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Αγαπητή αναγνώστρια.

40 χρόνια ΟΓΕ! 40 χρόνια αγωνιστικής δράσης, για τα δικαιώματα των γυναικών,
για την ισοτιμία και τη χειραφέτησή τους!

Η Ομοσπονδία μας γίνεται μια νέα γυναίκα 40 χρονών. 40 χρόνια στον καθη-
μερινό αγώνα για την επιβίωση, για τη δουλειά, για τα δικαιώματα της γυναίκας της
λαϊκής οικογένειας, για το μέλλον το δικό της και των παιδιών της. 

Από τα σπλάχνα μας βγήκαν αγωνίστριες που υπηρέτησαν πιστά τα συμφέροντα
των γυναικών του καθημερινού μόχθου. Εργάτριες, αγρότισσες, επιστημόνισσες,
αυτοαπασχολούμενες. Όλες πάλεψαν και παλεύουν χωρίς σταματημό. Είμαστε μπρο-
στά στην κινητοποίηση, στο συλλαλητήριο, στην απεργία. Αντιπαλεύουμε με όλη
μας τη δύναμη τις επιθέσεις των ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ και των ελληνικών κυβερνήσεων
ενάντια στις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων. 

40 χρόνια μέσα από τη ζωή και δράση των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ
διαπαιδαγωγήθηκαν και διαπαιδαγωγούνται οι νέες γυναίκες, η μαθήτρια, η φοιτή-
τρια, η εργαζόμενη μητέρα, με τα ιδανικά του αγώνα κάτω από τη σημαία των δικών
τους συμφερόντων: Χιλιάδες νέα κορίτσια βαδίζουν το δρόμο του αταλάντευτου
αγώνα. 

Αγαπητή αναγνώστρια.

Οι ΟΓΕδίτισσες ερχόμαστε από πολύ μακριά. Σε καλούμε να μας γνωρίσεις και
να παλέψεις μαζί μας!

Συνεχίζουμε ανυποχώρητα!
της Σύνταξης
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ)
40 χρόνια αγωνιστικής πορείας

του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος της χώρας μας (1976-2016)

Μαιρήνη Στεφανίδη,
Πρόεδρος της ΟΓΕ  

Μ ε σεμνή περηφάνια αναλογιζόμαστε τα 40 χρόνια
συνεχών αγώνων μας για την ισοτιμία και τη χειρα-

φέτηση των γυναικών του καθημερινού μόχθου. 
Είμαστε εδώ οι γυναίκες της ΟΓΕ, κρατώντας γερά τη

σκυτάλη που παραλάβαμε από τις αγωνίστριες της ΠΟΓ
(Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών – 1946), της ΠΔΕΓ
(Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών – 1948),
της ΠΕΓ (Πανελλήνια Ένωση Γυναικών – 1964) που διέ-
λυσε η Χούντα το 1967. Αυτή τη σκυτάλη και τις παρακα-
ταθήκες από τους λαϊκούς αγώνες, μέσα στους οποίους
οι γυναίκες ήταν παρούσες, διαφύλαξαν οι αγωνίστριες
που στις 20 Ιούνη του 1976 συγκρότησαν την ΟΓΕ, το
ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα του τόπου μας, αμέσως
μετά από την 7χρονη δικτατορία. 

Ήταν οι γυναίκες που έσμιξαν πριν 40 χρόνια αποφα-
σισμένες να μπουν μπροστά και ν’ ανοίξουν δρόμους για
την ισοτιμία και τα δικαιώματα των γυναικών του καθη-
μερινού μόχθου, των γυναικών που εισπράττουν βά-
ναυσα την εργασιακή εκμετάλλευση και τη φυλετική κα-
ταπίεση στην εκμεταλλευτική κοινωνία που ζούμε.  

Από την ίδρυσή μας ξεκαθαρίσαμε την ταυτότητά μας.
Η ΟΓΕ είναι μια διαφορετική οργάνωση, γιατί ασχολείται
με όλες τις πλευρές και πτυχές που αφορούν τη γυναικεία
ανισοτιμία, και όχι περιορισμένα και επιλεκτικά με κάποιες
πλευρές. Επιδιώκουμε την οργάνωση των γυναικών, τη
συμμετοχή τους στις αποφάσεις και στη δράση. Στόχος
μας είναι η ανάπτυξη της γυναικείας πρωτοβουλίας στο
κίνημα. Δεν περιοριζόμαστε σε διαβήματα και πιέσεις,
από τα πάνω, χωρίς τη συμμετοχή των γυναικών των Συλ-
λόγων και των Ομάδων μας. Μέσα από το συλλογικό και
οργανωμένο αγώνα, διαπαιδαγωγείται η γυναίκα αγωνί-
στρια. 

Σπέρνουμε το σπόρο της αγωνιστικής διεκδίκησης σε
σύγκρουση με τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, για
να διαμορφώσουμε τις κοινωνικές και οικονομικές προ-
ϋποθέσεις για τη γυναικεία ισοτιμία. Η ανισότιμη θέση
της γυναίκας είναι πρόβλημα κοινωνικό, με ταξική και φυ-
λετική φύση. Έχει σημαδέψει την ταξική εκμεταλλευτική
κοινωνία γιατί είναι γέννημά της και θα εξαλειφθεί πλή-
ρως μόνο με την κατάργησή της.

Δε βιώνουν, βέβαια, με τον ίδιο τρόπο όλες οι γυναίκες

τις φυλετικές ανισοτιμίες και διακρίσεις. Αυτές που συ-
ναντούν εμπόδια στην καθημερινή κοινωνική ζωή και
δράση είναι οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου. Σε
αυτές απευθύνει αγωνιστικό κάλεσμα η ΟΓΕ, επιδιώκον-
τας ιδιαίτερα τη δραστηριοποίηση των εργαζόμενων γυ-
ναικών και μέσα από τα ταξικά προσανατολισμένα σω-
ματεία, αλλά και την κινητοποίηση των σωματείων για τις
ανάγκες των γυναικών.

Ταυτόχρονα αντιπαρατεθήκαμε με το ρεύμα του νεο-
φεμινισμού που θεωρεί ως αιτία της ανισοτιμίας την αν-
δροκρατούμενη πατριαρχική κοινωνία και αντιπαρέρχεται
την ταξική διάσταση του γυναικείου ζητήματος. Επικεν-
τρώνει τη δράση του μόνο πάνω στις φυλετικές διακρί-
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σεις και επιδοτείται αδρά. Συγχρόνως, αντικρούουμε και
τις νέες αντιεπιστημονικές θεωρίες, που διδάσκονται όχι
μόνο στις νέες γυναίκες, αλλά γενικά στους νέους. Στο
όνομα της δήθεν «ελευθερίας», της ατομικότητας, συγ-
κροτούνται άκρως αντιδραστικές θεωρίες, που αρνούνται
τα βιολογικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων και τη με-
ταξύ τους σχέση στη διαδικασία της τεκνοποίησης. Έτσι,
αναπαράγουν προβλήματα επικοινωνίας, συμπεριφοράς
κ.ά. ανάμεσα στα δύο φύλα, που η ρίζα τους βρίσκεται
εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια  πίσω, στην πρώτη εκμεταλ-
λευτική κοινωνία. 

Ο δρόμος μας δεν υπήρξε ποτέ
στρωμένος με χαλί

Στις δεκαετίες του ’70 και ’80 υπήρξε ανάταση. Αφενός
λόγω των εκσυγχρονισμών που είχε ανάγκη το εκμεταλ-
λευτικό σύστημα για να έχει τη γυναίκα ως φθηνότερη ερ-
γατική δύναμη. Αφετέρου λόγω των παραχωρήσεων
κάτω από την επήρεια των σκληρών αγώνων του εργατι-
κού και του γυναικείου κινήματος και την πίεση των κα-
τακτήσεων που απολάμβαναν οι γυναίκες, οι λαοί των
σοσιαλιστικών χωρών. Αυτές οι κοινωνίες στην πράξη
για πρώτη φορά έφεραν πρωτοφανή δικαιώματα για τη
γυναίκα: Έμπρακτη αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της
μητρότητας, συμμετοχή στην κοινωνική εργασία με δί-
κτυο κρατικών υποδομών και υπηρεσιών για τη στήριξη
της οικογένειας, προστασία του γυναικείου οργανισμού
από επαγγελματικό κίνδυνο, περιορισμοί στη νυχτερινή

εργασία των γυναικών, απελευθέρωση της γυναίκας από
την «αποβλάκωση» του ατομικού νοικοκυριού.

Όμως τα χρόνια που ακολούθησαν, ακόμα και οι πε-
ριορισμένες κατακτήσεις που είχαμε οι γυναίκες του κα-
θημερινού μόχθου στην Ελλάδα, πάρθηκαν πίσω από το
κεφάλαιο, την ΕΕ και τις ελληνικές κυβερνήσεις. 

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ, δε συμβι-
βάστηκε με τις απώλειες του λαού σε δικαιώματα, μι-
σθούς. Ανυποχώρητος συνεχίζει να είναι ο αγώνας μας
ενάντια στην ΕΕ των μονοπωλίων και την εξουσία τους. 

Αλλά και σήμερα, που βιώνουμε νέα επιδείνωση στη
ζωή μας κι ετοιμάζεται η νέα «φάση» της αντιλαϊκής επί-
θεσης σε Ασφαλιστικό, εργασιακά, φορολογικό, η ΟΓΕ
στέλνει αγωνιστικό μήνυμα, αντάξιο της 40χρονης δια-
δρομής της: «Δε συμβιβαζόμαστε να ζούμε από τα κοι-
νωνικά παντοπωλεία και με τα κουπόνια σίτισης. Διεκδι-
κούμε να πάρουμε πίσω ό,τι χάσαμε εμείς και οι οικογέ-
νειές μας. Διεκδικούμε όσα μας αξίζουν και μας στερεί το
κίνητρο του κέρδους, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις: Το δι-
καίωμα στη δουλειά, στη μητρότητα, στον ελεύθερο
χρόνο, το μέλλον το παιδιών μας.» 

Δεν είμαστε μόνες μας

Η δράση μας συναντιέται με τη δράση δεκάδων σωμα-
τείων, Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων που συσπει-
ρώνονται στο ΠΑΜΕ, με τους μικρούς εμπόρους, τους
αυτοαπασχολούμενους/ες που συσπειρώνονται σε συλ-
λόγους, επιτροπές της ΠΑΣΕΒΕ, με τους φτωχούς αγρό-
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τες από τους αγροτικούς συλλόγους και τις Ομοσπονδίες
τους, τις επιτροπές αγώνα που συσπειρώνονται με τα αι-
τήματα της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Μπλό-
κων, με τη δράση των σπουδαστριών και  σπουδαστών
του ΜΑΣ. Αυτός ο κοινός μας αγώνας ανοίγει το δρόμο
για τη μόνη ελπιδοφόρα διέξοδο. Αυτή είναι η δική μας
συμμαχία, που δεν παζαρεύει τα λαϊκά συμφέροντα. 

40 χρόνια τώρα, πίσω από κάθε μεγάλη ή μικρή κατά-
κτηση των γυναικών, βρίσκουμε τη συμβολή των αγώνων
της ΟΓΕ για: το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία
με όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, η ανα-
γνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας, η ίση
αμοιβή για ίση δουλειά, τα επιδόματα μητρότητας και το-
κετού, οι άδειες εγκυμοσύνης και λοχείας, το δικαίωμα
όλων των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς, τα δικαιώ-
ματα της αγρότισσας, της  αυτοαπασχολούμενης, η αλ-
λαγή του οικογενειακού δικαίου, κινητοποιήσεις για την

Δημόσια και Δωρεάν Υγεία-Πρό-
νοια, την Παιδεία, τον Πολιτι-
σμό, το Περιβάλλον και την ποι-
ότητα ζωής, τα ΜΜΕ, τα ναρκω-
τικά, τη βία, την πορνεία, την
αποκάλυψη της ναζιστικής οργά-
νωσης ΧΑ και την απομόνωσή
της στις γειτονιές. Τελειωμό δεν
έχει η ποικιλομορφία των θεμά-
των και οι πρωτότυπες μορφές
δράσης και διάδοσης των ιδεών
μας. 

Χιλιάδες οι γυναίκες που κρά-
τησαν τις σημαίες και τα πανό της

ΟΓΕ, που κρέμασαν τις πικέτες, που μοίρασαν υλικό διεκ-
δίκησης, που στόλισαν πλατείες και χώρους εκδηλώ-
σεων, τοιχοκόλλησαν τις αφίσες της, έπαιξαν θέατρο,
τραγούδησαν σε χορωδίες, πήραν το λόγο να υποστη-
ρίξουν τις θέσεις της μέσα και έξω από τη χώρα. Αδιά-
κοπη η προσπάθεια της ΟΓΕ να μπολιαστεί η γυναίκα και
πολιτιστικά με τις αξίες του ριζοσπαστικού γυναικείου κι-
νήματος 

40 χρόνια τώρα στεκόμαστε αλληλέγγυες στους λαούς
και τις γυναίκες που δέχτηκαν και δέχονται τις ιμπεριαλι-
στικές επιθέσεις και αποκλεισμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ.

Στα 40 χρόνια της δράσης της η ΟΓΕ απέδειξε ότι βρί-
σκεται διαρκώς σε αγωνιστική ετοιμότητα απέναντι στα
σχέδια των ιμπεριαλιστικών κέντρων. Αντιτάχτηκε και αν-
τιτάσσεται σε οποιαδήποτε εμπλοκή της Ελλάδας στους
σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Καταγγέλ-
λει τη φιλειρηνική υποκρισία των κυβερνήσεων που παίρ-
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νουν μέρος σε ανοιχτές και καλυμμένες ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις. 

Η διοργάνωση ημερίδας από την ΟΓΕ, Συντονίστρια
Οργάνωση της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας
Γυναικών (ΠΔΟΓ) για την Ευρώπη, με θέμα: «Η ιμπερια-
λιστική επιθετικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και ο
κίνδυνος ενός γενικευμένου πολέμου. Η στάση των ορ-
γανώσεων της ΠΔΟΓ μπροστά σε ένα τέτοιο ενδεχό-
μενο» άνοιξε το ζήτημα. Συμμετείχαν αντιπρόσωποι από
γυναικείες οργανώσεις-μέλη της ΠΔΟΓ, από την Ευρώπη
και τις αραβικές χώρες. Και μέσα από την κεντρική εισή-
γηση της ΟΓΕ καταγράφτηκε η ανυποχώρητη θέση της
ΟΓΕ: Οι λαοί πρέπει να παλεύουν ενάντια στην καταπίεση
και τη βία της άρχουσας τάξης της χώρας τους, που τους
σέρνει στον πόλεμο ή στη στήριξη της άλλης όψης του
ίδιου νομίσματος, της ειρήνης με το πιστόλι στον κρό-
ταφο.   

Το μήνυμα αυτό είναι επίκαιρο όσο ποτέ! Οι γυναίκες
των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ το μεταφέρουν
απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την Ελλάδα, μέσα από εκδηλώ-
σεις για τις εξελίξεις με τον πόλεμο και το προσφυγικό.
Το μεταφέρουν στις χιλιάδες γυναίκες πρόσφυγες που
βρίσκονται στη χώρα μας, εγκλωβισμένες, μαζί με τα παι-
διά τους, με βάση τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-
Τουρκίας, που υπέγραψε και η ελληνική κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Σηκώνουμε ακόμα πιο ψηλά τη σημαία
του αγώνα και συνεχίζουμε!

Όλες οι αγωνίστριες αυτών των 40 χρόνων, του λαού
γυναίκες, της δουλειάς μαχήτριες και της ζωής δημιουρ-
γοί, είναι οι γυναίκες του σύγχρονου ριζοσπαστικού γυ-
ναικείου κινήματος στον τόπο μας. Με συνέπεια και συλ-
λογικότητα τραβάμε το δρόμο του αγώνα, κόντρα στο
ρεύμα.

Συνεχίζοντας το βηματισμό των 40 χρόνων αγώνα σή-
μερα σηκώνουμε ψηλά, ακόμα πιο ψηλά τη σημαία του
οργανωμένου αγώνα ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα που
προωθεί η συγκυβέρνηση. Είμαστε αποφασισμένες να
υπερβούμε τις δυσκολίες. Με αγωνιστική αισιοδοξία, πεί-
σμα και πίστη στο δίκιο του αγώνα, συνεχίζουμε για να
φτάσουμε πλατιά στις εργαζόμενες και άνεργες, τις γυναί-
κες του μικρομάγαζου, τις αγρότισσες, τις νέες γυναίκες.
Να τις εντάξουμε στο μετερίζι του ριζοσπαστικού γυναι-
κείου κινήματος. Σε αυτόν τον ελπιδοφόρο δρόμο να βά-
λουμε εμπόδια στη νέα αντιλαϊκή θύελλα. Με το βλέμμα
στη νέα γενιά, στις νέες μητέρες, να εμπνεύσουμε με το
σύνθημα: «Στην οργάνωση και αγωνιστική διεκδίκηση,
με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας, για τη γυναικεία ισο-
τιμία, βρίσκεται η δύναμή μας.»

ΖΗΤΩ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΟΓΕ!
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ΡΟΖΑ ΙΜΒΡΙΩΤΗ
Η δασκάλα, η παιδαγωγός, η αγωνίστρια

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

Μ ια μεγάλη μορφή του λαϊκού,
αλλά και του γυναικείου κινή-

ματος, είναι η Ρόζα Ιμβριώτη, η δα-
σκάλα, η παιδαγωγός, η αγωνίστρια,
που έβαλε κι αυτή το δικό της «λιθα-
ράκι» για καλύτερη μόρφωση, για
κοινωνικά δικαιώματα, για προ-
άσπιση της ειρήνης, για την πραγμα-
τική ισοτιμία των γυναικών.

Η Ρόζα Ιμβριώτη γεννήθηκε το
1898 στην Αθήνα, όπου και πέθανε
το 1977. Από το 1920 έως το 1930
εργάστηκε ως καθηγήτρια φιλόλογος
σε Γυμνάσια. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα
γυμνασιάρχης. Η εγγραφή της στον
Εκπαιδευτικό Όμιλο1 και η στενή συ-
νεργασία της με τον Δημήτρη Γληνό
ήταν μια πολιτική επιλογή, γιατί προ-
τίμησε ν’ αγωνιστεί μαζί με το λαό και
για το λαό, αντί ν’ απολαμβάνει κοι-
νωνικές θέσεις και καταξίωση από το
κατεστημένο. 

Παράλληλα δραστηριοποιείται και στο γυναικείο κί-
νημα, αρχικά ως στέλεχος και ιδρυτικό μέλος του Συνδέ-
σμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας.

Το οικοδόμημα του Εκπαιδευτικού Ομίλου καταρρέει
με τα «Μαρασλειακά»2 και μαζί του και η αναγέννηση της
παιδείας όπως την είχαν οραματιστεί οι ιδρυτές του. Η
Ιμβριώτη απολύεται το 1924 και επανέρχεται στην υπη-
ρεσία το 1926. Το 1927 συνεργάζεται πάλι με τον Γληνό
και παίρνει δυσμενή μετάθεση στην επαρχία. Μεταξύ
1930-1933 μετεκπαιδεύεται με το σύντροφό της Γιάννη
Ιμβριώτη στο Παρίσι και το Βερολίνο. 

Το 1943 ήταν μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της
ΕΠΟΝ και το 1944 πηγαίνει στην «Ελεύθερη Ελλάδα»3,
όπου συνεχίζει την εργασία που άρχισε με τον Γληνό. Με
τους συνεργάτες της Κώστα Σωτηρίου και Μιχάλη Παπα-
μαύρο αναλαμβάνουν το πρόγραμμα της ΠΕΕΑ4 για μια
«Δημοκρατική Παιδεία». Της αναθέτουν τη διεύθυνση
του Παιδαγωγικού Φροντιστηρίου της Τύρνας. Αναλαμ-
βάνει επίσης τη συγγραφή του αναγνωστικού «Αετό-
πουλα».

Το 1945 απολύεται. Το 1946 δραστηριοποιείται στην

επανίδρυση του Νέου Εκπαιδευτικού
Ομίλου, συμμετέχει στο φροντιστή-
ριο της ΕΠΟΝ και στη σύνταξη της
εφημερίδας της «Νέα Γενιά». Γίνεται
Γενική Γραμματέας της Πανελλαδικής
Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΟΓ) και
πρωτοστατεί στην οργάνωση του Α΄
Πανελλήνιου Συνεδρίου Γυναικών.
Εκλέγεται δε μέλος του Συμβουλίου
της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών.

Στο Συνέδριο της ΠΟΓ πήραν
μέρος 213 σωματεία (επαγγελματικά,
επιστημονικά, φιλανθρωπικά και καλ-
λιτεχνικά), που έστειλαν 639 αντι-
προσώπους απ’ όλη την Ελλάδα. Ση-
μαντικό ήταν το ψήφισμα που εξέ-
δωσε το Συνέδριο και το οποίο πα-
ραδόθηκε στη Βουλή και αφορούσε
την ανάγκη αναγνώρισης των πολιτι-
κών δικαιωμάτων των γυναικών.

Τρεις βασικοί σκοποί της ίδρυσης
της ΠΟΓ και οι οποίοι συζητήθηκαν και στο Συνέδριο:
α) Η πολιτική, κοινωνική και κοινωνική ισοτιμία της γυ-

ναίκας με τον άντρα.
β) Η προστασία της μάνας και του παιδιού.
γ) Η άμυνα κατά του φασισμού και η εμπέδωση της ειρή-

νης.
Το 1948 η Ρ. Ιμβριώτη εξορίζεται στο Τρίκερι. Αν και

καρδιοπαθής, υπομένει βασανισμούς και κακουχίες, αλλά
δε λυγίζει. Αντίθετα, προσπαθεί να δημιουργήσει καλύ-
τερες συνθήκες κράτησης τόσο στο πρακτικό επίπεδο
(βελτίωση συσσιτίου, οργάνωση κοινωνικής εργασίας)
όσο και στο μορφωτικό επίπεδο, με εκλαϊκευμένα μαθή-
ματα γενικής ιστορίας και γεωγραφίας με μορφή διαλέ-
ξεων.

Το 1950 απαλλάσσεται από το στρατοδικείο από τις
κατηγορίες που την βάραιναν και συνεχίζει τη δράση της.

Συμμετέχει στο Α΄ Παναθηναϊκό Συνέδριο για το παιδί
και γίνεται μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΔΑ,
από την οποία αποχώρησε όταν διαπιστώνει ότι στρά-
φηκε σε αντικομμουνιστικές πρακτικές.

Συνέταξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΚΕ και σε
όλες τις φάσεις της ζωής της εργάστηκε με ζήλο και αυτα-
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πάρνηση για την εκπαίδευση. Στο Φροντιστήριο της Τύρ-
νας έλεγε ότι: «Χρειάζεται να φτιάξουμε ανθρώπους,
αλλά πρώτα πρέπει εμείς να γίνουμε άνθρωποι».

Πάντα είχε την έγνοια για το δρόμο που θα έπρεπε ν’
ακολουθήσει η νέα γενιά. Χαρακτηριστικά είναι τα παρα-
κάτω λόγια της: «Νέες της Ελλάδας, ακούτε τη φωνή απ’
τις παλιές γενιές. Θ’ αναρωτιέστε: Τι σχέση μπορούμε να
έχουμε εμείς, οι άνθρωποι του παρόντος και του μέλλον-
τος, με σας, τους ανθρώπους του παρελθόντος; Σας
απαντούμε με το στόμα του Τσέχοφ: Καμιά! Εκτός από
τούτη ’δώ, ότι από τις ψυχές αυτές, τις σακατεμένες και πε-
θαμένες, βγήκατε εσείς, ο νέος κόσμος […] Πεινάσαμε, πο-
νέσαμε, ματώσαμε, βασανιστήκαμε, όμως με όρθια την
ψυχή και το νου καταφέραμε ν’ ανεβούμε σκαλί-σκαλί τη
δύσκολη κλίμακα της λευτεριάς και της αλήθειας. Τώρα θ’
ανεβείτε σεις πιο ψηλά για να εξασφαλίσετε τη λευτεριά
και την αλήθεια. Σας καλεί ολόκληρη η ανθρωπότητα να
εκπληρώσετε το ύψιστο χρέος σας, να σώσετε τον κόσμο
από τον αφανισμό, να εξασφαλίσετε την ΕΙΡΗΝΗ.»

Αυτό το μήνυμα απεύθυνε σ’ ένα άρθρο της με τίτλο:
«Τα σημερινά κορίτσια, οι αυριανές γυναίκες» η Ρόζα Ιμ-
βριώτη, η δασκάλα, η αγωνίστρια της εθνικής απελευθέ-
ρωσης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας θεωρεί τη Ρόζα Ιμ-
βριώτη «ως ένα αγκωνάρι, και αυτό γιατί η πρωτοπόρα
Ρόζα, μαζί με άλλες φωτισμένες γυναίκες, ίδρυσαν την
Πανελλαδική Ομοσπονδία Γυναικών (ΠΟΓ) το Μάη του
1946 [...] Σήμερα πισωγυρίζουμε σε εποχές τραγικές για
τις γυναίκες. Όμως δεν έχουμε περιθώρια γι’ αποστρά-
τευση. Και πάλι θα πολεμήσουμε [...] με όλες μας τις δυ-
νάμεις όπως εκείνες τότε, όπως οι νέες αύριο…» Σ’ αυτά
τα λόγια της πρώην αντιπροέδρου της ΟΓΕ, Άσπας Μαν-
δηλαρά, σε εκδήλωση προς τιμή της Ρόζας Ιμβριώτη, απο-
τυπώνονται οι άρρηκτοι δεσμοί που συνδέουν την ΟΓΕ
με τη μεγάλη αγωνίστρια.

Την ιδρυτική διακήρυξη της εργασιακής επιτροπής για
την ίδρυση της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας το 1976
υπέγραψαν 99 προσωπικότητες των τεχνών, των γραμ-

μάτων, αλλά και αγωνιστές. Από αυτούς, οι 54 συμμετεί-
χαν στην Ιδρυτική Συνέλευση με παρουσία ή με μήνυμα.
Μέσα σ’ αυτούς ήταν και η Ρόζα Ιμβριώτη, η οποία απεύ-
θυνε στις εργασίες της Ιδρυτικής Συνέλευσης το παρα-
κάτω μήνυμα:

«Χαιρετίζω με συγκίνηση και με βαθιά πίστη την ίδρυση
της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Γυναικών.

Η συσπείρωση έγινε το σύνθημά μας.
Πιάσαμε, φίλες, το σφυγμό της εθνικής μας, μα και της

παγκόσμιας θέλησης.
Σας συγχαίρομαι κι εγώ, η βετεράνα, και όσες ζουν

ακόμα, μα κι εκείνες που είναι κάτω από το χώμα.
Είμαστε περήφανες για σας. Πήρατε τη δάδα από τα

χέρια μας.
Είχαμε κι εμείς από το 1920 αγωνιστεί για τη συσπεί-

ρωση των γυναικών.
Ζητούσαμε ολοένα περισσότερο όσο περνούσε ο χρό-

νος, χέρι με χέρι με τους άντρες, τη συσπείρωση, για να
λυθούνε όλα τα προβλήματα του εργαζόμενου λαού, για
να χτίσουμε φράγμα κατά της βίας και του φασισμού.

Φίλες, μπορούμε. Εμείς οι γυναίκες είμαστε πάνω από
το μισό πληθυσμό της Γης. Έχουμε πια ώριμη πολιτική συ-
νείδηση, έχουμε τη θέλησή μας και μπορούμε να επηρεά-
σουμε τις τύχες του κόσμου.

[...]
Συσπείρωση, συσπείρωση των γυναικών για ν’ ανθίσει

η αγάπη και η χαρά της ζωής.
Εύχομαι επιτυχία στο ιστορικής σημασίας έργο σας.» 
Δύο χρόνια, αργότερα το 1978, στο πλαίσιο του 1ου

Συνεδρίου της, η ΟΓΕ διοργάνωσε εκδήλωση, στο δήμο
της Αθήνας, στη μνήμη της αγωνίστριας Ρόζας Ιμβριώτη
που είχε φύγει από τη ζωή.

Οι νέες γυναίκες, οι νέες αγωνίστριες, ακολουθώντας
τα βήματα πρωτοπόρων γυναικών του γυναικείου και γε-
νικότερα του λαϊκού κινήματος, πρέπει ν’ αντλήσουν όχι
μόνο παραδείγματα αγωνιστικότητας, αλλά και την πεποί-
θηση ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Αφήνει τη
σπορά του για να θερίσουν και οι επόμενες γενιές.

1 Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ιδρύθηκε το 1910 στην Αθήνα από λογοτέχνες, εκαπιδευτικούς και πολιτικούς. Ανάμεσά τους περιλαμβά-
νονταν οι Γληνός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, Γαβριηλίδης, Δραγούμης, Καζαντζάκης, Καρκαβίτσας, Μαβίλης κ.ά. Ο αρχικός στόχος
του Ομίλου ήταν η συγγραφή διδακτικών βιβλίων στη δημοτική και η σύσταση ενός πρότυπου Δημοτικού Σχολείου που θα εφάρμοζε
τις παιδαγωγικές ιδέες του δημοτικιστικού κινήματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
2 Με τα «Μαρασλειακά» ξεκίνησε μια γενικευμένη επίθεση εναντίον του εκπαιδευτικού δημοτικισμού. Το 1924, και ενώ η Ρ. Ιμβριώτη
εργαζόταν ως καθηγήτρια Ιστορίας στο Μαράσλειο, υπό τη διεύθυνση του Αλ. Δελμούζου, κατηγορήθηκε για «υλιστική διδασκαλία»
εξαιτίας της συζήτησης στο μάθημά της του βιβλίου του Γ. Κορδάτου για την Επανάσταση του 1821.
3 Ο όρος χαρακτηρίζει τις περιοχές που είχαν απελευθερωθεί από τον ΕΛΑΣ στη διάρκεια της Κατοχής, πριν ακόμη αποχωρήσουν από
την κατεχόμενη Ελλάδα οι Γερμανοί κατακτητές.
4 Η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) ήταν η περίφημη «Κυβέρνηση του Βουνού», που ιδρύθηκε στις 10.3.1944 στη
Βίνιανη της Ευρυτανίας με πρωτοβουλία του ΕΑΜ.
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H ΟΓΕ συγκροτείται το 1976 από τους δεκάδες συλ-
λόγους που ξεφύτρωναν από το 1975 στις συνοι-

κίες, στα χωριά και στις πόλεις της χώρας. Συγκεντρώνει
στις γραμμές της γυναίκες με διαφορετικές πολιτικές πε-
ποιθήσεις, αλλά με ένα κοινό: Τον καθημερινό μόχθο
στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο θρανίο. Μέσα σε
αυτό το εύφορο αγωνιστικό έδαφος η ΟΓΕ ξεκινάει τα
πρώτα της βήματα. Βήματα δύσκολα και βασανιστικά,
αλλά σταθερά προσανατολισμένα στις κοινωνικοπολιτι-
κές εξελίξεις που θ’ ανοίξουν το δρόμο για την ισοτιμία
και την απελευθέρωση της γυναίκας.

Στη 40χρόνη πορεία της, πρώτο της μέλημα ήταν και
είναι το δικαίωμα των γυναικών στην εργασία με πλήρη
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, γιατί μόνο τότε
ανοίγει σταθερά ο δρόμος και γι’ άλλες κατακτήσεις:

«Από το 1978, με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της
συνταγματικής επιταγής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία,
η ΟΓΕ δηλώνει ότι αποτελεί νίκη των εργαζόμενων γυναι-
κών, αλλά η άνιση αμοιβή εξακολουθεί να διαιωνίζεται.
Τα οικογενειακά επιδόματα δε δίνονται στις εργαζόμενες
γυναίκες και δεν υπάρχουν τα ίδια κριτήρια για την επαγ-
γελματική εξέλιξη ανδρών και γυναικών.» 

Στις 10 -11 Μάρτη 1984 διοργανώνει Πανελλαδική Συ-
νάντηση για την εργαζόμενη στη Θεσσαλονίκη, με κεν-
τρικό σύνθημα: «Ενωμένες αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα

στη δουλειά και στη ζωή. Όχι στην ανεργία – Όχι στους
εξοπλισμούς.»

«Από τους κύριους λόγους της συνάντησης ήταν το γε-
γονός ότι όλο και περισσότερες γυναίκες χάνουν τη δου-
λειά τους, όλο και περισσότερες εργαζόμενες με το κομ-
μάτι, όλο και περισσότερες νέες εργαζόμενες υφίστανται
προσβλητικές εμπειρίες. Και αυτά κάτω από την απειλή της
απόλυσης, της θέσης σε διαθεσιμότητα, του φόβου της
ανεργίας, αυτού του αποφασιστικού παράγοντα για να πε-
ράσουν όλες οι αυθαιρεσίες και η άρνηση της ισοτιμίας
στη γυναίκα», αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα.

«Δουλεύω φασόν σχεδόν 15 χρόνια. Δεν υπήρχαν στη
γειτονιά μου παιδικοί σταθμοί ν’ αφήσω τα δυο μικρά μου
παιδιά. Δεν είχα μητέρα, δεν είχα κανέναν να μου τα κρατή-
σει. Έτσι αναγκάστηκα να πάρω μια μηχανή μεταχειρισμένη
και ν’ αρχίσω να δουλεύω στο σπίτι, από το 1972...»

Οι γυναίκες δούλευαν όλη μέρα, ενώ παράλληλα μαγεί-
ρευαν, ντάντευαν, γηροκομούσαν. Αυξήθηκε ο αριθμός
των παιδιών και των ηλικιωμένων που δούλευαν φασόν,
γιατί, στην πραγματικότητα, η δουλειά αυτή, στις περισ-
σότερες περιπτώσεις, «αγκάλιαζε» θανάσιμα όλη την οι-
κογένεια. Η υγεία των φασονιστριών μέρα με τη μέρα χει-
ροτέρευε, με κυρίαρχα τα προβλήματα στη μέση, τις αρ-
θρώσεις, τη σπονδυλική στήλη, αλλά και τις σοβαρές αλ-
λεργίες, αναπνευστικές και άλλες, από τη σκόνη και το
χνούδι που γέμιζε όλο το σπίτι.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας επανειλημμένα κα-
τήγγειλε τις απαράδεκτες εργασιακές συνθήκες του φασόν
που ξαναγύριζαν τη γυναίκα στο σπίτι, στην απομόνωση,
στη σιωπή. Έκανε προσπάθεια καταγραφής των προβλη-
μάτων, ανοίγοντας τη συζήτηση με τις γυναίκες φασονί-
στριες μέσω των Συλλόγων της. Το ριζοσπαστικό γυναι-
κείο κίνημα ανέδειξε στις λεπτομέρειές του το νέο πολυ-
πλόκαμο σύστημα εκμετάλλευσης της γυναικείας εργατικής
δύναμης. Φώτισε από πολλές πλευρές τις συνέπειές του.
Οι εργάτριες δούλευαν ανασφάλιστες κατά κύριο λόγο,
ενώ απολύονταν, για να τους ανατεθεί η ίδια δουλειά με
χειρότερους όρους. Επιπλέον, μια καινούργια στρατιά ερ-
γαζόμενων γυναικών, άνεργων ως τότε, πιάνονταν στη
μέγκενη του νέου εργασιακού μεσαίωνα.

Η ΟΓΕ στις 6-7.3.1986 διοργανώνει συμπόσιο με θέ-
ματα φασόν, μερική απασχόληση νέες τεχνολογίες και
απασχόληση, με συνδικάτα από τη Βουλγαρία και ομο-
σπονδίες από τη Γερμανία.

40 χρόνια αγώνας
για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών

Μαρία Φιλανταράκη,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Το Νοέμβρη του 1987, λίγο πριν το 4ο Συνέδριό της,
αναλαμβάνει δράση να ενημερώσει τις γυναίκες για τα δι-
καιώματα τους, εκδίδοντας μια καλαίσθητη έκδοση με
τίτλο «Τι δικαιούμαι». Καταγράφει αναλυτικά τους νόμους
και τις διατάξεις που αφορούν δικαιώματα γυναικών και
καλεί κάθε γυναίκα που θέλει να μη μείνουν στα χαρτιά οι
κατακτήσεις να ενημερωθεί και να υπερασπιστεί τα κεκτη-
μένα για το δικαίωμα της γυναίκας στην εργασία. Το γυ-
ναικείο και το εργατικό κίνημα έδωσε μάχες, όπως, π.χ.,
για την ίση αμοιβή, την υπογραφή της 103 (Διεθνής Σύμ-
βαση για τη μητρότητα), την ίση αμοιβή με τον αγρότη και
προσωπική σύνταξη της αγρότισσας.

Πρόκειται για μια μικρή εισαγωγή στα εφιαλτικά κεφά-
λαια που θα ακολουθούσαν, αφού οι εργαζόμενες γυναί-
κες βίωναν ό,τι στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ονό-
μαζε (ως ιδανικό και ζητούμενο για τη σύγχρονη γυναίκα)
«συγκερασμό επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρε-
ώσεων»!

Δράση ενάντια στην ευρωενωσιακή
επίθεση στο δικαίωμά μας στην εργασία

Το 1993 το ΔΣ της ΟΓΕ αποφασίζει ν’ ασχοληθεί με το
θέμα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τις προοπτικές της,
καθώς και τις επιδράσεις αυτής στις γυναίκες της χώρα μας.
Πολύ νωρίς διαπιστώνει ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δε
χωρά τις ανάγκες των γυναικών, γιατί κοστίζουν: «Μέσω
των όρων της σύγκλισης που έχουν επιβληθεί από τη Συν-
θήκη του Μάαστριχτ για την οικονομία της χώρας μας, οι
γυναίκες θα αποτελούν όλο και πιο πολύ τα μαζικά θύματα
μιας αντικοινωνικής πολιτικής, που θα χτυπά τα όσα θετικά
μέτρα υπάρχουν για τις γυναίκες, και ταυτόχρονα θα απο-
κλείεται η δυνατότητα διεύρυνσής τους […]

Η πορεία για την ισοτιμία χρειάζεται μια φιλολαϊκή οι-
κονομική και κοινωνική πολιτική ανάπτυξης που θα εξα-
σφαλίζει το δικαίωμα στην εργασία, θα αναγνωρίζει έμ-
πρακτα την κοινωνική προσφορά της μητρότητας και θα
κατοχυρώνει τα δικαιώματα των γυναικών. Με δυο λόγια,
μια πολιτική που θα έχει στο κέντρο της προσοχής της τον
άνθρωπο και τις ανάγκες του.»

Το 1996, η ΟΓΕ διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Ίσες
ευκαιρίες για τις γυναίκες στην ΕΕ ή ανεργία και κοινωνικός
αποκλεισμός», ενώ λίγο αργότερα, το 1999 διοργανώνει
ημερίδα με θέμα: «Εργασιακά δικαιώματα και κοινωνική
πολιτική δε χωρούν στην ΟΝΕ». 

«Τι σημαίνει τελικά για τις γυναίκες της χώρας μας, τις
γυναίκες της πόλης και της υπαίθρου, αυτός ο εθνικός στό-
χος της ένταξής μας στην ΟΝΕ; Τι σημαίνει τελικά για τις
γυναίκες ανταγωνιστικότητα, παγκοσμιοποίηση, ελεύθερη
αγορά; Σημαίνει αναδιαρθρώσεις και ρυθμίσεις, αντεργα-
τικούς, αντιασφαλιστικούς, αντιπαιδαγωγικούς και ανθυ-
γιεινούς νόμους. Το κυρίαρχο είναι ότι όλες αυτές οι λε-
γόμενες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή οι αρνητικές αλλαγές σε
θεσμούς και νόμους, στέλνουν ολοταχώς τις γυναίκες
πίσω στον περασμένο αιώνα, στη σκιερή γωνιά της κοι-
νωνίας, πίσω στη συντήρηση, στις σκοταδιστικές αντιλή-
ψεις», καταγράφεται στα πρακτικά της ημερίδας.

Το Φλεβάρη του 2009, στο πλαίσιο της μηνιάτικης πα-
ναττικής συνάντησης των Συλλόγων και των Ομάδων της
Αττικής, πραγματοποίησε άλλο ένα σεμινάριο με θέμα:
«Εργάσιμος Χρόνος (Έκθεση Σέρκας. Ενεργός - Ανενερ-
γός χρόνος)», εκτιμώντας ότι είναι αναγκαίο να κατανοή-
σουν οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος
τους τρόπους που μηχανεύεται η κυρίαρχη τάξη για την
όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης
των εργαζομένων.

Όλα αυτά τα 40 χρόνια, οι γυναίκες της ΟΓΕ «σηκώ-
νουν ψηλά τα πανό» σε κάθε απεργιακή, αγωνιστική κινη-
τοποίηση. Δίνει το μαχητικό, διεκδικητικό «παρών» στο
υπουργείο Εργασίας, αλλά κυρίως απέναντι στη μεγαλο-
εργοδοσία, εκεί που ξεσπούν αγώνες, στους τόπους δου-
λειάς απ’ άκρη σ’ άκρη στην Ελλάδα.
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Η ΟΓΕ βρίσκεται μπροστά στο προσκλητήριο των αγώ-
νων για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα, με διάφορες
μορφές πάλης. Άλλοτε με κινητοποιήσεις διεκδικώντας
μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, άλ-
λοτε με παραστάσεις διαμαρτυρίας για τις διακρίσεις σε
βάρος γυναικών στους εργασιακούς χώρους, για τη νυ-
χτερινή βάρδια, για την καταστρατήγηση ακόμα και των
στοιχειωδών μέτρων προστασίας της μητρότητας, των ιδι-
αίτερων αναγκών των γυναικών λόγω του ρόλου τους
στην αναπαραγωγική διαδικασία. Άλλοτε πάλι με δελτία
Τύπου και πλατιά διάδοσή τους στις γυναίκες των λαϊκών
οικογενειών καταγγέλλει την εφαρμογή του συνεχούς και
αποδεσμευμένου ωραρίου των καταστημάτων, επισημαί-
νοντας τις επιπτώσεις που θα έχει στις εργαζόμενες. Από
το 1988 μέχρι σήμερα, που καταστρατηγείται η κυριακά-
τικη αργία στο εμπόριο, χιλιάδες εμποροϋπάλλοι, ιδιαί-
τερα οι γυναίκες, βιώνουν με τραγικό τρόπο τη δουλειά
ήλιο με ήλιο, την ορθοστασία, την πλήρη αποδιοργάνωση
του ελεύθερου χρόνου, της οικογενειακής ζωής. Αυτός

είναι ο βαρύς «φόρος» για να αυξάνουν τα κέρδη των με-
γαλεμπόρων. 

Όλα αυτά τα χρόνια η ΟΓΕ βρέθηκε σε χώρους δου-
λειάς που ξεσπούν αγώνες απ’ άκρη σ’ άκρη σε όλη την
Ελλάδα, βρέθηκε στο πλευρό κάθε απολυμένης καταγγέλ-
λοντας την εργοδοτική τρομοκρατία και απαιτώντας την
επαναπρόσληψή της. 

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ ιδιαίτερα συμπα-
ραστάθηκαν στις εργαζόμενες της Σεξ Απίλ, του ΜΙΝΙΟΝ,
της ΕΤΜΑ, της Triumph, της Sex Form, της Sprider, της
Phone Μarketing, της Fintexport, του Mikel, στην επι-
τροπή αγώνα γυναικών χαλυβουργών, του ATLANTIC,
της απολυμένης μητέρας με ειδικές ανάγκες στο δήμο Τρί-
πολης, των απολυμένων από το ΚΕΑΤ, την απολυμένη από
την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, στον αγώνα των καθαριστριών των δη-
μόσιων σχολείων. Στηρίζει κάθε διεκδίκηση που στόχο
έχει τη διασφάλιση του αδιαπραγμάτευτου δικαιώματος
όλων στη μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Πάνω: Μινιόν, 1988.
Κάτω: Fintexport, 2012.
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«Οι γυναίκες θέλουμε σταθερή δουλειά.
Όχι απασχόληση και σύγχρονη σκλαβιά!»

Βροντοφωνάζουν οι γυναίκες της ΟΓΕ σε κάθε κινητο-
ποίηση, διεκδικώντας εργασία αλλά κι ελεύθερο χρόνο
για εμάς και τις οικογένειές μας. Δε συμβιβαζόμαστε με το
μοίρασμα του 8ώρου ανάμεσα στους νέους και στις νέες
στα 4ωρα, την εποχική δουλειά, τα 5μηνα προγράμματα
ανακύκλωσης της ανεργίας, τις συμβάσεις μίας μέρας ή τις
συμβάσεις έργου, που γενικεύτηκαν στις συνθήκες της οι-
κονομικής καπιταλιστικής κρίσης. Αυτή είναι η σύγχρονη
μισθωτή σκλαβιά, για γυναίκες και άντρες, η σύγχρονη ανι-
σοτιμία της γυναίκας που την σπρώχνει στην «ισότητα»
στα πιο υποβαθμισμένα εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα σε σχέση με τον άντρα.

Η παραγωγικότητα της εργασίας έχει αυξηθεί και δημι-
ουργεί τη δυνατότητα να δουλεύουμε όλες και όλοι, με
λιγότερο χρόνο εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς.
Βασική προϋπόθεση για να τα κατακτήσουμε είναι η ορ-
γάνωση, ο μαζικός συλλογικός αγώνας σε σύγκρουση με
τα μονοπώλια, τις πολιτικές της ΕΕ και των κυβερνήσεων.
Για μια κοινωνία στην οποία οι εργαζόμενες και ο εργα-
ζόμενοι θα πάρουν στα χέρια τους τον πλούτο που παρά-
γουν και στο επίκεντρο θα είναι οι σύγχρονες ανάγκες της
λαϊκής οικογένειας. Σε αυτές τις οικονομικές και κοινωνι-
κές συνθήκες μπορεί να συνδυαστεί αρμονικά η συμμε-
τοχή της γυναίκας στην κοινωνική εργασία με τη μητρό-
τητα, η κατάκτηση της πραγματικής γυναικείας ισοτιμίας.  

Συνεχίζουμε ασυμβίβαστα!



Α πό την Ιδρυτική Συνέλευσή της, η Ομοσπονδία Γυ-
ναικών Ελλάδας έθεσε ως ένα από τα κύρια καθή-

κοντά της τη σύνδεση της δράσης της με τον πολιτισμό,
και ειδικότερα με την τέχνη. Ο στόχος ήταν να δοθεί μια
κατεύθυνση, ν’ ανοιχτεί ένας δρόμος που θα οδηγούσε
τις γυναίκες στις οποίες απευθυνόταν στη χαρά της γνώ-
σης και στην απόλαυση του ωραίου. Ήταν ανάγκη των
καιρών. Οι γυναίκες από τα λαϊκά στρώματα είχαν δυ-
σκολότερη πρόσβαση στα προϊόντα της τέχνης, ενώ αν-
τικειμενικά διέθεταν λιγότερο χρόνο, ως αποτέλεσμα της
διπλής τους καταπίεσης που συντηρούσε την ανισοτιμία
τους. Όμως ο πολιτισμός και η τέχνη είναι όχι μόνο ερ-
γαλεία, αλλά και ισχυρά όπλα του λαού που τον ενι-
σχύουν στην πάλη του.

Η τέχνη, σε ένα σημαντικό κομμάτι της, εκφράζει τις συν-
θήκες ζωής και δράσης των μαζών στις πιο δύσκολες,
αλλά και μεγαλειώδεις ιστορικές στιγμές των αγώνων τους
προς την πρόοδο και, ταυτόχρονα, συμβάλλει στη δια-
μόρφωση της συνείδησης των μαζών αυτών με την αμε-
σότητά της. Στα 40 χρόνια ζωής και δράσης του, το ριζο-
σπαστικό γυναικείο κίνημα, κομμάτι του εργατικού, λαϊκού
κινήματος, σάρκα από τη σάρκα του, ζυμώθηκε με ένα πλή-
θος γυναικών. Τις προσέγγισε και την προσέγγισαν, τις
διαμόρφωσε και την διαμόρφωσαν, τις οδήγησε στο με-
τερίζι του καθημερινού αγώνα για ισοτιμία και χειραφέ-
τηση και ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό. Με αυτές τις
γυναίκες, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας περπάτησε
χέρι με χέρι. Μαζί γεμίσαμε τους δρόμους του αγώνα,
αλλά και τις αίθουσες των θεάτρων και των κινηματογρά-
φων. Σηκώσαμε ψηλά τις σημαίες της ΟΓΕ και τραγουδή-
σαμε, κάνοντας δική μας την ανάσα των μεγάλων δημι-
ουργών του λαού μας. Αντισταθήκαμε με σθένος στις
προσπάθειες της άρχουσας τάξης να μας αποκόψει από τα
προϊόντα της «αληθινής τέχνης», σπρώχνοντάς μας βίαια
στην πολιτιστική παρακμή. Υψώσαμε αναχώματα απέναντι
στα «πολιτιστικά» τους απορρίμματα, δίνοντας βήμα
στους αληθινούς εργάτες της γραφίδας και του χρωστήρα,

στους βιοπαλαιστές της τέχνης που με άπειρο κόπο τιθα-
σεύουν τις λέξεις ή τις νότες, την κίνηση ή το λόγο… 

Μικρό «πολιτιστικό» ημερολόγιο

Το Νοέμβρη του 1989 (13/11), η ΟΓΕ κατέθεσε αίτημα
για να φτιαχτεί λέσχη πολιτισμού, ώστε να προβάλλεται η
γυναικεία δημιουργία και να μπορεί η γυναίκα να έρχεται
σε επαφή με το βιβλίο, τη ζωγραφική κλπ. 

Κατ’ επανάληψη αξιοποίησε τα Συνέδριά της, ώστε ο
εκάστοτε χώρος διεξαγωγής τους να λειτουργεί και σαν
έκθεση της εικαστικής δημιουργίας των μελών της και
άλλων δημιουργών που είχαν δωρίσει τα έργα τους. 

Το 2003, η ΟΓΕ οργάνωσε καμπάνια με θέμα «Αντί-
σταση στην Τηλεβαρβαρότητα» που κορυφώθηκε με ημε-
ρίδα, στο πλαίσιο του γιορτασμού της Μέρας της Γυναί-
κας, καταδεικνύοντας την τηλεοπτική υποκουλτούρα και
αναδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη το ριζοσπαστικό
γυναικείο κίνημα να την αντιπαλέψει με όλες του τις δυνά-
μεις. 

Το παραδοσιακό κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας
της ΟΓΕ συνοδεύτηκε σταδιακά από εκδηλώσεις τιμής για
γυναίκες από το χώρο της τέχνης και της επιστήμης, που
το έργο τους υπηρετούσε την πρόοδο και την κοινωνική
δικαιοσύνη. 

Το 2005, η ΟΓΕ έδωσε τη δική της διάσταση στη θέαση,
προβάλλοντας ντοκιμαντέρ εσωτερικής παραγωγής με
τίτλο «Η γυναίκα μέσα από την τέχνη».

Το 2006 ακολούθησε το αφιέρωμα «Ωδή στη Γαλάτεια
Καζαντζάκη». 

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας τίμησε εν ζωή αρκε-
τές γυναίκες για την προσφορά τους στην τέχνη. Ενδει-
κτικά αναφέρονται η Πέπη Δαράκη και η Ιφιγένεια Χρυσο-
χόου (λογοτεχνία), η Τερψιχόρη Παπαστεφάνου και η
Δανάη Στρατηγοπούλου (μουσική).

Οργανώθηκαν «Πολιτιστικοί Περίπατοι» σε αρχαιολο-
γικούς χώρους και μουσεία (Αρχαία Αγορά, Εθνικό Αρ-
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

40 χρόνια ζωής και δράσης…
…και στον Πολιτισμό!

Η τέχνη ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας.
Πάμπλο Πικάσο, 1881-1973

Εύη Κοντόρα,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ



χαιολογικό Μουσείο) και «Πολιτιστικές Εκδρομές», όπως
στα Αμπελάκια της Λάρισας, για την επίσκεψη στο Μου-
σείο Περιόδου 1940-1949, και στην αρχαία Επίδαυρο,
για την παρακολούθηση των Βατράχων του Αριστοφάνη.

Στη διάρκεια των τεσσάρων δεκαετιών της ύπαρξής της,
η ΟΓΕ επισκέφτηκε πολλές θεατρικές σκηνές, δίνοντας την
ευκαιρία στα μέλη, τις φίλες και τους φίλους της να παρα-
κολουθήσουν αξιόλογες παραστάσεις έργων μιας μεγάλης
γκάμας συγγραφέων, Ελλήνων και ξένων (Δημήτρης
Ψαθάς, Γιώργος Διαλεγμένος, Μάρσα Νόρμαν, Ρίτσαρντ
Νας, Καν Τεμπά, Νικολάι Γκόγκολ, Μπέρτολτ Μπρεχτ,
Ντάριο Φο κ.ά.).

Εκατοντάδες σελίδες της Σύγχρονης Γυναίκας και του
Δελτίου της ΟΓΕ αφιερώθηκαν σε θεωρητικά ζητήματα
πολιτισμού. Επί 4 δεκαετίες, μέσα από τα έντυπα αυτά
έγινε προσπάθεια να προβληθεί η αληθινή τέχνη, που καλ-
λιεργεί στον άνθρωπο τη βαθύτερη συνείδηση της ανθρω-
πιάς του, της δύναμής του να υποτάξει τη φύση και την κοι-
νωνία στις ανάγκες του, που διαμορφώνει τον άνθρωπο-
δημιουργό της «μοίρας» του. 

Δεκάδες βιβλιοπαρουσιάσεις ελληνικών και ξένων λο-
γοτεχνικών βιβλίων (για μεγάλους και για παιδιά), κι άλλες
τόσες προτάσεις για κινηματογράφο, θέατρο, μουσική,
εκθέσεις ζωγραφικής και μουσεία βρήκαν τη θέση τους
στα μέσα ενημέρωσης του ριζοσπαστικού γυναικείου κι-
νήματος. Χιλιάδες αναγνώστριες ανακάλυψαν ή γνωρίστη-
καν λίγο περισσότερο με το έργο που πρόσφεραν στην
ανθρωπότητα οι πιο γενναίοι και συνειδητοί καλλιτέχνες
αγωνιστές. Ο Ρίτσος, ο Βάρναλης, ο Καββαδίας, ο Καμπα-
νέλης, ο Αζίζ Νεσίν, ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, ο Άντον Τσέ-

χοφ, η Έλλη Αλεξίου, η Βάσω Κατράκη, η Κατερίνα Χα-
ριάτη, η Δόμνα Σαμίου, η Γεωργία Σάνδη, η Κέτε Κόλβιτς,
η Λέτα Μπουλού, ανάμεσα σε πολλούς άλλους και άλλες,
χάρισαν στις γυναίκες δροσερές ανάσες δημιουργίας. Με-
γάλος αριθμός διηγημάτων για ενηλίκους, αλλά και μικρές
ιστορίες ή παραμύθια για παιδιά φιλοξενήθηκαν στις σε-
λίδες αυτών των εντύπων.

Η ΟΓΕ αξιοποίησε και τις καινούργιες επικοινωνιακές
δυνατότητες, με αναρτήσεις θεμάτων τέχνης και πολιτι-
σμού στην ιστοσελίδα της (Φλεβάρης 2013 - Γενάρης
2015).

Τα τελευταία χρόνια, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας,
για να ενισχύσει τις πρωτόβουλες δράσεις των Συλλόγων
και των Ομάδων της στο στήσιμο εκδηλώσεων που απευ-
θύνονται σε παιδιά μικρότερων και μεγαλύτερων ηλικιών,
συγκεντρώνει αρχείο παλαιότερης, σύγχρονης και πρω-
τότυπης καλλιτεχνικής δημιουργίας (ταινίες, θεατρικά
έργα, βιβλία, ομαδικά παιχνίδια). Παράλληλα, επεξεργά-
ζεται ειδικά προγράμματα για τις νέες ηλικίες με αρωγό το
κομμάτι εκείνο της τέχνης που αποκαλύπτει την πραγματι-
κότητα, εμπνέει αισιοδοξία, βοηθά στη δημιουργία ορά-
ματος για τον καινούργιο κόσμο του μέλλοντος. 

Κυψέλη ερασιτεχνικής δημιουργίας

Σημαντική σε όγκο και ποικιλία είναι η πολιτιστική δημι-
ουργία που αναδύθηκε όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την
καθημερινή δράση και τους αγώνες των Συλλόγων και των
Ομάδων της ΟΓΕ. Οι γυναίκες έγραψαν, σκηνοθέτησαν
κι έπαιξαν σε θεατρικές παραστάσεις, εξέθεσαν τα έργα
ζωγραφικής και τα χειροτεχνήματά τους, πρόβαλαν ται-
νίες, δημιούργησαν χορωδίες, τμήματα χορευτικά και λέ-
σχες ανάγνωσης, βοήθησαν να δημιουργηθούν αντίστοι-
χες ερασιτεχνικές ομάδες για παιδιά. Οργάνωσαν επισκέ-
ψεις σε μουσεία και θέατρα, εκδρομές και ταξίδια στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό. Ακόμα και τις εποχές των δυσκο-
λιών και των πισωγυρισμάτων του κινήματος, οι Σύλλογοι
και οι Ομάδες της ΟΓΕ υπήρξαν μια δραστήρια κυψέλη πα-
ραγωγής γνήσιας λαϊκής δημιουργίας, βγαλμένης κατευ-
θείαν από τη ζωή.

Συνεχίζουμε…

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας δεν «κλείνει κύκλους»
σε καμία δράση της. Για το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα
δεν υπάρχει τέλος, αλλά καινούργιες αφετηρίες σε μια συ-
νεχόμενη διαδρομή. Δεν αναγνωρίζει τερματικούς σταθ-
μούς, αλλά αναγκαίες στάσεις για τον απαραίτητο ανεφο-
διασμό.

Σα στάση ανεφοδιασμού ας λογαριαστεί κι ο μικρός
αυτός απολογισμός με αφορμή τα 40 χρόνια ζωής και
δράσης της ΟΓΕ. Σε καμιά περίπτωση σαν επετειακή ανα-
δρομή! 

Συνεχίζουμε…

40 χρόνια ΟΓΕ
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Σ τα μέσα του Απρίλη ο Μπόνο, ο γνω-
στός τραγουδιστής των U2, υπέγραψε
άρθρο στους Τάιμς της Νέας Υόρκης «για

την προσφυγική κρίση». Είναι ώρα, υποστηρίζει,
να αναληφθεί δράση. Δράση αντίστοιχη με αυτή
του σχεδίου Μάρσαλ. «Επειδή η προσφυγική
κρίση δεν είναι προσωρινή … Οι ΗΠΑ και άλλα
αναπτυγμένα έθνη πρέπει να δράσουν έξυπνα
και να κινηθούν γρήγορα …» Γι’ αυτό προτείνει
καταρχάς να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια…
οι θύτες στα θύματά τους. Κατά δεύτερο, «να
βοηθηθούν οι χώρες που τους φιλοξενούν να
μην τους βλέπουν σα βάρος, αλλά σαν όφελος
… να δουν τους πρόσφυγες σαν εργατικά
χέρια». Δηλαδή «μέσα από αναπτυξιακή βοήθεια
και εμπορικές συμφωνίες», όπως ονομάζει με
άλλα λόγια το νέο σχέδιο Μάρσαλ, ν’ αποτελέ-
σουν οι πρόσφυγες πηγή κερδών για τους επι-
χειρηματικούς ομίλους. Όσο για τις ίδιες τις
χώρες «που βασανίζονται από τις συγκρού-
σεις», σ’ αυτές πρέπει να προσφερθεί «αναπτυ-
ξιακή βοήθεια … για να μην πέσουν σε κατά-
σταση πλήρους ανομίας … ελεγχόμενες, για πα-
ράδειγμα, από ισλαμιστικές δυνάμεις». 

Ο Μπόνο δεν κρύβει ότι μεταφέρει τις από-
ψεις των αξιωματούχων της Παγκόσμιας Τράπε-
ζας και του ΔΝΤ για να επαναληφθεί σήμερα «το
πιο μεγαλοφυές», όπως το χαρακτηρίζει, «σχέ-
διο των Αμερικανών, το Σχέδιο Μάρσαλ». 

Το Σχέδιο Μάρσαλ αποτέλεσε ένα πολύτιμο
όπλο στα χέρια των ιμπεριαλιστών για να ισχυ-
ροποιηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και η
εξουσία τους το 1948 μετά από το Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο στην Ευρώπη και ιδιαιτέρως στην
Ελλάδα. 

Η «επιστράτευση» του Μπόνο από την άρ-
χουσα τάξη για να προπαγανδίσει τα σημερινά
της σχέδια δε γίνεται τυχαία. Χρειάζονται τη συ-
ναίνεση των λαών στα βρόμικα σχέδιά τους.
Πρέπει να δικαιολογηθούν οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις, αυτές που ήδη γίνονται και αυτές
που ετοιμάζονται. Αλλά και ν’ αποδεχτούν οι
λαοί ότι το προσφυγικό είναι ένα πρόβλημα που
δε θα λυθεί άμεσα. 

Ο Μπόνο και όλοι οι απολογητές του ιμπε-
ριαλισμού δεν αναρωτήθηκαν ποτέ γιατί άραγε
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους
εκατομμύρια άνθρωποι; Γιατί θέτουν τις ζωές
τους σε κίνδυνο φεύγοντας μακριά από τον
τόπο τους; 

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο
της προσφυγιάς οξύνεται από τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και τους πολέμους. Έτσι η επέμβαση
του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν οδήγησε στο
10πλασιασμό των Αφγανών που εισέρχονται
στη χώρα μας κάθε χρόνο, σε σχέση με αυτούς
που εισέρχονταν στην Ελλάδα πριν την επέμ-
βαση. Η επέμβαση και η κατοχή στο Ιράκ οδή-
γησε σε 20πλασιασμό των Ιρακινών που έρχον-
ται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, σε σχέση με πριν.
Ο πόλεμος που εκτυλίσσεται εδώ και πέντε χρό-
νια στη Συρία είναι αυτός που οδήγησε
10.000.000 Σύρους στην προσφυγιά, κάποιοι
εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους έχουν βρει προ-
σωρινά καταφύγιο σε άλλες περιοχές στην ίδια
τους τη χώρα, ενώ 2.000.000 έως 3.000.000
είναι πρόσφυγες στις όμορες χώρες και πάνω
από 500.000 έχουν φτάσει στις χώρες της ΕΕ. 

Η Ελλάδα έχει γίνει η χώρα-πέρασμα λόγω της
γεωγραφικής της θέσης. Περισσότεροι από
1.000.000 πρόσφυγες πέρασαν στην Ευρώπη το

Οι πρόσφυγες…
και το νέο σχέδιο Μάρσαλ
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2015. Από αυτούς οι 900.000 περίπου πέρασαν
από την Ελλάδα. Το 2016 το 55% αυτών που
μπήκαν στην Ελλάδα ήταν γυναίκες και παιδιά.

Η Μεσόγειος έχει γίνει αποθήκη ψυχών.
Μέσα στο 2015 οι αγνοούμενοι στη Μεσόγειο
έφτασαν τους 3.700, εκ των οποίων οι 700 στο
Αιγαίο. Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίζονται.
Η τραγωδία δεν έχει τέλος. 

Οι τελευταίες αποφάσεις της ΕΕ του Φλεβάρη
και του Μάρτη του 2016, σε συνεργασία με την
Τουρκία, που συνυπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, καταδικάζουν χιλιάδες απελπισμέ-
νους πρόσφυγες να βρίσκονται εγκλωβισμένοι
στη χώρα μας, παρά τη θέλησή τους, πίσω από
τα κλειστά σύνορα. Οι ίδιες αποφάσεις επιχει-
ρούν να καταστρατηγήσουν το προσφυγικό δί-
καιο που αποτελούσε μια κατάκτηση και συμ-
βολή της Σοβιετικής Ένωσης και της επίδρασης
που αυτή άσκησε μετά από το Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο. Έτσι οι πρόσφυγες μετονομάζονται σε
«παράτυπους μετανάστες», υπόκεινται σε δια-
κρίσεις ανάλογα με το αν βομβαρδίστηκε ή όχι
η πόλη τους, κρατούνται, απελαύνονται με φαστ
τρακ διαδικασίες πίσω στην κόλαση του πολέ-

μου. Και γίνονται μπαλάκι του πινγκ-πονγκ στο
πιο άθλιο παιχνίδι μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας,
σύμφωνα με το οποίο, για κάθε Σύρο που θα
επιστρέφει από την Ελλάδα στην Τουρκία, ένας
Σύρος θα μετεγκαθίσταται από την Τουρκία
στην ΕΕ, μέχρι να συμπληρωθεί το όριο των
72.000.

Η επαναφορά της εφαρμογής του Κανονι-
σμού του Δουβλίνου σημαίνει πρακτικά ότι οι
πρόσφυγες υποχρεούνται να καταθέσουν την
αίτηση ασύλου στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι οι
πρόσφυγες δε θα μπορούν να καταθέσουν αί-
τημα ασύλου σε όποια χώρα επιθυμούν. Μάλι-
στα, συζητούν να επαναφέρουν στη χώρα μας
όλους όσοι είχαν ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα
και τώρα βρίσκονται σε άλλες χώρες της ΕΕ. 

Εννοείται πως οι συνθήκες διώξεως και παρα-
νομίας θα δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα
με επιπτώσεις στον ντόπιο πληθυσμό, στα
νησιά, στην ενδοχώρα, στα σύνορα με άλλες
χώρες. 

Οι χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται ήδη
στην Ελλάδα, αλλά και όσοι θα εξακολουθή-
σουν να έρχονται, θα παραμένουν εγκλωβισμέ-
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νοι, τη στιγμή που το πρόγραμμα επιλεκτικής με-
τεγκατάστασης από την Ελλάδα σε άλλα κράτη
της ΕΕ ενός ελάχιστου αριθμού προσφύγων
προχωράει με ρυθμούς πραγματικά χελώνας.

Το άνοιγμα και το κλείσιμο των συνόρων θα
γίνεται με ένα κατά βάση κριτήριο: Την εξυπηρέ-
τηση των σχεδιασμών και των συμφερόντων
των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών ομίλων. Η άρ-
χουσα τάξη χωρών όπως η Γερμανία και η Σουη-
δία θέλουν να εξασφαλίσουν φτηνό εργατικό
δυναμικό, με κάποιες όμως «προδιαγραφές».
Να είναι επίσης νέο σε ηλικία και σχετικά μορ-
φωμένο. Ο μηχανισμός μετεγκατάστασης προ-
σφύγων από την Ελλάδα σε άλλα κράτη της ΕΕ,
που δεν έχει μπει ακόμα επί της ουσίας σε εφαρ-
μογή, αποσκοπεί ακριβώς μετά από το ορμητικό
κλείσιμο των συνόρων να ελέγξει, σύμφωνα με
τις επιθυμίες του κεφαλαίου, τη ροή των προ-
σφύγων. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι χρειάζονται
πρόσφυγες. Όχι όλους όμως, ούτε όλους μαζί. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της βαρβαρότη-
τας που θ’ αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες στα
κράτη-μέλη της ΕΕ είναι η περίπτωση της Δανίας,
που ψήφισε ήδη νόμο σύμφωνα με τον οποίο
οι πρόσφυγες θα αμείβονται με το 1/3 του βα-
σικού μισθού, ενώ οι εργοδότες που θα τους
απασχολούν θα παίρνουν και επιχορήγηση!

Όλα αυτά εξηγούν γιατί, την ώρα που οι Ευ-
ρωπαίοι ιμπεριαλιστές και οι συμμαχοί τους εξα-
πέλυαν πόλεμο κατά της Συρίας, καλωσόριζαν
τους Σύρους πρόσφυγες στην ΕΕ. Και τώρα είναι
ακριβώς οι ίδιοι που κλείνουν τα σύνορα, εγ-
κλωβίζουν αυτούς τους ανθρώπους και τους
αναγκάζουν να ζουν κάτω από ιδιαίτερα επικίν-
δυνες συνθήκες.

Οι μηχανισμοί καταστολής και φακελώματος
της ΕΕ, που ευθύνονται για τα πλαφόν, τις ποσο-
στώσεις, τις απελάσεις, τους συνοριακούς ελέγ-
χους με στόχο τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες, είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται και για
την καταστολή του εργατικού, λαϊκού κινήματος.
Τέτοιοι μηχανισμοί είναι η Σένγκεν, η FRONTEX,
το Δουβλίνο, η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή -
Ακτοφυλακή, η οποία μάλιστα θα μπορεί να
επεμβαίνει στα σύνορα χωρίς την άδεια του κρά-
τους-μέλους που ανήκουν τα σύνορα. Είναι εν-
δεικτικό ότι η Σένγκεν δεν υπόσχεται ανοιχτά σύ-

νορα χωρίς διαβατηριακούς ελέγχους, όπως
προπαγάνδιζε η κυβέρνηση και η ΕΕ, αλλά ένα
διαρκή ηλεκτρονικό έλεγχο για επεξεργασία και
ανταλλαγή στοιχείων του πληθυσμού.

Την ίδια ώρα, πάνω στις πλάτες των προσφύ-
γων βλέπουμε να έχει στηθεί ένα ολόκληρο φα-
γοπότι από διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις (ΜΚΟ). Μετά από τόσους μήνες έντασης
του προσφυγικού προβλήματος, ο ακριβής
αριθμός των ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται
στα ελληνικά νησιά, παραμένει άγνωστος. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία της ΕΕ, πάνω από 10 δισ.
ευρώ δίνονται κάθε χρόνο από τον προϋπολο-
γισμό της σε πολυπλόκαμα δίκτυα διάφορων
ΜΚΟ που έρχονται να υποκαταστήσουν τις ανα-
γκαίες δημόσιες υποδομές, την ευθύνη του κρά-
τους. Εκτός της επιχειρηματικής δράσης καλύ-
πτουν και διάφορες άλλες… δράσεις, όπως μυ-
στικών υπηρεσιών, λαθρεμπορίου, διακίνησης
ναρκωτικών, όπλων, οργάνων και ανθρώπων.
Οι «αλληλέγγυοι», προερχόμενοι από την Ελ-
λάδα, όλες τις χώρες της Ευρώπης και του κό-
σμου, έχουν ύποπτο ρόλο, καθώς  προτρέπουν
τους πρόσφυγες σε τυχοδιωκτικές ενέργειες που
στρέφονται τελικά σε βάρος των ίδιων των προ-
σφύγων, αλλά και των κατοίκων των περιοχών
που τους φιλοξενούν. 

Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να βγει λάδι,
την ώρα που στηρίζει την ΕΕ και τις αποφάσεις
της, την ώρα που προκλητικά τις εξωραΐζει προ-
σπαθώντας να κρύψει τη βαρβαρότητά τους,
ισχυριζόμενη ότι αυτές οι αποφάσεις είναι
καλές, μόνο που δεν εφαρμόζονται. Η ίδια είναι
έκθετη για την έλλειψη των αναγκαίων κρατικών
δομών φιλοξενίας, την ώρα που υλοποιεί κατά
γράμμα την πολιτική της ΕΕ που προβλέπει το
κλείσιμο του λεγόμενου βαλκανικού διαδρόμου
και αφήνει έτσι εκτεθειμένους στη λάσπη και στις
επιδημίες όλους αυτούς τους χιλιάδες πρόσφυ-
γες που έχουν εγκλωβιστεί στη χώρα μας. 

Η απελπισία των ανθρώπων αυτών μέρα με τη
μέρα μεγαλώνει. Γυναίκες, μικρά παιδιά, μωρά,
αβοήθητοι όλοι αφήνονται στις λάσπες και στις
αρρώστιες, στο έλεος διάφορων κυκλωμάτων.
Για την άθλια κατάσταση στην Ειδομένη, στον
Πειραιά, στο Ελληνικό και σε άλλα κέντρα, η
υποκρισία και ο κάλπικος ανθρωπισμός της ΕΕ,
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όπως και της κυβέρνησης, περισσεύει. Ας μην
έχουμε καμία αυταπάτη. Η ΕΕ είναι μια συμμαχία
λύκων. Είναι η ίδια που σπέρνει τους πολέμους
και την προσφυγιά. Περισσεύουν τα κροκοδεί-
λια δάκρυα για τους ναυαγούς, τους αδικοχαμέ-
νους, τα παιδάκια μέσα στο κρύο και στη λάσπη,
απ’ όλα τα κόμματα που υμνούν την ΕΕ και στη-
ρίζουν το ΝΑΤΟ, αλλά ούτε κουβέντα για τις ιμ-
περιαλιστικές επεμβάσεις στη Συρία, στο Αφγα-
νιστάν, στη Λιβύη, στο Ιράκ.

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ,
βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των
προσφύγων και μεταναστών, εκφράζοντας με
πολύμορφη δράση την αλληλεγγύη της, διεκδι-
κώντας ταυτόχρονα ανθρώπινες συνθήκες δια-
βίωσης και όρους υγιεινής, ιδιαίτερα για τις γυ-
ναίκες που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, λόγω του
ρόλου τους στην αναπαραγωγική διαδικασία.
Όμως δε σταματάει εδώ. Η δράση της στοχεύει
τον πραγματικό ένοχο. Παλεύει για να εξαλει-
φθούν οι αιτίες που γεννούν και οξύνουν το
δράμα των προσφύγων. 

Ξερουμε καλά ότι το πρόβλημα αυτό δε θ’ αν-
τιμετωπιστεί ποτέ όσο μαίνεται η πολεμική σύγ-
κρουση. Όσο οι πολεμικές μηχανές έχουν μπει
σε δράση και ο κίνδυνος ενός γενικευμένου πο-

λέμου έχει έρθει ακόμα πιο κοντά. Ξέρουμε ότι
η προσφυγιά είναι το αποτέλεσμα των επεμβά-
σεων και των πολέμων που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ,
το ΝΑΤΟ και η ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή της
Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, στο
πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με άλλες δυνά-
μεις, όπως η Ρωσία. Η ένταση των ανταγωνι-
σμών για τον έλεγχο των δρόμων των ενεργει-
ακών πηγών και οδών έχει οξυνθεί το τελευταίο
διάστημα. Οι επιθέσεις στο Παρίσι και στο Βέλ-
γιο πρόσφεραν νέα προσχήματα. Η ανάπτυξη
στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας στη Βόρεια
Συρία, η προετοιμασία για νέα επέμβαση στη
Λιβύη και βέβαια η άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ
στο Αιγαίο, με το βρόμικο ρόλο της ελληνικής
κυβέρνησης, που αποθρασύνει την τουρκική επι-
θετικότητα και αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώ-
ματα της Ελλάδας στο Αιγαίο, περιπλέκουν το
κουβάρι των ανταγωνισμών. 

Γι’ αυτό είναι ανάγκη σήμερα να οργανώσουμε
την πάλη μας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο,
την πραγματική αιτία της προσφυγιάς. Τα μονο-
πώλια που διαγκωνίζονται για τη λεία της Μέσης
Ανατολής ευαγγελίζονται την «ειρήνη», που όμως
θα είναι «με το πιστόλι στον κρόταφο». Όπως
εξάλλου επιφυλάσσει το νέο σχέδιο Μάρσαλ… 
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H επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων, και ιδιαί-
τερα των γυναικών, κλιμακώνεται. Πλευρά αυτής της

κλιμάκωσης είναι η εμφάνιση, το τελευταίο διάστημα,
νέων μορφών ατομικών συμβάσεων που περιλαμβάνουν
πρωτοφανείς καταχρηστικούς όρους και η αύξηση της ερ-
γοδοτικής τρομοκρατίας με σκοπό να πιεστούν οι εργα-
ζόμενοι ν’ αποδεχτούν ένα καθεστώς εργασιακού μεσαί-
ωνα.

Σε προηγούμενο άρθρο του Δελτίου της ΟΓΕ (2.2015)
είχαμε αναφερθεί στην κατάσταση που επικρατεί σε εργα-
σιακούς χώρους που εργάζονται τεχνικοί, αλλά και άλλοι
επιστήμονες, όπου το δελτίο παροχής υπηρεσιών (το γνω-
στό «μπλοκάκι») αποτελεί το βασικό τρόπο πληρωμής των
συναδέλφων, συγκαλύπτοντας την εξαρτημένη σχέση ερ-
γασίας, εμφανίζοντας τους εργαζόμενους ως «εξωτερι-
κούς συνεργάτες». Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης
είναι να μη δικαιούνται οι εργαζόμενοι άδειες, επιδόματα,
αποζημίωση απόλυσης, πληρωμή υπερωριών, επίδομα
ανεργίας κλπ. Ειδικά για τις γυναίκες, το πρόβλημα είναι
ακόμη εντονότερο, με χτύπημα ιδιαίτερα της μητρότητας
(δεν προβλέπονται άδειες μητρότητας και επιδόματα, δεν
υπάρχει κάλυψη για απαιτούμενες εξετάσεις, φάρμακα κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά, για την περίθαλψη
εμβρύου κλπ.). Τα κρούσματα απολύσεων εγκύων συνα-
δελφισσών που πληρώνονταν με «μπλοκάκι» είναι πολλά.
Η επιθετικότητα της εργοδοσίας όμως δε μένει αναπάν-
τητη. Συναντά την αγωνιστική παρέμβαση των σωματείων
και της ΟΓΕ (π.χ., υπόθεση με απόλυση από τη MIGATO
συναδέλφισσας τεχνικού που ήταν έγκυος). 

Ξεσηκωμός ενάντια στις ατομικές συμβάσεις
υποδούλωσης που προσπαθούν να μας επιβάλουν! 

Το τελευταίο διάστημα η επίθεση στις εργασιακές σχέσεις
των εργαζομένων με «μπλοκάκι» κλιμακώνεται, με την εμ-
φάνιση νέων κατάπτυστων ατομικών συμβάσεων που οι
μεγάλοι όμιλοι προσπαθούν να επιβάλουν στους εργαζό-
μενους και τις εργαζόμενες. Οι συμβάσεις αυτές περιλαμ-
βάνουν πρωτοφανείς καταχρηστικούς όρους, όπως:
- Δε διστάζουν ν’ απαιτούν από τους εργαζόμενους που

αμείβονται με «μπλοκάκι» να υπογράφουν συμβάσεις
«αγγλικού δικαίου»! Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργαζό-
μενος, για να βρει το δίκιο του, θα πρέπει να προσφύγει
στα δικαστήρια της Αγγλίας ή της Ουαλίας!! 

- Μέσα από τις συμβάσεις αυτές ζητούν από τους εργαζό-

μενους να υπογράψουν ότι δε θα πληρώνονται σε περί-
πτωση απουσίας λόγω ασθένειας ή τραυματισμού.
Όποιος αρρωσταίνει αθροιστικά πάνω από 15
μέρες/έτος θα απολύεται. Δίνουν ωστόσο την «εναλλα-
κτική» στον εργαζόμενο να διορίσει με δική του επιβά-
ρυνση έναν αναπληρωτή, μέχρι να επιστρέψει στη δου-
λειά! Είναι φανερό πως χτυπιέται ακόμη παραπέρα το δι-
καίωμα στη μητρότητα από αυτούς τους όρους. Όχι
μόνο το επίδομα και η άδεια μητρότητας δε διασφαλίζε-
ται, αλλά, αντίθετα, στην ουσία απαιτείται από την εργα-
ζόμενη να υπογράψει οικειοθελώς την παραίτησή της
στην περίπτωση που μείνει έγκυος!

- Υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να κοινοποιούν στην
εργοδοσία «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», δηλαδή
πληροφορίες σχετικά με τη σωματική ή ψυχική υγεία και
κατάστασή τους...

- Αναγκάζουν τους εργαζόμενους να υπογράψουν ότι,
εφόσον χρειαστεί να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για
δουλειά της εταιρίας, θα αναλάβουν τα έξοδα για ασφά-
λιση υγείας, εμβολιασμούς και μεταναστευτικές απαιτή-
σεις (π.χ., βίζα). 

- Ζητάνε εκβιαστικά από τον εργαζόμενο να υπογράψει
ρητή «δήλωση» ότι δε θεωρεί τον εαυτό του υπάλληλο
του ομίλου. 

- Υποχρεώνουν τον εργαζόμενο να συνάψει συμβόλαιο
με ασφαλιστική εταιρία για ασφάλιση της δουλειάς του,
ώστε ν’ αποζημιώσει τον όμιλο για οποιαδήποτε «απώ-
λεια, ευθύνη, έξοδα, ζημίες ή δαπάνες που προκύπτουν».
Οι όροι αυτών των συμβάσεων που οι εταιρίες εκβια-

στικά ζητούν να υπογράψουν οι εργαζόμενοι συνιστούν
πρόκληση και «αιτία πολέμου» για το ταξικό εργατικό κί-
νημα και το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Παράδειγμα
τέτοιας σύμβασης είναι η πρόσφατη περίπτωση στην επι-
χείρηση BIOSAR του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Η επιχείρηση
απαίτησε την υπογραφή τέτοιας σύμβασης από τους ερ-
γαζόμενους και στη συνέχεια προχώρησε στην απόλυση
μιας εργαζόμενης γιατί αρνήθηκε να υπογράψει ατομική
σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τέτοιους κατάπτυστους
όρους. 

Οι συμβάσεις αυτές συνοψίζουν με τον πιο κραυγαλέο
τρόπο το εφιαλτικό μέλλον των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων που επιδιώκει να επιβάλει το κεφάλαιο και η ΕΕ,
με τη στήριξη όλων των διαδοχικών κυβερνήσεων που
έχουν στην υπηρεσία τους. Για παράδειγμα, η υπαγωγή στο
αγγλικό δίκαιο είναι απότοκο της ευρωενωσιακής ελευθε-

Ο εργασιακός μεσαίωνας δε θα περάσει!
Ξανθή Παπαγεωργίου,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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ρίας κίνησης κεφαλαίων και εργαζόμενων και της Συνθήκης
Μπολκενστάιν. Οι όμιλοι και συνολικά το κεφάλαιο ιδιαί-
τερα στον κατασκευαστικό κλάδο στη διάρκεια της τελευ-
ταίας 15ετίας μετέτρεψαν το «μπλοκάκι» στο βασικό τους
όπλο για να συγκαλύπτουν σχέσεις εξαρτημένης μισθωτής
εργασίας, στην κύρια μορφή σύμβασης εργασίας για τους
μισθωτούς μηχανικούς και τεχνικούς. Τα επόμενα χρόνια
σχεδιάζουν να το επεκτείνουν και σε άλλες κατηγορίες ερ-
γαζομένων. Πρόσφατο παράδειγμα η κυβερνητική ρύθ-
μιση για εργασία στο Δημόσιο προσωπικού καθαριότητας
με «μπλοκάκι». Αν περάσει η εφαρμογή αυτών των συμ-
φωνητικών στο συγκεκριμένο όμιλο, θα γενικευτεί στη συ-
νέχεια σε όλο τον κλάδο και σε άλλους κλάδους.

Η προώθηση τέτοιων εργασιακών σχέσεων, που κυριο-
λεκτικά μας γυρίζουν στο μεσαίωνα, δεν «πέφτει από τον
ουρανό». Είναι ένας από τους βασικούς κρίκους στην αλυ-
σίδα της αντιλαϊκής πολιτικής, που θυσιάζει εργασιακά και
άλλα δικαιώματα, και ιδιαίτερα των γυναικών στο βωμό
της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Γι’ αυτό άλ-
λωστε και η επίθεση δεν έχει ημερομηνία λήξης. Πρόκειται
για προαποφασισμένα μέτρα, που ξετυλίγονται σ’ ολό-
κληρη την ΕΕ και κωδικοποιούνται σ’ όλες τις οδηγίες και
τα μέτρα υλοποιώντας τη στρατηγική ΕΕ 2020. Οι εργο-
δότες, στην περίπτωση που έρθει –όταν έρθει– η περι-
βόητη «ανάπτυξη», δεν πρόκειται να μας δώσουν πίσω
όσα μας έκλεψαν και συνεχίζουν να μας κλέβουν. Η καπι-
ταλιστική ανάπτυξη απαιτεί τσακισμένα εργασιακά δικαιώ-
ματα, χαμηλούς μισθούς, διάλυση της κοινωνικής προστα-
σίας και των συντάξεων, για να διασφαλιστούν τα κέρδη
των επενδυτών. Το παράδειγμα του κλάδου του τουρι-
σμού, όπου η μεγάλη ανάπτυξη το 2015 δεν είχε κανένα
θετικό «πρόσημο» για τους εργαζόμενους, είναι αποκα-
λυπτικό. 

Οι εργοδότες και το κράτος τους κλιμακώνουν την επί-
θεση εναντίον μας. Ετοιμάζουν νέο πακέτο μέτρων πολ-
λών δισ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνεται το ασφαλιστικό
νομοσχέδιο που εκτινάσσει τις ασφαλιστικές εισφορές
στο 38,5% του φορολογητέου εισοδήματος και ισοπε-

δώνει τις συντάξεις, τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.
Όλα αυτά, για τους μισθωτούς μηχανικούς που, επειδή
πληρώνονται με το μπλοκάκι, θεωρούνται ελεύθεροι
επαγγελματίες... Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι το πρό-
βλημα των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών, στους
μηχανικούς για παράδειγμα, υπήρχε και πριν το επικείμενο
νομοσχέδιο και ήδη έχει οδηγήσει πάνω από το 60%
αυτών να είναι ανασφάλιστοι! 

Σηκώνουμε ψηλά τη σημαία των αναγκών μας!
Το δίκιο μας θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα!

Όλο το προηγούμενο διάστημα η κατάργηση των ελαστι-
κών μορφών εργασίας, όπως η εργασία με το «μπλοκάκι»,
και η διασφάλιση των δικαιωμάτων ιδιαίτερα των εργα-
ζόμενων μητέρων και της προστασίας της υγείας και ασφά-
λειας στους χώρους δουλειάς, ιδιαίτερα για τις γυναίκες,
ήταν στο επίκεντρο της δράσης της Ομάδας Τεχνικών της
ΟΓΕ. Δράση που περιλάμβανε ενημέρωση και ενεργό συμ-
μετοχή συναδελφισσών, εξορμήσεις σε τεχνικά γραφεία,
πολεοδομίες, πολυτεχνικές σχολές και μεγάλους εργασια-
κούς χώρους, συμμετοχή σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες
από κοινού με τις Επιτροπές Αγώνα Μισθωτών και Αυτο-
απασχολούμενων Μηχανικών-Τεχνικών κ.ά. Μια από
αυτές τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες ήταν και η κινητοποί-
ηση για την επαναπρόσληψη της συναδέλφου στον όμιλο
ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την απόσυρση των κατάπτυστων ατομι-
κών συμβάσεων εργασίας. Η στάση της απολυμένης συ-
ναγωνίστριας είναι φωτεινό παράδειγμα αξιοπρέπειας και
αγωνιστικής στάσης.

Η απάντηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι ατο-
μική. Απέναντι στην εργοδοτική τρομοκρατία και αυθαιρε-
σία αντιτάσσουμε τον οργανωμένο αγώνα μέσα από τα σω-
ματεία με ταξικό προσανατολισμό, μέσα από τους Συλλό-
γους και τις Ομάδες της ΟΓΕ. Μόνο μέσα από τον οργα-
νωμένο αγώνα που βάζει στο στόχαστρο τον πραγματικό
αντίπαλο, μπορούμε να βάλουμε εμπόδια και ν’ ανατρέ-
ψουμε την αντιλαϊκή πολιτική.
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H Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) συχνά-
πυκνά βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, κυ-

ρίως μέσω της παρουσίας της ΓΓ, Φ. Κούβελα, σε διάφορα
τηλεοπτικά πάνελ, αλλά και μέσω της προβολής του «έργου»
της από διαδικτυακά μέσα.

Πρόκειται για μια σταθερή προσπάθεια ν’ απευθυνθούν στις
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών και να τις πείσουν για το πόσο
αξιόλογη είναι η δράση της ΓΓΙΦ, πόσο συμφέρουσα είναι γι’
αυτές, πόσο θα έπρεπε να την θαυμάζουν...

Πληθώρα δελτίων Τύπου ξεπηδούν λοιπόν συνεχώς μέσα
από το διαδικτυακό ιστότοπο της ΓΓΙΦ, δημιουργώντας μια αλη-
θινά πλούσια συλλογή ανακοινώσεων σε σχέση με τη δράση
της. Ανασύρουμε κάποιες από αυτές, για να εξετάσουμε κατά
πόσο τελικά όλοι αυτοί οι ισχυρισμοί περί του «έργου» προς
όφελος των γυναικών των λαϊκών οικογενειών ευσταθούν...

ΓΓΙΦ και γυναίκες πρόσφυγες

Στη 1 Μάρτη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της ΓΓΙΦ, του Κέν-
τρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και της Επιτελικής
Δομής ΕΣΠΑ του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπουργό,
Π. Κουρουμπλή, και τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής,
Γ. Μουζάλα. Από τη σύσκεψη αυτή προέκυψε η... έκφραση
αλληλεγγύης της ΓΓΙΦ στις γυναίκες πρόσφυγες με την παρα-
χώρηση περιορισμένου αριθμού θέσεων φιλοξενίας τους
στους ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας. Η Φ. Κού-
βελα δήλωσε δε ότι με την απόφαση αυτή «απαντάμε αλλη-
λέγγυα, καταρρίπτοντας τα σύνορα του κοινωνικού αποκλει-
σμού που θέτουν τις γυναίκες πρόσφυγες στο περιθώριο και
ανοίγουμε δρόμους συνεισφοράς και φιλοξενίας»...

Οι δε άλλες δράσεις που υλοποιεί η ΓΓΙΦ για την καταπο-
λέμηση των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται οι γυναί-
κες πρόσφυγες –σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση– είναι
οι εξής:
«- Η ένταξη ομάδων εργασίας στο υπό διαμόρφωση, νέο,

επικαιροποιημένο, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα
των Φύλων (ΕΣΔΙΦ) της περιόδου 2016-2020, που θέ-
τουν στο επίκεντρό τους την καταπολέμηση του κοινωνι-
κού αποκλεισμού των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, με
έμφαση στις γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις
και ιδιαίτερα τις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους.

-  Η εξασφάλιση της συνέχισης του έργου του “Εθνικού Προ-
γράμματος για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά
των γυναικών”, με την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των
υπηρεσιών του πλέγματος των 62 δομών για τις γυναίκες
θύματα βίας. Σε αυτό το πλαίσιο, δίνεται προτεραιότητα στις

πιο ευάλωτες περιπτώσεις γυναικών, όπως προσφύγων γυ-
ναικών σε κύηση, επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών,
θύματα βασανιστηρίων, ενδοοικογενειακής βίας, βιασμού
και άλλων μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής
βίας, θύματα εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων.»
Να επισημάνουμε δε ότι η Φ. Κούβελα στις 8 Μάρτη παρα-

βρέθηκε και σε σχετική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο
Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, όπου και
παρουσίασε για άλλη μια φορά τις προαναφερθείσες δράσεις. 

Μέσα βέβαια σε όλο αυτόν το... χαμό, η Φ. Κούβελα δεν
προλάβαινε να συναντήσει την αντιπροσωπία της μεγαλύτερης
γυναικείας οργάνωσης της χώρας μας, της ΟΓΕ, η οποία –και
με τη συνάντηση αυτή– απαίτησε η ΓΓΙΦ και συνολικά η κυ-
βέρνηση να πάρουν ουσιαστικά μέτρα για την πραγματική προ-
στασία και περίθαλψη των γυναικών και των παιδιών που φτά-
νουν στη χώρα μας κατατρεγμένοι από τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ και βρίσκονται αντιμέτωποι
με απάνθρωπες και επικίνδυνες συνθήκες παραμονής. 

Κατανοούμε ότι η 40χρονη πλέον ΟΓΕ και οι θέσεις της για
το προσφυγικό χαλάνε το «προφίλ» της ΓΓΙΦ, η οποία κατά
τα άλλα χύνει τόνους «δάκρυα» για τις γυναίκες πρόσφυγες,
ωστόσο πρέπει να θυμίσουμε τα εξής: 
-  Υπεύθυνοι για το δράμα των γυναικών αυτών και των παι-

διών τους είναι οι ιμπεριαλιστές, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι
ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, οι ελληνικές κυβερνήσεις που τους παρα-
χωρούν τα πάντα προκειμένου να καταστρέφουν τους λαούς
για τα συμφέροντά τους. Η  ΓΓΙΦ όχι μόνο δε λέει τίποτα
για τις αιτίες της προσφυγιάς, των επεμβάσεων, για τους τε-
ράστιους ανταγωνισμούς μεταξύ των μονοπωλιακών ομί-
λων για τους δρόμους ενέργειας, αγορών, πλουτοπαραγω-
γικών πηγών, για τις ευθύνες των ιμπεριαλιστικών συμμα-
χιών και οργανισμών, αλλά βαδίζει σταθερά υπό τη σκέπη
τους και στο θέμα των προσφύγων. Τόσο, που συμμετέχει
με περισσή χαρά στις όποιες εκδηλώσεις αυτοί δοργανώ-
νουν για τους «καημένους τους πρόσφυγες».

-  Οι γυναίκες πρόσφυγες δε θα επιβιώσουν στη χώρα μας,
δε θα έχουν μια αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα, δε θα χορ-
τάσουν ψωμί τα παιδιά τους με τα παχιά λόγια της ΓΓΙΦ περί
σχεδίων δράσης που συμβάλλουν δήθεν στην καταπολέ-
μηση του κοινωνικού αποκλεισμού, περί προγραμμάτων
που καταπολεμούν δήθεν τη βία κατά των γυναικών, περί
δομών για τις γυναίκες θύματα βίας. Oύτε θα σωθούν με τα
λίγα κρεβάτια που θα τους δώσει για να κοιμηθούν η ΓΓΙΦ,
τα οποία εξάλλου δεν επαρκούν ούτε για τις ανάγκες των
κακοποιημένων γυναικών. 
Πρέπει να δημιουργηθούν ανθρώπινοι και αξιοπρεπείς, ανοι-

χτοί και δημόσιοι, προσωρινοί χώροι υποδοχής και φιλοξενίας

Βούλα Λίτσιου,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ 
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των προσφύγων, που θα λειτουργούν με ευθύνη του κράτους.
Να παρέχεται στους πρόσφυγες ιατροφαρμακευτική φροντίδα,
δωρεάν σίτιση και στέγαση, διερμηνεία και νομική αρωγή. Να
υπάρχει ειδική μέριμνα για τις μητέρες και τα παιδιά.

Πού χωράει σε όλα αυτά η a la cart ΕΕ «φιλανθρωπία» προς
τους πρόσφυγες, την οποία ακολουθεί κατά πόδας η ΓΓΙΦ;

Τα εύσημα στη ΓΓΙΦ από τη λυκοσυμμαχία της ΕΕ

Σε άλλη ανακοίνωσή της (8.3.16), η ΓΓΙΦ πανηγυρίζει για τα
καλά λόγια που της χαρίζουν οι λύκοι της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Και αυτό, διότι δημοσιοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή η Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών
στην ΕΕ 2015, η οποία περιλαμβάνει «επιλεγμένες καλές πρα-
κτικές ισότητας των φύλων από τα κράτη-μέλη. Και η Ελλάδα
συμπεριλαμβάνεται στις επιλογές της ΕΕ, χάρη στη ΓΓΙΦ. Πιο
συγκεκριμένα, υπάρχει ρητή αναφορά στο Έργο-Σημαία της
ΓΓΙΦ “Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το
εύρος της δημόσιας δράσης”».

Ας δούμε λοιπόν τα στοιχεία που εμφανίζει η παραπάνω Έκ-
θεση και τα οποία παραθέτει και η ΓΓΙΦ στην ανακοίνωσή της:
- Η απασχόληση των γυναικών στην ΕΕ έφτασε στο 64,5%

το τελευταίο τετράμηνο του 2015 (το αντίστοιχο ποσοστό
για τους άντρες είναι 75,6%). 

- Τα ποσοστά απασχόλησης στην Ελλάδα είναι τα εξής:
44,3% για τις γυναίκες και 62,6% για τους άντρες στις ηλικίες
20-64 ετών. 

- Το 2010, το 49,5% των γυναικών και το 75,7% των αντρών
στην Ελλάδα εργάζονταν με καθεστώς πλήρους απασχόλη-
σης, ενώ το 2014 καταγράφεται αισθητή μείωση (41,6% για
τις γυναίκες και 60,8% για τους άντρες). 

- Στην ΕΕ των 28  η διαφορά στους μισθούς μεταξύ γυναικών
και αντρών καταγράφεται στο 16,3%. 

- Το 2015 οι εργαζόμενες γυναίκες στην ΕΕ επιβαρύνθηκαν
με τα τρία τέταρτα των υποχρεώσεων του νοικοκυριού και
με τα δύο τρίτα της γονικής φροντίδας. 

- Το 24,4% του πληθυσμού της ΕΕ απειλείται από τη φτώχεια
ή τον κοινωνικό αποκλεισμό. Στην Ελλάδα το αντίστοιχο
ποσοστό είναι 36% με στοιχεία του 2014.
Πίσω από τους αριθμούς «κρύβονται» κάποια χρήσιμα συμ-

περάσματα για τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου:
- Η ανεργία –αυτός ο εφιάλτης του εκμεταλλευτικού συστή-

ματος στο οποίο ζούμε– «θερίζει» ιδιαίτερα τις γυναίκες των
λαϊκών στρωμάτων σε όλες τις χώρες της λυκοσυμμαχίας.
Αυτό δε σημαίνει ότι οι άντρες δε βιώνουν επίσης την ανερ-
γία. Οι εκμεταλλευτές μας δεν αφήνουν παραπονεμένο κα-
νέναν εργαζόμενο... 

- Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας «κάνουν θραύση» στις ερ-
γαζόμενες της χώρας μας. Χρειάζεται άραγε να θυμίσουμε
στις αναγνώστριές μας τους πανηγυρισμούς της ΓΓΙΦ για το
συγκερασμό εργασιακών και οικογενειακών υποχρεώσεων,
στον οποίο πρωτεύοντα ρόλο παίζουν οι ελαστικές εργα-
σιακές σχέσεις και τα μειωμένα έως ανύπαρκτα εργασιακά
δικαιώματα των γυναικών; Σύμφωνα με αυτά, θα έπρεπε να

την χαροποιεί ιδιαίτερα και το στοιχείο για την επιβάρυνση
των εργαζόμενων γυναικών, που δείχνει ότι έχουν φορτω-
θεί στην πλάτη τους σχεδόν εξολοκλήρου τις υποχρεώσεις
της φροντίδας του νοικοκυριού και των παιδιών...

- Η ευρωενωσιακή πολιτική καταφέρνει και διατηρεί αλώβητη
και τη διαφορά στους μισθούς που λαμβάνουν οι εργαζό-
μενες σε σχέση με τους άντρες συναδέλφους τους. Αυτό
συμβαίνει σε όλη την επικράτεια της ΕΕ –και στην Ελλάδα–
παρά τους νόμους που έχουν κατά καιρούς ψηφιστεί περί
του αντιθέτου. Είναι ο καθρέφτης της εργασιακής ζούγκλας
που βιώνει η πλειοψηφία των εργαζόμενων γυναικών, καθώς
εργάζονται με ελαστικές σχέσεις εργασίας στις πιο κακοπλη-
ρωμένες και ανασφάλιστες θέσεις εργασίας, με συμβάσεις
ακόμα και μίας μέρας! Εξάλλου, η επιφόρτιση των γυναικών
με την αποκλειστική ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών
τους επιβάλλει να οδηγούνται –συνήθως παρά τη θέλησή
τους– για μεγάλα και συχνά χρονικά διαστήματα εκτός δου-
λειάς. Οι οποιεσδήποτε εξαγγελίες των κυβερνήσεων και
των θεσμών τους –με τις ευλογίες των επιχειρηματικών ομί-
λων– για «ισότητα» αντρών και γυναικών σημαίνει «ισό-
τητα» σε υποβαθμισμένα δικαιώματα, σε πετσοκομμένους
μισθούς και δικαιώματα. 

- Σε σχέση με τη φτώχεια στην οποία ζει ένα σημαντικό πο-
σοστό των εργαζόμενων της ΕΕ, αλλά και της Ελλάδας, οφεί-
λουμε να επισημάνουμε ότι καταρχάς αυτό το ποσοστό έχει
αυξηθεί (τα σχετικά στοιχεία από την Έκθεση είναι του
2014). Ούτε η ΓΓΙΦ, ούτε –πολύ περισσότερο– η Έκθεση
κάνουν λόγο για τις οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που
αναγκάζουν το 40% του ελληνικού λαού να ζει μέσα στη
φτώχεια και την ανέχεια, ν’ αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο μέλ-
λον, καταδικασμένος στην εξαθλίωση, στη στέρηση των βα-
σικών του δικαιωμάτων στην υγεία, την τροφή, τη στέγαση,
την παιδεία, την εργασία. Ότι οι πολιτικές που ακολουθούν-
ται από ΕΕ και κυβερνήσεις δεν πρόκειται να δώσουν πίσω
στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες όσα έχασαν όλα
αυτά τα χρόνια από το 2008 και μετά.  Κουβέντα δε λένε ότι
παράλληλα τα κέρδη των μονοπωλίων αυξάνονται με αλμα-
τώδεις ρυθμούς, παρά την οικονομική κρίση...

Διαλέγουμε πλευρά...

Όταν τάσσεσαι με την πλευρά και τα συμφέροντα των μονο-
πωλίων, όπως κάνει ο κυβερνητικός θεσμός της ΓΓΙΦ, επιλέ-
γεις να σταθείς στην απέναντι όχθη από αυτή που στέκονται
οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, όσα δελτία Τύπου κι αν
βγάζεις και όσες «φιέστες» κι αν οργανώνεις... Γι’ αυτό και η
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, που στη 40χρονη διαδρομή
της βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για τα δικαιώματα
και τις ανάγκες της γυναίκας από τις εργατικές, λαϊκές οικογέ-
νειες, όχι μόνο θ’ αποκαλύπτει τους σχεδιασμούς της κυβερ-
νητικής κι «ευρωνωσιακής» ΓΓΙΦ, αλλά θα συνεχίσει ασυμβί-
βαστα τον αγώνα για τη γυναικεία ισοτιμία, τις σύγχρονες λαϊ-
κές ανάγκες, σε σύγκρουση με τα μονοπώλια, την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τις κυβερνήσεις τους.

Αποκαλυπτικά
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Μ ε επίκεντρο τις νεανικές συνειδήσεις και το σχολείο
στο οποίο αυτές διαμορφώνονται μαζικά, Ευρω-

παϊκή Ένωση, επιχειρηματικοί όμιλοι και οι φορείς τους
αναπτύσσουν πολύμορφη δραστηριότητα. Παρεμβάσεις,
που όλο και πιο έντονα, τα τελευταία χρόνια φέρνουν το
σχολείο κοντά στο πνεύμα της «αγοράς», στις ανάγκες
δηλαδή του κεφαλαίου, στο όνομα της οικονομικής ανά-
καμψης. Με διαγωνισμούς, χορηγίες και βέβαια μέσα από
το ίδιο το περιεχόμενο του σχολικού προγράμματος, επι-
χειρούν να καλλιεργήσουν στους νέους και τις νέες των
λαϊκών οικογενειών, από την παιδική και εφηβική τους ηλι-
κία, όλες τις σάπιες και ξεπερασμένες «αξίες» της εκμεταλ-
λευτικής κοινωνίας που ζούμε: Την «ανταγωνιστικότητα»,
την «επιχειρηματικότητα», δηλαδή το ανελέητο κυνήγι του
κέρδους. Ο στόχος τους είναι να ταυτίσουν τα συμφέ-
ροντα των μαθητών από τις λαϊκές οικογένειες με αυτά
των εκμεταλλευτών των γονιών τους και των ίδιων αύριο.

Ένα παράδειγμα είναι το «εκπαιδευτικό πρόγραμμα», με
τίτλο «Εικονική Επιχείρηση», προερχόμενο απευθείας από
το Γραφείο Επιχειρηματικότητας της ΕΕ. Απευθύνεται σε
μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου, που κα-
λούνται να στήσουν τη «δική τους» επιχείρηση και να μά-
θουν στην πράξη πώς λειτουργεί, με τη συμβολή στελεχών
από επιχειρήσεις που στο πλαίσιο του προγράμματος
μπαίνουν στη σχολική αίθουσα. Το πρόγραμμα υλοποιεί
το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ), μέλος του
Διεθνούς Φορέα για την Επιχειρηματικότητα Νέων, Junior
Achievement, τον οποίο στηρίζουν επιχειρηματικοί κο-
λοσσοί απ’ όλο τον κόσμο. Στο ΣΕΝ συνεργάζονται με-
γάλες επιχειρήσεις απ’ όλους τους τομείς, με πρωτοπόρο
το ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων), ο οποίος είχε
πάρει την πρωτοβουλία να εισάγει στα σχολεία προσαρ-
μοσμένο «εκπαιδευτικό υλικό» με επίκεντρο την επιχειρη-
ματικότητα, φέρνοντας στα σχολεία θεματικές ενότητες
όπως οι εξής: «Η δική μου Επιχείρηση», «Στη σκιά ενός
στελέχους», «Εικονική Επιχείρηση», «Τράπεζες σε
Δράση» κλπ.

Με αντίστοιχο περιεχόμενο, πραγματοποιείται και ο δια-
γωνισμός «Young Business Talents», που διοργανώνεται
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στη χώρα μας και έχει καθιε-
ρωθεί σαν ένα καινοτόμο διδακτικό εργαλείο με 2.716
εγγραφές μαθητών Λυκείων, απ’ όλη την Ελλάδα. Ο διε-

θνής αυτός διαγωνισμός υλοποιείται παράλληλα σε 4
χώρες της Νότιας Ευρώπης (Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορ-
τογαλία), φτάνοντας φέτος συνολικά τις 18.000 συμμε-
τοχές μαθητών. Στην Ελλάδα, ο διαγωνισμός τελεί υπό
την αιγίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ) του υπουργείου Παιδείας και στηρίζεται από
μια σειρά εταιρίες.

«Επιχειρηματικότητα και ξερό ψωμί»:
Η ύψιστη αξία των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών

και οργανισμών και στην εκπαίδευση...

Η ΕΕ μέσα από τα κείμενά της μας «βομβαρδίζει» παρου-
σιάζοντας την «επιχειρηματικότητα» –ούτε λίγο, ούτε
πολύ– σαν ύψιστη αξία που πρέπει να διαπνέει την εκπαί-
δευση, σα μονόδρομο για έξοδο από την κρίση. 

Για τον ΟΟΣΑ, που η κυβέρνηση πίνει «νερό» για την
εργαλειοθήκη του, θεωρείται αναγκαίο η επιχειρηματικό-
τητα ν’ αποτελεί διδακτικό αντικείμενο και διδακτικό
στόχο, αλλά και να μαθαίνεται μέσα από την πρακτική
άσκηση και ανταλλαγή εμπειριών. Γι’ αυτό και στις περι-
πτώσεις «καλών πρακτικών» που προκρίνει ο Οργανι-
σμός, θα βρει κανείς παραδείγματα σχολείων από διάφο-
ρες χώρες, οι μαθητές των οποίων φτιάχνουν εικονικές
επιχειρήσεις, αναπτύσσουν σχέσεις με τοπικές επιχειρή-
σεις όπου απασχολούνται και οι γονείς τους, ή ακόμα και
διοχετεύουν δικά τους προϊόντα προς πώληση. Άλλωστε
δεν είναι μακρινό το παράδειγμα κυλικείου που λειτουργεί
από μαθητές για μαθητές, σε Δημοτικό Σχολείο του Ωρω-
πού, με την «εθελονική» βοήθεια των γονιών.

Προωθώντας την «κοινωνική οικονομία»
μέσα στις σχολικές αίθουσες

Σημαντικό είναι να φωτίσουμε και την «κοινωνική» επι-
χειρηματικότητα, που τώρα μπαίνει και με επίσημο τρόπο
στη... σχολική ύλη και έχει πολλαπλούς στόχους. 

Από τη μια με τον αποπροσανατολιστικό προσδιορισμό
«κοινωνικές» έρχονται να «απαλλάξουν» το κράτος από
την ευθύνη για τομείς και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα,
πάνω στο έδαφος και της υποχρηματοδότησης. Έτσι δημι-
ουργούν και αντίστοιχη συνείδηση στα παιδιά, ότι δε μι-
λάμε για δικαιώματα που πρέπει να διασφαλίζονται με ευ-
θύνη του κράτους, αλλά για «υπηρεσίες» που μπορούν ν’
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ανήκουν και στον ιδιωτικό τομέα… με το αζημίωτο βέβαια,
σε τομείς όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η πρόνοια. Λειτουρ-
γώντας δίπλα και συμπληρωματικά στις μεγάλες επιχειρη-
ματικές μονάδες, «επιβιώνουν» από την εμπορευματοποί-
ηση και ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών.

Παράλληλα, η προπαγάνδα της «κοινωνικής οικονο-
μίας» στοχεύει να την αναδείξει  ως δήθεν διέξοδο για
τους ανέργους νέους και νέες, καλλιεργώντας την αυτα-
πάτη ότι μπορούν να μετατραπούν σε επιχειρηματίες κι έτσι
να λύσουν τα προβλήματά τους με «έξυπνες και καινοτό-
μες ιδέες» και «καλύτερη διαχείριση». Αποσιωπάται προ-
φανώς η  ίδια η πείρα και στη χώρα μας και διεθνώς, που
έχει καταρρίψει επανειλημμένα αυτά τα «παραμύθια».

Πολυπλόκαμος, λοιπόν, ο μηχανισμός που στοχεύει στη
χειραγώγηση της νεολαίας, που κάνει «το μαύρο-άσπρο»
για να κάνει την άποψη των οικονομικά και κοινωνικά ισχυ-
ρών, των εκμεταλλευτών του μόχθου του λαού και άποψη
των εκμεταλλευόμενων, ιδιαίτερα της νέας γενιάς. 

Οι γυναίκες των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ
έχουμε ευθύνη για μας και τα παιδιά μας να παλέψουμε
ώστε οι νέες και οι νέοι να ψάξουν και να μάθουν την αλή-
θεια και να φροντίσουμε κι εμείς γι’ αυτό. Να τους δεί-
ξουμε και με την αγωνιστική  στάση ζωής ότι ποτέ τίποτα
δε χαρίστηκε, αλλά διεκδικώντας ζωή, μόρφωση και δου-
λειά με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας θ’ ανοίξουμε το
δρόμο με τις μεγάλες δυνατότητες της εποχής μας. 

Παιδεία
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Η υπογονιμότητα αποτελεί ένα σύνθετο ιατρικό, ψυ-
χολογικό, κοινωνικοοικονομικό πρόβλημα, που

απασχολεί περίπου το 15% των ζευγαριών της αναπα-
ραγωγικής ηλικίας. Έτσι, στη χώρα μας υπολογίζεται ότι
περισσότερα από 250.000 ζευγάρια έχουν δυσκολία
στην επίτευξη εγκυμοσύνης και χρειάζονται ιατρική βοή-
θεια. Παγκοσμίως αυτός ο αριθμός, σύμφωνα με εκτι-
μήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ)
φτάνει τα 50-80 εκατομμύρια ζευγάρια.

Βλέπουμε λοιπόν τα τελευταία χρόνια να εμφανίζεται
η αδυναμία γονιμοποίησης σε ένα μεγάλο και διαρκώς
αυξανόμενο αριθμό ζευγαριών που βρίσκονται σε ανα-
παραγωγική ηλικία.

Παράλληλα, η συνεχώς προστιθέμενη γνώση σε τομείς
όπως η φυσιολογία της αναπαραγωγής, η εμβρυολογία,
η αναπαραγωγική ενδοκρινολογία, η γενετική, η λαπα-
ροσκοπική και υστεροσκοπική χειρουργική παρέχει νέα
θεραπευτικά μέσα στην αντιμετώπιση της γονιμότητας.

Μέχρι σήμερα έχουν γεννηθεί περισσότερα από
1.500.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο με τη μέθοδο της
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και ειδικότερα με εξω-
σωματική γονιμοποίηση.

Τι είναι η υπογονιμότητα; Η αδυναμία σύλληψης μετά
από 12 μήνες σεξουαλικών επαφών χωρίς προφύλαξη
ή χρήση αντισυλληπτικών μέσων. 

Στα συνήθη αίτια υπογονιμότητας περιλαμβάνονται
προβλήματα από το σπέρμα (ο ανδρικός παράγοντας
είναι υπεύθυνος στο 30%-40% των περιπτώσεων υπο-
γονιμότητας), διαταραχές ωοθυλακιορρυξίας, παθήσεις
του τραχήλου και εχθρική συμπεριφορά της τραχηλικής
βλέννης, παθήσεις της μήτρας, απόφραξη, συμφύσεις
σαλπίγγων, λοιμώξεις, ενδομητρίωση, μεταβολικά και
αυτοάνοσα νοσήματα.

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί πολύ συχνή μετα-
βολική νόσο που προσβάλλει και τα δύο φύλλα κάθε
ηλικίας και, εκτός των άλλων επιπλοκών σε όλα τα συ-
στήματα του οργανισμού, χειροτερεύει σημαντικά το
αναπαραγωγικό σύστημα του άντρα και της γυναίκας
(διαταραχές της έμμηνου ρύσεως, σύνδρομο πολυκυ-
στικών ωοθηκών, ολιγοασθενοσπερμία).

Η αυξημένη ηλικία της γυναίκας, όπως επίσης παρά-
γοντες που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής (κάπνισμα,
κατανάλωση οινοπνεύματος, διατροφή, εργασιακό πε-
ριβάλλον, ψυχογενή ανορεξία, απώλεια βάρους, παχυ-

σαρκία), συμμετέχουν στην αύξηση της υπογονιμότητας
του ζευγαριού. 

Σε ένα ποσοστό περίπου 25%-30% η υπογονιμότητα
χαρακτηρίζεται ανεξήγητη.

Ο αριθμός των γυναικών που αποκτούν το πρώτο
τους παιδί μετά από την ηλικία των 35 ετών έχει αυξηθεί
και πλησιάζει το 50%, σύμφωνα με πρόσφατες στατιστι-
κές μελέτες. Είναι γνωστό ότι η μέγιστη γονιμότητα στη
γυναίκα προσδιορίζεται στην ηλικία των 24 ετών (πο-
σοστό γονιμότητας 86%). Στην ηλικία των 30-34 ετών
η γονιμότητα αρχίζει να μειώνεται (63%), ενώ μετά από
το 35ο έτος ηλικίας η μείωση είναι αισθητή (52%).

Η αργοπορημένη απόφαση του ζευγαριού οφείλεται
σε πολλά, κυρίως κοινωνικά και οικονομικά αίτια. Η μα-
ζική έξοδος των γυναικών στην αγορά εργασίας, στην
ανώτατη μόρφωση, στο «μύθο-καριέρα», η αύξηση των
ποσοστών ανεργίας στους νέους τα τελευταία χρόνια,
η έλλειψη χρημάτων και η απουσία δομών στήριξης βρε-
φονηπιακών και παιδικών σταθμών, αποτρέπουν τους
νέους από την απλή και σημαντική διαδικασία της δημι-
ουργίας της οικογένειας!

Ο φόβος για το αύριο και η αβεβαιότητα που δημι-
ουργούν η ανατροπή των σχέσεων εργασίας, η ανασφά-
λεια και η ανεργία αυξάνουν τα περιστατικά ψυχοπαθο-
λογίας όπως η αγχώδη διαταραχή και η κατάθλιψη. Το
στρες, που είναι το κύριο αποτέλεσμα μιας οικονομικής
κρίσης, οδηγεί από μόνο του σε μια «ανθυγιεινή» συμ-
περιφορά, η οποία σχετίζεται με πολύ και πρόχειρο φα-
γητό, διαταραχές του ύπνου, χρήση ουσιών όπως το αλ-
κοόλ, τα ναρκωτικά και τα ηρεμιστικά. Παράλληλα, τα
οικονομικά προβλήματα αμβλύνουν τις σχέσεις δημι-
ουργώντας περισσότερα προσωπικά και κοινωνικής
συμπεριφοράς προβλήματα. Πρόσφατη έρευνα της Εται-
ρίας Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας παρατηρεί
κατακόρυφη μείωση των σεξουαλικών επαφών και αύ-
ξηση των σεξουαλικών διαταραχών στα ζευγάρια –άλλη
αιτία αύξησης των προβλημάτων στην αναπαραγωγική
υγεία– και μείωση της γονιμότητας στο μέλλον. 

Σε μια εποχή που τα προβλήματα υπογονιμότητας βρί-
σκονται στο απόγειό τους και ο δείκτης γονιμότητας στις
δυτικές χώρες μειώνεται ολοένα και περισσότερο, η επι-
στήμη ανοίγει επαναστατικούς δρόμους με τις μεθόδους
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγύς (ΙΥΑ), δί-
νοντας αποτελεσματική λύση σε μεγάλο ποσοστό των

Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ)

Ζώγια Θεοδωρίκα Χουλιάρα 
μαιευτήρας-γυναικολόγος
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περιπτώσεων υπογονιμότητας με ορμονική θεραπεία,
σπερματέγχυση, υστεροσκοπική και λαπαροσκοπική χει-
ρουργική, GIFT (ενδοσαλπιγγική μεταφορά γαμετών)
και, τέλος, εξωσωματική γονιμοποίηση. 

Σήμερα πια ο γυναικολόγος και ο εμβρυολόγος δια-
θέτουν μια πανοπλία μεθόδων για την κλινική αντιμετώ-
πιση της υπογονιμότητας, ενώ η βασική έρευνα στην εμ-
βρυολογία αναμένεται να φέρει και νέα επανάσταση: Τη
γενίκευση της χρήσεως των βλαστικών κυττάρων στην
ιατρική του μέλλοντος για τη θεραπεία δεκάδων παθή-
σεων, μέχρι σήμερα ανίατων. Η εμβρυολογία, σε συν-
δυασμό με τη σύγχρονη γενετική και την αναπτυξιακή
βιολογία, βρίσκεται σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
καμπή της ιστορίας της, αφού σύντομα αναμένεται να
εξελιχτεί στο κεντρικό επιστημονικό υπόβαθρο της βι-
οϊατρικής του 21ου αιώνα. 

Και όλα αυτά στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, της
εξέλιξης ή του κέρδους της εμπορευματοποίησης κι ενί-
σχυσης της ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης στην
υγεία;!

Για ένα φυσικό κύκλο η οικονομική συμβολή του ζευ-
γαριού είναι 1.500 ευρώ περίπου για ένα ωάριο, σε μία
απλή εξωσωματική με πολλαπλά ωάρια 2.800 ευρώ, για
μικρογονιμοποίηση 3.100 ευρώ, και επιπλέον κόστος
κατάψυξης έως 550 ευρώ. 

Οι επιτροπές ελέγχου και έγκρισης φαρμακευτικής
υποστήριξης και θεραπείας με βάση τις οδηγίες του
υπουργείου Υγείας για το ΠΕΔΥ εγκρίνουν δύο προσπά-
θειες εξωσωματικής με κάλυψη φαρμακευτική έως 25%
συμμετοχής από το ζευγάρι. Εν τούτοις τα εμπόδια, η
πολύπλοκη γραφειοκρατία, η απόρριψη και η δυσκινη-
σία των επιτροπών ελέγχου γεννούν στα ζευγάρια το αί-
σθημα αδιεξόδου, παραίτησης και απαισιοδοξίας. 

Το δικαίωμα στην προσπάθεια, η αναπαραγωγική δια-
δικασία γενικά και η υποβοηθούμενη γονιμοποίηση ανή-
κει σε όλα τα νέα ζευγάρια με ή χωρίς οικονομική δυνα-
τότητα, και γι’ αυτό πρέπει να είναι θέμα ενός αποκλει-
στικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας. 

Δυστυχώς και στη χώρα μας και στον τομέα αυτό είναι
κατοχυρωμένη νομοθετικά η ανάπτυξη του ιδιωτικού
επιχειρηματικού τομέα, στον οποίο εξαναγκάζονται ν’
απευθύνονται τα περισσότερα ζευγάρια. Εξαναγκάζονται
διότι ο κρατικός τομέας δεν αναπτύσσεται και έτσι οι εν-
διαφερόμενοι, απευθυνόμενοι σε αυτόν, έρχονται αντι-
μέτωποι με μια σειρά περιοριστικούς όρους, διαδικασίες
και περικοπές των παροχών από το ΠΕΔΥ, πληρώνουν
μια σειρά από εξετάσεις και ιατρικές πράξεις που δεν
αποζημιώνει ο κρατικός φορέας, μπαίνουν σε λίστες
αναμονής δέκα μηνών και πάνω. Αποτέλεσμα; Πολλά
ζευγάρια παραιτούνται λόγω οικονομικών δυσκολιών
από την προσπάθεια απόκτησης παιδιού ή καταφεύγουν
στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα για την πραγματο-

ποίηση ενός ονείρου. 
Το ζητούμενο από τις μονάδες υποβοηθούμενης ανα-

παραγωγής στα δημόσια νοσοκομεία –«Αρεταίειο»,
«Αττικόν», «Αλεξάνδρα», «Έλενας», Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Κρήτης, Λάρισας, Ιωαννίνων, Αλεξαν-
δρούπολης, Θεσσαλονίκης– είναι «να μην προκαλούν
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού». 

Από την άλλη, ενισχύονται οι 67 μονάδες ΙΥΑ στον
ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά τα χρόνια οι εξωσωματικές
μονάδες στη χώρα μας λειτουργούν χωρίς άδειες και με
μηδαμινούς έως ανύπαρκτους ελέγχους. Σήμερα, σύμ-
φωνα με τον Α. Αντσακλή, πρόεδρο της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, οι νέες
ανάγκες που προέκυψαν από το εξωτερικό και αφορούν
κυρίως τη συνεργασία των αλλοδαπών κέντρων με τα
ελληνικά κατέστησαν επιτακτική την πιστοποίηση των
μονάδων. Διάφορες διαβουλεύσεις νομοθετικές πρω-
τοβουλίες της κυβέρνησης στον τομέα της ΙΥΑ, συνέ-
δρια, ημερίδες, σχετίζονται με την προτεραιότητα που
υπάρχει στην ανάπτυξη του «ιατρικού τουρισμού», της
«καινοτομίας» και της «εξωστρέφειας» της οικονομίας.
Αρκετά ζευγάρια από το εξωτερικό επιλέγουν τη χώρα
μας για να προσπαθήσουν να φέρουν στον κόσμο ένα
παιδί. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα μαστίζεται από υπογεν-
νητικότητα, ενώ δεν υπάρχει καμία επιδότηση από το
κράτος για τα υπογόνιμα ζευγάρια. 

«Ανάπτυξη», «εχέγγυα αξιοπιστία» στα υπογόνιμα
ζευγάρια, «ευγενής άμιλλα» των Μονάδων, έρχονται σε
σύγκρουση με τα λαϊκά κοινωνικά δικαιώματα και τις
ανάγκες των νέων ανθρώπων χωρίς ίσες ευκαιρίες. 

Παιδιά «κατώτερων θεών» σε ένα φιλελεύθερο και
καπιταλιστικό σύστημα, που η υγεία αξιοποιείται ως
πηγή παραπέρα πλουτισμού και εκμετάλλευσης. 

Η αγοραπωλησία ονείρων αποτελεί τη σύγχρονη ελ-
πίδα ενός κόσμου που καταρρέει.

Σαν επίλογο λοιπόν σε αυτό παραθέτω τα λόγια του
ξεχωριστού Τάσου Λειβαδίτη, που εξυμνεί τη γυναίκα
και τον κόσμο με μέλλον! 

«Έλα, λοιπόν, μην κλαις.
Έτσι μπράβο, έτσι μ’ αρέσεις – 
να χαμογελάς
Εμείς θα ζήσουμε, αγαπημένη μου, και θα νικήσουμε.

Ό,τι κι αν 
κάνουν 
θα νικήσουμε.
Θα ξαναβρεθούμε μια μέρα.
Και τότε
όλα τα βράδια κι όλα τ’ άστρα κι
όλα τα τραγούδια
θα ’ναι δικά μας.»
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Γ ια ακόμη μία φορά θα έχουμε τη... χαρά σε λίγο καιρό
ν’ απολαύσουμε το ναρκω-φεστιβάλ που ετοιμάζουν

οι πολύ «προχωρημένοι» (σε αντίθεση μ’ εμάς τις… οπι-
σθοδρομικές). Ακόμη μία φορά θα διατρανώσουν το
πόσο απαραίτητη είναι η νομιμοποίηση της κάνναβης, που
μας κάνει... τόοοσο καλό η χρήση της, που έχει φαρμα-
κευτικές ιδιότητες και που –προπαντός– θα τσακίσει το
παράνομο εμπόριο. 

Είναι ν’ αγανακτεί κανείς με την τόση υποκρισία. Όταν
όλα τα στοιχεία συνηγορούν για το αντίθετο, οι λάτρεις
της ναρκω-κουλτούρας υψώνουν φωνή για τη νομιμοποί-
ηση της χρήσης της κάνναβης, είτε ευθέως, είτε κρυβόμε-
νοι πίσω από την ιατρική χρήση της.

Πριν όμως αποδείξουμε ότι έτσι κι αλλιώς η κάνναβη
είναι τύποις παράνομη, ας παραθέσουμε μερικά στοιχεία
που πρόσφατα ανακοινώθηκαν στην Ετήσια Έκθεση
(2015) του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά, που αποδεικνύουν τη
σαθρότητα των επιχειρημάτων όσων υποστηρίζουν το
«ακίνδυνο» της ελεύθερης χρήσης της. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και φέτος στην κάνναβη, την
επικινδυνότητά της, καθώς όλα τα στοιχεία επιβεβαιώνουν
ότι πρόκειται για εξαρτησιογόνο ουσία που, όπως όλα τα
ναρκωτικά, επιδρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ταυ-
τόχρονα, επιβεβαιώνουν ότι η φιλολογία για τη διανομή
της από το κράτος για «ιατρική χρήση» και με πρόσχημα
την πάταξη του παράνομου εμπορίου αποτελεί «δούρειο
ίππο» για τη νομιμοποίηση και διάδοσή της.

Η κάνναβη είναι η πιο διαδεδομένη ουσία παγκοσμίως:
Το 25,8% των μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
στις ΗΠΑ κάνει χρήση κάνναβης, το 1/4 των Ευρωπαίων
έχουν δοκιμάσει τουλάχιστον μία φορά. Ταυτόχρονα,
από το 2004 έως το 2011 καταγράφηκε 62% αύξηση των
επειγόντων περιστατικών που σχετίζονται με τη χρήση
κάνναβης. Μέχρι τον Οκτώβρη του 2015, στην Ευρώπη
έχουν αναφερθεί 602 νέες ψυχοδραστικές ουσίες, αύ-
ξηση 55% σε σχέση με το 2014. Πρόκειται κυρίως για
συνθετικά κανναβινοειδή.

Η κάνναβη εκτρέπεται από προγράμματα «ιατρικής χρή-
σης» στην παράνομη αγορά. Στις ΗΠΑ, σε όσες πολιτείες
έχουν νομιμοποιήσει προγράμματα ιατρικής χρήσης της
κάνναβης, η ουσία εκτρέπεται από τα προγράμματα αυτά
στο παράνομο εμπόριο, αποτελώντας σημαντική πηγή πα-
ράνομης χρήσης ιδιαίτερα από τους νέους. Στις πολιτείες
που επιτρέπεται η «ιατρική χρήση», το 1/3 των τελειόφοι-
των Λυκείου έχουν κάνει χρήση κάνναβης τους τελευταίους

12 μήνες, αναφέροντας ως πηγή προμήθειας την κάνναβη
για ιατρικούς λόγους που είχε συνταγογραφηθεί για κά-
ποιον άλλο. Πολιτείες των ΗΠΑ, που συνορεύουν με εκεί-
νες στις οποίες έχει νομιμοποιηθεί η κάνναβη για «ψυχα-
γωγική χρήση», έχουν αναφέρει αρνητικές επιπτώσεις ως
αποτέλεσμα της παράνομης διακίνησης της ουσίας στις πε-
ριοχές δικαιοδοσίας τους. Η νομιμοποίηση της κάνναβης
δεν έχει εξαλείψει το παράνομο εμπόριο κάνναβης, σύμ-
φωνα με το Ειδικό Σώμα κατά των Ναρκωτικών των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερης σημασίας στην Ετήσια Έκθεση του ΟΗΕ για
τον έλεγχο των ναρκωτικών είναι τα στοιχεία τα οποία
απογυμνώνουν τα αντιδραστικά ιδεολογήματα όπως αυτά
απορρέουν από τις ευρωενωσιακές ντιρεκτίβες, αφού η
συγκεκριμένη έκθεση θέτει το πρόβλημα ως σύνθετο και
πολυπαραγοντικό που οξύνεται λόγω των κοινωνικοπο-
λιτικών συνθηκών, και όχι απλά ως ιατρικό πρόβλημα ή
ως καταπατημένο «ατομικό δικαίωμα» στην... «αυτοδιά-
θεση».

«Η φτώχεια, η πείνα, η οικονομική ανισότητα, ο κοινω-
νικός αποκλεισμός, η αποστέρηση, η μετανάστευση, η υπο-
χρεωτική εκτόπιση, οι περιορισμένες δυνατότητες πρόσβα-
σης στην Εκπαίδευση και την εργασία, η έκθεση στη βία,
είναι κρίσιμοι παράγοντες που οδηγούν στη χρήση ναρκω-
τικών. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων είναι, επο-
μένως, εξίσου σημαντική με τις προσπάθειες που στο-
χεύουν στις ίδιες τις ουσίες», επισημαίνεται στην Ετήσια
Έκθεση. Μια διαπίστωση που επιβεβαιώνει ότι σήμερα πε-
ρισσότερο από ποτέ και για όλα όσα συμβαίνουν γύρω
μας η αιτία είναι κοινή και οι λαοί θα πρέπει να χτυπήσουν
τη ρίζα του κακού, το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης.
Το σύστημα αυτό που τεχνηέντως προσπαθεί με την επί-
μονη προπαγάνδα υπέρ της νομιμοποίησης της κάνναβης
να συνηθίσει την κοινωνία, και ιδιαίτερα τους νέους, στην
ιδέα της χρήσης της, να την παρουσιάσουν ως «αθώα» και
«ακίνδυνη». Συνέπεια αυτού θα είναι φυσικά η χειραγώ-
γηση των νέων, η έλλειψη κάθε αντίδρασης και η παθητική
αποδοχή όποιου μέτρου επιβάλλεται από τις αντιλαϊκές
κυβερνήσεις. Τώρα επιστρατεύεται ο διαχωρισμός της
ίδιας της κάνναβης και της χρήσης της για «ψυχαγωγι-
κούς», «ιατρικούς» και βιομηχανικούς σκοπούς, με απώ-
τερο στόχο να περάσουν από την πίσω πόρτα τη νομιμο-
ποίησή της. Μα το νομοθετικό πλαίσιο για τη ιατρική
χρήση της κάνναβης ήδη υπάρχει, ήδη αξιοποιείται από
την επιστημονική κοινότητα όταν και όπου υπάρχει
ανάγκη. Πέραν όλων των άλλων, η νόμιμη χρήση της κάν-

Ναρκωτικά: Μια άλλη ματιά
Ολυμπία Χαλτσοτάκη,

πρόεδρος του Συλλόγου Αργυρούπολης της ΟΓΕ
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ναβης για πιθανούς ιατρικούς λόγους δεν αφορά την...
ελεύθερη παραγωγή για προσωπική χρήση με γλάστρες
στα μπαλκόνια ή την... ελεύθερη χρήση για τα «τσιγαριλί-
κια». Αφορά ορισμένες ουσίες που εμπεριέχονται σε
αυτήν, τη μορφή των πιθανών φαρμακευτικών σκευασμά-
των, τον ιατρικό καθορισμό του τρόπου χρήσης τους, τις
παρενέργειές τους. Μην ξεχνάμε ότι όλες οι ψυχοτρόπες
ουσίες έχουν και τη φαρμακευτική τους χρήση (οπιοειδή,
βαρβιτουρικά, αμφεταμίνες, ηρωίνη). Άλλο όμως η φαρ-
μακευτική τους δράση και άλλο η «ναρκωτική». Εάν αυτό
δεν κατανοηθεί, τότε διατρέχουμε τον κίνδυνο να νομι-
μοποιήσουμε την ηρωινομανία εστιάζοντας στις φαρμα-
κευτικές ιδιότητες της ηρωίνης. Να υπενθυμίσουμε ότι,
όταν ανακαλύφθηκε η ηρωίνη, διαφημίστηκε για τις θαυ-
ματουργές φαρμακευτικές της ιδιότητες. Η αποϊστορικο-
ποίηση του προβλήματος οδηγεί στην επανάληψη των
ίδιων λαθών, αλλά αυτήν τη φορά με την κάνναβη. 

Όσο για την καλλιέργεια της κλωστικής ή βιομηχανικής
κάνναβης στην Ελλάδα άνοιξε ο δρόμος με το Νόμο
4139/2013, ενώ ήδη από το 1990 με την Οδηγία
1308/1990 της ΕΕ η καλλιέργειά της κατέστη νόμιμη στην
Ευρώπη. Επίσης ήδη έχει υπογραφεί η ΚΥΑ των υπουργών
Δικαιοσύνης και Γεωργίας για την καλλιέργεια της κλωστι-

κής ή βιομηχανικής κάνναβης (με πολλά κενά θεωρούμε).
Προς τι όλος ο θόρυβος λοιπόν;

Στα διάφορα επιχειρήματά τους οι υπέρμαχοι της πλή-
ρους νομιμοποίησης εντάσσουν το μεγάλο αριθμό ατό-
μων που κάνουν χρήση κάνναβης, αλλά και το κέρδος που
θα έχει η χώρα από την απόδοση φόρων. Ένα κράτος-δια-
κινητής ναρκωτικών, δηλαδή και καταστροφέας της νεο-
λαίας του. Με όποιον τρόπο κι αν επιχειρείται να περάσει
η αποποινικοποίηση της χρήσης κάνναβης είναι επικίν-
δυνη. Γιατί η κάνναβη και όλα τα ναρκωτικά είναι επικίν-
δυνα και γι’ αυτό εξάλλου είναι παράνομα. Η απαγόρευσή
τους σε πολλές περιπτώσεις λειτουργεί ως μοχλός πίεσης
κι ευκαιρία γι’ απεξάρτηση, όπως, για παράδειγμα, η πα-
ραπομπή χρηστών από εισαγγελικές αρχές σε θεραπευτικά
προγράμματα. Εξάλλου οι γυναίκες της ΟΓΕ γνωρίζουν
πολύ καλά ότι οι συνέπειες της επίμονης κι επικίνδυνης
προπαγάνδας των τελευταίων δεκαετιών για την «ακίν-
δυνη» κάνναβη ήδη έχουν αποτυπωθεί στα σχολεία της
χώρας...

   



Μ ια παρωδία ζήσαμε μέσα στην αίθουσα του δημο-
τικού συμβουλίου του δήμου Θερμαϊκού, την Πα-

ρασκευή 4 Μάρτη.
Με πρόσκλησή της, μερικές μέρες πριν, η Σχολική Επι-

τροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του δήμου καλούσε
διευθυντές, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους γονέων των
σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ενημέρωση
σχετικά με την προσφορά της εταιρίας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ» για δωρεάν παροχές ασφάλισης προς τους μα-
θητές των νηπιαγωγείων και των Δημοτικών Σχολείων του
δήμου Θερμαϊκού.

Ο Σύλλογος Γυναικών Αγίας Τριάδας δήμου Θερμαϊ-
κού, έχοντας πολλά μέλη μητέρες παιδιών Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, αλλά και γνωρίζοντας καλά τους αντιλαϊκούς
σχεδιασμούς που προωθούνται στο Ασφαλιστικό με το
νέο νόμο-λαιμητόμο, έδωσε βροντερό «παρών» στη συ-
νάντηση και ματαίωσε τα σχέδια της ασφαλιστικής εταιρίας
για δωρεάν διαφήμιση των προϊόντων της και απόκτηση
εν δυνάμει πελατολογίου. Με τη δυναμική παρέμβασή μας
καταφέραμε ν’ αποτρέψουμε τα σχέδια του δήμου που
θέλει τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας έρμαιο στα χέρια
των ασφαλιστικών εταιριών και να εμπλέξει σ’ αυτούς τους
σχεδιασμούς  τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, ζητών-
τας τους λίστες με προσωπικά δεδομένα των μαθητών και
των οικογενειών τους.

Στον πρόλογό του ο δήμαρχος Θερμαϊκού, κ. Μαυρο-
μάτης, προκειμένου να προλάβει τις όποιες αντιδράσεις,
θέλησε να μας θυμίσει ότι ο δήμος λειτουργεί συχνά με
ιδιωτικές χορηγίες και ότι πολλά σχολεία της περιοχής μας
έχουν στο παρελθόν «ευεργετηθεί» από εταιρίες όπως η

ΙΚΕΑ, η MOTOROIL, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος κ.ά.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο εκπρόσωπος της ασφα-

λιστικής, για να παρουσιάσει το πακέτο «παροχών» προς
τους μαθητές και τους γονείς που θα λάβουν μέρος στο
πρόγραμμα. Τότε ήταν που δεν πιστεύαμε αυτά που ακού-
γαμε, σα να μη βρισκόμασταν σε αίθουσα δημοτικού συμ-
βουλίου, αλλά σε εταιρική εκδήλωση: Ονομαστική υπό-
δειξη ιδιωτικών κλινικών όπου μας παρέπεμπαν σε περί-
πτωση ατυχήματος, κάρτες συλλογής πόντων, παραδείγ-
ματα αγορών «προϊόντων» από συγκεκριμένες συνεργα-
ζόμενες εταιρίες με το αντίστοιχο «όφελος», αποζημιώ-
σεις σε περίπτωση θανάτου κ.ά.

Φυσικά, οι αντιδράσεις ήρθαν απ’ όλα τα μέτωπα, από
τους διευθυντές, από συνδικαλιστές εκπαιδευτικούς, από
γονείς.

Στην αντιπρότασή μας να εξοπλιστεί κατάλληλα το Κέν-
τρο Υγείας Μηχανιώνας ώστε να καλύπτει δωρεάν όλους
ανεξαιρέτως τους δημότες, με ιδιαίτερο βάρος στην Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας στα σχολεία, ο δήμαρχος
απάντησε στην αγωνιστική μας διεκδίκηση ότι έχουμε ει-
ρωνική στάση!  

Η προκλητική απάντηση της ασφαλιστικής ήταν: «Εμείς
αυτό σας δίνουμε; Το θέλετε;»

Όχι, λοιπόν!
Δε θέλουμε τα ψίχουλα που μας πετάτε!
Δε θέλουμε τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες στο δη-

μόσιο σχολείο.
Δε φακελώνουμε τα παιδιά μας!
Απαιτούμε αποκλειστικά δημόσια, δωρεάν, καθολική

και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 
Μέσα από την αγωνιστική μας δράση οι γυναίκες των

λαϊκών οικογενειών της Αγίας Τριάδας δε θ’ αφήσουμε
την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στα χέρια των ιδιωτών,
δε θα δεχτούμε να γίνει η Υγεία εμπόρευμα.

Όλες στον αγώνα για το μέλλον το δικό μας και των παι-
διών μας!

Έξω οι ιδιώτες από το δημόσιο σχολείο   

Σύλλογος Γυναικών Αγίας Τριάδας Δ. Θερμαϊκού της ΟΓΕ 
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Από τη δράση των Συλλόγων



Η Ομάδα Γυναικών Πύργου πραγματοποίησε τη Δευ-
τέρα 21 Δεκέμβρη και την Τρίτη 22 Δεκέμβρη 2015

ομαδική έκθεση ζωγραφικής, με σκοπό την ευαισθητο-
ποίηση της τοπικής κοινότητας, την αλληλεγγύη και την
έμπρακτη στήριξη των προσφύγων, στο φουαγιέ της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Ηλείας. Στην έκθεση συμμετείχαν
με έργα τους η Σία Ξενοστάθη, η Bάνα Δήμου, η Διονυ-
σίου Γεωργία και η Ντενίσα Σίμα. 

Οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα όχι μόνο να θαυμά-
σουν τα έργα των γυναικών καλλιτεχνών, αλλά και να πα-
ρακολουθήσουν ένα βίντεο που έφτιαξαν τα μέλη της

Ομάδας Γυναικών σχετικό με τις αιτίες-συνέπειες του προ-
σφυγικού ζητήματος, καθώς και να διαβάσουν ποιήματα*
του κ. Παρασκευάκου Πάνου, εμπνευσμένα από το προ-
σφυγικό δράμα. 

Η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε θετικά στο κάλεσμα,
καθώς και τις δυο μέρες που διήρκησε η έκθεση την επι-
σκέφτηκε αρκετός κόσμος: Απλοί πολίτες, μαθητές από
σχολεία της πόλης του Πύργου, σύλλογοι, σωματεία και
φορείς. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε συλλογή τρο-
φίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες. 

*Φωτιά και μπαρούτι
Νοικοκυραίοι άνθρωποι 
αστοί, μικροαστοί 
κι εργάτες με δούλεψη στα χέρια. 
Το ψωμί, ζεστό στο τραπέζι 
και στο τσουκάλι αχνίζει το φαΐ. 
Τα όνειρα του μέλλοντος 
σπινθηρίζουν στα μάτια των παιδιών 
και στη φωνή τους, αντιλαλεί, η χαρά της ζωής. 
Παραμύθι η ζωή τους 
μα! όπως όλα τα παραμύθια 
έχει κι αυτή τον «κακό δράκο». 
ΝΆΤΟς, ήρθε 
κρατώντας, φωτιά και μπαρούτι, 
κρατώντας, αίμα και θάνατο. 
Τώρα! το ψωμί, πικρίζει στο στόμα 
και στο κελάρι 
το λάδι, το κρασί, το αλεύρι 
το χρώμα πήραν της στάχτης, 
ακόμη, και το γλυκό, στο βάζο της γιαγιάς 
πικρίζει και αυτό. 
Καπνισμένη ανάσα, καπνισμένος ιδρώτας 
και τα όνειρα του μέλλοντος 
στάχτη τώρα στα μάτια των παιδιών 
και στη φωνή τους, αντιλαλεί, το παράπονο 
με ένα μεγάλο, σταχτί, καπνισμένο 
ΓΙΑΤΙ;;; 
Και εσείς μανάδες, του κόσμου μανάδες 
σαν αντικρίσετε 
τα καπνισμένα μάτια των παιδιών 
σκεφτείτε 
πως και το γλυκό ακόμη, στο βάζο της 
γιαγιάς, 
πικρίζει και αυτό. 

      Για τους πρόσφυγες
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Από τις εκδηλώσεις των Συλλόγων

Έργο της Σίας Ξενοστάθη

Έργο της Γεωργίας Διονυσίου
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Διεθνή

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας στις 8
Μάρτη, απευθύναμε κάλεσμα σε όλες τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις αυτοαπασχολούμενες, τις νέες

γυναίκες και τις μετανάστριες, καλώντας τις να οργανώσουν τον αγώνα τους ενάντια στις πολιτικές της κυ-
βέρνησης, η οποία στοχεύει κατά του δικαιώματός τους στην κοινωνική ασφάλιση, στη μητρότητα, στην ερ-
γασία, στον ελεύθερο χρόνο και στην ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών τους.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που υποστηρίζεται από μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, μας καλεί να ξε-
χάσουμε τη διαφορά των 5 ετών στην ηλικία συνταξιοδότησης για τους άντρες και τις γυναίκες, τα συνταξιο-
δοτικά δικαιώματα των γυναικών σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, να σβήσουμε από τη μνήμη μας τα
εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιωμάτα και να αποδεχτούμε ευέλικτη, ανασφάλιστη και κακοπληρωμένη
απασχόληση με ημερομηνία λήξης, να εργαζόμαστε στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο κατάστημα, στον
τομέα χωρίς κανένα μέτρο προστασίας της υγείας μας, να χάσουμε τα δικαιώματά μας, έτσι ώστε οι μεγάλες
επιχειρήσεις να συνεχίσουν να έχουν ολοένα και μεγαλύτερα κέρδη.

Πρόκειται για μια πολιτική που αυξάνει τη φτώχεια και την ανεργία μας, την ανασφάλεια για τα παιδιά και τις
οικογένειές μας, μια πολιτική που δημιουργεί πολέμους και πρόσφυγες.

Ενισχύουμε την αλληλεγγύη μας προς τους πρόσφυγες που παλεύουν καθημερινά με τη θάλασσα, ανεβαίνουν
φράχτες, γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης από διακινητές ανθρώπων κι έρχονται αντιμέτωποι με όλα τα
είδη της καταστολής. Διαμαρτυρόμαστε για το ιμπεριαλιστικό έγκλημα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, που έχουν μετα-
τρέψει τη Μεσόγειο σε μια θάλασσα νεκρών ανθρώπων. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για το ξερίζωμα εκατομμυρίων
ανθρώπων από τις πατρίδες τους, παγιδεύοντας χιλιάδες πρόσφυγες που προσπαθούν να φτάσουν στις χώρες
της ΕΕ με την ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Είναι η βάρβαρη ιμπεριαλιστική πολιτική γραμμή του ΝΑΤΟ,
των ΗΠΑ και της ΕΕ, που έχουν ωθήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους από τη Μέση Ανατολή, την Ασία
και την Αφρική να γίνουν πρόσφυγες. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Συρία, το
Ιράκ, το Αφγανιστάν, τη Λιβύη, το Μάλι, καθώς και για τη δημιουργία των «τζιχαντιστών», την εκμετάλλευση
και τη ληστεία των φυσικών πόρων της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Απαιτούμε να απεμπλακεί η χώρα
μας αμέσως από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Υπό αυτές τις συνθήκες, καμία εργαζόμενη γυναίκα δεν περισσεύει, δεδομένου μάλιστα ότι το μέλλον μας
εξαρτάται από τη συμμετοχή μας στην οργάνωση του αγώνα ενάντια στους εκμεταλλευτές μας.

Από εμάς εξαρτάται! Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να στερηθούν τα παιδιά μας, η επόμενη γενιά, τα δι-
καιώματα τους! Εμείς δεν μπορούμε να συμβιβαστούμε με διαδοχικές μειώσεις στους μισθούς, στις συντάξεις
και στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα! Δεν μπορούμε να παραμείνουμε με τα χέρια μας σταυρωμένα, παρακο-
λουθώντας απλά το ΝΑΤΟ, την ΕΕ και την κυβέρνηση να εμπλέκει τους ανθρώπους μας σε ιμπεριαλιστικά σχέ-
δια, τα οποία δημιουργούν νέους κινδύνους γενικευμένης αντιπαράθεσης στην περιοχή μας!

Ο αγώνας των εργαζόμενων γυναικών στα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας στη Ν. Υόρκη στις 8 Μάρτη
1857 ενάντια στην εκμετάλλευσή τους έδειξε το δρόμο.

Οργανώνουμε τη μαζική και συλλογική πάλη μας ενάντια στα μονοπώλια, στις πολιτικές της ΕΕ και της κυ-
βέρνησης.

Αυτό που έχει κατακτηθεί δεν είναι δεδομένο...
Αυτό που χάθηκε δεν έχει χαθεί για πάντα!

ΖΗΤΩ Η 8 ΜΑΡΤΗ!

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παραθέτουμε το μήνυμα που απέστειλε η ΟΓΕ στις οργανώσεις-μέλη
της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ)

για την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας:



Πολιτισμός
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Μ προστά στο αντιλαϊκό νομοσχέδιο για το Ασφαλι-
στικό, αλλά και την κατάσταση με το επίδομα τοκε-

τού, που ακόμη στέλνονται χαρατσόχαρτα στις γυναίκες
των λαϊκών οικογενειών που «κατά λάθος» το πήραν και
τους το ζητάνε πίσω και απειλούν ακόμη και με κατασχέ-
σεις, η ΟΓΕ πραγματοποίησε μαζί με τους Συλλόγους και
τις Ομάδες της από την Αττική κινητοποίηση στο υπουρ-
γείο Εργασίας στις 4 Μάρτη και επιδίωξε συνάντηση με
τον υπουργό, κ. Κατρούγκαλο, θέτοντας αυτό το πρό-
βλημα, αλλά και βάζοντας την πάγια θέση της για την κα-
ταβολή του επιδόματος σε όλες τις γυναίκες. 

Η απαίτηση της αντιπροσωπίας για την επαναφορά του
επιδόματος τοκετού σε όλες τις γυναίκες που γεννάνε σε
δημόσια ή ιδιωτικά μαιευτήρια-νοσοκομεία απορρίφτηκε
με την αιτιολογία ότι «δεν υπάρχουν λεφτά». 

Αναφορικά με το αίτημα της Ομοσπονδίας να σταματή-
σει η κυβέρνηση τους εκβιασμούς για την επιστροφή των
επιδομάτων απ’ όσες μητέρες «εκ παραδρομής» το έλαβαν
και να σταματήσει να τις απειλεί με κατασχέσεις, ο υπουρ-
γός επιφυλάχτηκε παρουσιάζοντας όρους και προϋποθέ-
σεις. Έθεσε εισοδηματικά κριτήρια για να σταματήσει η
απαίτηση επιστροφής του επιδόματος τοκετού από εκα-
τοντάδες νέες μητέρες.

Η ΟΓΕ, μετά και από καταγγελία που έβγαλε, επισήμανε
ότι: …Το επίδομα τοκετού που καταργήθηκε το 2012 απο-
τελούσε ελάχιστη συνεισφορά στα δυσβάσταχτα έξοδα
του νέου ζευγαριού με τη γέννηση του παιδιού και αποκτά
ιδιαίτερη σημασία σήμερα με την ολομέτωπη επίθεση που
βιώνουν οι λαϊκές οικογένειες στα εργασιακά και ασφαλι-
στικά τους δικαιώματα, ιδιαίτερα οι νέες μητέρες. Όμως επι-
βεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι τα μνημόνια κυβέρνη-
σης-ΕΕ δε χωράνε τις δίκαιες διεκδικήσεις των γυναικών
του λαού. Δίνουν το «πράσινο φως» μόνο για τους επιχει-
ρηματικούς ομίλους που χτίζουν τα κέρδη τους στα ερείπια
των δικαιωμάτων των λαϊκών οικογενειών. 

Είναι απαράδεκτος ο διαχωρισμός που προσπαθεί να επι-
βάλει η κυβέρνηση σε μητέρες προνομιούχες και σε μη προ-

νομιούχες. Ανεξάρτητα αν οι μητέρες που τους ζητά πίσω
το επίδομα τοκετού είναι άνεργες, μισθωτές που βιώνουν
την απληρωσιά, την ανασφάλιστη δουλειά ή αυτοαπασχο-
λούμενες που ζουν με τη «θηλιά» της φορολεηλασίας, των
χρεών σε ΟΑΕΕ, τράπεζες, οι ίδιες και οι οικογένειές τους
βιώνουν τη φτώχεια, την επίθεση διαρκείας της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που κρατά γερά την αντιλαϊκή σκυτάλη από
τις προηγούμενες…

Στο τέλος της κινητοποίησης η Πρόεδρος της ΟΓΕ, Μαι-
ρήνη Στεφανίδη, μετά από την ενημέρωση που έκανε για
το περιεχόμενο της συζήτησης που είχε η αντιπροσωπία
με τον υπουργό, κάλεσε κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογέ-
νειας, ιδιαίτερα τις νέες γυναίκες, νέες μητέρες, να ενω-
θούν στο μετερίζι του αγώνα μας, να οργανωθούν στα
σωματεία τους στο χώρο δουλειάς, στους Συλλόγους και
Ομάδες της ΟΓΕ και να δώσουμε μαχητική απάντηση στην
αντιλαϊκή αδιαλλαξία της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της εργοδοσίας. 

Να συνεχίσουμε ανυποχώρητα τον αγώνα μας ενάντια
στην κυβερνητική αδιαλλαξία και ανυποχώρητα να διεκ-
δικήσουμε:
- Επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες, τις εργαζόμενες,

τις αυτοαπασχολούμενες, τις αγρότισσες, τις άνεργες και
τις ανασφάλιστες.

- Να σταματήσει άμεσα κάθε διαδικασία για απαίτηση επι-
στροφής του ποσού του επιδόματος απ’ όλες τις μητέρες
που το έλαβαν, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Την ίδια μέρα, μετά από την κινητοποίηση στο υπουρ-
γείο Εργασίας και τη συνάντηση με τον υπουργό, η ΟΓΕ
συνέχισε με κινητοποίηση στη Γενική Γραμματεία Ισότητας
των Φύλων (ΓΓΙΦ) προκειμένου να απαιτήσει ουσιαστική
προστασία και περίθαλψη των προσφύγων, και ιδιαίτερα
των γυναικών και παιδιών που φτάνουν στη χώρα μας κα-
τατρεγμένοι από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ και βρίσκονται αντιμέτωποι με απάνθρωπες και
επικίνδυνες συνθήκες παραμονής.

Η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, κ. Κούβελα,
ήταν απούσα, απέφυγε να συναντηθεί με τη μεγαλύτερη
γυναικεία οργάνωση της χώρας μας, παρόλο που είχε έγ-
καιρα ενημερωθεί για την παρουσία μας.

Η ΟΓΕ κατήγγειλε με ανακοίνωσή της το γεγονός και
ταυτόχρονα τις εξαγγελίες της ΓΓΙΦ για δήθεν συμβολή
της στο προσφυγικό δράμα: Άλλη μια φορά δεν είναι παρά
«φύκια για μεταξωτές κορδέλες». Διαθέτει για τις χιλιάδες
πρόσφυγες όσα περισσεύουν από τα 400 κρεβάτια για κα-
κοποιημένες γυναίκες, που δεν επαρκούν ούτε γι’ αυτές και
είναι τα περισσότερα ήδη δεσμευμένα.

Φτάνει πια η υποκρισία ότι αυτή είναι η έμπρακτη αλλη-

Από τις κεντρικές κινητοποιήσεις της ΟΓΕ
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λεγγύη στις εκατοντάδες έγκυες γυναίκες με τα μωρά στην
αγκαλιά, τις έγκυες, τις γυναίκες που χάνουν τα παιδιά τους
στη θάλασσα του Αιγαίου, τις άρρωστες, τις ανάπηρες, τις
διψασμένες και πεινασμένες που αντιμετωπίζουν χίλιους
κινδύνους για την ασφάλειά τους από τα κυκλώματα δου-
λεμπορίας και σωματεμπορίας, ενώ χιλιάδες παιδιά πέ-
φτουν θύματα του τράφικινγκ. 

Η ΓΓΙΦ έχει στους ώμους της τις βαριές ευθύνες της κυ-
βέρνησης «πρώτη φορά αριστερά», που συμμετέχει ενεργά
στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ και εναρμονίζε-
ται πλήρως με την αντιμεταναστευτική πολιτική της ΕΕ, με
τον κανονισμό του Δουβλίνου και της Σένγκεν.

Η ΓΓΙΦ, προπονημένη στον αντιλαϊκό δρόμο της κυβέρ-
νησης και της ΕΕ, στο όνομα της ισότητας βαθαίνει την ανι-
σοτιμία των γυναικών των λαϊκών οικογενειών του τόπου
μας. Θα δείξει πραγματική, έμπρακτη αλληλεγγύη στις πρό-
σφυγες;

Φτάνει πια ο εμπαιγμός και οι αυταπάτες που σερβίρονται
με συνθήματα και νομοσχέδια της κυβέρνησης και της κυ-
βερνητικής ΓΓΙΦ για «ισότητα των δύο φύλων». Φροντί-
ζουν μονάχα για την «ισότητα» την κομμένη και ραμμένη
στα μέτρα των εκμεταλλευτών του μόχθου μας. 

Η ΓΓΙΦ αποδέχεται την «ισότητα» που μας αύξησε τα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης και μας καταδικάζει να δου-
λεύουμε μέχρι το θάνατο. Δεν αρθρώνει λέξη για την κα-
τάργηση της 5ετούς διαφοράς που αποτελούσε την ελάχι-
στη έμπρακτη αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρό-
τητας. Κωφεύει όταν απολύονται έγκυες γυναίκες ή όταν,για
να προσληφθούν νέες γυναίκες πρέπει να δώσουν εγγυή-
σεις πως δε θα τεκνοποιήσουν. Λέει «ζήτω!» στο «συγκε-
ρασμό οικογενειακών και εργασιακών υποχρεώσεων»,
όταν αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα εργαζόμενη γίνεται λά-
στιχο, φορτώνεται τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων, αρ-
ρώστων και ζει με τη μερική απασχόληση, τη μισή αμοιβή,
τη μισή ζωή, τη μερική ως καθόλου σύνταξη, ενώ παράλ-
ληλα απαλλάσσονται εργοδοσία και κράτος από τις κοινω-
νικές παροχές.

Στο όνομα της ισότητας η ΓΓΙΦ στη ρότα της ΕΕ και της
κυβέρνησης θέλουν η γυναικεία απασχόληση να υπάρχει,
να διευρύνεται, αλλά να είναι μαύρη, χωρίς δικαιώματα, να
είναι χωρίς στον ήλιο μοίρα. Η ισότητά τους θέλει τις γυ-
ναίκες σύγχρονες σκλάβες. 

Η ΓΓΙΦ, που δέχεται την κατάργηση του επιδόματος το-
κετού και δεν αντιδρά στον αναχρονισμό να γεννά η γυ-
ναίκα στο σπίτι για να το πάρει, που αδιαφορεί για τις σύγ-
χρονες ανάγκες των γυναικών στην υγεία, τη μητρότητα,
την εργασία, τον ελεύθερο χρόνο, εμπαίζει ότι αντιμετω-
πίζει τη γυναικεία ανισοτιμία. Αντίθετα, την αναπαράγει με
ιδεολογήματα και την βαθαίνει.

Εμπαιγμός και η αλληλεγγύη της στις πρόσφυγες.

Απαιτούμε:
- Ανοιχτούς, ανθρώπινους χώρους ανοιχτής φιλοξενίας.
- Ανάπτυξη επαρκών υποδομών με όλα τα απαραίτητα είδη

για την ατομική υγιεινή και την καθαριότητα των χώρων
(τουαλέτες, ντους), ένδυση και υπόδηση για όσους τα
χρειάζονται.

- Αξιοπρεπή διαμονή και διαβίωση των προσφύγων με ια-
τρική παρακολούθηση, διατροφή, νομική βοήθεια, διερ-
μηνείς και ό,τι άλλο απαιτείται. Απαραίτητη παρουσία γυ-
ναικών γιατρών και γυναικολόγων για τις αναγκαίες εξε-
τάσεις σε όσες μετανάστριες έχουν ανάγκη.

- Ειδική μέριμνα από κρατικούς φορείς για ασυνόδευτους
ανηλίκους, εγκύους, μητέρες και παιδιά.

- Καμιά εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχε-
διασμούς των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

***
«8 Μάρτη. Αγωνιζόμαστε: Για εργασία, Κοινωνική

Ασφάλιση, προστασία της μητρότητας. Για ζωή χωρίς
φτώχεια, ανεργία, πολέμους, προσφυγιά». Πανό με αυτό
το σύνθημα άνοιξε η ΟΓΕ το πρωί της 8ης Μάρτη, Παγ-
κόσμιας Μέρας της Γυναίκας, στο Σύνταγμα, μπροστά από
το κτήριο της Βουλής.

Οι γυναίκες των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ, δί-
νοντας αγωνιστικό παλμό στην πλατεία Συντάγματος με τα
συνθήματα που φώναζαν, μοίραζαν ανακοινώσεις και κα-
λούσαν στην απογευματινή συγκέντρωση στα Προπύλαια.

«Οι γυναίκες θέλουν σταθερή δουλειά και όχι απασχό-
ληση και σύγχρονη σκλαβιά!» «8 του Μάρτη, σύμβολο
αγώνα, θα μας οδηγεί και τούτο τον αιώνα!», «Κοινωνική
Ασφάλιση για μας και τα παιδιά μας, του κράτους υποχρέ-
ωση κι εμάς δικαίωμά μας!» ήταν μερικά από τα συνθήματα
που ακούγονταν.

Ταυτόχρονα οι ΟΓΕδίτισσες σχολίαζαν την προγραμ-
ματισμένη συζήτηση στη Βουλή, η οποία λάμβανε χώρα
εκείνη την ώρα, με θέμα τη συμμετοχή των γυναικών στα
λεγόμενα «Κέντρα Λήψης Αποφάσεων». Κατήγγειλαν την
κοροϊδία προς τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου, τις
οποίες η ΕΕ, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα του ευρωμο-
νόδρομου καλούν να «αναδειχτούν» στα κοινοβούλια και
τη διοίκηση των επιχειρηματικών ομίλων.

Και κάλεσαν τις εργαζόμενες και τις άνεργες να πάρουν
τη θέση τους εκεί που η συμμετοχή τους έχει νόημα και
αξία, εκεί που μπορούν να συζητήσουν και να πάρουν
αποφάσεις αγώνα και διεκδίκησης, δηλαδή στα σωματεία
του εργατικού-λαϊκού κινήματος και στους Συλλόγους και
τις Ομάδες της ΟΓΕ.
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Σ την εκδήλωση βασική ομιλήτρια ήταν η Μαρία Μα-
νιατάκου, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ και γιατρός. Παρα-

θέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από την ομιλία της: 
«Για τη μητρότητα: Μεγάλο κεφάλαιο στην καθημερινή

ατζέντα της ΟΓΕ από την ίδρυσή της είναι η αντίληψη για
τον κοινωνικό ρόλο της μητρότητας. Εμείς απαιτούμε το
αυτονόητο, η απόφαση για τη δημιουργία οικογένειας
πρέπει να εξαρτάται μόνο από την ελεύθερη επιλογή του
ζευγαριού και όχι από οικονομικούς παράγοντες. Διότι
σήμερα με την ανεργία, τη μερική απασχόληση που ισο-
δυναμεί με μερική ζωή, την απλήρωτη και κακοπληρωμένη
εργασία, η απόκτηση παιδιού γίνεται όνειρο απατηλό για
τα νέα ζευγάρια.

“Πότε θα γίνω μάνα;”, αναρωτιούνται πολλές γυναίκες
μικρότερης ή και μεγαλύτερης ηλικίας. Σήμερα μας λένε ότι
δήθεν είμαστε ελεύθερες ν’ αποφασίσουμε πότε και πώς
θα γίνουμε μητέρες. Είναι άραγε έτσι; Η πραγματικότητα
άλλα δείχνει. “Ελευθερία” δεν είναι να σε αναγκάζει ο ερ-
γοδότης να υπογράψεις συμφωνητικό ότι δε θα μείνεις
έγκυος για να εργαστείς. “Ελευθερία” δεν είναι ν’ αναγ-
κάζει ο εργοδότης εργαζόμενες μητέρες να παραιτηθούν
από τα δικαιώματά τους, όπως την άδεια μητρότητας.
“Ελευθερία” δεν είναι να μας δίνουν εκβιαστικά το επί-
δομα τοκετού μόνο εάν γεννήσουμε στο σπίτι, όπως οι
προγιαγιάδες μας, με ό,τι κινδύνους αυτό εγκυμονεί για
τη μητέρα και το νεογνό, εν έτει 2016!

Κραυγαλέο παράδειγμα, οι επαίσχυντες προτάσεις της
Google και της Apple προς τις εργαζόμενές τους να τις
επιδοτήσουν για κρυοσυντήρηση των ωαρίων τους.

Ουσιαστικά δηλαδή για να βάλουν στο «ψυγείο» την
απόφαση να γίνουν μητέρες! Εμείς ερωταπαντάμε ρητο-
ρικά: Γιατί άραγε δε δίνουν αυτό το ποσό που διαθέτουν

για κρυοσυντήρηση ωαρίων, για αυξήσεις στους μισθούς
των εργαζομένων; Απλούστατα και κυνικά θέλουν τις γυ-
ναίκες μέχρι τα 45 και τα 50 τους χρόνια να είναι παντελώς
αποσπασμένες από τις ευθύνες της οικογένειας, ώστε να
τις “ξεζουμίζουν” για την αύξηση των κερδών τους. Ακού-
γεται εφιαλτικό, κι όμως είναι πραγματική πρόταση. Και
σκεφτείτε επιπλέον πόσο μεγαλύτερους κινδύνους, τόσο
για τη γυναίκα όσο και για το έμβρυο, ενέχουν η εγκυμο-
σύνη και ο τοκετός σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Για το “ριζοσπαστισμό”: Έτσι έκαναν και για τον τοκετό
στο σπίτι, φέρνοντας ως παραδείγματα λαμπερές σταρ της
τηλεόρασης και του Hollywood. Με μια “μικρή” λεπτομέ-
ρεια που δεν αναφέρουν, ότι, όταν μιλάμε γι’ αυτές και
άλλες πλούσιες κυρίες, με την περιουσία τους έχουν stand-
by από ορδές μαιευτήρων μέχρι ελικόπτερα, εάν κάτι δεν
πάει καλά στον τοκετό στο σπίτι. Δεν ισχύει το ίδιο για
εμάς, για να μην ξεχνιόμαστε. 

Για τον ελεύθερο χρόνο: Και φυσικά για ελεύθερο, ποι-
οτικό χρόνο για τον εαυτό μας ούτε λόγος! Εγώ, για πα-
ράδειγμα, εργάζομαι ως παθολόγος με σύμβαση σε υπο-
στελεχωμένο νοσοκομείο και περνάω ατελείωτες ώρες
εκεί. Επίσης έχω 2 παιδιά 8 και 10 χρονών, τα οποία
τρέχω σε διάφορες δραστηριότητες από εδώ και από εκεί,
διότι το κράτος δεν καλύπτει στο σχολείο όλες τις ανάγκες
άθλησης και εκπαίδευσής τους. Αν προσθέσω σε όλα
αυτά το στοιχειώδες νοικοκυριό, τρέχω όλη μέρα “σαν
τον Βέγγο” για να τα προλάβω. Κάποιες ίσως τα βιώνετε
ήδη, πολλές θα το καταλάβετε καλύτερα όταν κάνετε οι-
κογένεια.

Εμείς στην ΟΓΕ υποστηρίζουμε σθεναρά ότι ο ελεύθε-
ρος χρόνος είναι δικαίωμα αδιαπραγμάτευτο για τη σύγ-
χρονη γυναίκα, ώστε να μπορεί να τον διαθέσει η ίδια

όπως επιθυμεί. Και σίγουρα δεν είναι είδος
πολυτελείας, όπως έχει γίνει.

Για τα προβλήματα επαγγελματικής
υγείας των γυναικών του κλάδου υγείας:
Ειδικότερα, μια κι εδώ όλες είμαστε του
κλάδου της υγείας, για όσες γυναίκες ερ-
γάζονται σε αυτόν το χώρο, τις νοσηλεύ-
τριες, τις μαίες, τις γυναίκες γιατρούς, έχει
δειχτεί από επίσημες στατιστικές ότι αντι-
μετωπίζουν συχνότερα ορισμένα προβλή-
ματα επαγγελματικής υγείας, όπως μυοσκε-
λετικές διαταραχές και λοιμώδη νοσήματα,
μεταξύ αυτών ηπατίτιδα, φυματίωση και
ερυθρά. Επίσης στα νοσοκομεία οι εργα-
ζόμενες γυναίκες εκτίθενται σε καρκινογό-

Από την εκδήλωση-συζήτηση που συνδιοργάνωσε το ΜΑΣ και η ΟΓΕ
στη ΣΕΥΠ για την 8 Μάρτη
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νους παράγοντες. Τα κυκλικά ωράρια και η νυχτερινή ερ-
γασία είναι παράγοντας κινδύνου, καθώς διαταράσσουν
το βιολογικό μας ρυθμό, έχουν συνδεθεί με σειρά ασθε-
νειών, ενώ συμπεριλαμβάνονται και στους προδιαθεσι-
κούς παράγοντες για καρκίνο του μαστού. Από μελέτες
έχει δειχτεί ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόωρου το-
κετού και απόκτησης παιδιού με χαμηλό βάρος σε γυναίκες
που εργάζονται βράδυ και με κυκλικά ωράρια. Ενώ έχει
καταγραφεί και αυξημένος κίνδυνος αυτόματων αποβο-
λών και πρόωρου τοκετού σε γυναίκες των οποίων η ερ-
γασία εμπεριέχει ορθοστασία, σωματική πίεση και άρση
βάρους.

Για να μειωθεί η συχνότητα αυτών των επαγγελματικών
ασθενειών, προϋπόθεση είναι η βελτίωση, ποσοτικά και
ποιοτικά, των συνθηκών εργασίας. Εάν, π.χ., μια νοση-
λεύτρια κάνει αλλεπάλληλες βάρδιες, τότε η φθορά και ο
κίνδυνος πολλαπλασιάζονται. Άρα πρέπει ν’ αντιμετωπι-
στεί η έλλειψη προσωπικού. Παράλληλα στην ΟΓΕ διεκ-
δικούμε ανάπτυξη υποδομών για την ορθή διάγνωση, κα-
ταγραφή και μελέτη της επαγγελματικής νοσηρότητας. Δε
θα επεκταθώ περαιτέρω, τα έχουμε αναφέρει αναλυτικά
και στην τρίμηνη καμπάνια για την Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα Υγείας που διοργανώσαμε το 2014, και σε πολλά
τεύχη του Δελτίου μας, στα οποία μπορείτε να ανατρέξετε.

***
Η 8 Μάρτη πρέπει να είναι μέρα τιμής και μνήμης για τους

αγώνες των γυναικών που προηγήθηκαν, αλλά και μέρα
περισυλλογής, ενημέρωσης, προβληματισμού κι αισιοδο-
ξίας με την υπόσχεση της συμμετοχής μας στους αγώνες
που εξελίσσονται και στους αγώνες που αναμένεται να έλ-
θουν. Για την πλήρη χειραφέτηση της γυναίκας, για την
πραγματική εξάλειψη της γυναικείας ανισοτιμίας, για την
κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Όπως λέει και το σύνθημα: “8 Μάρτη, σύμβολο αγώνα,
θα μας οδηγεί και τούτο τον αιώνα.”»

***
Μετά από την ομιλία ακολούθησε πλούσια συζήτηση

και προβληματισμός. Έγιναν ερωτήσεις που αφορούσαν
το κατά πόσο μια εργαζόμενη μητέρα σήμερα έχει τη δυ-
νατότητα να έχει ελεύθερο χρόνο, αν σήμερα προστατεύε-
ται η μητρότητα από το κράτος και άλλα τέτοια ζητήματα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν αρκετές σπουδάστριες από
τη Μαιευτική και τη Νοσηλευτική και, εκμεταλλευόμενες
το γεγονός ότι η ομιλήτρια εργάζεται στον κλάδο της
Υγείας, πέρασαν και σε πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις που
αφορούσαν τον προγεννητικό έλεγχο, αλλά και το ζήτημα
του τοκετού στο σπίτι. Στη συνέχεια υπήρχαν και προβλη-
ματισμοί των σπουδαστριών που αφορούσαν διάφορα
ζητήματα που συζητιούνται στα αμφιθέατρα, αλλά και την
κατάσταση που αντιμετωπίζουν στα νοσοκομεία, όπου και
ασκούν την κλινική και την πρακτική τους άσκηση.

Έντονα απασχόλησε το ζήτημα του τοκετού στο σπίτι.
Είναι γεγονός πως στο τμήμα της Μαιευτικής ο τοκετός
στο σπίτι παρουσιάζεται και από κάποιους καθηγητές ως
ο σωστότερος τρόπος να γεννήσει μια γυναίκα, καθώς,
όπως λένε, βρίσκεται σε οικείο προς αυτήν περιβάλλον,
δεν υπάρχουν ιατρικές παρεμβάσεις και οι περιπτώσεις
που έχουν κινδυνεύσει γυναίκες είναι ελάχιστες. Με
αφορμή λοιπόν και την ομιλία, στην οποία έγινε αναφορά
στο ότι το επίδομα τοκετού το παίρνουν μόνο οι γυναίκες
που γεννούν στο σπίτι τους, γεννήθηκαν ερωτήσεις για το
κατά πόσο ασφαλές είναι τελικά αυτό, τόσο για τη γυναίκα
όσο και για το μωρό, αλλά και προβληματισμοί προς την
αντίθετη κατεύθυνση. Μια κοπέλα από τη Μαιευτική, για
παράδειγμα, με βάση αυτά που έχει ακούσει και στη
σχολή, τοποθετήθηκε υπέρ του τοκετού στο σπίτι, καθώς,
όπως είπε, αυτό είναι το φυσιολογικό και έτσι γινόταν για
χιλιάδες χρόνια, πριν ιατρικοποιηθεί ο τοκετός. Πρό-
σθεσε επίσης ότι και η γυναίκα είναι πιο χαλαρή όταν είναι
εξοικειωμένη με το περιβάλλον. Η ομιλήτρια απάντησε
εξηγώντας της πως κάθε γυναίκα πρέπει να επιλέγει πού
θα γεννήσει και όχι να εξαναγκάζεται να γεννήσει στο
σπίτι, όπως οι γιαγιάδες μας πριν τόσα χρόνια, γιατί μόνο
έτσι θα πάρει επίδομα τοκετού για να μπορέσει να βγάλει
τα πρώτα έξοδα του μωρού της. Πρόσθεσε επίσης ότι
υπάρχει και αυξημένος κίνδυνος σε περίπτωση επιπλοκών,
καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα να περιμένει έξω από το
σπίτι ασθενοφόρο, αλλά και άλλοι κίνδυνοι που αφορούν
τον απαραίτητο εξοπλισμό, την απολύμανση του χώρου
κλπ.

Άλλο ζήτημα που συζητήθηκε αρκετά ήταν η κατάσταση
που υπάρχει σήμερα στα νοσοκομεία και τι είναι αυτό που
αντιμετωπίζουν καθημερινά οι σπουδάστριες, αλλά και οι
νέες εργαζόμενες εκεί. Αρχικά, ρωτήθηκε από μια σπου-
δάστρια αν στο νοσοκομείο που δουλεύει η ομιλήτρια οι
εργαζόμενοι αγωνίζονται και διεκδικούν, ποια η συμμε-
τοχή στους αγώνες αυτούς και ποια τελικά τ’ αποτελέ-
σματα. Η ομιλήτρια απάντησε πως γενικά υπάρχει συμμε-
τοχή και σίγουρα κάθε αγώνας έχει αποτέλεσμα –ακόμα
και να μη φαίνεται αυτό τώρα– μένει παρακαταθήκη και
βοηθάει στην κλιμάκωση της πάλης. Στη συνέχεια, κάποιες
σπουδάστριες εξέφρασαν τους προβληματισμούς τους.
Μια σπουδάστρια από τη Μαιευτική, για παράδειγμα, μί-
λησε για το λεγόμενο σύστημα με τα «φακελάκια» και είπε
πως μετά από κάθε γέννα δεν αφήνουν τις σπουδάστριες

         
     

8 Μάρτη
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Π λούσια κουβέντα και προβληματισμό είχε η εκδή-
λωση-συζήτηση που έγινε στις 6 Μάρτη στο Σύλ-

λογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, παρά τη δυσκολία συμ-
μετοχής πολλών εργαζομένων –ένας κλάδος που το με-
γαλύτερο ποσοστό του είναι γυναίκες– λόγω των οικο-
γενειακών υποχρεώσεων που συσσωρεύονται στις πλάτες
των εργαζόμενων γυναικών, μετά από εξαήμερη εργασία,
όσες Κυριακές τους επιτρέπεται να μη δουλεύουν, με βάση
και το νόμο για τις Κυριακές που μπορούν να είναι τα κα-
ταστήματα ανοιχτά... 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με προβολή βίντεο που ήταν
αφιερωμένο στην 8η Μάρτη, στους αγώνες των εργαζό-
μενων γυναικών και όχι μόνο, στην Ελλάδα, αλλά και στον
υπόλοιπο κόσμο. Στις κατακτήσεις τους μαζί και με το υπό-
λοιπο εργατικό κίνημα, αλλά και τις παροχές και την προ-
στασία της μητρότητας στις σοσιαλιστικές χώρες.

Μετά από το άνοιγμα που έγινε από την πλευρά του σω-
ματείου με μια μικρή αναφορά και στις εξελίξεις στον
κλάδο, καθώς και την ομιλία από τη Διονυσία Σπυράτου,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, για το ιστορικό πλαίσιο αυτής της
επετείου, τις εξελίξεις που φέρνουν τα αντιλαϊκά νομοσχέ-
δια της συγκυβέρνησης, τις κινητοποιήσεις για το επίδομα
τοκετού, τις επιταγές της ΕΕ που στο όνομα της ισότητας
καταστρατηγούν όποια δικαιώματα και κατακτήσεις, αλλά
και τις εξελίξεις στο προσφυγικό, ακολούθησαν ερωτή-
ματα και προβληματισμοί που δημιούργησαν μια κουβέντα
πλούσια σε περιεχόμενο.

Συζητήθηκαν πιο αναλυτικά οι κατακτήσεις που είχαν οι

γυναίκες στις σοσιαλιστικές χώρες και πώς προστατευόταν
η μητρότητα, μέσα και από την προσωπική εμπειρία που
έφερε νεαρή σε ηλικία συναγωνίστρια που έζησε κάποια
από τα παιδικά της χρόνια εκεί.

Υπήρξε ενδιαφέρον για τις νεοφεμινιστικές θεωρίες –τι
λένε οι άλλες γυναικείες οργανώσεις και τι η ΟΓΕ– ποια
είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ ισότητας και ισοτιμίας,
τι λένε οι θεωρίες φύλου με αφορμή και το νέο Σύμφωνο
Συμβίωσης, οι κατακτήσεις που πήραν πίσω Ευρωπαϊκή
Ένωση και κυβερνήσεις στο όνομα της «ισότητας των
φύλων».

Μπήκε ο προβληματισμός από τις εργαζόμενες που πα-
ραβρίσκονταν στην εκδήλωση πώς να βοηθήσουν τις ερ-
γαζόμενες του κλάδου να ενταχτούν στη δράση –δυσκο-
λίες ωραρίων, δουλειά 6 μέρες τη βδομάδα το λιγότερο
και ταυτόχρονα οικογενειακές υποχρεώσεις, σπίτι - παιδιά
- ηλικιωμένοι. 

Αναδείχτηκε επίσης από μια εργαζόμενη και το ζήτημα
της δυσκολίας των μονογονεϊκών οικογενειών (μητέρες
με παιδί που δεν έχουν καμία βοήθεια και στήριξη από
πουθενά). 

Συζητήθηκαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν οι γυ-
ναίκες και τα οποία εκφράζονται στο μέγιστο βαθμό στο
συγκεκριμένο κλάδο.

Τέλος, υπήρξε προβληματισμός για το τι μαθαίνουν τα
παιδιά μας στα σχολεία για την 8 Μάρτη και για το πραγ-
ματικό της περιεχόμενο. 

να δείξουν το μωρό στην οικογένεια, για να μην πάρουν
εκείνες το «φακελάκι» που αναγκάζεται να δώσει η οικο-
γένεια! Επίσης, αναφέρθηκε και το ζήτημα της πρακτικής
άσκησης των σπουδαστριών οι οποίες, για να ολοκληρώ-
σουν την πρακτική τους άσκηση που πραγματοποιούν σε
διάφορα νοσοκομεία, πρέπει να κάνουν τουλάχιστον 40
τοκετούς μέσα σε 3 μήνες. Έτσι, κορίτσια που δεν έχουν
αυτήν τη δυνατότητα λόγω χρόνου, αναγκάζονται να πα-
ρατείνουν την πρακτική τους χωρίς να πληρώνονται (δη-
λαδή να παίρνουν 176 ευρώ το μήνα!). 

Τέλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρχαν ερωτή-
σεις που είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση μιας νέας
γυναίκας από την εργοδοσία, δηλαδή αν πράγματι απο-
λύονται γυναίκες επειδή εγκυμονούν ή αν υπογράφουν
ότι δε θα εγκυμονήσουν όσο δουλεύουν στη συγκεκρι-
μένη επιχείρηση και τελικά κατά πόσο εύκολο είναι σήμερα

για μια νέα γυναίκα να δημιουργήσει τη δική της οικογέ-
νεια, τη στιγμή που είναι άνεργη ή δουλεύει με ευέλικτα
ωράρια, χωρίς ασφάλιση και με μισθούς πείνας. Αναφέρ-
θηκε επίσης και το ζήτημα της «κρυοσυντήρησης ωαρίων»
που χρησιμοποιούν σα δόλωμα τεράστιοι επιχειρηματικοί
κολοσσοί όπως η Apple και η FACEBOOK, για να πεί-
σουν τις γυναίκες να γίνουν μητέρες αργότερα και πρώτα
ν’ ασχοληθούν με την καριέρα τους! Να μπορούν δηλαδή
να τις εκμεταλλεύονται διπλά και τριπλά.

Η εκδήλωση έκλεισε αισιόδοξα, αφήνοντας σε όλες το
μήνυμα ότι είναι ανάγκη σήμερα να παλέψουμε όλες μαζί
οργανωμένα, μέσα από τα ταξικά σωματεία, τους σπου-
δαστικούς μας συλλόγους και τους Συλλόγους και τις
Ομάδες Γυναικών για τις σύγχρονες ανάγκες μας και τα δι-
καιώματά μας, κόντρα στη βάρβαρη εκμετάλλευση του σά-
πιου αυτού συστήματος.

Από την εκδήλωση-συζήτηση που συνδιοργάνωσε
ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και η ΟΓΕ για την 8 Μάρτη
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Ε κατοντάδες γυναίκες γέμισαν την πλατεία στη συνοικία
Καντίκιοϊ στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπο-

λης, φωνάζοντας συνθήματα και κρατώντας μοβ πανό
(χρώμα-σύμβολο κινήματος που επικεντρώνει τη δράση
του στα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των γυναι-
κών). Οι γυναίκες συγκεντρώθηκαν την Κυριακή πριν τις
8 Μάρτη, προκειμένου να προσελκύσουν περισσότερο
κόσμο, αψηφώντας την απαγόρευση της συγκέντρωσης
και της κατοπινής πορείας από την κυβέρνηση της Κων-
σταντινούπολης, που επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας.

Οι γυναίκες δήλωσαν ότι ποτέ δε θα φύγουν από τους
δρόμους τιμώντας την 8 Μάρτη, αφού η δύναμή τους είναι
η συνέχιση του αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
τους.

Αστυνομικοί με πολιτικά απώθησαν τις γυναίκες. Πολ-
λές σκόρπισαν στους γύρω δρόμους όταν οι δυνάμεις κα-
ταστολής άνοιξαν πυρ με σφαίρες από καουτσούκ. Του-
λάχιστον μία διαδηλώτρια κρατήθηκε από την αστυνομία.

Ανάλογες συμπλοκές με τις δυνάμεις ασφαλείας έγιναν
και στην Άγκυρα. 

Το τουρκικό γυναικείο κίνημα επιδιώκει να τραβήξει την

προσοχή στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες
σ’ αυτήν τη χώρα. Η Τουρκία κατατάσσεται στην 77η θέση
(μεταξύ 138 χωρών) του δείκτη ισότητας των φύλων που
χρησιμοποιεί πρόγραμμα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη.

Η τουρκική κυβέρνηση αντιμετωπίζει συχνά επικρίσεις
για τον τρόπο που χειρίζεται θέματα ισότητας, καθώς και
για την αποτυχία της να μειώσει τα υψηλά ποσοστά βίας
κατά των γυναικών, όπως και για τη χαμηλή συμμετοχή
τους εργατικό δυναμικό.

Τα επεισόδια οικογενειακής βίας είναι 10 φορές πιθα-
νότερα να συμβούν στην Τουρκία, απ’ ό,τι σε άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες (στοιχεία του ΟΗΕ).

Να σημειώσουμε ότι τον τελευταίο καιρό έχει δραστικά
περιοριστεί από την κυβέρνηση το δικαίωμα του συνέρ-
χεσθαι, αφού δόθηκαν εξουσίες στην αστυνομία να θέτει
υπό κράτηση διαδηλωτές και στα δικαστήρια ν’ ασκούν
διώξεις εναντίον τους.

Κατά τ’ άλλα η Τουρκία θεωρείται από τις ΗΠΑ και την
ΕΕ δημοκρατική χώρα και προνομιούχος σύμμαχος, μέλ-
λων εταίρος… 

    
          

Τουρκία: Επεισόδια σε συγκέντρωση για την Ημέρα της Γυναίκας
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Πλούσια και πολύπλευρη μπορούμε να χαρα-
κτηρίσουμε τη δράση των Συλλόγων και Ομάδων
της ΟΓΕ σε όλη την Ελλάδα το προηγούμενο διά-
στημα.

Κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις, εκδηλώσεις, ρί-
χνοντας το βάρος στην επέτειο της Παγκόσμιας
Μέρας της Γυναίκας, στο προσφυγικό, αλλά και
στα αντιλαϊκά-αντεργατικά μέτρα, αλλά και εκ-
δηλώσεις για μικρά παιδιά και θεατρικές παρα-
στάσεις για μεγάλους.

Ο Σύλλογος Γυναικών Μυτιληνιών Σάμου διορ-
γάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια
Μέρα της Γυναίκας, στις 19 Μάρτη στο Πνευμα-
τικό Κέντρο του χωριού.

Η εκδήλωση περιελάμβανε ομιλία με θέμα: «Η
μητρότητα στο στόχαστρο της καπιταλιστικής κρί-
σης», παρουσίαση του ιστορικού της επετείου, θε-
ατρική παράσταση με τίτλο: «Τι γιορτάζεις σήμερα
μαμά;» της Εύης Κοντόρα, από τη θεατρική ομάδα
του Συλλόγου και μουσική και τραγούδια.

Την ίδια μέρα στο χώρο της εκδήλωσης έγινε
παράλληλα συγκέντρωση βοήθειας για πρόσφυγες
και οικογένειες του νησιού που έχουν ανάγκη. 

Την Κυριακή 6 Μάρτη η Ομάδα Γυναικών Τρί-
πολης διοργάνωσε εκδήλωση μνήμης και τιμής
στο γυναικείο κίνημα. Μέλος του Συλλόγου στην
ομιλία του τόνισε τα προβλήματα και τις σύγχρο-
νες ανάγκες των γυναικών, καθώς και την ανάγκη
αγωνιστικής δράσης μαζί με το εργατικό κίνημα
ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα που κα-
ταργεί εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δι-
καιώματα και προκαλεί φτώχεια, πολέμους, προ-
σφυγιά. Ακολούθησε προβολή βίντεο για την ιστο-
ρία του γυναικείου κινήματος από τις εργάτριες
της Ν. Υόρκης (1857) έως σήμερα, καθώς και ποι-
ητικό, μουσικό και φωτογραφικό αφιέρωμα. 

Μέλη της Ομάδας Γυναικών Τρίπολης, μ’ ένα

μπουκέτο γαρίφαλα, τίμησαν την ΕΠΟΝίτισσα
σπουδάστρια της Ακαδημίας Τρίπολης, Ελένη
Χρονοπούλου, που στην Κατοχή δολοφονήθηκε
στην Κυνουρία από ελληνικά βόλια μαζί με την
Κατίνα Λουκαΐτη, την Κατίνα Παπαθεοδώρου
και τον Κώστα Παυλόπουλο. 

Στο πρόσωπό της τιμάμε όλες τις Ελληνίδες που
πήραν μέρος στην Εθνική Αντίσταση και πολέμη-
σαν τον ξένο και ντόπιο φασισμό στην Κατοχή και
μετά από το 1944. Σήμερα η θυσία τους μας εμ-
πνέει στην πάλη κατά της καπιταλιστικής βαρβα-
ρότητας που γεννά το φασισμό, τους πολέμους,
την προσφυγιά και τη φτώχεια.

Ο Σύλλογος Γυναικών Καλλιθέας στην Αττική
πραγματοποίησε μαζική εκδήλωση το απόγευμα
της Κυριακής 6 Μάρτη στην αίθουσα του Καλλι-
τεχνικού Οργανισμού Ποντίων Αθήνας (ΚΟΠΑ)
στην Καλλιθέα, με θέμα: «Μητρότητα - εργασία
(μισθωτή και αυτοαπασχόληση) - ανεργία».

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ΔΣ η
πρόεδρος του Συλλόγου, Αθανασία Τζουμάνη,
επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τις εγκληματικές
ευθύνες ΕΕ, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ που αιματοκυλούν την
ευρύτερη περιοχή και ξεριζώνουν χιλιάδες πρό-
σφυγες με τις οικογένειές τους, ξαναμοιράζοντας
τον κόσμο και αρπάζοντας τον πλούτο και τη γη
τους.

Κεντρική ομιλήτρια ήταν η Αθηνά Λαζαρίδου,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, η οποία ανέπτυξε τους λό-
γους που δυσκολεύουν τα νέα ζευγάρια να προ-
χωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας σήμερα. Οι
εργασιακές σχέσεις, η ανεργία, το κόστος της κύη-
σης, του τοκετού και της ανατροφής, είναι σοβαρά
προβλήματα. Στο καπιταλιστικό σύστημα η μητρό-
τητα δεν έχει κοινωνική αξία, δε θεωρείται κοι-
νωνικό δικαίωμα, αλλά κόστος για τον εργοδότη,
προσωπική υπόθεση του ζευγαριού και περισσό-
τερο της γυναίκας. Κλείνοντας την ομιλία της, τό-
νισε την ανάγκη του οργανωμένου ταξικού κινή-
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ματος, για ριζικότερες αλλαγές στο κοινωνικό και
πολιτικό επίπεδο, για την ανατροπή της αντιλαϊ-
κής πολιτικής, για τη δημιουργία των προϋποθέ-
σεων για ικανοποίηση όλων των σύγχρονων λαϊ-
κών αναγκών. 

Μετά από την ομιλία, ακολούθησε προβολή βίν-
τεο για τις κατακτήσεις των εργαζόμενων στον 20ό
αιώνα στη Σοβιετική Ένωση, που δείχνει ότι η
γέννηση των παιδιών, η δημιουργία της οικογέ-
νειας, ο χαρακτήρας της μητρότητας διαμορφώ-
νονται μέσα στην κοινωνία και έχουν άμεση
σχέση με τις κοινωνικές ανάγκες και συνθήκες.

Στη συνέχεια, ακολούθησε καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα από τη χορευτική ομάδα του ΚΟΠΑ.

Η Ομάδα Γυναικών Θήβας διοργάνωσε εκδή-
λωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα της Γυ-
ναίκας, την Κυριακή 20 Μάρτη. Η εκδήλωση πε-
ριελάμβανε ομιλία-συζήτηση με θέμα: «Μητρό-
τητα και κοινωνικές υποδομές για τη φροντίδα της
οικογένειας».

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από αφιέρωμα στους
πρόσφυγες και ζωντανή μουσική.

Ο Σύλλογος Γυναικών Ιλίου στην Αττική διορ-
γάνωσε εκδήλωση για παιδιά την Κυριακή 17
Απρίλη, στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερ-
κούρη». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιά-
στηκε η παιδική θεατρική παράσταση «Ντενεκε-
δούπολη».

Εκδήλωση με θέμα «Η θέση και η συμβολή της
γυναίκας στους κοινωνικούς αγώνες της Καρδί-
τσας - αναφορά στο βιβλίο της Σόνιας Κοζιού
“Από το χοροστάσι στην πίστα - Φύλο και παρα-
δοσιακή μουσική στην περιοχή της Καρδίτσας”»,
πραγματοποιήθηκε από το Σύλλογο Γυναικών
Νομού Καρδίτσας και τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη.

Εκ μέρους του Συλλόγου άνοιξε την εκδήλωση
η Ντίνα Μπαντή, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «ο
Σύλλογος Γυναικών Ν. Καρδίτσας, κομμάτι του
λαϊκού κινήματος της περιοχής μας, σφραγίζει ου-
σιαστικά την πορεία προς τη χειραφέτηση των γυ-
ναικών της πόλης μας και της υπαίθρου. Στη διάρ-

κεια της 40χρονης αδιάκοπης πορείας του, έχει
αναπτύξει πολύμορφη δραστηριότητα. Στο πλαίσιο
του εορτασμού για τα 40 χρόνια μας, πραγματο-
ποιούμε τη σημερινή εκδήλωση».

Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό εκ μέρους
της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, το μέλος του ΔΣ, Ελένη
Καρυά, που τόνισε την ανάγκη τέτοιων εκδηλώ-
σεων τη σημερινή εποχή που όλα εμπορευματο-
ποιούνται.

Η Αργυρώ Χαλάτση, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ, πα-
ρουσίασε τη θέση και τη συμβολή των γυναικών
της περιοχής στους κοινωνικούς αγώνες από το
1881 έως σήμερα. Αναφέρθηκε στους μεγάλους
αγροτικούς αγώνες της εποχής ενάντια στους τσι-
φλικάδες στην Καρδίτσα, τη θέση της κολίγου γυ-
ναίκας. Τους καπνεργάτες και τους αγώνες τους
το Μεσοπόλεμο στην πόλη και τη συμμετοχή των
καπνεργατριών. Την τεράστια συμβολή των γυναι-
κών της Καρδίτσας στον ηρωικό αγώνα της ΕΑ-
Μικής Αντίστασης και του ΔΣΕ και τις διώξεις που
ακολούθησαν.

Αξίζει να σημειωθεί η μεγάλη συναισθηματική
φόρτιση που υπήρξε από τη μαρτυρία που αποδό-
θηκε θαυμάσια από τις ηθοποιούς, για την εκτε-
λεσμένη δασκάλα Βαγγελίτσα Κουσιάτζα και τη
σκοτωμένη στο Βίτσι Πηνελόπη Παπαλού και το
μοιρολόι με κλαρίνο. Οι δεκαετίες του ’50 και ’60
με τη μετανάστευση και τους αγώνες των εργαζο-
μένων.

Τέλος, αναφέρθηκε στη σημερινή κατάσταση
των γυναικών στην περιοχή και τους αγώνες που
ξεδιπλώνονται.

Η Σόνια Κοζιού έκανε μια σύντομη παρουσίαση
για το πώς η σκέψη και κριτική των γυναικών επι-
στημόνων επηρέασε τη θεωρία, τη μεθοδολογία
και γενικότερα το ερευνητικό αντικείμενο των
κοινωνικών επιστημών, ενώ στη συνέχεια παρου-
σίασε με παραδείγματα από την εθνογραφία της
πώς οι ταυτότητες του φύλου αναπαρίστανται και
κατασκευάζονται, επιβεβαιώνονται, αλλά και αμ-
φισβητούνται μέσα από τη μουσική και το χορό
της περιοχής μας.
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Η εκδήλωση έκλεισε με αντιπροσωπευτικά τρα-
γούδια από τα παιδιά του Πολυφωνικού Ωδείου
Καρδίτσας

Σε παράσταση διαμαρτυρίας προχώρησαν τη
Δευτέρα 18 Απρίλη μέλη του Συλλόγου Γυναικών
Κιλκίς από κοινού με την τοπική Γραμματεία του
ΠΑΜΕ, ώστε να καλέσουν τους εργαζόμενους,
ανέργους, συνταξιούχους, αυτοαπασχολούμενους
και τη νεολαία σε μαζικό ξεσηκωμό για την οριακή
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Νοσοκομείο
Κιλκίς και γενικότερα οι δομές υγείας στο νομό.
Ιδιαίτερα, κάλεσαν τις γυναίκες σε γενικό ξεση-
κωμό για το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση
και σε μαζική συμμετοχή στη 48ωρη απεργία όταν
το νομοσχέδιο έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. 

Τα μέλη του Συλλόγου στις κουβέντες με τον
κόσμο, που σταματούσε και συμπαραστεκόταν στη
διαμαρτυρία, τόνιζαν ότι έκφραση αυτής της πο-
λιτικής, που εφαρμόζεται σε όλη την ΕΕ για να
εξυπηρετήσει τους μονοπωλιακούς ομίλους στον
κλάδο της υγείας, είναι και η υποβάθμιση της λει-
τουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα
της Δευτέρας 18 Απρίλη η εκδήλωση που διοργά-
νωσε η Ένωση Γυναικών Λάρισας, με θέμα «Πα-
χυσαρκία - αίτια και επιπτώσεις. Η διατροφή στην
οικονομική κρίση».

Την εκδήλωση άνοιξε η Κική Καρυώτη, πρό-
εδρος της Ένωσης Γυναικών, η οποία μεταξύ
άλλων ανέφερε: «Σήμερα, οι βασικές λαϊκές ανάγ-
κες εμπορευματοποιούνται. Δεν έχουμε μόνο εμ-
πορευματοποίηση της υγείας, παιδείας, πρόνοιας,
πολιτισμού, αθλητισμού, αλλά και της διατροφής.

Η μετατροπή του διατροφικού προβλήματος από
ταξικό-πολιτικό σε τεχνοκρατικό γίνεται συνει-
δητά από το μεγάλο κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις και
τις πολιτικές δυνάμεις που το υπηρετούν.

Αυτό γίνεται με βασικό στόχο να νομιμοποιηθεί
στην κοινή γνώμη η χρησιμοποίηση φθηνών, αλλά
επικίνδυνων μέσων και τρόπων παραγωγής των
αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων που υπο-
νομεύουν τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον,

ενώ αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα και την
κερδοφορία των βιομηχανιών.

Ο ισχυρισμός των οπαδών της ελεύθερης αγοράς
ότι ο ανταγωνισμός βελτιώνει την ποιότητα και την
καταλληλότητα των τροφίμων διαψεύδεται δια-
χρονικά από τα αλλεπάλληλα διατροφικά σκάν-
δαλα που δεν οφείλονται σε ατυχή περιστατικά,
αλλά στο κυνήγι μεγαλύτερου κέρδους.»

Και πρόσθεσε: «Ό,τι μέτρα και να λένε ότι παίρ-
νουν δε λύνουν το πρόβλημα υπέρ της εργατικής
τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, αλλά υπέρ του
επιχειρηματία. Αφού αποδέχονται: Πρώτο: Την
Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), δηλαδή τον κα-
πιταλιστικό τρόπο παραγωγής, που είναι κατά των
μικρομεσαίων αγροτών και υπέρ των εμπόρων και
των βιομηχανιών τροφίμων. Δεύτερο: Την εσωτε-
ρική αγορά, που μηδενίζει τους κρατικούς ελέγ-
χους και τους αναθέτει στους ίδιους τους επιχει-
ρηματίες.

Την κατάργηση των κρατικών ελέγχων την θέ-
σπισε η ΕΕ με τη σύμφωνη γνώμη των κυβερνή-
σεων. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που με τόσο
πάθος στήριξαν και ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κατοχύρωσε τις τέσσερις ελευθερίες διακί-
νησης εμπορευμάτων, κεφαλαίου, υπηρεσιών και
ανθρώπων. Για να διακινούνται λοιπόν τα εμπο-
ρεύματα εύκολα και γρήγορα, χωρίς καθυστερή-
σεις, καταργήθηκαν οι έλεγχοι στα τελωνεία και
αντικαταστάθηκαν με ελέγχους στα καταστήματα.
Και φυσικά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβαθμί-
στηκαν ακόμη περαιτέρω. Να, λοιπόν, ποια είναι
η κυριαρχία του κεφαλαίου και στο διατροφικό
τομέα και πόσο ανθυγιεινή και επικίνδυνη είναι
για τη δημόσια υγεία του λαού.»

Στη συνέχεια η Λαμπρινή Κοντοπούλου, διδά-
σκουσα του ΤΕΙ Καρδίτσας του Τμήματος Διατρο-
φής και Διαιτολογίας, αναφέρθηκε στην παχυ-
σαρκία ενηλίκων και παιδιών, τα αίτια και τις επι-
πτώσεις της.

Αποκριάτικη εκδήλωση πραγματοποίησε ο Σύλ-
λογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας μαζί με το
βιβλιοπωλείο της Σύγχρονης Εποχής, η οποία
ήταν αφιερωμένη στα παιδιά. Κυριάρχησαν το
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κέφι, ο χορός και οι αποκριάτικες δημιουργίες, τα
παιδιά διασκέδασαν με την ψυχή τους και η εκ-
δήλωση ολοκληρώθηκε με τη θεατρική παρά-
σταση «Ο Αρλεκίνος» της Ζωρζ Σαρρή, από τη θε-
ατρική ομάδα του βιβλιοπωλείου της Σύγχρονης
Εποχής. 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η εκδήλωση που
πραγματοποίησε η Ομάδα Γυναικών Ωραιοκά-
στρου κατά την οποία οι γυναίκες ενημερώθηκαν
για τον ιό HPV και το εμβόλιο κατά του καρκίνου
του τραχήλου της μήτρας.

Την ενημέρωση έκαναν οι γιατροί Μαρία Γιώ-
τσου και Άννα Μπάμπα και ακολούθησαν απαν-
τήσεις στα πολλά ερωτήματα που απασχολούσαν
τις γυναίκες πάνω στο θέμα.

«Ο αγώνας για αποκλειστικά δημόσια και δω-
ρεάν υγεία - φάρμακο είναι αγώνας για τη ζωή»,
τόνισε η Φωτεινή Σαββίδου, πρόεδρος της Ομάδας
Γυναικών Ωραιοκάστρου, καταγγέλλοντας «την
κυβέρνηση για τη μείωση, τουλάχιστον μέχρι το
2018, της δημόσιας δαπάνης υγείας και φαρμάκου
στην οποία περιλαμβάνονται και τα εμβόλια». Πα-
ράλληλα, τόνισε την ανάγκη πάλης για «πλήρη και
επαρκή κρατική χρηματοδότηση για υγεία -  φάρ-
μακο – πρόνοια.»

Τη λειτουργία και την πλήρη στελέχωση του
ΙΚΑ Πετρούπολης απαίτησε ο Σύλλογος Δημο-
κρατικών Γυναικών Πετρούπολης.

Παρά τις προσπάθειες, το ΠΕΔΥ δεν έχει ακόμα
στελεχωθεί με τις απαραίτητες ειδικότητες για-
τρών. Εξαιρετικά επείγον είναι το πρόβλημα της
έλλειψης παιδιάτρου. Σε ανακοίνωσή του ο Σύλ-
λογος αναφέρει: 

«Ο Σύλλογος, μετά από πολύμηνη δουλειά με
εξορμήσεις στα σχολεία, αθλητικούς χώρους και
γενικότερη ενημέρωση στο λαό της Πετρούπολης,
έκανε γνωστό το πρόβλημα και μαζεύτηκαν κα-
ταρχάς 1.300 υπογραφές από συμπολίτες μας. 

Στις 8.4.2016, κλείστηκε ραντεβού από το Σύλ-
λογο με στελέχη του υπουργείου Υγείας, όπου
εκεί το ΔΣ του Συλλόγου εξέθεσε το πρόβλημα και

απαίτησε την άμεση πρόσληψη παιδιάτρου πλή-
ρους απασχόλησης στο ΙΚΑ. 

Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκε υποστηρι-
κτικά και ο δήμαρχος Πετρούπολης. Τα στελέχη
του υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκαν να απαντή-
σουν σύντομα και το ΔΣ του Συλλόγου από τη
μεριά του δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που δεν
ικανοποιηθούν τα αιτήματα θα κλιμακώσει τον
αγώνα του και με άλλες μορφές.

Ο μόνος δρόμος πραγματικής ελπίδας και διεξό-
δου είναι ο δρόμος της συλλογικής οργάνωσης και
πάλης μέσα από τις γραμμές του γυναικείου ριζο-
σπαστικού κινήματος, των ταξικών σωματείων.»

Αξίζει να σημειωθεί πως, στις 13 Απρίλη, ο συ-
νεργάτης του υπουργού Υείας, κ. Σακελλάρης,
ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι το θέμα του παιδιά-
τρου θα λυθεί άμεσα καταρχάς με μεταφορά παι-
διάτρου από άλλο ΠΕΔΥ, κάτι που δεν είχε γίνει
μέχρι και τη μέρα της έκδοσης του Δελτίου μας. 

Συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες για την ανάδειξη
του Προσφυγικού και τους κινδύνους που συνε-
πάγονται για τους λαούς οι επεμβάσεις των ιμπε-
ριαλιστών, η Ομάδα Γυναικών Σταυρούπολης
πραγματοποίησε εκδήλωση για τα παιδιά, την Κυ-
ριακή 10 Απρίλη, στο 13ο Δημοτικό Σχολείο στην
Τερψιθέα, με θέμα «Ζωγραφίζουμε για την Ει-
ρήνη» και συζήτηση με τους γονείς τους για τις αι-
τίες και τους υπεύθυνους που γεννούν πολέμους
και πρόσφυγες, αλλά και εξαθλίωση στο λαό.

Από την κουβέντα αναδείχτηκε ακόμη πιο κα-
θαρά ότι πρόσφυγες και εργατικές, λαϊκές οικογέ-
νειες έχουν κοινό εχθρό για να αντιπαλέψουν.
Είναι οι ιμπεριαλιστές του ΝΑΤΟ και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που εξαθλιώνουν λαούς με σκοπό
το μοίρασμα των πλουτοπαραγωγικών πηγών της
περιοχής μας.

Γι’ αυτό κοινή θα είναι και η απάντηση της λαϊ-
κής συμμαχίας των ανέργων, των εργαζομένων,
των φτωχών και μικρομεσαίων της πόλης και του
χωριού, των γυναικών, της νεολαίας.

Κοινό μέτωπο αγώνα και ανατροπής του κεφα-
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λαίου και των πολιτικών τους εκφραστών, τσάκι-
σμα κάθε φασιστικής προσπάθειας να δηλητηρια-
στούν λαϊκές συνειδήσεις με την αντιδραστική και
εγκληματική προπαγάνδα της Χρυσής Αυγής.

Η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών Σάμου διορ-
γάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια
Μέρα της Γυναίκας τη Δευτέρα 7 Μάρτη στην αί-
θουσα του Εργατικού Κέντρου. Η εκδήλωση πε-
ριελάμβανε παρουσίαση του ιστορικού πλαισίου
της επετείου, ποιήματα, ομιλία με θέμα: «Η Μη-
τρότητα στο στόχαστρο της καπιταλιστικής κρί-
σης», θεατρική παράσταση με τίτλο «Τι γιορτάζεις
σήμερα, μαμά;» της Εύης Κοντόρα, από τη Θεα-
τρική Ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Μυτιλη-
νιών Σάμου. 

Το Σάββατο 19 Μάρτη, στο Δήλεσι, πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση της Ομάδας Γυναικών Τα-
νάγρας με θέμα: «40 χρόνια ΟΓΕ, αγώνες για τα
δικαιώματα των γυναικών: Το δικαίωμα στην
υγεία». Χαρακτηριστικό της πολύ μεγάλης συμ-
μετοχής στην εκδήλωση ήταν το ότι, εκτός από τη
γεμάτη αίθουσα του ΚΑΠΗ της περιοχής, γεμάτοι
κόσμο ήταν και οι εξωτερικοί χώροι. 

Την κεντρική ομιλία έκανε η Ασημίνα Καραμ-
πέτσου, μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ. Ανάμεσα στα άλλα
στην ομιλία αναφέρθηκαν και τα εξής: «Η φετινή
8η Μάρτη όχι μόνο συγκρούεται σφοδρά με πολλά
μέτωπα όπως το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, οι
συνέπειες της καπιταλιστικής κρίσης, το προσφυ-
γικό, αλλά έρχεται και να συναντήσει τη σαραν-
τάχρονη εμπειρία της ΟΓΕ, την εμπειρία των γυ-
ναικών της εργασίας, του σχολείου, του εμπορο-
μάγαζου, της πόλης, του χωριού, στην οργάνωση
του αγώνα για μια κοινωνία που θα μπορεί να κα-
λύπτει τις σύγχρονες ανάγκες τους.» Αναφορά
έγινε και στις θέσεις της ΟΓΕ για την Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας, καθώς και στη δράση της
Ομάδας Γυναικών της περιοχής σχετικά με την
τραγικά υποβαθμισμένη λειτουργία του Κέντρου
Υγείας Σχηματαρίου και του ΙΚΑ Οινοφύτων. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απεύθυναν
χαιρετισμό σωματεία της περιοχής, το Συνδικάτο
Φαρμάκου και το σωματείο εργαζομένων στις επι-
χειρήσεις συμφερόντων «ΖΟΥΡΑ». Επίσης στην

εκδήλωση διαβάστηκε ψήφισμα αλληλεγγύης για
τους πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και ποι-
ήμα για τα παιδιά πρόσφυγες, γραμμένο από τη
Γιούλη Μπουγά, μέλος της Ομάδας Γυναικών. 

Συνέχεια στη δράση αυτή η Ομάδα Γυναικών θα
δώσει με τη δράση της για την προετοιμασία και
επιτυχία της 48ωρης απεργίας, αν τολμήσει η συγ-
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να φέρει τον αντια-
σφαλιστικό νόμο στη Βουλή.

Μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση στην έκκληση
της Ομάδας για συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγ-
κης, τα οποία και παραδόθηκαν την επόμενη μέρα
στο χώρο φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσώνα.

Η εκδήλωση έκλεισε με τραγούδια από τη μικτή
πολυφωνική χορωδία Σχηματαρίου και τη χορω-
δία Ωρωπού. 

Η Ομάδα Γυναικών Ραφήνας-Πικερμίου στην
Αττική πραγματοποίησε την Παρασκευή 11
Μάρτη εκδήλωση, τιμώντας την Παγκόσμια Μέρα
της Γυναίκας. 

Μετά από την ομιλία, προβλήθηκε ταινία μικρού
μήκους και ανοίχτηκε συζήτηση για τις πολιτικές
εξελίξεις.

Παράλληλα στο χώρο συγκεντρώθηκε υλική
βοήθεια για τους πρόσφυγες στις κατασκηνώσεις
του Αγίου Ανδρέα.

Ο Γυναικείος Σύλλογος Κερατσινίου-Δραπε-
τσώνας «Η στοργή του παιδιού» πραγματοποίησε
εκδήλωση-συζήτηση την Τετάρτη 23 Μάρτη, με
μεγάλη συμμετοχή μελών, αλλά και φίλων του
Συλλόγου, με θέμα «Καρκίνος του Μαστού – Γυ-
ναίκα». 

Ήταν μια ολοκληρωμένη συζήτηση που αφο-
ρούσε τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκί-
νου, αλλά και τη διαιτολογική και ψυχολογική
υποστήριξη των γυναικών. Με μεγάλο ενδιαφέρον
οι γυναίκες παρακολούθησαν τη συζήτηση, εξέ-
φρασαν απορίες, αλλά και ενημερώθηκαν για τα
προβλήματα και τις ελλείψεις στις δομές της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όσο ναφορά την πρό-



Ω γυναίκα! Στης νιότης σου τη ροδαυγή
έκθαμβη μπρος στης ζωής τη γάργαρη αστέρευτη πηγή        
με την παρθενική και άσπιλη να ρέει ομορφιά σου          
τον έρωτα να φτερουγίζει στην απλώστρα της ματιάς σου
τη γνώση να ρουφάς και τους παλμούς του αύριο της γενιάς
σου        

σε τραγουδάω.  

Ω! γυναίκα στο μεσουράνι της ζωής και του αγώνα 
δουλεύτρα και συντρόφισσα και μάνα ζωοφόρα
με της συνεύρεσης το σπόρο να φυτρώνει στην κοιλιά σου     
και με της γέννας το βλαστό στη μητρική την αγκαλιά σου    
γαλήνιος να βυζαίνει απ’ της μάνας το βυζί              
την πρώτη τροφοδότρα προαιώνια πηγή

σε υμνώ.

Μα και στο λιόγερμα, σ’ όποιες ανέβηκες κορφές        
με τις ρυτίδες σου, του χρόνου χαρακιές             
όπου τις έσκαψε ο μόχθος κι ο ιδρώτας σου βαθιές
με τη σοφία απλωμένη πια στη λιάστρα της ματιάς σου          
και με τα χέρια σου γεμάτα απ’ την αέναη προσφορά σου

σε τιμώ.

Δε σε χωρίζω, σε όποια φάση, ω γυναίκα, απ’ τον άνδρα            
ίδιο μυαλό μας χάρισε η φύση κι ίδια σάρκα 
απ’ των χεριών και του μυαλού το μόχθο να τραφούμε     
μαζί τον πλούτο και την ομορφιά του κόσμου να χαρούμε. 

Με τις δικές του χάρες ο καθένας φυλαγμένες
στις αποθήκες τις αρχέγονες του φύλου μας κρυμμένες    
αλλιώτικοι μα ίσοι, άνδρες και γυναίκες                     
με το μυστήριο του έρωτα το θείο 
και της συνείδησης το θαύμα το μονάκριβο, οι δύο      
ν’ αγαπηθούμε όρισε η φύση και να ενωθούμε
μαζί της ανθρωπότητας το ανηφόρι ν’ ανεβούμε.

Μα εσένα, που η μάνα γη σου δώρισε τη μήτρα          
μέσα σου του ανθρώπου να ριζώνουνε τα  φύτρα              
σε ταπεινώσανε αυτοί που τη ζωή αιώνες δυναστεύουν

τον πλούτο της δουλειάς μας διαφεντεύουν και ληστεύουν. 

Σκλάβα σε θέλαν, άβουλη δουλεύτρα                 
παιδιά να τους γεννάς και να τους τρέφεις, ω γυναίκα
αιώνες τα κλειδιά της γνώσης και της λευτεριάς σου κλέψαν  
εκείνοι που της φύσης τις αρχές ποδοπατούν
στην άγνοια και στο φόβο το μυαλό του δουλευτή κρατούν            
την ανθρωπότητα στο βάραθρο του σκότους οδηγούν.
Μα συ, ω! προαιώνια μήτρα της ζωής                
δουλεύτρα κι αγωνίστρια, μάνα και σύντροφος μαζί
της προσφοράς και της αγάπης δότρα και πηγή
αφέντες δεν προσκύνησες, αιώνες πολεμάς κι ορθοπατάς
δεν τους παρέδωσες ποτέ τα κάστρα που κρατάς.

Δουλεύτρ’ αδούλωτη, παλεύεις, ω γυναίκα, να κερδίσεις   
ό,τι σ’ ανήκει, στα παιδιά όλου του κόσμου να χαρίσεις 
μες απ’ την τάξη σου, την εκμετάλλευση να εξαλείψεις    
της ανθρωπότητας το φωτεινό το δρόμο να ανοίξεις.   

Γι’ αυτό, ω γυναίκα! της ζωής συνπλαστουργέ
σε όποιο της ζήσης σου κι αν είσαι λιακωτό          
σε τραγουδάω, σε υμνώ και σε τιμώ.

Μαριάνθη Αλειφεροπούλου Χαλβατζή,
α΄ αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΓΕ
Ύμνος στη γυναίκα
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