους που εγκυμονεί ο θρησκευτικός φανατισμός, που καταστρέφει ό�τι –κατά τη γνώμη των
πιστών του– απειλεί ή αντίκειται στη θρησκευτική τους κοσμοθεωρία. Μ’ αυτόν όμως τον καταιγισμό πληροφόρησης και
εικόνων, νιώθουμε ότι είμαστε εδώ και δεκαετίες στο ίδιο έργο θεατές. 

Οι ίδιες «ανησυχίες» διατυπώνονταν το 2001 για τους Ταλιμπάν και την «τρομοκρατία» στο Αφγανιστάν. Το 2003, για
τα υποτιθέμενα χημικά όπλα του Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ, και, τώρα, ενάντια στο καθεστώς του Άσαντ στη Συρία. Μην ξε-
χνάμε βέβαια και την «αραβική άνοιξη» στις χώρες της Βόρειας Αφρικής.

Στήνεται μεθοδικά το σκηνικό και η ανάλογη προετοιμασία της κοινής γνώμης για τη διεύρυνση των επεμβάσεων των
δυτικών σε Ιράκ και Συρία, προβάλλοντας ως απαραίτητο το χτύπημα των ισλαμιστών στις βάσεις τους. Κάτι τέτοιο υπο-
στηρίζουν ότι θα συμβάλει στην υπεράσπιση της «δυτικής δημοκρατίας και των αξιών της», σε αντίθεση με τον εξτρεμισμό
των μαχητών του ισλαμικού κράτους. Φυσικά, όποιος δε συμφωνεί με αυτό το σκεπτικό γίνεται τουλάχιστον εχθρός, οπαδός
του «ολοκληρωτισμού» κ.λπ. 

Πιστεύουν ότι η απειλή της τρομοκρατίας μπορεί να γίνει η συγκολλητική ουσία για την προώθηση των ιμπεριαλιστικών
σχεδίων. Με την προβολή λοιπόν της εγκληματικής δράσης των οργανώσεων που οι ίδιοι δημιούργησαν και εξόπλισαν,
προσπαθούν το ενδιαφέρον του κόσμου να επικεντρώνεται αλλού (όμηροι, εκτελέσεις ομήρων και άλλες αγριότητες) και
όχι στις γενεσιουργές αιτίες του φαινομένου. 

Μην ξεχνάμε ότι το δόγμα του «διαίρει και βασίλευε» το διατύπωσαν πρώτοι οι, «δάσκαλοι» των Αμερικανών στα βρό-
μικα κόλπα, Βρετανοί (της πάλαι ποτέ Μεγάλης Βρετανίας).

Η κοινή γνώμη θα απαιτήσει λοιπόν τη συμμαχία των «πρόθυμων» Ευρωπαίων ή απλά δε θα αντιδράσει σ’ αυτήν. Έτσι,
θα συνεχίσουν οι ιμπεριαλιστές να αλλάζουν τα σύνορα και να διαλύουν χώρες, προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέ-
ροντα των μονοπωλίων τους, που αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων αυτών των χωρών και των
δρόμων μεταφοράς τους.

Βέβαια υπάρχει και ο αποπροσανατολισμός της κοινής γνώμης από τις μυστικές υπηρεσίες, που «ανακάλυψαν» ότι τα
έσοδα του ισλαμικού κράτους προέρχονται από το λαθρεμπόριο πετρελαίου, τα λύτρα για την απελευθέρωση ομήρων και
το δουλεμπόριο των γυναικόπαιδων, τα οποία υπολογίζουν σε 3 χιλιάδες δολάρια τη μέρα. Καμιά πληροφορία όμως δε
δίνουν από πού προήλθαν τα χρήματα που βοήθησαν τους τζιχαντιστές να ξεκινήσουν το έργο τους και τους προίκισαν για
τη δράση τους. 

Οι λωτοφάγοι της Οδύσσειας, τρώγοντας τα φρούτα αυτά, λησμόνησαν ότι έπρεπε να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Εμείς
όμως δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποιοι δημιούργησαν (με όπλα και κάθε είδους υποστήριξη) τους Ταλιμπάν, τους αντικαθε-
στωτικούς του Ιράκ και της Συρίας, αλλά και των χωρών της Βόρειας Αφρικής. 

Ας μην ξεχνάμε τι συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει και ας μην παρασυρόμαστε απ’ ό,τι μας σερβίρουν. Και τέλος,
ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το πού οδηγούν αυτές οι πολιτικές: Στον πόλεμο, στη φτώχεια και στην προσφυγιά.
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Παγκόσμιο Περισκόπιο

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Γυναίκα γέννησε στο δρόμο, όταν εκδιώχτηκε από το νοσοκομείο
Στην πόλη Καφρ αλ Ντάουαρ, στο Δέλτα του Νείλου, μια γυναίκα αναγκάστηκε να γεννήσει στο δρόμο γιατί την έδιωξαν

από το νοσοκομείο όπου πήγε να γεννήσει. Της είπαν ότι ο μοναδικός γυναικολόγος ήταν εκτός του νοσοκομείου, απασχο-
λημένος με μια καισαρική, και ότι έπρεπε να πάει στην Αλεξάνδρεια –30 χιλιόμετρα μακριά. 

Όταν ο σύζυγός της ζήτησε ασθενοφόρο για τη μεταφορά, δημιουργήθηκε ένταση και κλήθηκαν οι φύλακες ασφαλείας
να τους βγάλουν έξω. Έτσι η γυναίκα γέννησε στο δρόμο περιμένοντας ταξί. Μετά από τις αντιδράσεις που δημιουργήθηκαν
από τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο διευθυντής του νοσοκομείου τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Ευτυχώς, σώθηκαν μητέρα και παιδί και η ταλαιπωρία δεν είχε χειρότερες επιπτώσεις. Όμως παραμένει το γεγονός
ότι στον 21ο αιώνα υπάρχει ακόμη τέτοια αντιμετώπιση για την πιο ιερή στιγμή κάθε γυναίκας…



Για τις περικοπές στις προληπτικές εξετάσεις
Η Κυβέρνηση μειώνει ακόμα κι αυτές τις ελάχιστες προληπτικές εξετάσεις, που κάλυπταν τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Για αυτές τις περικοπές επικαλείται «την επιστημονική κοινότητα» για να συγκαλύψει ότι είναι πολιτική επιλογή. Άλλωστε

είναι γνωστό ότι υπάρχουν «επιστήμονες», που βάζουν τις επιστημονικές τους γνώσεις στην υπηρεσία του λαού και άλλοι
που υπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα μονοπώλια και το κράτος τους. Άρα η υποστήριξη μιας πολιτικής από
μια επιστημονική ομάδα ή φορέα δε σημαίνει ότι η πολιτική αυτή είναι αντικειμενικά φιλολαϊκή. Μάλιστα με τους σημερινούς
συσχετισμούς στους επιστημονικούς φορείς συνήθως οι θέσεις τους, οι αποφάσεις τους καταλήγουν να είναι αντιλαϊκές,
γιατί επικρατεί η πολιτική τους τοποθέτηση. Ουδέτερη, αταξική επιστήμη δεν υπάρχει. Εξάλλου η κυβέρνηση για τις προ-
ηγούμενες περικοπές που έκανε μέσω του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ, το κριτήριο της επιστημονικότητας προέβαλε
και πάλι.

Όμως ποιες είναι αυτές οι επιστημονικές μελέτες, που μεσολάβησαν από τότε μέχρι σήμερα, που οδηγούν σε επιπλέον
περικοπές στις προληπτικές εξετάσεις;

Το πολιτικό κριτήριο, όχι μόνο για τη κυβέρνηση, αλλά για όλη την Ε.Ε. και για αυτή τη περικοπή, είναι αυτό του κόστους
– οφέλους. Δηλαδή αν το κόστος της πρόληψης, στη συγκεκριμένη περίπτωση μιας ηλικιακής ομάδας είναι μεγαλύτερο σε
σχέση με το όφελος που μπορεί να έχει τότε κόβεται η παροχή. Αδιαφορούν αν έστω σ’ ένα συνάνθρωπο μας μπορεί να δια-
γνωστεί έγκαιρα η αρρώστια του και να σώσει ακόμα και τη ζωή του.

Παραδείγματα:
1. Για το ΤΕΣΤ Παπανικολάου (PAP) μέχρι πρότινος ο κανονισμός του ΕΟΠΥΥ δικαιολογούσε την ασφαλιστική δαπάνη για

μια κοπέλα να κάνει αυτή την εξέταση κάθε χρόνο από την ηλικία έναρξης της ενεργού σεξουαλικής ζωής. Δεν έθετε άλλους
περιορισμούς.

Τώρα με τις «κατευθυντήριες οδηγίες» η δαπάνη δικαιολογείται μόνο στην ηλικιακή ομάδα 21 -65 κάθε 3 χρόνια.
Αποκλείει τις γυναίκες κάτω των 21 και άνω των 65 όταν – οι δεύτερες – έχουν τις 3 τελευταίες κυτταρολογικές εξετάσεις

αρνητικές. Προβλέπει «τακτικό έλεγχο» μόνο σε περιπτώσεις δυσπλασιών, αδενοκαρκινωμάτων για 20 χρόνια. 
2. Για την πρόληψη καρκίνου του μαστού
Μέχρι πρότινος ο ΕΟΠΥΥ κάλυπτε μια μαστογραφία κάθε 2 χρόνια στην ηλικιακή ομάδα από 40 -50 και μια μαστογραφία

κάθε χρόνο μετά τα 50 χωρίς να θέτει ηλικιακή «οροφή». Επίσης κάλυπτε μια μαστογραφία κάθε χρόνο μετά τα 45 για τις
ομάδες «υψηλού κινδύνου». Δεν έθετε άλλους περιορισμούς.

Με τις «κατευθυντήριες οδηγίες» καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ μια μαστογραφία κάθε χρόνο μετά τα 40 και για όσο διά-
στημα δεν πάσχουν από βαρέα χρόνια νοσήματα.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι περικοπές γίνονται στις ηλικιακές ομάδες για ορισμένες εξετάσεις κάτω των 20 ή κάτω των 40 ή
πάνω των 65 χρονών. Δηλαδή υπολογίζουν ότι σ΄αυτές τις ηλικίες λίγοι άνθρωποι θα ωφεληθούν ενώ το κόστος θα είναι
δυσανάλογα μεγαλύτερο.

Εμείς στην ΟΓΕ θεωρούμε ότι η υγεία και η ζωή έστω και ενός ανθρώπου δεν πρέπει να μπαίνει στο ζύγι. Κι αν μπει
είναι άπειρες φορές πιο ακριβή.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι παρόμοιες «κατευθυντήριες γραμμές», καθορισμός ορίων σε προληπτικές εξετάσεις που
αποζημιώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν επιβληθεί εδώ και χρόνια σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη αλλά και διεθνώς.

Αυτό το επιχείρημα δεν μας πείθει, ότι δηλαδή πρέπει να δεχτούμε να μειώνονται αντί να αυξάνονται, σύμφωνα και με
την ανάπτυξη της επιστήμης της τεχνολογίας και του πλούτου, εξετάσεις με τις οποίες μπορεί να προληφθεί μια αρρώστια.
Εξάλλου και στα κράτη που επικαλούνται δεν ασκείται κάποια φιλολαϊκή πολιτική στον τομέα της υγείας που θα έπρεπε ο
ελληνικός λαός και οι γυναίκες των λαϊκών νοικοκυριών να τη «ζήλευαν» και να τη διεκδικούσαν για τη χώρα.

Δυστυχώς για τους λαούς και τις γυναίκες των χωρών της ΕΕ η πολιτική που ακολουθιέται ως βασική κατευθυντήρια
γραμμή είναι ίδια με μικροπαραλλαγές που δεν αλλάζουν την ουσία που, είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επι-
χειρηματικών ομίλων.

Μάλιστα η κυβέρνηση εμπλουτίζει το επιχείρημα ότι οι περιορισμοί ισχύουν και σ΄άλλα κράτη για να γίνονται οι έλεγχοι
και να παταχθούν οι σπατάλες και οι λαμογιές.

Τους απαντάμε ότι όσο υπάρχει και ενισχύεται η επιχειρηματική δράση είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, που
κριτήριό της έχει την αύξηση του κέρδους, οι «κομπίνες» στον ένα ή άλλο βαθμό θα υπάρχουν.

Ας σκεφτούμε σ΄ένα σύστημα υγείας που θα είναι όλα στην ευθύνη του κράτους, μ΄αυτή την έννοια δημόσιο και δε θα
πληρώνει κανένας τίποτα, δηλαδή δωρεάν, γιατί τότε να υπάρχουν σπατάλες, κομπίνες κλπ; Απλά δε θα υπάρχουν.

Η ΟΓΕ για ένα τέτοιο Αποκλειστικά Δημόσιο – Δωρεάν σύστημα υγείας – πρόνοιας αγωνίζεται, που θα καλύπτει όλες
τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και των γυναικών, που είναι αυξημένες.

Καλούμε τις γυναίκες να αντιπαλέψουν αυτή την πολιτική Ε.Ε. και Κυβέρνησης για την υγεία. 
Απαιτούμε άμεση απόσυρση της σχετικής υπουργικής απόφασης.

Αθήνα, 1/9/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Δελτία Τύπου



ΚΑΛΕΣΜΑ στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) καλεί τις γυναίκες των Συλλόγων και των Ομάδων της σε όλη τη χώρα, όλες τις

εργαζόμενες, τις άνεργες, τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών να ενώσουν τη φωνή τους μαζί με τους άντρες τους και τα
παιδιά τους δίνοντας το παρόν στο Σύνταγμα την 1η Νοέμβρη στις 12 π.μ. στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ.

Να δώσουμε μια δυναμική και αποφασιστική απάντηση στα αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα κυβέρνησης και ΕΕ. 
Να βροντοφωνάξουμε ότι δε δεχόμαστε να ζούμε στην ανεργία, στην απληρωσιά, στην ανασφάλεια.
Δεν θέλουμε μια τέτοια ζωή για μας και τα παιδιά μας και θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να κερδίσουμε τη

ζωή που μας αξίζει.
Ξέρουμε ότι τίποτα δε μας χαρίστηκε. Οι κατακτήσεις και τα δικαιώματα, που είχαμε, κερδήθηκαν με πολλούς σκληρούς

αγώνες και θυσίες.
Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος απ’ το δρόμο του αγώνα ενάντια στα μονοπώλια και την εξουσία τους.
Έχουμε ευθύνη, σήμερα – τώρα, να πάρουμε τη ζωή και το μέλλον στα χέρια μας.

Έλα κι εσύ γυναίκα εργαζόμενη – άνεργη, αυτοαπασχολούμενη, αγρότισσα, συνταξιούχα, νέα γυναίκα μαζί μας.
Μη μένεις μόνη σου. 

Πάλεψε, οργανώσου, δώσε το παρόν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο.

Αθήνα, 7/10/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

O.Γ.Ε. 42

Δελτία Τύπου

Μην πυροβολείτε τη μητρότητα 
Γυναίκες ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ !

Εργαζόμενες, μωρομάνες, ως πότε θα αφήνουμε να στήνουν τη μητρότητα στο απόσπασμα; Ως πότε θα επιτρέπουμε να
μας βάζουν όρους και προϋποθέσεις ή και να μας στερούν το δικαίωμα να φέρουμε στη ζωή το παιδί μας;

Η περίπτωση του εργοδότη που απείλησε με απόλυση την έγκυο εργαζόμενη αν δεν έκανε έκτρωση, καθρεφτίζει την ερ-
γοδοτική τρομοκρατία και αυθαιρεσία που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νέες γυναίκες. Οι αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές
της ΕΕ και της εκάστοτε κυβέρνησης λύνουν τα χέρια των εργοδοτών να ζητάνε πιστοποιητικά ότι δεν είμαστε έγκυες ή ότι
δεν θα μείνουμε έγκυες για να προσληφθούμε ή μας απολύουν μόλις φανεί η εγκυμοσύνη. Φθάνουν μέχρι του σημείου να
εξαγοράζουν τη μητρότητα με τα «κρυοσυντηρημένα ωάρια» και να μετατρέπουν τις νέες γυναίκες του καθημερινού μόχθου
σε ζόμπι των επιχειρήσεων τους. Κατάργησαν το επίδομα τοκετού. «Έβαλαν χέρι» στο οικογενειακό επίδομα, στις αναγκαίες
προληπτικές εξετάσεις, στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.

Και όλα αυτά γιατί η μητρότητα θεωρείται «κόστος» και θυσιάζεται στο βωμό της ανταγωνιστικότητας.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! Δε δεχόμαστε να μας στερείτε τη μητρότητα.

Η ΟΓΕ σας καλεί να σπάσετε τις αλυσίδες του φόβου, να πάρετε θέση στο μετερίζι του αγώνα μέσα από τα εργατικά σω-
ματεία, τους συλλόγους της ΟΓΕ, γιατί μόνο μέσα από τον οργανωμένο αγώνα που βάζει στο στόχαστρο τους εκμεταλλευτές
του μόχθου μας μπορούμε να βάλουμε εμπόδια, μέχρι να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική. Να βάλουμε τέλος στο δρόμο
της εξαθλίωσης. Να αγωνιστούμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα
και κοινωνικές παροχές, για έμπρακτη αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας, για αποκλειστικά δημόσια και
δωρεάν Υγεία – Πρόνοια – Φάρμακο.

Καλούμε κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογένειας και ιδιαίτερα τις νέες γυναίκες, τις μωρομάνες να δώσουμε το ηχηρό αγω-
νιστικό μας μήνυμα με τη συμμετοχή μας στην απεργία του ΠΑΜΕ στις 27 Νοέμβρη.

Αθήνα, 20/11/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ



Δελτία Τύπου
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Η μητρότητα θυσιάζεται και πάλι στο βωμό του κέρδους:
Μια οπισθοδρομική, αντιδραστική και χυδαία παροχή 

παρουσιάζεται σαν προοδευτική

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταγγέλλει τη νέα επίθεση στη μητρότητα και τη θυσία της στο βωμό της παραγωγικότητας,
της ανταγωνιστικότητας και του κέρδους και μάλιστα με το μανδύα «κοινωνικής παροχής». Οι επιχειρηματικοί κολοσσοί “Apple”
και “Facebook” επιδοτούν την κρυοσυντήρηση των ωαρίων των εργαζομένων και το παρουσιάζουν σαν κίνητρο παρακίνησης
για την προσέλκυση περισσότερων γυναικών, που θέλουν να αφοσιωθούν στη «καριέρα», χωρίς να θυσιάσουν τη μητρότητα
και τη δημιουργία οικογένειας. Κι όλα αυτά γιατί υπάρχουν εκτιμήσεις από εταιρείες ότι οι γυναίκες είναι πιο παραγωγικές και
μάλιστα σε αυτή την ηλικία όταν δεν έχουν οικογένεια και παιδιά να αποσπούν το ενδιαφέρον τους για την επιχείρηση.

Αυτή η αντιδραστική και χυδαία παροχή κρύβει οπισθοδρομικές αντιλήψεις για τη γυναίκα και τον αναπαραγωγικό της ρόλο.
Μετατρέπουν μια επιστημονική κατάκτηση, χρήσιμη σε ειδικές περιπτώσεις για το ζευγάρι, σε στρέβλωση της χρήσης της
προς όφελος του μονοπωλιακού κέρδους.

Μ΄ αυτό τον τρόπο στοχεύουν συγχρόνως και στις συνειδήσεις των εργαζομένων με το παραμύθι του «καλού» εργοδότη
που «αξίζει» αφοσιωμένες εργαζόμενες στους στόχους της επιχείρησης, χωρίς να θυσιάσουν και τη μητρότητα. 

Μέχρι τώρα οι εργοδότες υποχρέωναν με ιδιωτικά συμφωνητικά τις κοπέλες να μη μείνουν έγκυες. Τώρα αλλάζουν το
βούρδουλα με το καρότο. Στην ουσία όμως προκαλούν και εκβιάζουν τις γυναίκες στο όνομα της καριέρας, την οποία έτσι και
αλλιώς δικαιούνται, να αναβάλλουν την τεκνοποίηση. Μια φυσική λειτουργία που έχεις δικούς της φυσιολογικούς χρόνους
και απαιτήσεις. Για πότε όμως; 

Όταν θα είναι αντιπαραγωγικές για την επιχείρηση και θα τις απέλυαν, με κάποιο τρόπο από τους τόσους που διαθέτουν.
Όταν θα είναι πολύ αργά για βιολογικούς, κοινωνικούς και ψυχολογικούς λόγους για τις ίδιες, για το ζευγάρι, αλλά και για το

παιδί.
Η ΟΓΕ θεωρεί ότι η μητρότητα έχει κοινωνικό χαρακτήρα και η προστασία όπως πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους. Να

παρέχεται δωρεάν μέσα από το Δημόσιο σύστημα υγείας κάθε παροχή και υπηρεσία σε κάθε ηλικία της γυναίκας, όπως και
στην αναπαραγωγική ηλικία, ώστε η μητρότητα και το δικαίωμα στη δουλειά να μην έρχονται σε αντιπαράθεση.

Αθήνα,17/10/2014   
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Δελτίο Τύπου για το συλλαλητήριο των συνταξιούχων

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες να πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο των συνταξιούχων την Πέμπτη 2 Οκτώβρη, στις 10.30

π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος. Οι γυναίκες συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενες, οι άνεργες και οι νέες γυναίκες απαι-

τούμε μαζί με τις Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις την αποκατάσταση όλων των περικοπών, την άμεση επα-

ναφορά δώρων και επιδόματος αδείας. Διεκδικούμε τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση να μην ξεπερνούν τα 55

χρόνια για τις γυναίκες και τα 60 για τους άνδρες, τα 50 και 55 αντίστοιχα για τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Παλεύουμε για σύγχρονα κοινωνικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για ένα ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύ-

στημα Υγείας.

                                               
                                               

                                               
              Αθήνα, 26/9/2014

Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ 
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Δελτία Τύπου

25η Νοέμβρη: Για τη βία κατά των γυναικών

Η 25η Νοέμβρη είναι η μέρα που ο ΟΗΕ έχει ανακηρύξει σε Παγκόσμια Μέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών.
Όταν ΕΕ, κράτος, τοπική διοίκηση, εκκλησία, ΜΚΟ, γυναικείες οργανώσεις, ΜΜΕ ανοίγουν « εθιμοτυπικά» το ζήτημα της
βίας κατά των γυναικών, οι γυναίκες της εργατικής, λαϊκής οικογένειας πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι.

Μέσα από εκδηλώσεις, συζητήσεις, ανακοινώσεις στρέφουν την προσοχή τους σε ιδιαίτερες πλευρές της βίας, όπως η
φυλετική, και εκφράζουν την ευαισθησία τους μόνο γι’ αυτή. Θέλουν να βλέπουμε «το δέντρο και όχι το δάσος», όσο κι αν
«στο δάσος υπάρχει το δέντρο». Να θεωρούμε δεδομένη τη βία της ανεργίας, της φτώχειας, της ανασφάλιστης και απλήρωτης
δουλειάς, των πλειστηριασμών, την τρομοκρατία της απόλυσης, τη συρρίκνωση και εμπορευματοποίηση όλο και περισσό-
τερων παροχών και υπηρεσιών σε ασφάλιση, υγεία, πρόνοια. 

Η βία κατά των γυναικών εκφράζεται με τον πιο στυγερό τρόπο απέναντι στη μητρότητα: με την απαίτηση των εργοδοτών
από τις εργαζόμενες για γραπτή διαβεβαίωση ότι δε θα τεκνοποιήσουν για όσο διάστημα εργάζονται στις επιχειρήσεις τους,
με τις επικίνδυνες προτάσεις της κυβέρνησης για τις εκπαιδευτικούς που στοχοποιούν το δικαίωμα στις γονικές άδειες, με
τις προτάσεις της Apple, Google προς τις εργαζόμενες να « βάλουν στο ψυγείο» τη δημιουργία οικογένειας. Εκφράζεται με
τη βία απέναντι σε χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον πλανήτη είτε με τις επεμβάσεις στείρωσης που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία
τους, ακόμα και τη ζωή τους, είτε με τους περιορισμούς στο δικαίωμα των γυναικών απέναντι στην έκτρωση. 

Η βία και κατά των γυναικών είναι φαινόμενο σύμφυτο με το εκμεταλλευτικό σύστημα, όπου οι εργατικές, λαϊκές ανάγκες
γίνονται εμπόρευμα και τα δικαιώματα των γυναικών τσακίζονται στις μυλόπετρες της κερδοφορίας και του ανελέητου αν-
ταγωνισμού των επιχειρηματικών ομίλων. Έχει συγκεκριμένες οικονομικές και κοινωνικές αιτίες και οι συνέπειες της επε-
κτείνονται στις εργασιακές, κοινωνικές έως τις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτή είναι η κοινή ρίζα της σε όλες τις χώρες, από
την Ευρώπη, τις ΗΠΑ μέχρι τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής, ανεξάρτητα αν σε κάποιες παίρνει πιο οξυμένη μορφή. 

Η ΟΓΕ, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, καλεί όλες τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων να οργανωθούν και να παλέ-
ψουν μέσα από τους συλλόγους και τις ομάδες της για ουσιαστικά και άμεσα μέτρα ανακούφισης των γυναικών, για κάθε
πρόβλημα που τις βασανίζει, στη προοπτική πλήρους ικανοποίησης των αναγκών τους. Στο διεκδικητικό αυτό πλαίσιο η
ΟΓΕ εντάσσει και την άμεση και πλήρη στελέχωση και κρατική χρηματοδότηση των ξενώνων για κακοποιημένες γυναίκες
που λειτουργούν σε Δήμους. Ταυτόχρονα παλεύουμε για μέτρα στήριξης των άνεργων γυναικών, των γυναικών από μονο-
γονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, για μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, πλήρη εργασιακά και ασφα-
λιστικά δικαιώματα, για να μπορέσουν οι γυναίκες να σταθούν με αξιοπρέπεια στα πόδια τους και να πάρουν τη ζωή στα
χέρια τους. Δεν αρκεί οι γυναίκες «να σπάσουν τη σιωπή τους», όπως τις προτρέπουν θεσμικοί φορείς (Γενική Γραμματεία
Ισότητας, δήμοι κλπ) του αστικού κράτους και να περιγράψουν τη φρίκη της βίας, με όποια παραλλαγή τη ζει η κάθε μια. Δεν
αρκεί να συμβιβαστούν με τα ψίχουλα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ολιγοήμερη φιλοξενία στους ξενώνες και μετά
μες τη μιζέρια της «φιλόπτωχης αλληλεγγύης», του «εθελοντισμού», του φιλοδωρήματος, της μετεκπαίδευσης και της δια
βίου μάθησης, αντί για δουλειά με δικαιώματα, αξιοπρεπή μισθό, προνοιακές παροχές. Εμείς οι γυναίκες της ΟΓΕ λέμε ότι
η ζωή αυτή, με αποδοχή της βίας ή του συμβιβασμού στα όρια της εξαθλίωσης, δεν αξίζει σε καμιά γυναίκα. Μπορούμε,
έχουμε τη δύναμη να ορθώσουμε το ανάστημα μας!

Παλεύουμε και μέσα από τη συμμαχία ΠΑΜΕ- ΠΑΣΕΒΕ- ΠΑΣΥ-ΜΑΣ- ΟΓΕ για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών, με προοπτική μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, όπου διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις
για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και τη λύση της γυναικείας ισοτιμίας. 

Αθήνα, 24/11/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Δελτίο Τύπου

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) καλεί τους Συλλόγους και τις Ομάδες, τις γυναίκες των λαϊκών οικο-

γενειών να αντεπιτεθούν στη νέα αντιασφαλιστική επέλαση που έρχεται να πλήξει ιδιαίτερα και τις γυναίκες. Να

μην επιτρέψουμε τον σφαγιασμό των δικαιωμάτων μας. Ανταποκρινόμαστε με μαζικότητα στο κάλεσμα του

ΠΑΜΕ για συλλαλητήρια σε κάθε πόλη της Ελλάδας, την Κυριακή 7 Δεκέμβρη με ραντεβού στην Αθήνα στις 5:30

μμ, στην Ομόνοια. Αθήνα, 3/12/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Σε εκδήλωση για τη συμβολή της γυναίκας στην Εθνική Αντίσταση προχώρησε η Ομάδα Γυναικών
Σαρωνικού στις 15 Νοέμβρη. Στην πρόσκλησή της η Ομάδα παράθετε το εξής απόσπασμα της Έλλης
Παπαδημητρίου: «Δε γίνεται να μην πατάμε στη μνήμη μας, να μην πατάμε στο παρελθόν μας. Δεν μπο-
ρούμε να υπάρξουμε χωρίς τη μνήμη. Δεν πρέπει να ξεχνάμε κάποιες ανθρώπινες αξίες, που μας διδάσκουν
εκείνοι οι άνθρωποι που περάσανε πάρα πολλά γιατί αγαπήσανε αυτόν τον τόπο και αγωνίστηκαν για τα
ιδανικά τους».

Εκδήλωση για τα 41 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου πραγματοποίησε ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Καβάλας στις 16 του Νοέμβρη.

Εκδήλωση με τίτλο «Η μνήμη μένει ζωντανή όταν ο αγώνας συνεχίζεται» πραγματοποίησε η Ομάδα Γυ-
ναικών Μεσάρας για να τιμήσει την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η εκδήλωση περιε-
λάμβανε ομιλία και προβολή ταινίας.

Ο Σύλλογος Γυναικών Εξαρχείων-Νεάπολης-Κολωνακίου, με απόφαση της έκτακτης Γενικής
Συνέλευσής του, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στους εργαζόμενους της «Βιβλιοσυνεργατικής», οι
οποίοι διεκδικούν αγωνιστικά την καταβολή των δεδουλευμένων τους. Πραγματοποίησε συνεχείς εξορ-
μήσεις σε ΟΑΕΔ, παιδικούς σταθμούς, σχολεία, σουπερ-μάρκετ και μαγαζιά της περιοχής για την προ-
παγάνδιση του συλλαλητηρίου του ΠΑΜΕ για την 1η Νοέμβρη. Για το σκοπό αυτό τύπωσε και αφίσα
που τοιχοκολλήθηκε και σε κεντρικά σημεία των Εξαρχείων.

Ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πετρούπολης διοργάνωσε την 1η Δεκέμβρη στο Πολιτι-
στικό Κέντρο Πετρούπολης εκδήλωση με θέμα: «Ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία
είναι αγώνας για τη ζωή», με ομιλήτρια τη Μαρία Μανιατάκου, γιατρό, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ.

Οι Σύλλογοι Γυναικών Νέας Ιωνίας, Νέου Ηρακλείου και Μεταμόρφωσης πραγματοποίησαν
την 1η Δεκέμβρη εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Οι αντιλαϊκές εξελίξεις στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας και οι επιπτώσεις τους στη γυναίκα», στο ΚΕΠ Νέας Ιωνίας, με ομιλήτρια τη Μαριάνθη Αλειφε-
ροπούλου-Χαλβατζή, α' αντιπρόεδρο της ΟΓΕ.

Η Ομάδα Γυναικών Λαμίας πραγματοποίησε στις 2 Δεκέμβρη παράσταση διαμαρτυρίας στο διοικητή
του Νοσοκομείου Λαμίας με θέμα τις δυσκολίες στην πρόληψη, στην προστασία και την αποκατάσταση
της υγείας των λαϊκών γυναικών και των οικογενειών τους.

Ο Πανδημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Θεσσαλονίκης διοργάνωσε στις 3 Δεκέμβρη εκδήλωση
στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, με θέμα: «Επαγγελματικές ασθένειες, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
και ο ρόλος της δημόσιας και δωρεάν Υγείας στη ζωή των γυναικών και των οικογενειών τους».

Παράσταση διαμαρτυρίας διοργάνωσε η Ομάδα Γυναικών Κατερίνης στις 20 Νοέμβρη στο δημαρ-
χείο, με θέμα την κατάσταση στους παιδικούς σταθμούς. Όπως επισημαίνουν, «ο παιδικός σταθμός είναι
δικαίωμα κάθε παιδιού. Οι γονείς και οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς έχουν υποχρέωση να υπε-
ρασπιστούν το δικαίωμα των παιδιών στον παιδικό σταθμό».
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Οι Ομάδες και Σύλλογοι Γυναικών του νομού Ηρακλείου Κρήτης κατήγγειλαν την προκλητική
στάση τεχνικής εταιρείας, η οποία όχι μόνο έχει αφήσει απλήρωτη για μήνες έγκυο υπάλληλό της, αλλά
την τρομοκρατεί για να παραιτηθεί από τη δουλειά της και τα εργασιακά της δικαιώματα.
Επίσης, στις 11 Οκτώβρη πραγματοποίησαν εκδήλωση με θέμα: «Οι σύγχρονες ανάγκες μητέρας και παι-
διού σε Υγεία-Πρόνοια», στο χώρο της Παλιάς Λαχαναγοράς.

Στο Δημοτικό Ωδείο Δράμας πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοέμβρη η εκδήλωση για τα 41 χρόνια από τον
ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Δράμας ως φόρο τιμής
στον αγώνα του λαού μας σε όλη τη διάρκεια της Χούντας.
Στην εκδήλωση, που είχε τίτλο «Νοέμβρης 1973: Ανεκπλήρωτα αιτήματα και επίκαιρα συνθήματα. Ο
αγώνας συνεχίζεται», ο Νίκος Θ. Γεωργιάδης, ιστορικός εκπαιδευτικός και κεντρικός ομιλητής, αναφέρ-
θηκε ανάμεσα σε άλλα στα 41 χρόνια που πέρασαν από εκείνες τις μέρες και στον ξεσηκωμό του Πολυ-
τεχνείου που συνεχίζει να αποτελεί πηγή έμπνευσης και αγώνα για το λαό.
Μετά από μια απαγγελία του ποιήματος «Αν θέλεις να λέγεσαι Άνθρωπος» του Τ. Λειβαδίτη και ένα
μικρό μουσικό δρώμενο από την πολιτιστική ομάδα του Κ. Νευροκοπίου, η Μ. Μάλλη, μέλος του ΔΣ
του Συλλόγου Γυναικών Δράμας, στο τέλος της εκδήλωσης ανανέωσε το ραντεβού για τις 27 Νοέμβρη,
για τη μεγάλη πανελλαδική πανεργατική απεργία, τονίζοντας ότι ο αγώνας συνεχίζεται και τα οράματα
των αγωνιστών του αντιδικτατορικού αγώνα παραμένουν επίκαιρα, ζωντανεύουν στις μάχες του σήμερα
για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Ο Σύλλογος Γυναικών Κηφισιάς-Ερυθραίας πραγματοποίησε, στις 15 Νοέμβρη, εκδήλωση με
θέμα: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας - Προστασία της υγείας της γυναίκας», με ομιλήτρια τη Μαριάνθη
Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή.

O Σύλλογος Προοδευτικών Γυναικών Αμαρουσίου πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Γυναίκα
και Φασισμός» στις 7 Νοέμβρη στα γραφεία του, στο «Στέκι Εργαζομένων και Νεολαίας», με ομιλήτρια
την Καλλιόπη Μπουντούρογλου.

Ο Σύλλογος Γυναικών Χολαργού-Παπάγου διοργάνωσε εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: «Η ανεργία
και η φτώχεια δεν πρέπει να είναι το μέλλον μας», στις 19 Οκτώβρη, στο δημαρχείο Χολαργού. Στην εκ-
δήλωση έγινε προβολή της ταινίας «Τα σταφύλια της οργής».

Εκδήλωση διοργάνωσε η Ομάδα Λοκρών στις 12 Οκτώβρη με θέμα «Τι σχολείο θέλουμε;» στην αί-
θουσα του παλιού Δημοτικού Σχολείου Λάρυμνας.

Στη μνήμη του Βαγγέλη Ρουμελιώτη, συζύγου της προέδρου του Συλλόγου μας, Βούλας
Μήτσου, ο οποίος «έφυγε» πρόσφατα από κοντά μας, προσφέρουμε στην Ομοσπονδία Γυ-
ναικών Ελλάδας 30 ευρώ.

Το ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Χαλανδρίου



Σώπα, μη μιλάς, είναι ντροπή
κόψ’ τη φωνή σου σώπασε επιτέλους 
κι αν ο λόγος είναι αργυρός, η σιωπή είναι χρυσός.
Τα πρώτα λόγια που άκουσα από παιδί, 
έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, 
μου λέγανε: «Σώπα.»
Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή, 
μου λέγανε: «εΕσένα τι σε νοιάζει; Σώπα!»
Με φιλούσε το πρώτο κορίτσι που ερωτεύτηκα και μου λέγανε: 
«Κοίτα μην πεις τίποτα, σςςς… σώπα!»
Κόψε τη φωνή σου και μη μιλάς, σώπαινε. 
Κι αυτό βάσταξε μέχρι τα είκοσί μου χρόνια.
Ο λόγος του μεγάλου η σιωπή του μικρού.
Έβλεπα αίματα στο πεζοδρόμιο, 
«Τι σε νοιάζει εσένα;» μου λέγανε, «θα βρεις τον μπελά σου, σώπα».
Αργότερα φωνάζανε οι προϊστάμενοι 
«Μη χώνεις τη μύτη σου παντού, 
κάνε πως δεν καταλαβαίνεις, σώπα.»
Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά, 
η γυναίκα μου ήταν τίμια κι εργατική και ήξερε να σωπαίνει. 
Είχε μάνα συνετή, που της έλεγε: «Σώπα.»
Σε χρόνια δίσεκτα οι γονείς, οι γείτονες με συμβουλεύανε: 
«Μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τίποτα. Σώπα». 
Μπορεί να μην είχαμε με δαύτους γνωριμίες ζηλευτές, 
με τους γείτονες, μας ένωνε όμως το Σώπα.
Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα οι επάνω, σώπα οι κάτω, 
σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. 
Σώπα οι δρόμοι οι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. 
Κατάπιαμε τη γλώσσα μας. 
Στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. 
Φτιάξαμε το σύλλογο του «Σώπα» και μαζευτήκαμε πολλοί. 
Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγκή!
Πετύχαμε πολλά, φτάσαμε ψηλά, μας δώσανε παράσημα, 
τα πάντα κι όλα πολύ. 
Εύκολα, μόνο με το Σώπα. 
Μεγάλη τέχνη αυτό το «Σώπα». 
Μάθε το στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στην πεθερά σου 
κι όταν νιώσεις ανάγκη να μιλήσεις ξερίζωσε τη γλώσσα σου 
και κάν’ την να σωπάσει. 
Κόψ’ την σύρριζα. Πέτα την στα σκυλιά. 
Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά.
Δε θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις κι αμφιβολίες. 
Δε θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά να μιλάς, 
χωρίς να μιλάς να λες «έχετε δίκιο, είμαι σαν κι εσάς». 
Αχ! Πόσο θα ’θελα να μιλήσω, ο κερατάς.
Και δε θα μιλάς, θα γίνεις φαφλατάς, 
θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς.
Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ’ την αμέσως. 
Δεν έχεις περιθώρια. Γίνε μουγκός. 
Αφού δε θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις: Κόψε τη γλώσσα σου. 
Για να είμαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά μου 
ανάμεσα σε λυγμούς και σε παροξυσμούς κρατώ τη γλώσσα μου, 
γιατί νομίζω πως θα ’ρθει η στιγμή που δε θ’ αντέξω 
και θα ξεσπάσω και δε θα φοβηθώ και θα ελπίζω 
και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγγο, 
με έναν ψίθυρο, με ένα τραύλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει:
Μίλα! 

Σώπα

Αζίζ Νεσίν
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