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της Σύνταξης

Καλή ανάγνωση!

Αγαπητή αναγνώστρια, 

Για την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας ένα Συνέδριο δεν είναι εύκολη υπόθε-
ση... Μεγαλώνουμε, δυναμώνουμε, παλέψαμε να φτάσει η φωνή μας σε γειτονιές, 
χώρους εργασιακούς, σπουδών, σε μικρομάγαζα, σε αγροτοπεριοχές σε αυτές τις 
πρωτόγνωρες και ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας. Όλα αυτά έγιναν πολύτιμη 
πείρα, συμπεράσματα όλης της δράσης μας, που συζητήθηκαν και έδωσαν νέα 
ώθηση στο κίνημά μας. Τρεις μέρες του Οκτώβρη στο γήπεδο TaeKwonDo στο 
Παλαιό Φάληρο, που εξελίχθηκαν οι εργασίας του 13ου Συνεδρίου,  απέδειξαν 
ακόμα μια φορά τι μπορούν να καταφέρουν οι γυναίκες του μόχθου όταν απο-
φασίσουν να δράσουν συλλογικά, με σχέδιο και αγωνιστικό προσανατολισμό για 
ο,τιδήποτε ανοίγει δρόμους για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους, 
για τη διεκδίκηση ισότιμων δικαιωμάτων σε όλες τις πλευρές της ζωής τους. Όταν 
το σχέδιο και ο αγώνας μας έχει απέναντι τους πραγματικούς ενόχους, όλες τις 
κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για την ανισοτιμία μας, κυβερ-
νήσεις και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, θα γινόμαστε 
όλο και πιο δυνατές και θα καταφέρνουμε και μικρά «θαύματα»...

Νέα φίλη της ΟΓΕ,

Ίσως αναρωτιέσαι αν έχουν κάποιο ενδιαφέρον όλα όσα εξελίχθηκαν σε αυτές τις 
τρεις ημέρες, για σένα που μόλις τώρα γνωρίστηκες με την ΟΓΕ. Αν θα μπορούσες 
να είσαι κι εσύ μια από αυτές τις εκατοντάδες γυναίκες. Εμείς λέμε ΝΑΙ. Γι΄αυτό 
στις επόμενες σελίδες προσπαθούμε να σε ταξιδέψουμε σε αυτές τις τρεις ημέρες, 
να ζήσεις, όσο πιο ζωντανά μπορεί να μεταφερθεί, με λέξεις και εικόνες, αυτή την 
ομορφιά, τη δύναμη, τη χαρά και τον ενθουσιασμό, τη θέληση κι την αγωνιστικότη-
τα, την αλληλεγγύη και την αποφασιστικότητα, την υπομονή και την επιμονή στους 
στόχους μας, το συναίσθημα ότι καμιά δεν είναι μόνη και ότι το μέλλον ανήκει σε 
όλες εμάς, που είμαστε της δουλειάς μαχήτριες και της ζωής δημιουργοί, που χέ-
ρι-χέρι συνεχίζουμε τον αγώνα του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, επιδιώ-
κοντας καμιά γυναίκα λαϊκής οικογένειας να μη μείνει έξω από αυτό τον αγώνα...

Αγαπητή αναγνώστρια,

Η επόμενη μέρα του Συνεδρίου, μας βρήκε ξανά στους γνωστούς δρόμους της 
ενημέρωσης των γυναικών του μόχθου, της διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας σε 
κάθε πλευρά της ζωής μας, όπως θα δεις και στις σελίδες μας... Στο τεύχος αυτό θα 
βρεις και σελίδες λογοτεχνίας για τα μικρά και τα μεγάλα της ζωής, αλλά και... για 
μικρά και μεγάλα κορίτσια, που είναι αναγκαία για να φωτίσουμε πολύχρωμα την 
ασπρόμαυρη καθημερινότητα μας...



Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, οι Σύλλογοι και οι Ομά-
δες μας σε όλη τη χώρα αποχαιρετάμε με βαθιά θλίψη 

την Καλλιόπη Καρακάση - Μπουντούρογλου, την Πούπα, που 
«έφυγε» στις 25 Νοέμβρη από κοντά μας. Αποχαιρετάμε τη 
γυναίκα που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του ριζοσπαστικού 
γυναικείου κινήματος της χώρας μας από την ίδρυση της ΟΓΕ, 
και κράτησε το τιμόνι της ως Πρόεδρος για 24 χρόνια, από το 
1988 έως το 2012.

Η Πούπα το 1975 πρωτοστάτησε στην ίδρυση της Ενωσης 
Προοδευτικών Γυναικών Βορείων Προαστίων. Ήταν ένας 
από τους δεκάδες γυναικείους συλλόγους που αποτέλεσαν 
τα ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλά-
δας, που συγκροτήθηκε τον επόμενο χρόνο. Της 
Ομοσπονδίας που η Πούπα συνήθιζε να λέει ότι 
αποτελούσε γέννημα της ιστορικής αναγκαιό-
τητας και της λαϊκής βάσης. 

Στο 3ο Συνέδριο της ΟΓΕ, το 1984, η Πούπα 
εκλέγεται μέλος του Διοικητικού της Συμβου-
λίου και του Προεδρείου της. 

Αναδείχθηκε Πρόεδρος της ΟΓΕ στη δύσκολη 
εποχή που αμφισβητήθηκε ο χαρακτήρας και ο 
προσανατολισμός του ριζοσπαστικού γυναικείου 
κινήματος, στην περίοδο των ανατροπών που, 
όπως έλεγε και η ίδια, δεν άφησαν αλώβητη 
ούτε την ΟΓΕ. Σ’ αυτήν την κρίσιμη φάση 
ήταν καθοριστική η συμβολή της για να 
μπορέσει η Ομοσπονδία μας να συνεχίσει 
τη μαχητική της δράση. Ήταν χαρακτηρι-
στικά τα λόγια της στην επέτειο των 30 

χρόνων μας: «Με συνέπεια στις αρχές της συγκρότησής μας 
σταθήκαμε ανυποχώρητα δίπλα στα συμφέροντα των γυναι-
κών των λαϊκών στρωμάτων και στην αντιπέρα όχθη από τους 
εκμεταλλευτές, τους πολιτικούς και συνδικαλιστικούς εκφρα-
στές τους και τους βαστάζους τους».  

Αταλάντευτα, με πείσμα και αντοχή άφησε το στίγμα της στη 
μεγάλη προσπάθεια της ΟΓΕ τη δεκαετία του ‘90 να ανταπο-
κριθεί στα νέα σύνθετα καθήκοντα χωρίς να χάσει την πυξί-
δα της. Σ’ αυτή τη ρότα συνέχισε με εγρήγορση και φλογερό 
πνεύμα μέχρι το τέλος. Η σκέψη και οι ανησυχίες της αποτυ-
πώνονται γλαφυρά στην τελευταία εισήγησή της ως Πρόεδρος 

της ΟΓΕ στο 11ο Συνέδριο το 2012: «Έχουμε ευθύ-
νη, έλεγε, να προετοιμάσουμε το κίνημά μας να 

αντέχει στις δυσκολίες , να είναι πειθαρχημένο, 
προσηλωμένο στους στόχους του και ικανό 
να αντιμετωπίζει όλες τις τρικλοποδιές και 
την απάτη της κυρίαρχης τάξης.»

Καθοριστική ήταν και η συμβολή της στην 
διεθνή δράση της ΟΓΕ στην Παγκόσμια Ομο-

σπονδία Δημοκρατικών Γυναικών και για την 
εκλογή της ως συντονίστρια του Ευρωπαϊκού 

Γραφείου. Με επιμονή και αποφασι-
στικότητα που ανέβαζαν πάντα το 

κύρος της ΟΓΕ, έδωσε μάχες για 
να αναδειχθεί ο ιμπεριαλιστι-
κός χαρακτήρας της ΕΕ, που 
τσακίζει τις γυναίκες, η πραγ-
ματική αιτία της γυναικείας 
ανισοτιμίας, αντιπαλεύοντας 

Η ΟΓΕ αποχαιρετά την Καλλιόπη 
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τις αποπροσανατολιστικές θέσεις που προέβαλαν ως αιτία των 
προβλημάτων των γυναικών το νεοφιλελευθερισμό, αθωώ-
νοντας την κοινωνία της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.

Για τη συνεισφορά της στην ΠΔΟΓ τιμήθηκε στην επέτειο των 
70 χρόνων από την ίδρυσή της, που γιορτάστηκε στην αγαπημέ-
νη της Αβάνα, την πόλη του Φιντέλ, την 1η Δεκέμβρη του 2015.

Η Πούπα «έφυγε» αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία πα-
ρακαταθήκη, καθώς η ΟΓΕ περνούσε το κατώφλι του 21ου 
αιώνα, σταθεροποιώντας τα βήματά της στο πεδίο των διεκ-
δικήσεων για την ισοτιμία και χειραφέτηση της γυναίκας και 
αναβαθμίζοντας τον συλλογικό αγώνα της. 

Υπήρξε ένας ανήσυχος και γενναίος άνθρωπος, μια εξέχου-
σα κινηματική προσωπικότητα. Ήξερε να εμψυχώνει και να 
κινητοποιεί. Πρωτοπόρα και έμπειρη, έδωσε ολόψυχα και αβί-
αστα όλες της τις δυνάμεις στους στόχους του κινήματός μας.

Δεν έπαψε ποτέ να ενδιαφέρεται για όσα απασχολούσαν 
την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Ακόμα και στις δυσκο-
λότερες ώρες, όταν οι περιπέτειες στην υγεία και τη ζωή δι-
εκδικούσαν το μεγαλύτερο μερίδιο της προσοχής της, δεν τις 
άφησε να σβήσουν τη φλόγα της για το κίνημα, το ενδιαφέρον 
της για τις εξελίξεις, τη διάθεσή της για προσφορά. 

Το παράδειγμά της θα φωτίζει τους αγώνες μας. Θα τη θυ-
μόμαστε πάντα για τον πύρινο λόγο της, την αποφασιστικότητα 
και τη μαχητικότητά της.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στην οικογένειά της, 
στους αγαπημένους γιούς της, το Δημήτρη και το Νίκο και τα 
εγγόνια της, τη Λίνα και το Γιώργο.

Με τα λόγια αυτά η ΟΓΕ 
αποχαιρέτησε την Πούπα στην κηδεία της.

  Από την ΠΟΓΟ, την Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων, η οποία στην ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωσή 
της αναφέρθηκε στη διεθνή δράση της Πούπας και στην αλληλεγγύη της στον αγώνα του Κυπριακού λαού, που συνεχίζει 
να βρίσκεται αντιμέτωπος με τους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών. Επίσης η κύπριες συναγωνίστριες της ΠΟΓΟ έστειλαν 
στεφάνι στην κηδεία της.

 από την Πρόεδρο της ΠΔΟΓ Λορένα Πένια από το Σαλβαδόρ,
 από την αντιπρόεδρο της ΠΔΟΓ Αντα Ντόνο από την Ιταλία.
 από την συντονίστρια της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής Αλίσια Καμπος Πέρες από την Κούβα.
 από την Αμάλια Αλεξάντερ εκ μέρους της οργάνωσης της Αγκόλα.

(Πούπα) Μπουντούρογλου

Συλλυπητήρια μηνύματα για την απώλεια της Πούπας έλαβε η ΟΓΕ από τις οργανώσεις της ΠΔΟΓ:
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«Μ ε πυξίδα τις ανάγκες μας, δυναμώνουμε 
τον αγώνα για ισοτιμία και χειραφέτηση 
ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου 

μας»: Με το σύνθημα αυτό ξεκίνησε την Παρασκευή, 22 
Οκτώβρη το 13ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών 
Ελλάδας στο Κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (γήπεδο 
Tae Kwon Do). Οι εργασίες διήρκεσαν τρεις ημέρες (22, 
23 και 24 Οκτώβρη).

Το 13ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελ-
λάδας ήταν ένα μεγάλο, σημαντικό γεγονός. Πραγ-
ματοποιήθηκε με ένα χρόνο καθυστέρηση, λόγω 
πανδημίας, μέσα σε ιδιαίτερες και πρωτόγνωρες 
συνθήκες. Στης πανδημίας την εποχή, τη στιγμή που 
καθημερινά αισθανόμαστε όλο και πιο βίαια να μπαί-
νει στο ζύγι η εργασία μας, η υγεία μας, η ίδια η ζωή 
μας, προκειμένου να διασωθούν τα κέρδη των επι-
χειρηματικών ομίλων από τις κυβερνήσεις που τους 
υπηρετούν, εμείς παλέψαμε να πραγματοποιήσουμε 
ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως το 13ο Συνέδριο της ΟΓΕ. 
Για να γίνει με ασφάλεια, να βρεθεί χώρος για πολ-
λές εκατοντάδες συνέδρους με περίσσεια χώρου, 
για να ικανοποιεί τα πρωτόκολλα αποστασιοποίησης 
σε συνθήκες πανδημίας, να υπάρχουν βοηθητικοί 
χώροι δίπλα στον μεγάλο συνεδριακό που να καλύ-
πτουν και άλλες ανάγκες κατά τη διάρκεια και στα 
ενδιάμεσα των εργασιών... Η επιλογή του χώρου 
αποδείχτηκε δύσκολη υπόθεση και το γήπεδο Tae 
Kwon Do στο Παλαιό Φάληρο, απομεινάρι των πάλαι 
ποτέ Ολυμπιακών Ακινήτων, ήταν τελικά ο χώρος. 

Από τη στιγμή που καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε κα-
μία άλλη επιλογή, βαλθήκαμε να κάνουμε ένα κλει-
στό, κακοφωτισμένο και άθλιο ακουστικά χώρο σε 
συνεδριακό κέντρο. Σκηνή δεν υπήρχε, έπρεπε να τη 
στήσουμε. Να τοποθετήσουμε καρέκλες σε κατάλλη-
λη απόσταση μεταξύ τους. Να δουλέψουν συνεργεία 
επί συνεργείων ώστε να λειτουργήσουν ο φωτισμός, 
ο ήχος, οι διαδικτυακές συνδέσεις. Έχετε δει μετα-
κόμιση μέσα σε λίγες ώρες;… Σχεδόν όλη μας την 
πραμάτεια τη μετακομίσαμε από τα γραφεία μας στη 
Βερανζέρου, κέντρο Αθήνας, στο Παλαιό Φάληρο –
πρώην αρχαίο Δήμο της Αττικής και νυν κομμάτι της 
λεγόμενης Αθηναϊκής Ριβιέρας, που θα γεμίσει οσο-
νούπω τις τσέπες των επιχειρηματιών, αδειάζοντας 
ταυτόχρονα την περιοχή από ελεύθερους χώρους 
και τα πνευμόνια των κατοίκων από καθαρό αέρα…

13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ) 
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Έγινε πραγματικότητα...
Ναι! Με βοηθό τη συλλογικότητα και την αλ-
ληλεγγύη των συναγωνιστριών, αλλά και των 
συναγωνιστών μας στο κίνημα, στήθηκε μια μι-
κρή πολιτεία σχεδόν από το μηδέν. Με βελάκια 
στους τοίχους για να μη χανόμαστε όταν κινού-
μασταν στον πολυδαίδαλο χώρο, για να πάμε 
από τη γραμματεία στις εισόδους της συνεδρι-
ακής αίθουσας, από την έκθεση εικαστικών και 
φωτογραφίας στο εστιατόριο, τον παιδότοπο, το 
Ιατρείο, ακόμα και στις ...τουαλέτες.

Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, την Παρασκευή 
22 Οκτώβρη, οι συναγωνίστριές μας άρχισαν 
να καταφτάνουν. Από την Ανατολική Μακε-
δονία και τη Θράκη. Από την Κεντρική και τη 
Δυτική Μακεδονία. Από την Ήπειρο. Από το 
Ιόνιο και τη Δυτική Ελλάδα. Από τη Θεσσαλία. 
Από τη Στερεά και την Εύβοια. Από την Πελο-
πόννησο και τα νησιά του Αιγαίου. Από κάθε 
γωνιά της Κρήτης. Από την Αττική. Με μισθω-
μένα πούλμαν και με λεωφορεία του ΚΤΕΛ. 
Με φορτωμένα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Με αε-
ροπλάνα, με τρένα, με τα πλοία της γραμμής. 
Σπρωγμένες από τον άνεμο και το κύμα, αλλά 
πιο πολύ από τη διάθεσή τους να βρεθούμε 
όλες μαζί. Να πάρουμε μέρος στις διαδικα-
σίες. Να ανταλλάξουμε σκέψεις, απόψεις, να 
συζητήσουμε για το παρόν και το μέλλον του 
κινήματός μας. Να δηλώσουμε τη θέλησή 
μας ότι παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε πιο 
μαχητικά τον αγώνα μας. Οργανωμένα και 
συλλογικά. Αποφασισμένες και αλληλέγγυες. 
Ξέροντας ότι καμιά δεν είναι μόνη και ότι το 
μέλλον ανήκει σε όλες εμάς. Τις εργαζόμενες 
γυναίκες, τις άνεργες, τις αυτοαπασχολού-
μενες της πόλης και της υπαίθρου, τις αγρό-
τισσες, τις μετανάστριες και τις πρόσφυγες. 
Νέες ή μεγαλύτερες, φοιτήτριες, συνταξιού-
χες, μητέρες και γιαγιάδες, ήρθαμε όλες μ’ 
ένα σκοπό: να πιαστούμε χέρι χέρι με τη δι-
πλανή μας, να συνεχίσουμε τον αγώνα και να 
καλέσουμε κι άλλες σ’ αυτόν. Καμιά γυναίκα 
λαϊκής οικογένειας να μη μείνει έξω από τον 
αγώνα, καμιά να μην αφήσουμε να βυθιστεί 
στη ανασφάλεια, στην παραίτηση και τη μοι-
ρολατρία… Στις εργασίες του Συνεδρίου συμ-
μετείχαν πάνω από 700 αντιπρόσωποι, εκλεγ-
μένες από 145 Συλλόγους και Ομάδες και η 
έναρξη έγινε στις 6 μ.μ. ,με την εκφώνηση της 
εισήγηση του απερχόμενου προεδρείου από 
την πρόεδρό του Χριστίνα Σκαλούμπακα, η 
οποία αναφέρθηκε στον πλούσιο απολογισμό 
της δράσης και των πρωτοβουλιών της ΟΓΕ, 
των προηγούμενων πέντε χρόνων, τα βήματα 
που καταγράφηκαν, αλλά και την κατεύθυνση 
προς την οποία πρέπει να συνεχιστούν.
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Α
ντιπρόσωποι από 148 Συλλόγους και Ομάδες βρισκόμα-
στε σήμερα εδώ, ξεπερνώντας κάθε είδους δυσκολίες 
και εμπόδια, για να μεταφέρουμε τη φωνή των γυναικών 

της βιοπάλης από κάθε γωνιά της Ελλάδας, για να αποτιμή-
σουμε τη δράση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος τα 
προηγούμενα χρόνια, να φωτίσουμε το δρόμο που θα φέρει 
νέες γυναικείες δυνάμεις στο συλλογικό αγώνα, για να γί-
νουμε πιο ικανές να πολεμήσουμε αυτούς που μας στερούν 
όλα όσα έχουμε σήμερα ανάγκη. Η πραγματοποίηση του 13ου 
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας αποτελεί το επιστέγασμα της 
απόφασής μας να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο 
ατσάλωμα του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος. 

Χιλιάδες γυναίκες πήραμε ενεργά μέρος στις συλλογικές μας 
διαδικασίες, στις συνελεύσεις των Συλλόγων και των Ομάδων 
μας. Συζητήσαμε τα συμπεράσματα από τη δράση μας. Εκλέ-

ξαμε τα νέα Διοικητικά μας Συμβούλια. Η προετοιμασία του 
Συνεδρίου μάς έδωσε τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθούμε 
και να οργανώσουμε την παρέμβασή μας με αγωνιστικό βη-
ματισμό και πρωτοβουλίες στην βάση των αναγκών και των 
διεκδικήσεών μας. Με το φυλλάδιό μας στο χέρι βρεθήκαμε 
σε πλατείες, σε χώρους δουλειάς, σε νοσοκομεία και Κέντρα 
Υγείας, σε χωράφια και μικρομάγαζα, σε πανεπιστήμια και 
σχολές κατάρτισης, έξω από σχολεία και παιδικούς σταθμούς 
και καλέσαμε κάθε γυναίκα που μοχθεί να δραστηριοποιηθεί, 
να δυναμώσει τις γραμμές του αγώνα μας. Στείλαμε το μήνυ-
μα του Συνεδρίου, παίρνοντας υπόψη ότι διανύουμε μια περί-
οδο έντασης της επίθεσης στο σύνολο των δικαιωμάτων μας, 
σε συνάρτηση με την αρνητική επίδραση στη συνείδηση και 
στη στάση των γυναικών που έχει ο πολύμηνος εγκλεισμός 
και τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία.

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η  Σ Τ Ο  1 3 ο  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο  Τ Η Σ  Ο Γ Ε

Με αυτό το σύνθημα να φωτίζει τη δράση μας, πραγματοποιούμε 
το 13ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας.

«Με πυξίδα τις σύγχρονες ανάγκες μας δυναμώνουμε 
τον αγώνα για ισοτιμία και χειραφέτηση 

ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας»
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Είμαστε περήφανες γιατί τη δύσκολη περίοδο των τελευταί-
ων δύο χρόνων οι Ογεδίτισσες στείλαμε το μήνυμα της «ορ-
γανωμένης απειθαρχίας», το μήνυμα ότι έχουμε φωνή και 
πίσω από τα καλυμμένα στόματα με τη συμμετοχή μας στις 
συμβολικές συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς το 2020 και στον 
εορτασμό του Πολυτεχνείου, στις απεργιακές συγκεντρώσεις, 
στις μέρες δράσεις για την υγεία, την παιδεία, τις συγκοινωνίες 
μαζί με εργατικά σωματεία, με ενώσεις ΕΒΕ και συλλόγους 
βιοπαλαιστών αγροτών. Αποδείξαμε στην πράξη ότι οι αγώνες 
μας δεν μπαίνουν σε καραντίνα. Κάθε προσπάθεια κυβέρνη-
σης και επιχειρηματικών ομίλων να βάλουν στο γύψο τους 
αγώνες και τις διεκδικήσεις μας δεν θα περάσει. 

Φτάνουμε στο συνέδριό μας μετά από 5 χρόνια δράσης και 
πρωτοβουλιών, που δυνάμωσαν τους Συλλόγους μας. Απο-
τυπώνεται στον αριθμό των Συνέδρων μας, που έχει ιδιαίτερα 
αυξηθεί από το 12ο συνέδριο, αλλά και στη σύνθεσή τους, με 
την πλειοψηφία να είναι γυναίκες σε παραγωγική ηλικία. Απο-
τυπώνεται στις... νέες ομάδες που συγκροτήθηκαν τα προη-
γούμενα χρόνια. 

Κάνουμε το σημερινό απολογισμό της δράσης μας με βάση 
τους στόχους που είχαμε θέσει στο προηγούμενο συνέδριο, 
δηλαδή τη γνωριμία και την οργάνωση στο ριζοσπαστικό γυ-
ναικείο κίνημα της μισθωτής, της αυτοαπασχολούμενης, της 
αγρότισσας, της φοιτήτριας, της συνταξιούχου, της μετανάστρι-
ας και πρόσφυγα, την άνοδο της συμμετοχής τους στα εργατι-
κά σωματεία, στις ενώσεις α/α, στους αγροτικούς συλλόγους, 
στους φοιτητικούς συλλόγους. Αποτιμάμε κατά πόσο οι δρά-
σεις και οι πρωτοβουλίες μας συνέβαλαν στην κινητοποίηση 
νέων γυναικών για κάθε κοινωνικό πρόβλημα. 

Από το προηγούμενο Συνέδριο κάναμε ένα σοβαρό βήμα, 
αναπτύσσοντας παραπέρα τις πρωτοβουλίες μας, τις θέσεις 

μας και την αγωνιστική μας δράση για όλες τις σύγχρονες 
πλευρές της γυναικείας ανισοτιμίας. Βάλαμε στο επίκεντρο 
των διεκδικητικών μας δράσεων τις σύγχρονες κοινωνικές 
ανάγκες της γυναίκας απαιτώντας ΟΛΑ όσα είναι απαραίτη-
τα για να εξασφαλίσουν την ισοτιμία μας με βάση τη σημερι-
νή πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας τον 21ο αιώ-
να. Αποκαλύψαμε τις οικονομικές και κοινωνικές αιτίες που 
μπαίνουν εμπόδιο σε αυτές τις δυνατότητες, σε κάθε πλευρά 
της ζωής των γυναικών, απορρίπτοντας τη λογική του «μικρό-
τερου κακού», της ηττοπάθειας, του συμβιβασμού. 

Με τις πρωτοβουλίες και τη δράση μας, που επιδιώκουμε 
να έχουν αντίκτυπο με τη μαζικότητα και τη ζωντάνια τους στη 
γειτονιά, την πόλη, το χωριό, στοχεύουμε να δημιουργούμε 
ρωγμή στη συνείδηση των γυναικών για το τι είναι σύγχρο-
νο και αναγκαίο για τις ίδιες και τις οικογένειές τους και γιατί 
χρειάζεται να δράσουν συλλογικά και οργανωμένα για τις δι-
εκδικήσεις τους. Ξέρουμε όμως ότι οι περισσότεροι Σ/Ο δεν 
έχουν κάνει ευδιάκριτο το στίγμα δράσης τους στην περι-
οχή τους, δεν έχουν γίνει το πραγματικά ζωντανό κύτταρο 
συσπείρωσης γυναικών. Παραμένει ο στόχος να μην έχει 
η δράση μας καμπανιακό χαρακτήρα γεγονός που δεν μας 
αφήνει περιθώρια να χτίσουμε ουσιαστικούς δεσμούς με τις 
γυναίκες του μόχθου, με τις νέες γυναίκες και μητέρες σε 
κάθε γειτονιά. 

Την περίοδο της πανδημίας, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, 
κάναμε συγκεκριμένη προσπάθεια να σπάσει το κυρίαρχο 
κλίμα ανασφάλειας που αναχαίτισε τη δράση των ΔΣ των Σ/Ο. 
Επιμείναμε στη ζωντανή λειτουργία τους, δίνοντας έμπρακτα 
το στίγμα της μη αναστολής της δράσης του κινήματος. Στόχος 
μας ήταν να αναμετρηθούμε με υποχωρήσεις μπροστά στις 
αντικειμενικές δυσκολίες, αλλά και στις υποκειμενικές αδυ-
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ναμίες, να σπάσουμε στην πράξη την αντίληψη ότι δυσκολίες 
όπως τα περιοριστικά μέτρα δικαιολογούν αυτές τις υποχω-
ρήσεις. Γενικότερα, όμως, το γεγονός ότι οι οργανωμένες μας 
δυνάμεις δεν μπαίνουν αποφασιστικά μπροστά, δεν είναι απο-
τέλεσμα μόνο της συνολικότερης κατάστασης και των συνθη-
κών ζωής των γυναικών αλλά και της μη αποφασιστικότητάς 
μας στο να εξαντλήσουμε τα περιθώρια κινητοποίησης των 
γυναικών που συσπειρώνουμε. 

Συναγωνίστριες, 
Η δράση της ΟΓΕ από το προηγούμενο συνέδριό μας μέχρι 
σήμερα αναπτύχθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία τη φάση 
της οικονομικής κρίσης διαδέχθηκε η αναιμική ανάκαμψη 
στην Ελλάδα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στην ΕΕ, είχε 
προηγηθεί κατά πολύ η φάση της ανάκαμψης και διαφαίνο-
νταν σημάδια της νέας οικονομικής κρίσης, η οποία επιταχύν-
θηκε λόγω της πανδημίας. 

Η λεγόμενη Ισότητα των Φύλων προβάλλεται ως απαραί-
τητο συστατικό στα σχέδια «ανάκαμψης της οικονομίας», 
δηλαδή στα σχέδια ανάκαμψης των κερδών και της ανταγω-
νιστικότητας των επιχειρηματικών κολοσσών, όπως είδαμε 
και στην Έκθεση Πισσαρίδη και στις κατευθύνσεις του Ταμεί-
ου Ανάκαμψης. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά σε πρό-
σφατο ψήφισμα της ΕΕ: «Η ισότητα των φύλων συνιστά βασική 
προϋπόθεση για μια καινοτόμο, ανταγωνιστική κι ευημερούσα 
ευρωπαϊκή οικονομία, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας, ιδίως στο πλαί-
σιο της ψηφιοποίησης και της μετάβασης σε μια πράσινη οικο-
νομία.» 

Η περιβόητη ψηφιακή και πράσινη οικονομία δεν αφορά 
την αξιοποίηση των τεράστιων επιστημονικών, τεχνολογικών 
επιτευγμάτων για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της 
λαϊκής περιουσίας, του περιβάλλοντος. Ούτε έχει ως κριτήριο 
τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, της ποιότητας ζωής και 
της διατροφής, του περιορισμού της καταπόνησης του γυναι-
κείου οργανισμού στο χώρο εργασίας. Το μοναδικό κίνητρο 
είναι να προχωρήσουν επενδύσεις σε νέα, κερδοφόρα πε-
δία. Αυτό, όμως, προϋποθέτει μεγαλύτερη εκμετάλλευση των 
εργαζομένων, ιδιαίτερα των γυναικών. Η ΕΕ και τα κόμματα 
που κινούνται στις ράγες της αξιοποιούν την ευαισθησία των 
γυναικών, ιδιαίτερα των νέων, για την προστασία του περιβάλ-
λοντος κι επικαλούνται την κλιματική κι ενεργειακή κρίση ως 
άλλοθι για να αποδεχθούν αδιαμαρτύρητα τους αντιλαϊκούς 
στόχους της «πράσινης ανάπτυξης». Προσπαθούν έτσι να δι-
καιολογήσουν τα γιγαντιαία πακέτα κρατικής στήριξης για τις 
πράσινες bussiness, που θα τα πληρώσουμε ακριβά οι ερ-
γατικές, λαϊκές οικογένειες: με ακριβότερο ρεύμα, με ανατι-
μήσεις στα προϊόντα που θα παράγονται από την ακριβότερη 
ενέργεια, με φτώχεια, με εκτόξευση της ανεργίας στις περιο-
χές που ζούσαν από το λιγνίτη.

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι που, για να αυξάνουν τα κέρδη 
τους, βαθαίνουν την εκμετάλλευση των εργαζομένων και το 
χτύπημα των δικαιωμάτων μας, για τον ίδιο λόγο επιδιώκουν 
να αναβαθμίσουν το ρόλο της χώρας μας στους ιμπεριαλιστι-

κούς ανταγωνισμούς. Πρόκειται για τη «γεωστρατηγική ανα-
βάθμιση» που προώθησαν και προωθούν όλες οι κυβερνήσεις 
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας να μετατρέψουν τη χώρα 
μας σε ενεργειακό κόμβο και δρόμο για μεταφορά εμπορευμά-
των, με σκοπό να αναβαθμιστεί η θέση των ελληνικών επιχει-
ρηματικών ομίλων στην κούρσα του ανταγωνισμού.

  Γι’ αυτό η ΝΔ μετέτρεψε επ’ αόριστον τη χώρα σε μια απέ-
ραντη Αμερικανονατοϊκή βάση

  Γι’ αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε σημαιοφόρος του ΝΑΤΟ, υπογρά-
φοντας τη συμφωνία των Πρεσπών.

  Γι’ αυτό όλες οι κυβερνήσεις έχουν καταστήσει την Ελλάδα 
πρωταθλήτρια στις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες.

 Αγωνιστικό μέτωπο για την εργασία,  
 τη μητρότητα, τον ελεύθερο χρόνο 
Οι οικονομικές απώλειες των ομίλων από το ανεκμετάλλευτο 
γυναικείο εργατικό δυναμικό υπολογίζονται σε 370 δισ. ευρώ 
ετησίως στην ΕΕ. Αποκαλυπτική είναι η μελέτη της McKinsey, 
που αναφέρει ότι «το ΑΕΠ της Ελλάδας θα αυξανόταν κατά ένα 
τέταρτο, αν υπήρχε πλήρης ισοτιμία στην απασχόληση ανάμεσα 
σε άνδρες και γυναίκες». Όμως, αυτός ο στόχος των επιχει-
ρηματικών ομίλων, που εκφράζει την αντικειμενική ανάγκη 
και δυνατότητα για αύξηση της γυναικείας απασχόλησης, 
προωθείται με αντιδραστικό τρόπο, που συμπυκνώνεται στη 
«συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». Η 
στρατηγική αυτή περιλαμβάνει την επέκταση των ευέλικτων 
εργασιακών σχέσεων, που σημαίνει εντατικοποίηση της ερ-
γασίας και αύξηση της εκμετάλλευσής μας, μείωση του ερ-
γασιακού εισοδήματος ανδρών και γυναικών. Στη χώρα μας 
ο στόχος αυτός εξειδικεύεται σήμερα με το «Σχέδιο δράσης 
για την Ισότητα 2021-2025» της κυβέρνησης της ΝΔ. Στο ίδιο 
μήκος κύματος κινήθηκε και ο νόμος για την «ισότητα των 
φύλων» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ανακυκλώνει τις γνω-
στές συνταγές της ΕΕ περί «ίσης μεταχείρισης» και «ίσων ευ-
καιριών», της «ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου» στις 
δημόσιες πολιτικές. 

Στην πραγματικότητα πρόκειται για «ίσες ευκαιρίες» αν-
δρών και γυναικών στην εργασιακή ζούγκλα, στην ολομέτω-
πη επίθεση στα δικαιώματά μας. Πρόκειται για την πολιτική 
που καταδικάζει εμάς τις εργαζόμενες να ζούμε οι ίδιες και οι 
οικογένειές μας με μισθούς πείνας, χωρίς συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας. Να εργαζόμαστε χωρίς εργασιακά και ασφαλι-
στικά δικαιώματα. Κι έτσι οι εργοδότες να ωφελούνται από τη 
λεγόμενη μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Μας θέλουν 
πρόθυμες και έτοιμες να μετακινηθούμε από κλάδο σε κλάδο, 
από πόλη σε πόλη, από χώρα σε χώρα. Να αποτελούμε «μη-
χανές κερδών» για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ζωής μας, σύμφωνα με την πολιτική της 
«ενεργού γήρανσης». Οι συνέπειες της «ευέλικτης εργασίας», 
όπως τα ακανόνιστα ωράρια, τα δυσδιάκριτα όρια μεταξύ ερ-
γάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, η ανεργία, επιδρούν στην 
σωματική και ψυχική υγεία των γυναικών, κατακερματίζουν 
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την προσωπική, οικογενειακή ζωή. Η τηλεργασία χρησιμοποι-
είται για να παγιώσει τη σύγχρονη μορφή της δουλειάς στο 
σπίτι μέσω του διαδικτύου.

Από τα στοιχεία που δημοσιεύει η ΕΕ προκύπτει ότι το χά-
σμα μεταξύ γυναικείας και ανδρικής απασχόλησης αυξάνεται 
και εξαιτίας της μεγάλης μείωσης του ποσοστού απασχόλη-
σης των γυναικών όταν γίνονται μητέρες. Έτσι, η στρατηγική 
για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην εργασία 
προωθείται και με μέτρα για τις υπηρεσίες και τις δομές φρο-
ντίδας βρεφών και νηπίων. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι 
η προσαρμογή της λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στις 
ευέλικτες εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων γονιών και 
ιδιαίτερα των μητέρων, προκειμένου να έχουν αυτές τη δυ-
νατότητα να «παρκάρουν» το παιδί τους για όσες ώρες δου-
λεύουν, ώστε να είναι διαθέσιμες όποτε και για όσο διάστημα 
τις χρειάζεται ο εργοδότης. Γι’ αυτό χαρίζουν 16 εκατομμύρια 
ευρώ στους επιχειρηματικούς ομίλους από το Ταμείο Ανά-
καμψης, για να δημιουργήσουν «χώρους φύλαξης» βρεφών 
και νηπίων μέσα στους χώρους δουλειάς, λύνοντας τα χέρια 
των εργοδοτών ώστε να εκμεταλλεύονται την εργαζόμενη 
μητέρα. 

Αλλά και η νέα ρύθμιση για τη γονική άδεια στον εργαζό-
μενο πατέρα, με βάση την ευρωπαϊκή οδηγία, δεν αφορά τα 
αναγκαία μέτρα προστασίας της μητρότητας, που εξακολου-
θεί να αποτελεί ατομική μας υπόθεση, πεδίο κερδοφορίας 
και πανάκριβο εμπόρευμα. Κυρίως επιδιώκει να μοιράσει τα 
βάρη και τις ευθύνες σε άνδρες και γυναίκες, αντί να εξασφα-
λίσει δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες για τη φροντίδα ηλικιω-
μένων, αρρώστων, ΑμΕΑ και να θεσμοθετήσει άδειες μεγα-
λύτερης διάρκειας για τις εργαζόμενες, αύξηση της αποζημί-

ωσης κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας. Την ίδια στιγμή 
η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, διατηρεί 
τις άθλιες διατάξεις που αποκλείουν χιλιάδες εργαζόμενες 
από την 6μηνη άδεια του ΟΑΕΔ, από το επίδομα μητρότητας, 
από το μειωμένο ωράριο (συμβασιούχοι του Δημοσίου, επο-
χιακές εργαζόμενες κλπ), από μια σειρά επιδομάτων τα οποία 
απαιτούν ορισμένο αριθμό ημερομισθίων (επίδομα γάμου, 
ασθένειας, ανεργίας κ.ά.).

Η φροντίδα των μακροχρόνια αρρώστων, των ηλικιωμέ-
νων, των ΑμΕΑ εξακολουθεί να είναι κυρίως ατομική - οι-
κογενειακή υπόθεση, με την ολοένα μεγαλύτερη εμπορευ-
ματοποίηση των υπηρεσιών υγείας - πρόνοιας - παιδικής 
φροντίδας και αγωγής και με ευκαιριακές παροχές που έχουν 
ημερομηνία λήξης. Για όλα αυτά ευθύνεται η κυβερνητική πο-
λιτική στη χώρα μας, όπως εκφράστηκε εναλλακτικά από τις 
κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Και οι δύο πήραν και παίρνουν 
μέτρα που τσακίζουν τις ανάγκες και τα δικαιώματα των ερ-
γαζομένων και των αυταπασχολουμένων στην πόλη και στην 
ύπαιθρο, ενώ την ίδια στιγμή μοιράζουν τρισεκατομμύρια 
στους επιχειρηματικούς ομίλους. 

Με τις καμπάνιες μας αποκαλύψαμε αυτή τη στρατηγική. Η 
ενημέρωση – αγωνιστική διεκδίκηση με πυξίδα τις σύγχρονες 
ανάγκες μας στηρίχθηκε στο τρίπτυχο σταθερή εργασία και 
ωράριο – κοινωνική προστασία της μητρότητας – ελεύθερος 
χρόνος, γιατί από αυτά εξαρτάται η ποιότητα ζωής των γυναι-
κών. Πάνω σε αυτούς τους άξονες αναπτύξαμε παραπέρα τα 
αιτήματά μας, διεκδικώντας από το κράτος, τους θεσμούς του 
και την καπιταλιστική εργοδοσία την κατάργηση των ελαστι-
κών σχέσεων εργασίας, την υπεράσπιση της κυριακάτικης 
αργίας. Απαιτήσαμε σύγχρονες, δημόσιες και δωρεάν κοινω-
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νικές υποδομές και υπηρεσίες για την προστασία της μητρό-
τητας και της οικογένειας. 

Προβάλλαμε το ριζοσπαστικό αίτημα για αποκλειστικά δη-
μόσια και δωρεάν φροντίδα και αγωγή ΟΛΩΝ των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. Γιατί η προσχολική αγωγή είναι ανα-
γκαία για τη σωματική, νοητική, συναισθηματική, αισθητική, 
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, που του δίνει τα εφόδια για 
την υπόλοιπη ζωή του. Στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και 
τα νηπιαγωγεία το παιδί μπορεί πιο ολοκληρωμένα να μά-
θει όσα είναι αναγκαία για την ανάπτυξή του: Να συμβιώνει 
αρμονικά, να λειτουργεί ομαδικά, να πειθαρχεί, να διεκδικεί, 
να κάνει φίλους και επομένως να αναπτύσσει τη σκέψη και 
τις κοινωνικές του σχέσεις. Αυτές οι θέσεις προβλήθηκαν σε 
εκδηλώσεις που οργανώθηκαν από τους Σ/Ο, αξιοποιώντας 
οπτικοακουστικό υλικό. Η ΟΓΕ κεντρικά και ορισμένοι σύλ-
λογοι οργάνωσαν μαχητικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις μαζί 
με σωματεία εργαζομένων και γονείς στο Υπουργείο και σε 
Δήμους με σύνθημα «η Προσχολική Αγωγή πρέπει να είναι δι-
καίωμα κάθε παιδιού».

Ταυτόχρονα, οι διεκδικήσεις μας στο μεγάλο μέτωπο της 
Υγείας ήρθαν στο επίκεντρο ιδιαίτερα την περίοδο της παν-
δημίας. Εξηγήσαμε γιατί ο αγώνας για την ισοτιμία της γυναί-
κας είναι αναπόσπαστα δεμένος με την πάλη για ένα ενιαίο 
σύστημα δημόσιας και δωρεάν υγείας, με έμφαση στην Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας, για να καλύπτονται και οι ιδιαίτερες 
ανάγκες των γυναικών, με δωρεάν εξετάσεις γυναικολογικού 
ελέγχου, αλλά και προγεννητικού κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης, την ιατρική παρακολούθηση και τον εμβολιασμό 
των παιδιών, με ευθύνη για να πραγματοποιούνται κατ’ οίκον 
επισκέψεις σε βαριά αρρώστους, ηλικιωμένους, ανάπηρους 
που χρειάζονται κλινική παρακολούθηση, ενέσεις ή άλλη 
φαρμακευτική αγωγή. Ανοίξαμε τη συζήτηση με τις γυναίκες 
στις εργατικές, λαϊκές γειτονιές, αποκαλύπτοντας πόσο βλα-
πτική είναι η υγεία - εμπόρευμα για τις ζωές μας.

Με τις ανακοινώσεις, τις πικέτες, τα πανό μας βρεθήκαμε 
έξω από νοσοκομεία και δομές Υγείας σ’ όλη την Ελλάδα, μαζί 
με γιατρούς, νοσηλεύτριες, καθαρίστριες και τραπεζοκόμους, 
μαζί με εργατικά σωματεία και άλλους φορείς. Αυτά τα δύο 
χρόνια έγινε ένα σημαντικό βήμα στον κοινό αγωνιστικό μας 
βηματισμό, ιδιαίτερα με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκο-
μειακών Γιατρών Ελλάδας. Η επίμονη προσπάθεια κινητοποί-
ησης γυναικών χρειάζεται να στηρίζεται στη ζωντανή εικόνα 
για την κατάσταση της Υγείας σε κάθε περιοχή και στην αντί-
στοιχη εξειδίκευση του πλαισίου πάλης μας. Τέτοιο προσανα-
τολισμό είχαν οι κινητοποιήσεις των συλλόγων της Αθήνας 
για να διασφαλιστούν δωρεάν οι εξετάσεις προγεννητικού 
ελέγχου των εγκύων που ήταν υποχρεωμένες να τις χρυσο-
πληρώνουν εν μέσω πανδημίας, των Νοτίων συνοικιών για 
το Παράρτημα Καλλιθέας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. και Α. 
Κυριακού», οι εκατοντάδες υπογραφές που συγκέντρωσαν οι 
Σύλλογοι της Τούμπας και της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη 
για την επαναλειτουργία των πρώην Νοσοκομείων Λοιμω-
δών και «Παναγία».
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 Ανοίγουμε δρόμους μέσα από  
 την κοινή μας δράση 
Οι Σύλλογοί μας οργάνωσαν τις πρωτοβουλίες τους και την 
αγωνιστική τους δράση επικεντρώνοντας στις εργαζόμενες, 
ιδιαίτερα των κλάδων με μεγάλη γυναικεία συμμετοχή, όπως 
εμπόριο, επισιτισμός-τουρισμός, τηλεπικοινωνίες, χρηματο-
πιστωτικό, εκπαίδευση και υγεία. Επίσης, σε κατηγορίες ερ-
γαζομένων όπως οι «ωφελούμενες» στην Τοπική Διοίκηση 
και στις δημόσιες υπηρεσίες, στις εργαζόμενες μέσω «δου-
λεμπορικών γραφείων», στις σχολικές καθαρίστριες, στις ερ-
γαζόμενες στα συσκευαστήρια ιδιαίτερα σε περιοχές της πε-
ριφέρειας, αλλά και στις μισθωτές επιστήμονες με μπλοκάκι 
μηχανικούς, δικηγόρους, λογίστριες, ερευνήτριες, εργαζόμε-
νες στις νέες τεχνολογίες και την πληροφορική. Βρέθηκαν στο 
πλευρό νέων εργαζομένων γυναικών που απολύθηκαν λόγω 
εγκυμοσύνης. 

Παρακαταθήκη για το μέλλον με ιδιαίτερα ποιοτικά στοιχεία 
αποτελεί η κοινή δράση της ΟΓΕ στο Εμπόριο με εργατικά 
σωματεία και ενώσεις αυταπασχολουμένων, ιδιαίτερα με το 
ΣΕΑ και την ΟΒΣΑ. Αιχμή των διεκδικήσεών μας αποτέλεσε η 
υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας, το δικαίωμα στον ελεύ-
θερο χρόνο, που ένωσε τη δράση μας και ανέδειξε τον κοινό 
μας αντίπαλο. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2018, όταν η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην επέκταση της κατάργησης 
της κυριακάτικης αργίας. Οργανώθηκαν συσκέψεις, εξορμή-
σεις σε μικρά και μεγάλα εμπορικά, αγωνιστικές πρωτοβου-
λίες σε διάφορες γειτονιές. Οι σύλλογοί μας συμμετείχαν στις 
απεργιακές κινητοποιήσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 

Η κοινή αυτή δράση είχε συνέχεια και κλιμάκωση, με με-
γάλες εξορμήσεις σε εμπορικά κέντρα στις οποίες δεκά-
δες εμποροϋπάλληλοι έδωσαν κάρτα γνωριμίας στην ΟΓΕ, 
χωρίς να καταφέρουμε να αποκτήσουμε πιο ουσιαστικούς 
δεσμούς μαζί τους, παρά τις προσπάθειες που έγιναν. Αλλά 
και μέσα στην καραντίνα αποτυπώθηκε στις κινητοποιήσεις 
που οργανώθηκαν για τα δικαιώματα των εργαζομένων στα 
supermarket, αλλά και στις διεκδικητικές πρωτοβουλίες των 
αυτοαπασχολουμένων με αιχμή την Υγεία.

Η κοινή δράση που αναπτύξαμε με σωματεία εκπαιδευ-
τικών για τα δικαιώματα των γυναικών αναπληρωτριών, με 
το συνδικάτο επισιτισμού τουρισμού Αττικής έδειξε ότι, όταν 
από κοινού συζητάμε, καταλήγουμε σε αιτήματα, απευθυνό-
μαστε πλατιά στις εργαζόμενες και οργανώνουμε τη δράση 
μας, ανοίγονται νέοι δρόμοι παρέμβασης του κινήματος. 

Αυτές οι πρωτοβουλίες άνοιξαν και το δρόμο για τον κοινό 
αγωνιστικό βηματισμό της ΟΓΕ με εργατικά σωματεία για την 
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την 8η Μάρτη, τα δύο τε-
λευταία χρόνια. Ξεχωρίζει η προσπάθεια που έγινε να συνδι-
οργανωθούν κοινές συγκεντρώσεις για να τιμηθεί αγωνιστικά 
η μέρα αυτή. Οργανώθηκαν συσκέψεις στις μεγάλες πόλεις 
οι οποίες κατέληξαν σε ψηφίσματα και καλέσματα σε συγκε-
ντρώσεις. Το περιεχόμενο και η μαζικότητά τους ανέδειξαν 
την αξία των κοινών πρωτοβουλιών διεκδίκησης για τις σύγ-
χρονες ανάγκες των γυναικών. Δεν επέτρεψαν να επισκιάσει 
τη δράση γύρω από την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας κάθε 

άλλη αποπροσανατολιστική φωνή, με σύνθημα την «απεργία 
στο σπίτι»

Ο κοινός αγωνιστικός βηματισμός εκφράστηκε και στις λα-
ϊκές αγωνιστικές πρωτοβουλίες για τις μεγάλες φυσικές 
καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς), όπου πρω-
τοστατήσαμε η ΟΓΕ, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες σε κάθε πόλη. 
Με παρεμβάσεις στα Υπουργεία και τα Δημοτικά και Περιφε-
ρειακά Συμβούλια διεκδικήσαμε προστασία της ζωής, του φυ-
σικού περιβάλλοντος, της λαϊκής περιουσίας, πλήρη αποζημί-
ωση των ζημιών των πληγέντων. Η παρέμβασή μας ανέδειξε 
ότι σήμερα υπάρχουν οι επιστημονικές – τεχνολογικές δυνα-
τότητες για να αντιμετωπιστούν φυσικές καταστροφές, όπως 
σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές. Αυτό που δεν υπάρχει είναι 
μια πολιτική που δεν θα μετρά το κόστος των έργων υποδο-
μών, των μέσων και των υπηρεσιών με κριτήριο τον καπιτα-
λιστικό ανταγωνισμό και τα κέρδη, αλλά με κριτήριο την αν-
θρώπινη ζωή, την ποιότητά της, την αρμονική σχέση ανάμεσα 
στον άνθρωπο και τη φύση. Αντιπαλέψαμε την πολιτική που 
λογαριάζει την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της λαϊ-
κής περιουσίας ως «κόστος» για το κράτος, το οποίο μάλιστα 
πρέπει συνεχώς να μειώνεται, για να διατίθεται ζεστό χρήμα 
στους επιχειρηματικούς ομίλους που χτίζουν την κερδοφορία 
τους πάνω στα αποκαϊδια των δικών μας δικαιωμάτων.

Συμβάλλαμε στον αγώνα ενάντια στα σχέδια για το νέο ΧΥΤΑ 
στη Δυτική Αττική και για το ΧΥΤΥ στην Ανατολική Αττική, στο 
Γραμματικό, που αποτελούν υγειονομικές βόμβες που θα χα-
ρίσουν ζεστό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης απορριμάτων. 
Αναπτύξαμε κοινό βηματισμό με εργατικά σωματεία, αγρο-
τικούς συλλόγους και ενώσεις ΕΒΕ για τις πλημμύρες στην 
Καρδίτσα, για τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι και την Εύβοια, 
σ’ ολόκληρη την Ελλάδα.

Σ’ όλες αυτές τις πολύ δύσκολες στιγμές των φυσικών κα-
ταστροφών που έζησαν οι γυναίκες της βιοπάλης και οι οικο-
γένειές τους η ΟΓΕ και οι Σύλλογοί της σε όλη τη χώρα βρε-
θήκαμε σε ετοιμότητα και εκφράσαμε έμπρακτα και άμεσα την 
αλληλεγγύη μας, ιδιαίτερα στην Εύβοια και στα σεισμόπληκτα 
χωριά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Για παράδειγμα, η ανιδιοτε-
λής και ακούραστη προσφορά των συναγωνιστριών μας από 
τη Ν. Μάκρη και τη Ραφήνα αποτέλεσε το βασικό στήριγμα για 
να στηθεί το κέντρο αλληλεγγύης με πρωτοβουλία του Εργα-
τικού Κέντρου Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής μετά την πυρκα-
γιά στο Μάτι. Με την αλληλεγγύη μας αναδείξαμε την ανώτερη 
μορφή εθελοντισμού που είναι η συμμετοχή στο κίνημα, ο 
αγώνας για να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας στερούν συν-
δυασμένα με την υλική βοήθεια. 

 Μέτωπο με το ρεύμα του ατομισμού  
 και του αστικού φεμινισμού 
Την περίοδο από το προηγούμενο Συνέδριό μας ήρθαμε αντι-
μέτωπες με το σχεδιασμό τόσο της σημερινής κυβέρνησης, 
όπως και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, να προχωρήσουν 
σε ορισμένες νομοθετικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο 
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και αλλού. Κοινός παρανομαστής όλων αυτών των νόμων δεν 
είναι η κοινωνική προστασία και στήριξη των γονιών και των 
παιδιών –με δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτι-
κής, οικογενειακού προγραμματισμού– όπως και των παι-
διών που στερούνται τους φυσικούς τους γονείς. Κριτήριο για 
αυτές τις αλλαγές είναι ο περιορισμός της κρατικής ευθύνης, 
ρίχνοντας όλα τα βάρη της φροντίδας των παιδιών στη μέρι-
μνα των γονιών- φυσικών, αναδόχων, θετών. 

Πρόκειται για το νόμο της ΝΔ για την κοινή επιμέλεια των 
παιδιών μετά από ένα διαζύγιο, που ήδη έχει οξύνει τις συ-
γκρούσεις μεταξύ των διαζευγμένων γονιών. Αντίστοιχο προ-
σανατολισμό είχε και ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ για την τεκνοθεσία 
και την αναδοχή, που με τη βούλα του νόμου διατηρείται και 
ενισχύεται όλο το σύστημα των ιδιωτικών υιοθεσιών, η δράση 
των ΜΚΟ και των ιδιωτών, που οδηγεί με μαθηματική ακρί-
βεια στην εμπορία παιδιών. Αυτός ο νόμος, που διατηρεί και η 
σημερινή κυβέρνηση, ούτε κατά διάνοια δεν αντιμετωπίζει την 
εκρηκτική κατάσταση με τις ανεπαρκέστατες δημόσιες μονά-
δες και υπηρεσίες παιδικής προστασίας.

Ταυτόχρονα, αυτή την περίοδο προχώρησαν νομοθετικές 
πρωτοβουλίες της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
για το σύμφωνο συμβίωσης και την «ταυτότητα φύλου» με 
επίκεντρο –όπως λένε– τα ατομικά δικαιώματα και την αντι-
μετώπιση των διακρίσεων λόγω φύλου, σεξουαλικού προσα-
νατολισμού και άλλων προσωπικών χαρακτηριστικών. Είχαν 
στόχο να ενισχύσουν τον υποκειμενισμό στη σκέψη και τη 
στάση των νέων ανθρώπων, να στρεβλώσουν κάθε αντικει-
μενική εικόνα της πραγματικότητας, αποκρύπτοντας τη σύγ-
χρονη βαρβαρότητα που ενισχύει την κοινωνική ανισότητα 
και γυναικεία ανισοτιμία. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση της ΝΔ 
συναγωνίζεται το ΣΥΡΙΖΑ σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όπως 
με τη συγκρότηση της «Επιτροπής πολιτικών για τα δικαιώ-
ματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ», στην οποία πίσω από τα μεγάλα 

λόγια κρύβεται η αύξηση των κερδών των ομίλων στο όνομα 
της «συμπεριληπτικότητας» και της «διαφορετικότητας». Εί-
ναι χαρακτηριστικά τα λόγια του οικονομικού συμβούλου του 
Πρωθυπουργού Α. Πατέλη ότι «...η εξάλειψη των διακρίσεων 
μπορεί να φέρει προστιθέμενη αξία στην οικονομία και τη διε-
θνή εικόνα της χώρας». 

Επικαλούνται υποκριτικά τα «ατομικά δικαιώματα» κυβερ-
νήσεις και κόμματα που με ταξική σκοπιμότητα στερούν από 
τη λαϊκή πλειοψηφία τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τις κοι-
νωνικές ανάγκες της με βάση τις δυνατότητες του 21ου αιώνα. 
Αυτό το ρεύμα που αποθεώνει τον ατομισμό στηρίζεται πολύ-
μορφα από τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ, την ΕΕ και τις κυβερ-
νήσεις στην Ελλάδα, αλλά και από τους επιχειρηματικούς ομί-
λους, όπως το ίδρυμα Νιάρχος, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, 
τη Vodafone κ.ά. Προσπαθούν να εγκλωβίσουν τη σκέψη των 
γυναικών στο δρόμο της αναζήτησης ατομικής διεξόδου, που 
οδηγεί σε παραίτηση από την πάλη για καθολικά κοινωνικά 
δικαιώματα. Βαθύτερη επιδίωξή τους είναι να πείσουν τις γυ-
ναίκες ότι μπορεί το κράτος που τσακίζει τα λαϊκά συμφέρο-
ντα, να γίνει φιλολαϊκό, ότι μπορεί να υπάρχει και προοδευτική 
διαχείρισή του. Όλα αυτά επιδρούν στη διαμόρφωση μιας φε-
νακισμένης συνείδησης των νέων γυναικών.

Η ΟΓΕ σταθερά αντιπαλεύει αυτό τον ανορθολογισμό. Ιδι-
αίτερα στην καμπάνια μας για τις φοιτήτριες, το 2018, όταν 
για πρώτη φορά τόσο πλατιά και με σχέδιο βρεθήκαμε μαζί 
τους, ανοίξαμε μέτωπο με αυτό το ρεύμα του ατομισμού και 
τις θεωρίες περί «αυτοδιάθεσης του σώματος». Αυτές οι θε-
ωρίες επιδρούν σε κάθε πλευρά της ζωής της κοπέλας: από 
τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις σχέσεις με το άλλο φύλο μέχρι 
τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Καταγγείλαμε κάθε προσπά-
θεια νομιμοποίησης της πορνείας, της πιο απεχθούς μορφής 
εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης του γυναικείου 
σώματος και της σεξουαλικότητας του ανθρώπου, στο όνομα 
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του «αυτοπροσδιορισμού» και μάλιστα με τη χρήση του όρου 
«σεξεργάτριες». Δεν συμβιβαζόμαστε με τις πιο αντιδραστικές 
θεωρίες που προβάλλονται σήμερα ως προοδευτικές, ενώ 
στην πραγματικότητα καταβαραθρώνουν την ουσία της αν-
θρώπινης υπόστασης. 

Εμπλουτίσαμε το περιεχόμενο παρέμβασης της ΟΓΕ στα 
Πανεπιστήμια με την ταξική αντίληψη για τις σύγχρονες πλευ-
ρές της γυναικείας ανισοτιμίας, παίρνοντας υπόψη και το χα-
μηλό ποσοστό συμμετοχής των φοιτητριών στους Συλλόγους 
της και την αδυναμία να έχουμε σταθερό και πολύμορφο πρό-
γραμμα επικοινωνίας με αυτές τις νέες γυναίκες. Επιδιώξα-
με η παρέμβασή μας να λειτουργήσει ως αντίπαλο δέος στην 
προσπάθεια εγκλωβισμού της συνείδησης και ενσωμάτωσης 
των νέων γυναικών μέσω των ανορθολογικών θεωριών περί 
«κοινωνικής κατασκευής του φύλου».

Το ενδιαφέρον των φοιτητριών στην παρέμβασή μας σχετί-
ζεται και με το γεγονός ότι το γυναικείο ζήτημα βρίσκεται στο 
επίκεντρο τόσο του περιεχομένου των σπουδών, όσο και της 
αντιπαράθεσης μέσα στις σχολές. Γεννιούνται δυνατότητες για 
σταθερή επαφή των φοιτητριών με την ΟΓΕ, όπως με την ομά-
δα των φοιτητριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

Αντίστοιχο ενδιαφέρον για τα ζητήματα αυτά έδειξαν και 
τα παιδιά στις σχολικές τάξεις, ιδιαίτερα της Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, όπου συνεχίσαμε την παρέμβασή μας το προ-
ηγούμενο διάστημα. Οι Σύλλογοί μας ανταποκρίθηκαν στις 
μεγάλες απαιτήσεις που είχε η προσπάθεια να προβληθούν 
οι σύγχρονες μορφές ανισοτιμίας της γυναίκας, οι αιτίες και οι 
διεκδικήσεις για τα κοινωνικά μας δικαιώματα, το πραγματι-
κό περιεχόμενο των εννοιών «ισότητα - ισοτιμία» σε χιλιάδες 
μαθητές και μαθήτριες μέσα από τις παρεμβάσεις της ΟΓΕ στα 
εκατοντάδες σχολεία, με αφορμή τη «θεματική εβδομάδα». 
Αυτή η πρωτοβουλία, που συνεχίστηκε μέχρι την πανδημία, 
είχε επίδραση τόσο στο μαθητικό πληθυσμό, αλλά και σε εκ-
παιδευτικούς, νέες μητέρες, με τις οποίες ήρθαν σε επαφή οι 
σύλλογοι. Ανοίξαμε διαύλους επικοινωνίας και επαφής σε 
πόλεις και γειτονιές. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στα Εξάρ-
χεια, μονιμοποιήσαμε σε μηνιαία βάση την παρέμβασή μας. 
Οργανώσαμε καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν την προετοι-
μασία των δυνάμεων μας να ανταποκριθούν σ’ αυτό το καθή-
κον, ιδιαίτερα με τις νέες συναγωνίστριες που αξιοποιήθηκαν 
και συνέβαλαν στις παρεμβάσεις μας.

H ΟΓΕ φώτισε τη γενεσιουργό μορφή βίας, τον πραγματι-
κό ένοχο, την κοινωνία της εκμετάλλευσης και της καταπί-
εσης. Αναδείξαμε την αξία της συλλογικής δράσης, ξεκαθαρί-
ζοντας ότι η ατομική προστασία, η καταγγελία και καταδίκη της 
βίας δε συνιστά ένα ξεχωριστό κίνημα. Μπορούν και πρέπει 
να είναι στοιχεία της πάλης του ριζοσπαστικού γυναικείου κι-
νήματος, του εργατικού, λαϊκού κινήματος και όχι απομονω-
μένα ή σε αντιπαράθεση με αυτή. Αυτό σηματοδότησε και η 
διαδικτυακή εκδήλωση που οργανώσαμε με τη συμμετοχή 
εργατικών σωματείων και Ομοσπονδιών, αποκαλύπτοντας τη 
βία της καπιταλιστικής εργοδοσίας σε βάρος των εργαζόμε-
νων γυναικών σε κάθε κλάδο.

Δεν θα σταματήσουμε να αντιπαλεύουμε τη βία των εκμε-
ταλλευτών του μόχθου μας και τους μηχανισμούς που τους 
υπηρετούν, τις κυβερνήσεις, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, που θέλουν 
να ενοχοποιήσουν τους αγώνες μας στο όνομα της «βίας από 
όπου και αν προέρχεται». Έτσι, επιχειρούν την καταδίκη της 
ριζοσπαστικοποίησης, τη συκοφάντηση της οργανωμένης λαϊ-
κής πάλης, τη διαιώνιση της κοινωνίας της εκμετάλλευσης και 
της καταπίεσης. 

Αυτής της κοινωνίας μαντρόσκυλο είναι και η ναζιστική 
εγκληματική ΧΑ που δε θα σταματήσουμε να αποκαλύπτουμε 
το ρόλο της για τη στήριξη του σάπιου εκμεταλλευτικού συστή-
ματος και να την πολεμάμε. Δώσαμε το «παρών» στις μεγάλες 
κινητοποιήσεις καταδίκης της, όπως κάθε χρόνο στο Κερατσί-
νι, όπως πέρυσι στην έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, 
όπως στις λαϊκές κινητοποιήσεις στη Θεσ/νικη πριν λίγες ημέ-
ρες στην Σταυρούπολη και τον Εύοσμο

 Όπλο στη δράση μας το Δελτίο της ΟΓΕ,  
 η ατζέντα, οι ανακοινώσεις, το site 
Σε όλες τις πλευρές της παρέμβασης της ΟΓΕ συνέβαλε το 
Δελτίο, το οποίο έχει αναβαθμιστεί στη μορφή και το περιεχό-
μενο. Ήταν το αποτέλεσμα ειδικής, αναλυτικής συζήτησης που 
κάναμε στο Δ.Σ. Το Δελτίο αποτυπώνει τη συλλογική μας προ-
σπάθεια με την ευθύνη της συντακτικής ομάδας. Έχει εμπλου-
τιστεί με θεματικά αφιερώματα κι άρθρα γυναικών από ερ-
γατικά σωματεία, αυταπασχολούμενες, αγρότισσες. Υπάρχουν 
θετικά παραδείγματα από τη διακίνηση σε χώρους Υγείας, 
Εμπορίου, Τηλεπικοινωνιών στην Αττική που άνοιξε δρόμους 
επικοινωνίας με νέο κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, η διακίνηση του 
δελτίου είναι πίσω από τις δυνατότητες που υπάρχουν. Κυ-
μαίνεται στα 4.000-4.300 δελτία (από 3.000 – 3.200 το 2016). Το 
δελτίο του συνεδρίου έχει τυπωθεί σε 5.000 αντίτυπα. 

Η ατζέντα αναβαθμίστηκε στο περιεχόμενο και αποτελεί 
εργαλείο πολύμορφων παρεμβάσεων των Συλλόγων μας. Η 
θεματολογία της τα τελευταία χρόνια σχετικά με την κοινωνική 
θέση της γυναίκας στην τέχνη αγκάλιασε πολλές γυναίκες που 
δεν είναι καν μέλη των Συλλόγων μας. Η διακίνησή της έχει 
φτάσει τις 5.000 και εκτιμάμε ότι μπορούμε να ανεβάσουμε 
ακόμα περισσότερο τον πήχη.

Με τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις της ΟΓΕ προ-
σπαθήσαμε να αποτυπώσουμε τις θέσεις του ριζοσπαστικού 
γυναικείου κινήματος και να φτάσουμε μ’ αυτές όσο γίνεται 
πιο πλατιά στις γυναίκες καλώντας τες να κινητοποιηθούν και 
να δράσουν. Το site της ΟΓΕ, που αναδιοργανώθηκε από το 
προηγούμενο Συνέδριο, έχει συμβάλλει σ’ αυτήν την κατεύ-
θυνση, αλλά μπορούμε να το κάνουμε ακόμα πιο χρηστικό με 
συλλογική προσπάθεια. 

Επίσης, όλη αυτήν την περίοδο φτιάχτηκαν αρκετά βίντεο 
(για τις καμπάνιες και μέσα στην πανδημία) και ppt (παρεμβά-
σεις στα σχολεία, για προσχολική αγωγή κ.λπ.), που χρησιμο-
ποιήθηκαν ευρέως από τους Σ/Ο. Την περίοδο της πανδημίας 
στηρίχθηκαν δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις (για ΠΦΥ και για 
τη βία κατά των γυναικών).
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 Δυναμώνουμε τη ριζοσπαστική φωνή στην  
 Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών 
Η συμμετοχή μας στην ΠΔΟΓ μετρά πολλές δεκαετίες. Στο χα-
ρακτήρα της ΠΔΟΓ επέδρασε η επιδείνωση του συσχετισμού 
της ταξικής πάλης παγκόσμια. Παρ’ όλα αυτά δεν αρνηθήκαμε 
την ευθύνη της συντονίστριας οργάνωσης της Ευρώπης.

Συμμετείχαμε στις Γραμματείες που πραγματοποιήθηκαν 
στη Ρώμη (2017) και στην Κούβα(2018). Επίσης, στις Εκτε-
λεστικές Γραμματείες στην Κορέα (2018) και στη Ναμίμπια 
(2019).

Αναδείξαμε την ανάγκη ενίσχυσης του ριζοσπαστικού προ-
σανατολισμού στο γυναικείο κίνημα με μαζικές, κινηματικές 
γυναικείες οργανώσεις που να στηρίζονται στους συλλόγους 
γυναικών και στα μέλη τους. Ανοίξαμε μέτωπο με τον προσα-
νατολισμό αρκετών γυναικείων οργανώσεων για τη στήριξή 
τους σε σοσιαλδημοκρατικές κυβερνήσεις, που η εναντίωσή 
τους με τις αστικές φιλελεύθερες κυβερνήσεις αφορούσαν 
είτε μία διαφορετική επιλογή στο έτσι και αλλιώς αντιλαϊκό 
μείγμα διαχείρισης, είτε στην επιλογή σύμμαχης ιμπεριαλι-
στικής ένωσης. Σε αυτή τη βάση εναντιωθήκαμε στη στήριξη 
της συμφωνίας ειρήνευσης στην Κολομβία και στο ρόλο που 
παίζει η ΠΔΟΓ ως παρατηρήτρια για τα «ζητήματα φύλου», 
καλλιεργώντας αυταπάτες περί «ταξικής ειρήνης». Τα γεγονό-
τα που ακολούθησαν μάς δικαίωσαν. Έδωσαν τη δυνατότητα 
να επιδρούμε με τις θέσεις μας και σε άλλες οργανώσεις, αν 
και παραμένουν εξαιρετικά λίγες. Σημαντική ήταν η συμβολή 
μας επίσης στη δημιουργία γυναικείας οργάνωσης με ριζο-
σπαστικό προσανατολισμό στο Μεξικό. 

Την περίοδο της πανδημίας συμβάλλαμε προκειμένου να 
συνεχιστεί η τακτική διαδικτυακή επαφή της Γραμματείας και 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου, αναδεικνύοντας ιδιαίτερα τα θέ-
ματα της Υγείας και της ΠΦΥ. 

ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΟΥΜΕ 
ΑΚΟΜΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΣΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ
Το 13ο Συνέδριό μας, η πλούσια πείρα και τα 
συμπεράσματα από τη δράση αυτών των χρόνων, 
μπορούν να σηματοδοτήσουν τον αγωνιστικό 
βηματισμό της ΟΓΕ το επόμενο διάστημα. Βασικός 
στόχος μέχρι το επόμενο Συνέδριο είναι να γίνει ένα 
αποφασιστικό βήμα στην οργάνωση και συμμετοχή 
της γυναίκας στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, 
στο εργατικό, λαϊκό κίνημα, φωτίζοντας την αξία της 
συλλογικότητας, της αγωνιστικής στάσης ζωής, την 
ανάγκη να διεκδικήσουν όσα τους ανήκουν και τους 
στερούν οι εκμεταλλευτές του μόχθου τους.

 Κρίσιμο ζήτημα η αντιπαράθεση  
 με τα ρεύματα του αστικού φεμινισμού 
Αυτό προϋποθέτει επεξεργασμένη και εκλαϊκευμένη προβολή 
του περιεχομένου του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, 
της αντιπαράθεσής του με τα διάφορα ρεύματα του αστικού 
φεμινισμού, που έχουν αναζωογονήσει την παρέμβασή τους. 

 Σήμερα είναι πιο απαιτητική η εύστοχη αποκάλυψη του 
πραγματικού τους ρόλου από το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνη-
μα, παίρνοντας υπόψη την ευαισθητοποίηση πολλών γυναι-
κών, αλλά και ανδρών, γύρω από κοινωνικές διακρίσεις σε 
βάρος των γυναικών. 

Οι αστικές φεμινιστικές απόψεις καλλιεργούν ως απο-
κλειστικό κριτήριο ενότητας για τις γυναίκες το φύλο, που 
παρουσιάζεται ως ενιαία κοινωνική ομάδα με σβησμένες τις 
ταξικές διαφοροποιήσεις. Προβάλλουν τη «συμμετοχή των 
γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων (ΚΛΑ)», αλλά κρύ-
βουν επιμελώς ότι αυτό αφορά τη συμμετοχή γυναικών της 
αστικής τάξης, ως μεγαλομετόχων επιχειρηματικών κολοσ-
σών. Το ενδιαφέρον τους είναι η εκλογή περισσότερων γυναι-
κών σε επιτροπές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, σε πρωθυπουργικές 
και υπουργικές θέσεις, στο Κοινοβούλιο, που γίνονται φορείς 
των αντιλαϊκών πολιτικών. Ορισμένα τέτοια παραδείγματα 
γυναικών, που έχουν διακριθεί για τα αντιλαϊκά «έργα και τις 
ημέρες» τους, είναι αποκαλυπτικά για το πόσο αντιδραστικές 
είναι αυτές οι απόψεις. 

Εμείς παλεύουμε για τη συμμετοχή των γυναικών στο ερ-
γατικό λαϊκό κίνημα, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, ώστε 
να δυναμώσει ο αγώνας για ισότιμα δικαιώματα των γυναι-
κών σε όλες τις πλευρές της ζωής τους και ενάντια στις κοι-
νωνικές και πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για τη γυναι-
κεία ανισοτιμία. 

Ανοίγουμε μέτωπο στην αποπροσανατολιστική αστική φεμι-
νιστική προσέγγιση για τα απαράδεκτα περιστατικά βίας, σε-
ξουαλικής κακοποίησης και δολοφονιών γυναικών, στο λεγό-
μενο «κίνημα» του #metoo στην Ελλάδα, μετά την αποκάλυψη 
των περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο του 
αθλητισμού και του πολιτισμού. 

Είναι αποκαλυπτικό το παράδειγμα #metoo στις ΗΠΑ – που 
ξεκίνησε από τις καταγγελίες ηθοποιών και μοντέλων του 
Χόλυγουντ για σεξουαλική παρενόχληση από συγκεκριμένο 
μεγαλοπαραγωγό. Σε μια πορεία συνδέθηκε με τους αντα-
γωνισμούς τεράστιων οικονομικών συμφερόντων, με την 
αντιπαράθεση αμερικάνικων επιχειρηματικών κολοσσών για 
στρατηγικές επιλογές και προσανατολισμούς στην οικονομία 
και στην εξωτερική πολιτική. Αποκαλύπτουμε πως αξιοποιή-
θηκε από την αντιπολίτευση των Δημοκρατικών ενάντια στις 
πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Τραμπ, πως υποστηρί-
χθηκε από κολοσσούς όπως η GOOGLE, AMAZON κ.ά. για την 
ενσωμάτωση των γυναικών στα συμφέροντα συγκεκριμένων 
μερίδων επιχειρηματικών ομίλων. Τον ίδιο ρόλο επιδιώκεται 
να παίξει και στην Ελλάδα.

Αντιπαλεύουμε τις αντιλήψεις του αστικού φεμινισμού ότι 
πρόκειται για φαινόμενα της «πατριαρχίας» και του σεξισμού, 
ότι αρκεί μόνο να «σπάσουν οι γυναίκες τη σιωπή τους» για τη 
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βία στις διαπροσωπικές, οικογενειακές σχέσεις και να αλλάξει 
το νομικό πλαίσιο. Ακόμα και όταν αναφέρονται περιορισμένα 
σε περιστατικά σεξουαλικής βίας σε χώρο δουλειάς, παρου-
σιάζουν ως κύρια αιτία την «εξουσία» του άνδρα και αποσι-
ωπούν τη συνολική εκμεταλλευτική δομή των οικονομικών, 
κοινωνικών σχέσεων. Τέτοιες απόψεις εύκολα υιοθετούνται 
από νέες μαθήτριες και φοιτήτριες λόγω έλλειψης πείρας από 
την ταξική πάλη, αλλά και από γυναίκες υψηλής επιστημονι-
κής, καλλιτεχνικής ειδίκευσης, ακόμα και αν είναι μισθωτές ή 
αυτοαπασχολούμενες. 

 Ανοίγουμε μέτωπο με τις κυβερνήσεις που κινούνται στις 
ράγες της ΕΕ, που μετράνε τις συνέπειες της βίας κατά των 
γυναικών με τη λογική του «κόστους». Αποκαλυπτικό είναι το 
πρόσφατο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου μέσα στο Σεπτέμ-
βρη που επιμερίζει το κόστος σε «αναζήτηση υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, αυξημένη χρήση ποινικής δικαιοσύνης, υπηρεσίες 
προστασίας των παιδιών, χαμένη οικονομική παραγωγή λόγω 
χαμένων ημερών εργασίας». 

 Προβάλλουμε όλες τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτη-
τες για να σηκώσουν κεφάλι και να καταγγείλουν, να αντιπα-
λέψουν κάθε μορφής βία, αλλά και να απεγκλωβιστούν από 
παθογόνες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Προ-
βάλλουμε τη δράση του γυναικείου συλλόγου, του σωματείου, 
ως κυψέλη για να βρει η γυναίκα το κουράγιο, την αλληλεγ-
γύη, τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή της μαχόμενη. 

Αποκαλύπτουμε ότι η δολοφονία, η σεξουαλική κακοποίη-
ση, και ο βιασμός πηγή τους έχουν το «δίκαιο» που επιβάλλει 
η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία, τις αξίες που εκπορεύ-
ονται από την ίδια: την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρω-
πο, τον ανελέητο ανταγωνισμό, τον ατομισμό, τον εγωιστικό 
τρόπο ζωής και σκέψης που παράγει. Σε αυτό το έδαφος γεν-
νιούνται η αλαζονεία, η υποτίμηση της φίλης ή του φίλου, του 
συναδέλφου, του συντρόφου, η απαξίωση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, η υποτίμηση της ίδιας της ανθρώπινης ζωής 

και από τα δύο φύλα.
Είτε οι δολοφονίες των γυναικών χαρακτηριστούν ως γυ-

ναικοκτονίες είτε όχι, η ουσία του προβλήματος δεν αλλάζει. 
Τα περιστατικά δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν ριζικά αν 
δεν υπάρξει ολόπλευρη κοινωνική προστασία και στήριξη 
των γυναικών που, εκτός των άλλων, θα αποτρέπει τους δρά-
στες να δρουν ανενόχλητοι. Γιατί η εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών συνδέεται με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές 
προϋποθέσεις που θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα προ-
κειμένου οι γυναίκες να ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες 
τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, να στέκονται στα 
πόδια τους, να είναι χειραφετημένες οικονομικά, κοινωνικά, 
συναισθηματικά.

 Δυναμώνουμε τον αγώνα για την  
 ισοτιμία και τη χειραφέτησή μας 
Πιο αποτελεσματικά συνεχίζουμε την προσπάθεια να αναδεί-
ξουμε ότι, με πυξίδα τις σύγχρονες ανάγκες μας, οργανώνου-
με τις διεκδικητικές μας δράσεις, ιδιαίτερα σε κλάδους με με-
γάλο ποσοστό γυναικών. Στο επίκεντρο των αγωνιστικών μας 
πρωτοβουλιών βρίσκεται η διεκδίκηση μόνιμης και σταθερής 
δουλειάς για όλες τις γυναίκες με μισθό που θα καλύπτει τις 
ανάγκες μας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώμα-
τα, ιδιαίτερα σε Εμπόριο, Επισιτισμό - Τουρισμό, Τηλεπικοι-
νωνίες, Πληροφορική, χρηματοπιστωτικό κι άλλες υπηρεσίες, 
που οι γυναίκες τσακίζονται από τις ελαστικές σχέσεις εργασί-
ας, την εποχιακή δουλειά, τα ακανόνιστα ωράρια, τη δουλειά 
τις Κυριακές.

Ιδιαίτερα σε κλάδους της Μεταποίησης, όπως Τροφί-
μων - Ποτών, Φαρμάκου, Μεταφορές - logistics, φωτίζουμε 
τη δυνατότητα του 21ου αιώνα για συνθήκες Υγείας και της 
Ασφάλειας στο χώρο δουλειάς, που θα καλύπτουν τις ιδιαί-
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τερες ανάγκες του γυναικείου οργανισμού, την προστασία της 
μητρότητας.

Προβάλουμε τα αναγκαία μέτρα ολόπλευρης και ουσιαστι-
κής προστασίας της μητρότητας στους επιστημονικούς κλά-
δους και την εκπαίδευση, όπου οι γυναίκες στερούνται στοι-
χειώδη δικαιώματα, όπως άδειες μητρότητας, επιδόματα κ.λπ. 

Η ΟΓΕ, με τους συλλόγους και της ομάδες της, σε κοινή 
δράση με τα εργατικά σωματεία, πρωτοστατούμε για να δυ-
ναμώσει η αγωνιστική συμμετοχή των γυναικών σε κατεύ-
θυνση απειθαρχίας και σύγκρουσης με τους αντεργατικούς 
νόμους που μας καταδικάζουν σε ζωή και ωράρια λάστιχο. Σε 
αυτή την κατεύθυνση αγωνιζόμαστε για να μείνει στα χαρτιά 
το αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη που μας θέλει σύγχρο-
νες σκλάβες. Παλεύουμε για αξιοπρεπείς μισθούς, κατοχυ-
ρωμένο ωράριο, Κυριακάτικη αργία. Υπερασπιζόμαστε την 
αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήματος από τις κρατικές 
παρεμβάσεις, το δικαίωμα στη διαδήλωση, στην απεργία. Πα-
λεύουμε για την καταδίκη της εργοδοτικής και κρατικής τρο-
μοκρατίας στα συνδικάτα και στη συλλογική δράση. 

 Συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε και να οργανώνουμε τη 
δράση μας ενάντια στην γενικευμένη τηλεργασία, με τις εξα-
ντλητικές βάρδιες, που διαγράφει τα όρια μεταξύ εργάσιμου 
και μη εργάσιμου χρόνου. Προβάλουμε το ριζοσπαστικό μας 
αίτημα για γενική μείωση του εργάσιμου χρόνου και σταθερό 
ωράριο εργασίας. 

 Ανοίγουμε μέτωπο ενάντια στο πρόγραμμα «Νταντάδες της 
Γειτονιάς», μια υποβαθμισμένη υπηρεσία «φύλαξης» βρεφών 
και νηπίων, υποκαθιστώντας την επιστημονικά οργανωμένη 
κοινωνική δομή της Προσχολικής Φροντίδας και Αγωγής με 
τις «πιστοποιημένες δεξιότητες» μιας άνεργης γυναίκας ή μιας 
συνταξιούχου που προσπαθεί να συμπληρώσει την πετσο-
κομμένη της σύνταξη.

 Αντιπαλεύουμε το σχέδιο «Κυψέλη» στην προσχολική αγω-
γή, που ψηφίστηκε πριν λίγες μέρες από τη Βουλή. Το σχέδιο 
αυτό αφορά στη χειραγώγηση των παιδιών μας από την πιο 
τρυφερή ηλικία, επιλογή που σχετίζεται και με το σχολείο των 
δεξιοτήτων που ακολουθεί. Αποκαλύπτουμε την κατεύθυνση 
του σχεδίου ότι η προσχολική αγωγή είναι «η πιο αποδοτική 
επένδυση» από οποιοδήποτε άλλο στάδιο της εκπαίδευσης, 
ενώ εκτιμά ότι κάθε δολάριο που επενδύεται στην προσχολική 
αγωγή θα αποδίδει 7% έως 10% ετησίως !!! 

 Το επόμενο διάστημα θα επεξεργαστούμε τις θέσεις μας 
για την ειδική αγωγή και τη στήριξη των μητέρων ΑμΕΑ, δυνα-
μώνοντας την αγωνιστική μας δράση. Αντίστοιχη προσπάθεια 
χρειάζεται να γίνει για το σύνολο των κοινωνικών υπηρεσιών 
και υποδομών για τη στήριξη της οικογένειας, των χρόνιων 
πασχόντων, όπως είναι το «Βοήθεια στο σπίτι».

Η δράση μας χρειάζεται να φωτίζει ότι δε συμβιβαζόμαστε 
οι ανάγκες των παιδιών μας στην προσχολική φροντίδα και 
αγωγή, στην ειδική αγωγή, στη δημιουργική απασχόληση, 
στον αθλητισμό και στον πολιτισμό να λογαριάζονται ως «κό-
στος» για το κράτος και με κριτήριο το «όφελος» των επιχει-
ρηματικών ομίλων. 

 Αγωνιστικό Μέτωπο για τα  
 μορφωτικά δικαιώματα 
«Η ατομική και συλλογική μας ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας 
για τη μόρφωση και την υγεία τους σημαίνει να μη συμβιβα-
στούμε με τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά, αλλά μαζί να 
παλέψουμε για το σχολείο που έχουν ανάγκη.» Αυτό είναι το 
αγωνιστικό μήνυμα που πρέπει να διαπεράσει τη δράση μας, 
για να σπάσει η ηττοπάθεια, για να βρει δημιουργική διέξοδο 
η αγωνία των νέων μητέρων, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες 
που προέκυψαν και τις επιπτώσεις της τηλεκπαίδευσης και 
του κλεισίματος στο σπίτι των παιδιών μας κατά τη διάρκεια 
των περιοριστικών μέτρων.

Πατώντας πάνω στη δράση την περίοδο της πανδημίας για 
τη λειτουργία των σχολείων, συνεχίζουμε να αντιπαλεύουμε 
τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, που κάνουν το σχολείο 
ακόμα πιο ανισότιμο και εξοντωτικό για τα παιδιά μας. Προ-
ωθούν την αποσπασματική γνώση, το σχολείο των δεξιοτή-
των, που τα διαπαιδαγωγεί ώστε σαν αυριανοί εργαζόμενοι 
να είναι ικανοποιητικά χειραγωγήσιμοι, φτηνοί και ευέλικτοι 
για τους εργοδότες. Εναντιωνόμαστε στο σχολείο που δίνει στο 
παιδί σκόρπιες πληροφορίες και γνώσεις, και όχι πολύπλευρη 
μόρφωση και κριτική σκέψη. Αντιπαλεύουμε το διαχωρισμό 
της μόρφωσης σε χρήσιμη και μη χρήσιμη, την κατηγοριοποί-
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ηση σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών, που βάζει νέα 
εμπόδια και ταξικά φίλτρα στους μαθητές. Όπλο για να ξεδι-
πλώσουμε τις θέσεις μας είναι το δελτίο με τα ξεχωριστά αφι-
ερώματα σ’ αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε την παρέμβασή μας 
μέσα στις σχολικές τάξεις, αξιοποιώντας την ζωντανή πείρα 
των προηγούμενων χρόνων.

 Αντιπαλεύουμε τις αιτίες που απαξιώνουν  
 τις ζωές μας, την Υγεία μας, το περιβάλλον 
Το επόμενο διάστημα οργανώνουμε τις αγωνιστικές διεκδική-
σεις μας αντιπαλεύοντας το σχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ, 
που ήδη προχωράει για το Νέο ΕΣΥ. Πρόκειται για νέα άλωση 
του δημόσιου συστήματος υγείας από τους ιδιώτες, προκει-
μένου να κάνουν μπίζνες οι διάφοροι επιχειρηματικοί όμιλοι 
στην υγεία μέσω των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ). Αναπτύσσουμε μέτωπο ενάντια στην περαιτέρω 
λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας με τους νόμους της 
αγοράς, στο βάθεμα της εμπορευματοποίησης της Υγείας, και 
στη σταδιακή απαλλαγή του κράτους και των εργοδοτών από 
τη χρηματοδότησή τους. Με αυτό το κριτήριο θα γίνεται και η 
αξιολόγηση για τη συνέχιση της λειτουργίας, την ανάπτυξη, τον 
περιορισμό ή ακόμα και το κλείσιμο ενός τμήματος, ενός νο-
σοκομείου, μιας δομής ΠΦΥ. Διεκδικούμε ενιαίο δημόσιο και 
δωρεάν σύστημα για την πρόληψη - θεραπεία - αποκατάστα-
ση της υγείας του λαού.

Πρόκειται για το ίδιο σχέδιο που έχει ως πρότυπο τα σα-
θρά οικοδομήματα των συστημάτων υγείας άλλων χωρών της 
Ε.Ε. και σε όλο τον κόσμο, που κατέρρευσαν από έναν ιό και 
έθαψαν κάτω από τα σάπια θεμέλιά τους εκατόμβες νεκρών. 
Στη Νέα Υόρκη, των χιλιάδων νεκρών από τον κορονοϊό, των 
ελλείψεων σε αναπνευστήρες, ΜΕΘ και νοσηλευτικών κρε-
βατιών, τα προηγούμενα χρόνια καταργήθηκε το 50% των νο-
σοκομείων, γιατί «δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν». 

Η αγωνιστική μας δράση χρειάζεται να αποκαλύπτει ότι η 
πολιτική που κατεδαφίζει τα δικαιώματά μας στην εργασία, στη 
μητρότητα, στην Υγεία, είναι η ίδια που θυσιάζει το περιβάλλον 
στο όνομα της λεγόμενης «πράσινης οικονομίας». Κάθε Σύλ-
λογος χρειάζεται να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει αγωνι-
στικά απέναντι στους αντιδραστικούς σχεδιασμούς κυβέρνη-
σης, περιφερειακών και τοπικών αρχών σε κάθε περιοχή.

 Ανειρήνευτη πάλη ενάντια στα  
 ΑμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια 
Η ΟΓΕ μπροστά στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, στο βάθεμα 
της εμπλοκής της χώρας και του λαού μας σ’ αυτές, αλλά και 
στους συνολικότερους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, 
καλεί τις γυναίκες να αρνηθούν το ρόλο του αμέτοχου παρα-
τηρητή που αναμένει σιωπηλός τις εξελίξεις. Οι κίνδυνοι που 
γεννιούνται δεν απομακρύνονται όταν κυριαρχεί η άγνοια και 
η παθητικότητα. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο λαός ούτε από 
τις επενδύσεις ούτε από τα μερίδια των ενεργειακών ομίλων 
που σουλατσάρουν στη Μεσόγειο.   

Με τις πολύμορφες πρωτοβουλίες μας αποκαλύπτουμε τις 
ευθύνες των ελληνικών κυβερνήσεων για τον πακτωλό δι-
σεκατομμυρίων στο ΝΑΤΟ, που βέβαια δεν αποτρέπουν την 
επιθετικότητα άλλου μέλους του, όπως της Τουρκίας έναντι 
της Ελλάδας. Αποκαλύπτουμε το παραμύθι ότι το ΝΑΤΟ είναι 
το «απάνεμο λιμάνι» που θα μας σώσει. Η πλήρης ΝΑΤΟποί-
ηση του Αιγαίου είναι που νομιμοποιεί τις τουρκικές διεκδι-
κήσεις, επιβάλλοντας ένα καθεστώς συγκυριαρχίας. Το ΝΑΤΟ 
όχι μόνο δε φέρνει την ειρήνη, αλλά αντίθετα μετατρέπει το 
λαό μας σε στόχο πάνω στην κλιμάκωση των ενδοϊμπερια-
λιστικών ανταγωνισμών για τις πηγές και τους διαύλους της 
Ενέργειας. 

Οι εξελίξεις μετά την αποχώρηση των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών 
στρατευμάτων από το Αφγανιστάν ξεγυμνώνουν τα κάλπικα 
προσχήματά τους περί «ελευθερίας», «δημοκρατίας», «δι-
καιωμάτων των γυναικών». Φωτίζουν τις προσαρμογές στα 
διάφορα σχέδια διαφορετικών ιμπεριαλιστικών κέντρων στον 
ανταγωνισμό μεταξύ τους. 

Με τη δράση των Συλλόγων μας αναδεικνύουμε στις γυ-
ναίκες ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος παρά να πολεμήσουμε 
ενάντια σ’ αυτούς που σπέρνουν τον πόλεμο. Απευθυνόμαστε 
στις γυναίκες ιδιαίτερα στις μανάδες που αγωνιούν για το μέλ-
λον των παιδιών τους. Παλεύουμε για να μην αφήσουμε να 
χυθεί το αίμα μας και το αίμα των παιδιών μας για τα συμφέ-
ροντα του ενός ή του άλλου τμήματος των βιομηχάνων, των 
τραπεζιτών, των εφοπλιστών κ.λπ., που τα υπηρετούν το ένα 
ή το άλλο κράτος ή ομάδα κρατών ή διεθνών οργανισμών. 
Απαιτούμε να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας από τις στρατιωτι-
κές αποστολές όπου γης, κανένας Έλληνας φαντάρος έξω από 
την Ελλάδα. Η υπεράσπιση της πατρίδας για την ΟΓΕ δεν είναι 
μόνο η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Συνδέε-
ται άρρηκτα με την πάλη για τον απεγκλωβισμό από τις ιμπε-
ριαλιστικές ενώσεις και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια.  

Το επόμενο διάστημα δυναμώνουμε τις πρωτοβουλίες σύ-
γκρουσης με τα κυβερνητικά σχέδια, σε συνεργασία με την 
ΕΕΔΥΕ, το εργατικό, το νεολαιϊστικο κίνημα ενάντια στη συμ-
φωνία παράτασης και επέκτασης των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών 
βάσεων στη χώρα μας. Συνεχίζουμε να αποκαλύπτουμε στις 
γυναίκες το λόγο για τον οποίο οι κυβερνήσεις, χθες του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και σήμερα της ΝΔ, έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε 
ευρωατλαντικό χωροφύλακα στην ευρύτερη περιοχή και σε 
μια απέραντη στρατιωτική ΝΑΤΟϊκή βάση. Αντίστοιχα, ενημε-
ρώνουμε για τη νέα συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας, που εντάσ-
σεται στα μέτρα ενίσχυσης αυτονομίας της ΕΕ από το ΝΑΤΟ 
και της παραπέρα στρατιωτικοποίησής της. Η δράση μας τους 
επόμενους μήνες θα αποτελέσει συνέχεια της δυναμικής 
απάντησης που δώσαμε, συμμετέχοντας στα συλλαλητήρια 
που διοργανώθηκαν σε αρκετές πόλεις σ’ όλη την Ελλάδα και 
στις πιο πρόσφατες ενάντια στην συνεδρίαση της Στρατιωτικής 
Επιτροπής του ΝΑΤΟ στην Αθήνα. 

Ταυτόχρονα, με βάση την αντιδραστική επικίνδυνη ατζέ-
ντα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για την αύξηση της συμμετοχής των 
γυναικών στις επιχειρήσεις τους, χρειάζεται να δυναμώσει η 
αποκάλυψη των στόχων τους να νομιμοποιήσουν τη βρόμικη 
δράση τους στη συνείδηση των λαϊκών δυνάμεων και να εξα-
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σφαλίσουν ενεργή στήριξη στα σχέδιά τους. Με την αξιοποίη-
ση περισσότερων γυναικών επιχειρείται να παρουσιαστούν οι 
ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις ως «εγγυητές» της ασφάλειας, της «προ-
στασίας των δικαιωμάτων», ειδικά των γυναικών και των παι-
διών στις χώρες όπου το ΝΑΤΟ εξαπολύει τις ιμπεριαλιστικές 
του επεμβάσεις. Δεν νομιμοποιούμε αυτό τον αιματοβαμμένο 
μηχανισμό, είτε έχει άνδρες είτε έχει γυναίκες εκπροσώπους 
ή στρατιωτικούς. 

Συνεχίζουμε ανυποχώρητα να εκφράζουμε πολύμορφα 
την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες και στο λαό της Παλαι-
στίνης και στον αγώνα για να ζήσει κυρίαρχος στη δική του 
πατρίδα, καταγγέλλοντας την ισραηλινή βαρβαρότητα με τους 
χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους, ανάμεσά τους εκατοντά-
δες παιδιά, στις ισραηλινές φυλακές. Απαιτούμε την αποφυ-
λάκισή τους, συνεχίζοντας τις πρωτοβουλίες όπως κάναμε με 
τη στήριξη του αγώνα της 16χρονης Αχεντ Ταμίμι, την οποία 
και υποδεχθήκαμε στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωσή της.

Η δράση της ΟΓΕ: «ασπίδα προστασίας» για τις πρόσφυγες 
και μετανάστριες

Οι θέσεις της ΟΓΕ για τους πραγματικούς υπαίτιους που 
σπέρνουν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο είναι το όπλο των Σ/Ο 
μας για να αναπτύξουν πολύμορφη, αγωνιστική δραστηρι-
ότητα και για το προσφυγικό - μεταναστευτικό. Το επόμενο 
διάστημα χρειάζεται να πολλαπλασιαστούν οι πρωτοβουλίες 
μας, αξιοποιώντας μορφές όπως τα μικρά γράμματα που δώ-
σαμε στα προσφυγόπουλα, που τα υποδεχτήκαμε στα σχολεία, 
στις γειτονιές μας σαν να ήταν παιδιά μας, καθώς και τις μα-
νάδες τους. Η ευρηματικότητα ορισμένων Σ/Ο μας στις δομές 
φιλοξενίας, με εκδηλώσεις γνωριμίας μαζί τους, ανέδειξαν ότι 
μπορούμε να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της γλώσσας και να 
επικοινωνήσουμε μαζί τους. Οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, 
όμως, χρειάζεται να συνδεθούν πιο αποφασιστικά με διεκδι-
κητικές δράσεις για μέτρα προστασίας σε κυβέρνηση, Περι-
φέρειες, Δήμους, που ήταν αδύναμο τα προηγούμενα χρόνια. 

Σταθεροποιούμε και διευρύνουμε 
τον κοινό αγωνιστικό βηματισμό

Η φιλοδοξία των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων 
μας και του νέου ΔΣ της ΟΓΕ είναι μέχρι το επόμενο Συνέ-
δριο να κατακτήσουμε και να σταθεροποιήσουμε σε κάθε 
περιοχή και σε κάθε κλάδο τον κοινό αγωνιστικό βηματι-
σμό. Βάζουμε στόχο να διευρύνουμε την επικοινωνία με ερ-
γατικά σωματεία, ιδιαίτερα σε κλάδους με μεγάλο ποσοστό 
εργαζόμενων γυναικών. 

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες μας χρειάζεται να ενισχύσουν τον 
προσανατολισμό τους την άνοδο της γυναικείας συμμετοχής 
αυτοαπασχολούμενων γυναικών στο ριζοσπαστικό γυναι-
κείο κίνημα, στις ενώσεις αυτοαπασχολουμένων. Οι πρωτο-
βουλίες μας στοχεύουν στην γνωριμία, στην καθημερινή μας 
επαφή με τις γυναίκες στα μικρομάγαζα κάθε γειτονιάς, στα 
κομμωτήρια, τα μοδιστράδικα, τα καφέ, τα γραφεία, εκεί όπου 

οι περισσότερες μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς ουσιαστική 
στήριξη από το κράτος, με άδειες και επιδόματα, δουλεύοντας 
ήλιο με ήλιο για να τα βγάλουν πέρα στον ανταγωνισμό με τους 
επιχειρηματικούς κολοσσούς. Εκεί όπου γεμάτες άγχος σκέ-
φτονται πώς θα βγάλουν το μήνα με την αναδουλειά, με τους 
ατέλειωτους φόρους, τα χαράτσια, τον ΕΝΦΙΑ, τις ασφαλιστι-
κές εισφορές, τις κάθε είδους για κατασχέσεις και πλειστηρια-
σμούς. Αποκαλύπτουμε την προσπάθεια ΕΕ και κυβερνήσεων 
να εγκλωβίσουν τη συνείδησή των γυναικών της βιοπάλης 
προωθώντας «τη γυναικεία επιχειρηματικότητα». Αποκαλύ-
πτουμε ότι τα πρότυπα των μεγαλομετόχων καπιταλιστικών 
επιχειρήσεων δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, 
την προοπτική των αυτοαπασχολουμένων. 

Τα βήματα στην παρέμβασή μας στις γυναίκες της υπαίθρου 
χρειάζεται να είναι πιο αποφασιστικά, που στην πλειοψηφία τους 
είναι αγρότισσες και εργάτριες γης, αλλά και άνεργες ή συμβο-
ηθούντα μέλη, που είναι τα μεγαλύτερα θύματα της αντιαγρο-
τικής – αντιασφαλιστικής πολιτικής με τη σφραγίδα της ΕΕ, της 
ΚΑΠ, των κυβερνήσεων και των επιχειρηματικών ομίλων. Μια 
πολιτική που στοχεύει στη συγκέντρωση της αγροτικής παρα-
γωγής σε καπιταλιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αξιοποι-
ούμε στη δράση μας τις προσπάθειες στήριξης των αγροτικών 
κινητοποιήσεων τα προηγούμενα χρόνια από Συλλόγους / Ομά-
δες της Θεσσαλίας, της Κ. Μακεδονίας, της Θράκης, της Δυτικής 
Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Κρήτης. 

Ρίχνουμε τις δυνάμεις μας στην προσπάθεια να στήσουμε 
νέες ομάδες σε αγροτικές περιοχές, που θα έχουν συνέχεια 
και διάρκεια στη λειτουργία και τη δράση τους. Να μπολιάσου-
με τους αγροτικούς συλλόγους με αιτήματα για την αγρότισσα, 
σπάζοντας ταυτόχρονα την προκατάληψη σε άνδρες και γυναί-
κες ότι ο χώρος αυτός είναι άβατο γι’ αυτές. Η κοινή δράση της 
Ομάδας Γυναικών στο Ταμάσι Καρδίτσας με τους αγροτικούς 
συλλόγους, με εργατικά σωματεία, με ενώσεις αυταπασχολου-
μένων κυρίως για τα ζητήματα της υγείας απέδειξε στην πράξη 
την αξία του προσανατολισμού μας προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Αντλούμε δύναμη από τη συλλογική 
μας λειτουργία και δράση

Το Συνέδριό μας μπορεί να αποτελέσει σταθμό και να δώσει 
ώθηση στη μαζικοποίηση των συλλόγων και ομάδων μας 
το επόμενο διάστημα. Δίνοντας τη μάχη αυτή, χρειάζεται να 
επιμείνουμε στη συχνή και τακτική συνεδρίαση των ΔΣ των 
Σ/Ο, αλλά και στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις, που είναι 
προϋπόθεση για ουσιαστική συζήτηση των θέσεων και επε-
ξεργασιών μας με τις γυναίκες που συσπειρώνουν οι Σ/Ο και 
για την καλύτερη οργάνωση των πρωτοβουλιών. Ιδιαίτερα οι 
Πρόεδροι χρειάζεται να φροντίσουν έτσι ώστε ο τρόπος και 
οι μορφές παρέμβασης να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων 
των μελών μας ιδιαίτερα στην προετοιμασία της δράσης, αλλά 
και στη δυνατότητα να συνδυαστεί με άλλες δραστηριότητες. 

Η τακτική λειτουργία του Προεδρείου, του ΔΣ της ΟΓΕ, των 
Παναττικών και Περιφερειακών συναντήσεων, που αποτε-
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λεί μια κατάκτηση χρόνων, χρειάζεται να εμπλουτιστεί με τη 
συλλογική δουλειά των Επιτροπών της ΟΓΕ, που πρέπει να 
αναβαθμιστούν και να στηριχθούν από συναγωνίστριες των 
Σ/Ο μας.

Αποτελεί στόχο μας μετά το συνέδριο, τα ΔΣ να αναβαθ-
μίσουν τη λειτουργία τους, να γίνουν πιο αποτελεσματικά 
αξιοποιώντας τα υλικά μας, την κάρτα γνωριμίας. Να γίνουν 
πιο ικανά να προσεγγίζουν και να συσπειρώνουν νέες γυ-
ναίκες, με μόνιμη φροντίδα να κρατάνε σταθερή και τακτική 
επαφή με όλα τα μέλη μας, ενημερώνοντας τα και αναπτύσ-
σοντας πρωτοβουλίες για δράση. Να έχουν στον προσανα-
τολισμό τους την προσπάθεια σταδιακής ανάθεσης δράσης, 
πρωτοβουλιών στη νέα γυναίκα και μητέρα, με βοήθεια και 
ενθάρρυνση. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα και ποιοτικό 
στοιχείο για το κίνημά μας.

Χρειάζεται επίμονη προσπάθεια στην καθημερινή δράση 
μας για να στηρίζουμε τις νέες μητέρες που έχουν επιλέξει το 
δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκησης και με πρακτικά μέτρα, 
αλλά και με προσπάθεια να αποκτούν τη δύναμη, τη γνώση, τη 
θέληση για να εξουδετερώνουν την πίεση από το οικογενεια-
κό, φιλικό περιβάλλον, από την ίδια τη σχέση τους με το παιδί, 
να μην υιοθετούν ψευδεπίγραφα διλήμματα. 

Χρειάζεται να αντιπαλεύουμε σταθερά τους πολυπλόκαμους 
μηχανισμούς των επιχειρηματικών κολοσσών, των κυβερνή-
σεών τους, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, που αξιοποιούν τη σχέση της 
γυναίκας με τη μητρότητα και της καλλιεργούν την αντίληψη 
ότι η φροντίδα για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού της, 
είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ατομική υπόθεση της. 

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα μπορεί να συμβάλει 
ώστε να μην νομιμοποιήσουν οι γυναίκες στη συνείδησή 
τους την βαρβαρότητα που βιώνουν. Να μη θεωρήσουν ότι 
πρόκειται για μια δεδομένη αντικειμενική κατάσταση που δεν 
μπορούν να την αντιμετωπίσουν. Αλλά και να καλλιεργούμε 
μαζικά στις γυναίκες που απευθυνόμαστε ότι για την πλειοψη-

φία των γυναικών αυτά τα ζητήματα δε λύνονται με ατομικό 
τρόπο. Όσο η μόρφωση, η εργασία, η μητρότητα, οι ανάγκες 
μας θεωρούνται ατομική υπόθεση, όσο τα πάντα μετρώνται με 
το κέρδος των επιχειρηματικών κολοσσών, θα είμαστε διπλά 
καταπιεσμένες.

Συναγωνίστριες, 
Η συζήτηση που θα ακολουθήσει και η κατάθεση στη συνέ-
χεια των δικών σας σκέψεων και συμπερασμάτων μπορούν 
να εμπλουτίσουν τη συλλογική μας προσπάθεια, να φωτίσουν 
ακόμα περισσότερο τον απολογισμό της δράσης μας, αλλά και 
να ανοίξουν δρόμους στην κατεύθυνση των στόχων μας. Οι 
Σ/Ο μας, που είναι η φωνή της ΟΓΕ σε κάθε περιοχή, μπορούν 
με την πρωτόβουλη δράση τους να εμπνεύσουν τις γυναίκες 
για την αξία της αγωνιστικής στάσης ζωής, τη σημασία της 
συμμετοχής τους στο κίνημα, που αποτελεί βασικό μας στόχο. 

Το Συνέδριό μας μπορεί να γίνει εφαλτήριο ώστε να δυνα-
μώσει ο αγώνας για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση με πυξίδα 
τις ανάγκες μας ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας. 

Εμείς, που είμαστε της δουλειάς μαχήτριες και της ζωής 
δημιουργοί, εμπνεόμαστε για να δώσουμε αποφασιστικά 
όλες μας τις δυνάμεις σ’ αυτήν την υπόθεση από τα ποιητι-
κά λόγια του Γιάννη Ρίτσου προς την νεογέννητη κόρη του: 

...Γιατί δεν είναι, κοριτσάκι, 
να μάθεις μόνο 

εκείνο που είσαι, 
εκείνο που έχεις γίνει.

Είναι να γίνεις
ό,τι ζητάει η ευτυχία του κόσμου,

είναι να φτιάχνεις, κοριτσάκι,
την ευτυχία του κόσμου.

ΖΗΤΩ ΤΟ 13ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Χαιρετισμοί από συνδικαλιστικές 
οργανώσεις και μαζικούς φορείς
Στην έναρξη του Συνεδρίου έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι συνδικαλιστικών 
οργανώσεων εργαζομένων και συνταξιούχων, μαζικών φορέων των 
αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών. Επίσης, εκπρόσωποι της ΕΕΔΥΕ, της 
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, της ΠΕΚΑΜ, της ΕΕΔΑ, του Εικαστικού Επιμελητηρίου.

Με ιδιαίτερα θερμό χειροκρότημα ανταποκρίθηκε το σώμα των 
αντιπροσώπων στην ανακοίνωση ότι ανάμεσα στους προσκεκλημένους 
βρίσκονταν γυναίκες που υπήρξαν ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας και μέλη 
του Διοικητικού της Συμβουλίου σε προηγούμενες θητείες του.

Στο βήμα βρέθηκαν εκπρόσωποι σωματείων, συνδικαλιστικών φορέων 
των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών, φοιτητικών συλλόγων, που 
«συναντήθηκαν» με την ΟΓΕ σε μια σειρά αγωνιστικές πρωτοβουλίες το 
προηγούμενο διάστημα, απευθύνοντας σύντομους χαιρετισμούς.

«Μπροστά στις μάχες που έχουμε να δώσουμε, 
η οργάνωση όλο και περισσότερων γυναικών 
της εργατικής τάξης στα συνδικάτα είναι ένα 
στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε», είπε η 
Γιώτα Ταβουλάρη, πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στο Φάρμακο, μέλος της Εκτελεστικής 
Γραμματείας του ΠΑΜΕ, και αναφέρθηκε στη 
συμβολή που μπορούν να έχουν οι Σύλλογοι και οι 
Ομάδες της ΟΓΕ στην υπόθεση αυτή.

Η Αφροδίτη Ρέτζιου, πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), 
υπενθύμισε ότι οι μαχόμενοι υγειονομικοί 
συμπορεύτηκαν με την ΟΓΕ στους αγώνες για την 
προστασία της υγείας του λαού. Με παρακαταθήκη 
αυτόν τον κοινό βηματισμό, κάλεσε σε συνέχεια τής 
κοινής δράσης ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης 
για το «νέο ΕΣΥ» της ακόμα μεγαλύτερης 
εμπορευματοποίησης της Υγείας.
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Η Ανθή Πατσιώτη στον χαιρετισμό της εκ 
μέρους της διοίκησης της Ομοσπονδίας 
Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής (ΟΒΣΑ). 
Περιέγραψε τη σκληρή καθημερινότητα που 
διαμορφώνουν για τις αυτοαπασχολούμενες 
η απελευθέρωση του ωραρίου, η κατάργηση 
της κυριακάτικης αργίας, η απουσία κάθε 
μέτρου στήριξης της μητρότητας.

Στη συμμετοχή των γυναικών της υπαίθρου, αγροτισσών 
και εργατριών γης, στους αγώνες εστίασε ο Ρίζος 
Μαρούδας, εκ μέρους της Γραμματείας της Πανελλαδικής 
Επιτροπής των Μπλόκων. «Εχουν γίνει βήματα σπάζοντας 
προκαταλήψεις και φοβίες που ακόμη είναι πολύ έντονες 
στην ύπαιθρο, έχουμε αγρότισσες προέδρους και μέλη 
ΔΣ Αγροτικών Συλλόγων, που δίνουν με αυταπάρνηση 
και επιτυχίες τη μάχη για τα δίκαια αιτήματα επιβίωσης 
των βιοπαλαιστών αγροτών», ανέφερε.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί, εκτός των 
άλλων, μέσα από την κοινή πάλη και δράση 
με την ΟΓΕ καθεμία από εμάς μπολιάζεται με 
αξίες και ιδανικά, διαμορφώνει αγωνιστική 
και ανυπότακτη στάση ζωής, κόντρα στα σάπια 
πρότυπα και τις αξίες που καλλιεργεί το σημερινό 
εκμεταλλευτικό σύστημα», ανέφερε η Χρύσα 
Λεμπέση - Πάκου, εκ μέρους του Μετώπου 
Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ).

«Μέσα σε δύο μήνες στη Βόρεια Εύβοια καήκαμε, 
πλημμυρίσαμε, χάσαμε τις ελιές μας, το δάσος 
μας», κατήγγειλε η ρητινοκαλλιεργήτρια Ιωάννα 
Χασιώτη, από το Κέντρο Αλληλεγγύης και Αγώνα 
των πυρόπληκτων στη Στροφυλιά. «Δεν το βάζουμε 
κάτω», τόνισε και αναφέρθηκε στον αγώνα που 
δίνουν οι κάτοικοι της περιοχής να ζήσουν στον 
τόπο τους. «Μας δίνει δύναμη η αλληλεγγύη που 
δεχόμαστε από την πρώτη μέρα», σημείωσε.

«Συναντηθήκαμε πολλές φορές το προηγούμενο 
διάστημα στους δρόμους του οργανωμένου 
αγώνα», τόνισε η Αντιγόνη Μαυρομμάτη, μέλος της 
διοίκησης του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού 
- Ξενοδοχείων Αττικής, και πρόσθεσε: «Στόχος είναι 
να ενώνεται η φωνή της ΟΓΕ σε κάθε δράση με τη 
φωνή του Συνδικάτου μας, για να εμπνεύσουμε τις 
γυναίκες του κλάδου και να μεταφέρουμε σε καθεμία 
το ελπιδοφόρο μήνυμα της συλλογικής δράσης».
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A νάμεσα στα μηνύματα ξεχωρίζει αυτό από τη Λορένα 
Πένια, πρόεδρο της ΠΔΟΓ, που μεταξύ άλλων ανέφε-

ρε: «Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), ως μέλος της 
ΠΔΟΓ, έχει συνεισφέρει με το έργο της και τους αγώνες της 
στην οργάνωση και κινητοποίηση των Ελληνίδων για την 
υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, καθώς και στον αγώ-
να αλληλεγγύης με άλλους λαούς του κόσμου που υποφέ-
ρουν από ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Σας ευχόμαστε τη 
μεγαλύτερη επιτυχία στο συνέδριό σας και περιμένουμε να 
μάθουμε τα συμπεράσματά στα οποία θα καταλήξετε που 
θα έχουν μεγάλη αξία για την ανταλλαγή εμπειριών με όλες 
τις οργανώσεις της ΠΔΟΓ»
Η Παγκύπρια Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων 
(ΠΟΓΟ) και η Σκεύη Κουκουμά ως ΓΓ της ΠΟΓΟ και 
αντιπρόεδρος της ΠΔΟΓ χαιρετίζοντας τις εργασίες του 
συνεδρίου μας σημείωσε: «Γνωρίζουμε ότι η ΟΓΕ έχει μια 
45χρονη πορεία δράσης και ταυτόχρονα κουβαλά την ένδο-
ξη ιστορία των γυναικών που βρέθηκαν σε όλα τα μετερίζια 
αγώνων στην Ιστορία του ελληνικού λαού, στα πεδία της 
μάχης, στις εξορίες και τις φυλακές, στις απεργίες και τις 
διαδηλώσεις, στην καθημερινή δράση στους χώρους δου-
λειάς, στις λαϊκές συνοικίες και γειτονιές. Είμαστε σίγουρες 
ότι το 13ο Συνέδριο της ΟΓΕ θα αποτελέσει νέο ορόσημο σε 
αυτή την πορεία. Ορόσημο αγώνα και οργάνωσης.» Ανα-
φέρθηκε επίσης και στο διεθνή ρόλο της ΟΓΕ λέγοντας: «Η 
ΠΟΓΟ, που κατέχει μία από τις θέσεις των Αντιπροέδρων 
της ΠΔΟΓ, εκτιμά ιδιαίτερα το ρόλο που ανέλαβε η ΟΓΕ στο 
συντονισμό του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΔΟΓ. Συγ-
χαίρουμε την ΟΓΕ που ανταποκρίθηκε στον δύσκολο αυτό 
ρόλο, ιδιαίτερα στις συνθήκες τις πανδημίας, κρατώντας 
την Ομοσπονδία σε επαφή με τις οργανώσεις-μέλη και τις 
γυναίκες σε κάθε γωνιά του πλανήτη.»

Το Περιφερειακό Γραφείο της ΠΔΟΓ για την Αμερική και 
την Καραϊβική  απέστειλε τους χαιρετισμούς του σημειώ-
νοντας για το 13ο συνέδριό μας: «...Ένα τέτοιο γεγονός θέ-
τει, πέρα   από κάθε αμφιβολία, ένα ιστορικό ορόσημο στα 
πολλά χρόνια πολλαπλών αγώνων που διεξήχθησαν από 
τις προκατόχους σας και εσάς μέχρι σήμερα, επιδιώκοντας 
την «… ισότητα και τη χειραφέτηση…» για τις γυναίκες σε 
όλη την Ελλάδα, όπως εκφράζεται στο σύνθημα που δε-
σπόζει σε αυτή την συνάντηση...».

Τους θερμούς αγωνιστικούς δεσμούς και την αλληλεγγύη 
ανάμεσα στις οργανώσεις μας τονίζει η Γενική Ένωση Γυ-

ναικών Παλαιστίνης, με την πεποίθηση  συγχρόνως  ότι  η 
πάλη τους για τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής της 
πατρίδας τους, της Παλαιστίνης, χαιρετίζεται και θα χαιρε-
τίζεται από την Οργάνωσή μας. Το μήνυμα τους αναφέρθη-
κε στην ισραηλινή βαρβαρότητα που αντιμετωπίζουν και 
στις διεκδικήσεις τους: «... Καθώς οι παραβιάσεις της κα-
τοχής κλιμακώνονται μέρα με την ημέρα, με κατασχέσεις 
γης έως και παράνομη επέκταση των εποικισμών, κατε-
δαφίσεις σπιτιών και αναγκαστικές μετατοπίσεις, οι Παλαι-
στίνιες γυναίκες παλεύουν μαζί με όλο το Παλαιστινιακό 
έθνος ενάντια στην κατοχή και τον ιμπεριαλισμό, παρά τις 
συνεχόμενες επιθέσεις της ισραηλινής κατοχής ιδιαίτερα 
στη Γάζα, που αφήνουν χιλιάδες νεκρούς και τραυματί-
ες, ενώ επιβάλλεται μια συνεχόμενη πολιορκία, που έχει 
άμεση επίδραση στην καθημερινή ζωή των γυναικών της 
Παλαιστίνης. Υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε την πάλη 
μέχρι να αποκτήσουμε τα εθνικά μας δικαιώματα και τις 
ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της 
επιστροφής, της αυτοδιάθεσης και της εγκαθίδρυσης Πα-
λαιστινιακού Κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύ-
ουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ και την επιστροφή των 
προσφύγων σύμφωνα με το Ψήφισμα 194 της Γενικής 
Συνέλευσης του ΟΗΕ.»

Συγκινητικά ήταν τα λόγια στο κλείσιμο του χαιρετισμού της 
οργάνωσης «Ένωση Γυναικών Τουρκίας για την Ισότη-
τα και την Ελευθερία»: «Δεν συμβιβαζόμαστε με τα λίγα, 
με το μικρότερο κακό. Θα οικοδομήσουμε τις ισότιμες και 
ελεύθερες χώρες μας, όπου δεν θα υπάρχει βία και εκμε-
τάλλευση και οι γυναίκες θα γελάνε και θα περπατάνε άφο-
βα στους δρόμους. Αντιστεκόμαστε. Είμαστε αλληλέγγυες. 
Και θα νικήσουμε στο μέλλον !»

Στο θερμό μήνυμά του το Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών 
Μεγάλης Βρετανίας (NAW) εξέφρασε την πεποίθηση του 
ότι η ΟΓΕ έχει στις προτεραιότητες της όλα τα θέματα ύψι-
στης σημασίας και επείγουσας ανάγκης για τις εργαζόμε-
νες γυναίκες της Ελλάδας, καθώς οι επιπτώσεις της οικο-
νομικής κρίσης και της πανδημίας πέφτουν βαριά στους 
ώμους τους και κατέληξε: «Πιστεύουμε ότι αποτέλεσμα 
των εργασιών σας θα είναι να προχωρήσετε με ανανεω-
μένη δύναμη, καθώς διεξάγετε τον ισχυρότερο αγώνα ενά-
ντια στα συμφέροντα του κεφαλαίου και του κέρδους, που 
αποτελούν τον αντίποδα όλων όσων προσπαθούν οι εργα-
ζόμενες γυναίκες. Με την ευκαιρία αυτή θέλουμε να σας 

Μηνύματα από γυναικείες οργανώσεις από όλο το κόσμο
Η είδηση της διοργάνωσης του Συνεδρίου μας ταξίδεψε σ’ όλο 
τον κόσμο μέσω της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας 

Γυναικών (ΠΔΟΓ), της οποίας η ΟΓΕ είναι μέλος και συντονίστρια 
του Ευρωπαϊκού γραφείου, και έφερε πίσω μηνύματα 

αλληλεγγύης και αγωνιστικές ευχές για την επιτυχία του.
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ευχαριστήσουμε για τη μεγάλη σας δέσμευση και συμβολή 
στον αγώνα των γυναικών στην Ευρώπη και παγκοσμίως 
μέσω της ΠΔΟΓ. Το NAW είναι μαζί σας με γυναικεία αλ-
ληλεγγύη.»  

Η οργάνωση MDM της Πορτογαλίας χαιρετίζοντας το συ-
νέδριο της ΟΓΕ αναφέρθηκε στις νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές και ιμπεριαλιστικές πρακτικές που χρειάζεται σήμερα 
να πολεμήσει το προοδευτικό ή επαναστατικό γυναικείο 
κίνημα και σημείωσε ότι  « ...Η ανεργία των γυναικών και 
η επισφάλεια –στην εργασία και στη ζωή– είναι τα μεγα-
λύτερα εμπόδια που νιώθουμε και στην Πορτογαλία, στην 
ευτυχία και την ισότητα, που είναι η ουσία του αγώνα μας 
για έναν κόσμο ισότητας, προόδου και ειρήνης.»  

Η Ένωση Γυναικών Ρωσίας (WUR) επισημαίνει  ότι απευ-
θύνεται στην ΟΓΕ  «ως μια από  τις πιο μεγάλες, έγκριτες 
και διακεκριμένες οργανώσεις στην ΠΔΟΓ  με βαθύ και 
ειλικρινή  σεβασμό». Στο μήνυμά της αναφέρθηκε στις 
επισφαλείς σύνθετες διεθνείς συνθήκες και τον αρνητι-
κό  ρόλο των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ και 
καταλήγοντας τόνισε: «Θυμόμαστε θερμά τη μακροχρόνια 
συνεργασία μας, βασισμένη σε κοινά ιδανικά. Ειλικρινά 
προσπαθούμε να διατηρήσουμε όλα τα πολύτιμα πράγμα-
τα που μας έδεσαν και μας δένουν σε όλη την ιστορία της 
συνεργασίας και της φιλίας μας. Ευχόμαστε γόνιμη δουλειά 
στο Συνέδριο, ειρήνη και ευημερία στην πατρίδα σας, ευτυ-
χία και ευημερία στις ελληνικές οικογένειες!  

Στο χαιρετισμό της η Δημοκρατική Κίνηση Γυναικών 
Ισπανίας (MDM) αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης της 
ΠΔΟΓ, κλείνοντας με τα λόγια της Πασιονάρια, Ντολόρες 
Ιμπουρούρι, η οποία ήταν Αντιπρόεδρος της ΠΔΟΓ το 1945: 
«Πρέπει να κινητοποιήσουμε γυναίκες που σε όλο τον κό-
σμο αισθάνονται και αγαπούν την ελευθερία και είναι έτοι-
μες να παλέψουν γι’ αυτή, πρέπει να τους δείξουμε πως 
μπορούν να συμμετέχουν στον αγώνα».

Ιδιαίτερα συγκινητικό ήταν το μήνυμα από το Κίνημα Γυ-
ναικών «Κλάρα Τσέτκιν» Βενεζουέλας. Καταγράφοντας 
τα κοινά δεινά για τις εργαζόμενες γυναίκες αναφέρουν: 
«Από το δικό μας μετερίζι, συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια 
στον ιμπεριαλισμό. Ζούμε σε έναν κόσμο  στον οποίο το 
κοινό για τους λαούς είναι η εκμετάλλευση της εργατικής 
δύναμης, η υποτίμηση των μισθών και η υποβάθμιση των 
κοινωνικών παροχών, η μερική ή ολική απώλεια των ερ-
γατικών κατακτήσεων, οι διακρίσεις, η βία, η ποινικοποίη-
ση των συνδικαλιστικών αγώνων, η καταστροφή του φυσι-
κού πλούτου, η βία κατά των γυναικών. Τα παραπάνω είναι 
ζητήματα που οξύνθηκαν από την πανδημία του Covid-19, 
που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τη ζωή των γυναικών 
και των αντρών, όμως ειδικότερα των γυναικών, των παι-
διών και των γηραιότερων, κάνοντας ακόμα πιο επιτακτικό 
το καθήκον της αλλαγής αυτής της ανυπόφορης  πραγμα-
τικότητας.» Και καταλήγουν αναφορικά με το συνέδριο της 
ΟΓΕ: «Πιστεύουμε με θέρμη πως αυτή η άξια συνάντηση 
σας θα συγκεντρώσει την προσοχή και τις απόψεις πολλών 

γυναικών και θα μπορέσει να σκιαγραφήσει και να εμβα-
θύνει τις τακτικές και τις στρατηγικές που θα ανοίξουν το 
δρόμο του αγώνα σε αυτούς τους νέους καιρούς. Σας ευ-
χόμαστε παραγωγικές και συναγωνιστικές συζητήσεις. Σας 
εμπιστευόμαστε!  Από το Καράκας, το λίκνο του Απελευθε-
ρωτή μας Σιμόν Μπολίβαρ, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία 
στις εργασίες σας.»

 Με ιδιαίτερη συγκίνηση παρουσιάζουμε τους χαιρετισμούς 
από την Οργάνωση Μεξικανών Εργαζομένων Γυναικών 
(OMTM), γιατί υπήρξε ειδική μνεία στους αγώνες των ερ-
γατών της COSCO. Αναφερόμενη, δε στην οργάνωσή μας 
επισήμανε ότι: «Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ΟΓΕ αποτελεί 
παγκόσμιο σημείο αναφοράς, δείχνοντας στην OMTM το 
δρόμο προς τον αγώνα για την ισότητα και τη χειραφέτηση 
των εργαζομένων γυναικών. Αναγνωρίζουμε τη σημασία 
της συζήτησης που γίνεται στην αναφορά για τις δράσεις 
και τις πρωτοβουλίες των συλλόγων και των ομάδων της 
ΟΓΕ, τα βήματα που έχουν κάνει για τη συμμετοχή των 
γυναικών στο συλλογικό αγώνα για τις σύγχρονες ανά-
γκες τους, για τη διεκδίκηση ίσων δικαιωμάτων σε όλες 
τις πτυχές της ζωής, ενάντια στις κοινωνικές και πολιτικές 
δυνάμεις που ευθύνονται για την ανισότητα των γυναικών, 
ενάντια στις ιμπεριαλιστικές κυβερνήσεις και οργανισμούς 
όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.»

Η Ιαπωνική Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων 
(FUDANREN), εκφράζοντας τη θερμή αλληλεγγύη της 
προς τις γυναίκες της ΟΓΕ, που συγκεντρώθηκαν για το 
13ο Συνέδριό τους, επικέντρωσε στην εκτίμησή για τη δρά-
ση της ΟΓΕ: «... συνεχίσατε τον αγώνα σας, εκφράζοντας 
αιτήματα για κρατική χρηματοδότηση για την ενίσχυση των 
συστημάτων δημόσιας υγείας, προσλήψεις ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης, με 
πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Συμφωνούμε πλήρως και 
υποστηρίζουμε τη δήλωσή σας: Σήμερα είναι προφανές ότι 
ο μακροχρόνιος αγώνας μας για δωρεάν δημόσια υγειονο-
μική περίθαλψη είναι πράγματι ένας αγώνας για τη ζωή.»

Η Σοσιαλιστική Ένωση Γυναικών της Κορέας (SWUK) με 
αφορμή το XIII Συνέδριο  επικέντρωσε στη δυναμικότητα 
και στους δίκαιους αγώνες της ΟΓΕ και για τη συμβολή της 
στην πάλη για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και του 
δικαιώματος των γυναικών ενάντια στην εκμετάλλευση και 
την καταπίεση του κεφαλαίου... στον αγώνα για την προ-
στασία της παγκόσμιας ειρήνης και ασφάλειας ενάντια στην 
ιμπεριαλιστική  επιθετικότητα.»

Με μεγάλη χαρά δεχθήκαμε τομήνυμα της Δημοκρατικής 
Οργάνωσης των Ιρανών Γυναικών (DOIW), που έχουν 
έδρα στη Μ. Βρετανία, για το 13ο Συνέδριο της οργάνωσής 
μας, με θερμές ευχές για την ενίσχυση του αγώνα για ισό-
τητα και χειραφέτηση από την εκμετάλλευση, με ιδιαίτερη 
αναφορά στις ηρωικές θυσίες του λαού μας στην ένοπλη 
αντίστασή κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά 
τον πόλεμο ενάντια στην παρέμβαση του βρετανικού και 
αμερικανικού ιμπεριαλισμού. 
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Τ ην «αυλαία» της πρώτης μέρας του συνεδρίου έρι-
ξε το πολιτιστικό πρόγραμμα, με «οδηγό» τραγούδια 

που οι στίχοι τους ζωντανεύουν αγώνες του χτες και του 
σήμερα και οι νότες «σφυγμομετρούν» τον παλμό κάθε 
μάχης, ανοίγοντας τον δρόμο για την επόμενη. 

Εναλλάσσοντας τραγούδια και κείμενα, το καλλιτεχνικό 
αφιέρωμα υπενθύμισε μια σειρά από σημαντικές ιστορι-
κές στιγμές που έκαναν «τις συνηθισμένες γυναίκες ασυ-
νήθιστες», πρωταγωνίστριες στον αγώνα για να αλλάξει ο 
κόσμος, για «να ξεκολλήσει η ζωή από τη μιζέρια».

Τα τραγούδια, κάνοντας ένα flashback, ανέδειξαν με τους 
σημαντικούς στίχους και την υπέροχη μουσική τους, την 
τιτάνια προσπάθεια των ανθρώπων του μόχθου για να 
ξεκολλήσει η ζωή από τη μιζέρια της. Με τέτοια τραγού-
δια, και με στίχους που αγγίζουν δυνατά την ψυχή, με 
νότες που κλείνουν μέσα τους τη συντονισμένη ανάσα 
κάποιων γυναικών σε συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές, 
γυναικών που ως κομμάτι του λαού που μοχθούσε, πά-
λεψαν ακούραστα για να κατακτήσουν την ισότιμη θέση 
τους πάνω στη γη, που την πότιζαν με τον ιδρώτα τους 
και την ομόρφαιναν με τα όνειρά τους. Η ανάγκη και η 
κοινά βιωμένη αδικία έκανε τις συνηθισμένες έως τότε 

γυναίκες ασυνήθιστες. Η αφύπνιση της συνείδησης του 
ομαδικού συμφέροντος τις οδήγησε σε συλλογικές απο-
φάσεις και κοινή δράση, πολλές φορές και στη νίκη, όσο 
δύσκολος κι αν ήταν ο στόχος. 

Τα τραγούδια μας υπενθύμισαν την ιστορία των γενναί-
ων γυναικών της Φουέντε Οβεχούνα, τις Μοντίνες των 
ρυζοχώραφων της Ιταλίας, τις γυναίκες των απεργών 
των ορυχείων στο Νέο Μεξικό, τις υφάντριες του Πει-
ραιά, τις καπνεργάτριες του Αγρίνιου, της Καβάλας, της 
Θεσσαλονίκης, γυναίκες που πάλεψαν και κέρδισαν ή 
που ορκίστηκαν να παλέψουν μέχρι την τελική νίκη. Οι 
γυναίκες αυτές, κλεισμένες στα τραγούδια και αποθη-
σαυρισμένες στη μνήμη και την καρδιά μας, μας έκα-
ναν να ξεκινήσουμε τις εργασίες του Συνεδρίου μας με 
μια πεποίθηση: Το ομορφότερο τραγούδι του κόσμου 
δεν γράφτηκε ακόμα. Περιμένει να το γράψουμε εμείς 
οι ίδιες, παίρνοντας τη σκυτάλη των ονείρων και των 
αγώνων. Περιμένει να γραφτεί με την αποφασιστικότητα 
και την αγωνιστικότητά μας, με την αλληλεγγύη μας, έτσι 
ώστε να ξεφύγει από τις σελίδες και τα πεντάγραμμα και 
ν’ απλωθεί στον κόσμο.

Τώρα είναι δικός μας αυτός ο δρόμος....

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

…ελεύθερη κατάδυση στους γυναικείους αγώνες του χθες και του σήμερα,
με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο…

Όσα λένε τα τραγούδια…
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Τα καταπληκτικά κείμενα που συγκίνησαν, ενθουσίασαν 
και ταξίδεψαν ήταν της Εύης Κοντόρα, της «χρυσής πέ-
νας» της ΟΓΕ.

Συμμετείχαν οι μουσικοί Κώστας Βλαχούτσος (πιάνο), Πο-
λυξένη Καράκογλου (φωνή), Μαριλίζα Λούντζη (φωνή), 
Περικλής Μαλακατές (ενορχήστρωση, κιθάρα, φωνή), 
Παύλος Παπαναστασάτος (βιολί), Εύα Φάμπα (κλασική κι-

θάρα). Τα κείμενα διάβασαν οι ηθοποιοί Λίλα Καφαντάρη, 
Αγγελική Ξένου και Φαίδρα Παπανικολάου.

Νωρίτερα είχε προβληθεί βίντεο αφιερωμένο στο Συνέδριο 
της ΟΓΕ , στο χαρακτήρα και τη δράση της Ομοσπονδίας, το 
οποίο επιμελήθηκαν οι Κώστας Σταματόπουλος και Γιάν-
νης Κλεφτογιάννης, ενώ σε αυτό εμφανίστηκαν οι ηθοποι-
οί Μαριάνθη Σοντάκη και Αλεξάνδρα Χριστοδουλέα.
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Τ ο Σάββατο, 23 Οκτώβρη, ήταν η μέρα της ζωντανής με-
ταφοράς της πλούσιας πείρας από την πολύπλευρη και 

πλούσια δράση των Συλλόγων και των Ομάδων (Σ/Ο) της ΟΓΕ 
σε όλη την Ελλάδα. Έγιναν πάνω από 60 ομιλίες, με επίκεντρο 
τα συμπεράσματα από τον απολογισμό της δράσης και των 
πρωτοβουλιών των Σ/Ο, τα βήματα που έγιναν στη συμμετοχή 
γυναικών στη συλλογική πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες τους, 
για τη διεκδίκηση ισότιμων δικαιωμάτων σε όλες τις πλευρές 
της ζωής, ενάντια στις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που 
ευθύνονται για τη γυναικεία ανισοτιμία, κυβερνήσεις και ιμπε-
ριαλιστικούς οργανισμούς, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Απασχόλησε ο βασικός στόχος που έθεσε το Συνέδριο, 
δηλαδή η άνοδος της συμμετοχής των γυναικών στο ρι-
ζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, στα εργατικά σωματεία, στις 
ενώσεις των αυτοαπασχολούμενων, τους αγροτικούς και 
φοιτητικούς συλλόγους. Σε κύρια προτεραιότητα αναδεί-
χτηκε η οργάνωση των νέων γυναικών στο κίνημα, της 
συμμετοχής των μητέρων στην κοινωνική δράση.

Αναδείχτηκε η ανάγκη να αναβαθμιστούν η λειτουργία 
και η δράση των Συλλόγων και των Ομάδων τους, με σκο-
πό να αποτελέσουν το ζωντανό κύτταρο οργάνωσης και 
δράσης των γυναικών στη περιοχή τους, αλλά και να ευ-
αισθητοποιήσουν γύρω από τον αγώνα για την ισοτιμία και 
τα ζητήματα των γυναικών άλλους φορείς του κινήματος. 

Από τη συζήτηση που ξεδιπλώθηκε στο Συνέδριο δεν θα 

μπορούσε να λείψει το ζήτημα των περιστατικών βίας, σε-
ξουαλικής κακοποίησης, ακόμα και δολοφονιών γυναικών. 
Η ΟΓΕ αντιπαλεύει την αντίληψη ότι αποτελούν φαινόμενα 
της «πατριαρχίας» και του σεξισμού και ότι αρκεί μόνο να 
αλλάξει το νομικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν. Όπως 
αναδείχθηκε, η ατομική προστασία, η καταγγελία της βίας 
δεν μπορεί να συνιστά ένα ξεχωριστό κίνημα, μπορούν και 
πρέπει να αποτελούν στοιχεία της πάλης του ριζοσπαστικό 
γυναικείου κινήματος, του εργατικού και λαϊκού κινήματος.

 Η ΟΓΕ ανοίγει μέτωπο στην αποπροσανατολιστική προ-
σέγγιση που προβάλλεται μέσα από το κίνημα metoo στην 
Ελλάδα και παγκόσμια, που αξιοποιείται για την ενσωμά-
τωση των γυναικών στα συμφέροντα επιχειρηματικών ομί-
λων, όπως έγινε από τη Google και την Amazon στις ΗΠΑ. 

Επίσης, οι εργασίες του Συνεδρίου ανέδειξαν την ανά-
γκη να δοθεί συνέχεια πιο δυναμικά στην αντιπαράθεση 
με ανορθολογικές θεωρίες που απευθύνονται κυρίως στις 
νέες γυναίκες περί «κοινωνικής κατασκευής του φύλου», 
περί «αυτοδιάθεσης» του σώματος, καταγγέλλοντας κάθε 
προσπάθεια νομιμοποίησης της πορνείας, της πιο απε-
χθούς μορφής εμπορευματοποιησης και εκμετάλλευσης 
του γυναικείου σώματος και της σεξουαλικότητας του αν-
θρώπου στο όνομά του «αυτοπροσδιορισμού» και μάλιστα 
με τον όρο «σεξεργάτριες».

Ο λόγος στις αντιπροσώπους...
• ΠΛΟΥΣΙΑ ΠΕΙΡΑ • ΕΠΙΚΟΙΔΟΜΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

• ΨΗΛΑ Ο ΠΗΧΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ
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 Ζωντανή μεταφορά μιας πλούσιας πείρας 
Σημαντική πείρα μετέφερε στο Συνέδριο ο Σύλλογος Γυναι-
κών Κιλκίς από την προσπάθειά του να απευθυνθεί στις εργα-
ζόμενες στα εργοστάσια τροφίμων της περιοχής, σε συνεργα-
σία με το κλαδικό Σωματείο,. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας 
αποτυπώθηκε στην αυξημένη συμμετοχή γυναικών στις αρ-
χαιρεσίες του Σωματείου και στη δημιουργία Επιτροπής Γυ-
ναικών στις γραμμές του.

Αντίστοιχα, ο Σύλλογος στη Νάουσα εστιάζει στις εργαζό-
μενες στα διαλογητήρια και τις επιχειρήσεις κονσερβοποι-
ίας, που δουλεύουν εποχικά, σε εξοντωτικές συνθήκες το 
καλοκαίρι, κινδυνεύοντας μόνιμα να μείνουν χωρίς ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη, αν δεν εξασφαλίσουν τα απαι-
τούμενα ένσημα.

Αντιπρόσωποι, εργαζόμενες και συνδικαλίστριες σε δια-
φορετικούς κλάδους σκιαγράφησαν το πρόσφορο έδαφος 
που υπάρχει για να αναπτυχθούν η δράση της ΟΓΕ και ο 
κοινός βηματισμός με τα σωματεία. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα ο κλάδος του Εμπορίου, όπου υπάρχει πλούσια 
πείρα για την κοινή δράση και τη διαμόρφωση διεκδικήσε-
ων και αιτημάτων για τις εργαζόμενες, η ζωή των οποίων 
γίνεται λάστιχο από τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις.

Στο ίδιο μήκος κύματος, αντιπρόσωπος από την Ομά-
δα Τεχνικών μίλησε για την προσπάθεια σωματείων να 
στήσουν Επιτροπές Γυναικών και τη βοήθεια που μπορεί 
να δώσει η ΟΓΕ σε αυτή. Εκπαιδευτικοί υπενθύμισαν τον 
Γολγοθά που ανεβαίνουν οι αναπληρώτριες, αλλά και την 
...«κουτσή» άδεια μητρότητας, που ακόμα κι αυτή δόθηκε 
μετά από αγώνες.

Στη συμβολή των γυναικών, μέσα από τη συμμετοχή στα 
σωματεία τους, ώστε να μπει τέρμα στην εκφυλιστική κα-

τάσταση στο Εργατικό Κέντρο και να περάσει η Δευτερο-
βάθμια από τα χέρια των εργοδοτών στους εργαζόμενους, 
αναφέρθηκε αντιπρόσωπος από την Πάτρα.

Στην περιοχή της Λοκρίδας οι Σύλλογοι και οι Ομάδες 
έχουν κάνει δική τους υπόθεση «την αγωνία και το δίκιο» 
των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ και έχουν αναδειχθεί σε 
σταθερούς συμπαραστάτες στη μάχη που δίνουν. Δεν πε-
ριορίστηκαν σε αυτό, αλλά ζήτησαν από εργαζόμενες στην 
επιχείρηση, από συζύγους και μητέρες εργατών, να ανα-
δείξουν τη δική τους αλήθεια, την πραγματικότητα τής βα-
ριάς και ανθυγιεινής εργασίας, των συχνών και σοβαρών 
εργατικών «ατυχημάτων».

 Παρέμβαση σε όλα τα μέτωπα 
Οι παραστάσεις διαμαρτυρίας που οργάνωσε ο Σύλλογος 
Εξαρχείων - Νεάπολης, η σύσκεψη με φορείς της περιοχής 
που κατέληξε σε κοινό ψήφισμα για το Κέντρο Υγείας που 
έχουν ανάγκη και διεκδικούν, η συγκέντρωση υπογραφών 
από τον Σύλλογο Ζωγράφου, οι παρεμβάσεις του Συλλόγου 
Καλαμάτας για το Κέντρο Υγείας και το νοσοκομείο που έχει 
έναν μόλις παιδίατρο, αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα 
που αναφέρθηκαν για τη δράση Συλλόγων και Ομάδων στο 
μέτωπο της Υγείας.

Δίπλα σ’ αυτά, νοσοκομειακή γιατρός μίλησε για τη μεγά-
λη ανταπόκριση των γυναικών στη μάχη των αρχαιρεσιών 
του Σωματείου στο νοσοκομείο όπου δουλεύει, αναδεικνύ-
οντας τις μεγάλες εφεδρείες που υπάρχουν όταν συνδικα-
λιστές και συνδικαλίστριες μιλάνε «στη γλώσσα» των εργα-
ζόμενων γυναικών. Άλλη αντιπρόσωπος, συνδικαλίστρια 
στο χώρο των λογιστικών - ελεγκτικών εταιρειών, μίλησε 
για τη διεκδίκηση γύρω από την άδεια μητρότητας, που 
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έφερε περισσότερες εργαζόμενες κοντά στο σωματείο.
Η απαίτηση να μην παραχωρηθεί η παράκτια ζώνη σε 

επιχειρηματικά συμφέροντα και να χρηματοδοτηθεί από το 
κράτος η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου τέθηκε στο 
προσκήνιο από τον Σύλλογο στην Καλαμαριά, ενώ το κάλε-
σμά του κινητοποίησε πάνω από 20 σωματεία και τοπικούς 
φορείς. Σε ανάλογη κατεύθυνση, στις Δυτικές Συνοικίες 
της Θεσσαλονίκης Σύλλογοι και Ομάδες πρωτοστατούν στη 
δράση ενάντια στα σχέδια για τη δραστηριοποίηση επιχει-
ρήσεων καύσης απορριμμάτων.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Σύλλογος Αγίων Αναργύρων 
- Καματερού οργάνωσε την αλληλεγγύη του και στήριξε 
μια έγκυο μετανάστρια που κινδύνεψε να βρεθεί χωρίς 
περίθαλψη και στέγη, πρόσθεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα 
πινελιά στο καθήκον της Ομοσπονδίας να δυναμώσει τους 
δεσμούς της με τις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες.

«Μας χρειάστηκε ο λαός της περιοχής και δώσαμε όλες 
μας τις δυνάμεις», τόνισε η αντιπρόσωπος από την ομάδα 
Νέας Μάκρης - Μαραθώνα, αναφερόμενη στην οργάνωση 
της αλληλεγγύης και της διεκδίκησης των πυρόπληκτων 
μετά τη φονική φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή τον Ιούλη 
του 2018.

Αντιπρόσωποι από τη Θεσσαλονίκη παρουσίασαν πλευ-
ρές της δουλειάς στις φοιτήτριες των πανεπιστημίων της 
πόλης, όπου δόθηκε μεγάλη ώθηση μετά τις καταγγελίες 
για παρενόχληση, ενώ οδήγησε στη δημιουργία ομάδας 
γυναικών φοιτητριών που έχει ανοιχτό δίαυλο επικοινω-
νίας με την ΟΓΕ . Στις γέφυρες επικοινωνίας που έχτισε με 
τους γονείς μαθητών στα σχολεία του Αλίμου, μέσα από τη 

δραστήρια συμμετοχή του στις κινητοποιήσεις ενάντια στην 
τοποθέτηση καμερών στις σχολικές εγκαταστάσεις, ανα-
φέρθηκε ο Σύλλογος του Αλίμου.

Το ανοιχτό μέτωπο της ΟΓΕ στην πολιτική εμπλοκής της 
χώρας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια αποτυπώθηκε με τον πιο 
ανάγλυφο τρόπο στην τοποθέτηση της αντιπροσώπου από 
την Αλεξανδρούπολη. Ενδεικτικό για τα «δίχτυα» που επι-
διώκει να απλώσει η πολιτική αυτή είναι η εμφάνιση μιας 
σειράς οργανώσεων που οργανώνουν εκδηλώσεις ειδικά 
για τις γυναίκες με τη συμμετοχή στελεχών της πρεσβείας 
των ΗΠΑ.

 Μέλημα η αναβάθμιση της λειτουργίας και δράσης 
Τέλος, σε μια σειρά ομιλίες ξεχώρισαν στοιχεία του τρόπου 
λειτουργίας και δράσης των Συλλόγων και Ομάδων που συνέ-
βαλαν στη συσπείρωση και συμμετοχή περισσότερων γυναι-
κών. Για παράδειγμα, οι δραστηριότητες δημιουργικής απα-
σχόλησης για τα παιδιά στον Σύλλογο Κορυδαλλού συνέβαλαν 
στην προσέγγιση μητέρων ώστε να γνωρίσουν την ύπαρξη 
του Συλλόγου και τη δράση του.

Τις κοινές συνεδριάσεις του ΔΣ με σωματεία και τη διεύ-
ρυνση της δράσης του στις φοιτήτριες ανέδειξε ως μοχλούς 
που προώθησαν τη δράση του ο Σύλλογος της Μαγνησίας. 
Ενώ ο Σύλλογος της Καρδίτσας μέτρησε αυξημένη συμ-
μετοχή στη συνέλευσή του, χάρη στην καλή προετοιμασία, 
φροντίζοντας να φτάσει το κάλεσμα πλατιά και υπενθυμίζο-
ντας στις γυναίκες τις μάχες όπου συναντήθηκαν το προη-
γούμενο διάστημα.
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Π αιδικές φωνούλες στόλισαν για τρεις μέρες τους διαδρό-
μους του Tae Kwon Do, καθώς η Ομοσπονδία μας πήρε 

την πρωτοβουλία, για δεύτερη φορά σε συνέδριο –η πρώτη 
ήταν στο προηγούμενο – λειτουργίας παιδότοπου στο χώρο 
διεξαγωγής του Συνεδρίου. Υπήρχε χώρος φροντίδας και δη-
μιουργικής απασχόλησης για παιδιά, αλλά και βρέφη!

Πάνω από τριάντα παιδιά (βρέφη, νήπια και μεγαλύτερα 
παιδιά, από μηνών έως και δώδεκα ετών) απασχολήθηκαν 
δημιουργικά από συναγωνίστριες (είχαμε και συναγωνιστές) 
βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς, δασκάλες, αλλά και φοιτή-
τριες των αντίστοιχων σχολών, που προσέφεραν εθελοντικά 
τις υπηρεσίες τους με συναγωνιστική αλληλεγγύη και έδωσαν 
τον καλύτερο εαυτό τους, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή 
νέων μητέρων στις εργασίες του Συνεδρίου. 

Άλλωστε, είναι προτεραιότητα της Ομοσπονδίας μας να δι-
ευκολύνεται με κάθε τρόπο η δυνατότητα συμμετοχής στο κί-
νημα, στη διεκδικητική δράση των γυναικών που βρίσκονται 
σε αυτό το ιδιαίτερο στάδιο των πρώτων χρόνων της μητρό-
τητας. Ο στόχος αυτός μάς ωθεί να προτείνουμε και να ορ-
γανώνουμε τέτοιες δημιουργικές λύσεις, με παρότρυνση να 
βρουν μιμητές και στους συλλόγους και τις ομάδες μας σε 
κάθε περιοχή. 

Η συμμετοχή, η οργάνωση, μα πάνω απ’ όλα το περιεχόμε-
νο της δουλειάς και της φροντίδας των συναγωνιστριών, αλλά 
και συναγωνιστών, ήταν υποδειγματική. Όλα φροντισμένα, 
όπως οι μοιρασμένες βάρδιες κατά το τριήμερο του Συνεδρί-
ου, ο χαρούμενος διάκοσμος, τα αναγκαία βρεφικά και άλλα 
είδη πρώτης ανάγκης, όπως και παιχνίδια απασχόλησης αντί-
στοιχα για κάθε ηλικία, η διοργάνωση παιχνιδιών, προβολές 
ταινιών, δημιουργία κατασκευών και άλλων μικρών καλλιτε-
χνημάτων από όλα τα παιδιά των Συνέδρων μας... 

Ο εξοπλισμός ήταν της ΟΓΕ, αλλά υπήρξε και ευγενική συ-

νεισφορά και από μέλη μας συναγωνίστριες. Προσφέροντας 
αλλά και δανείζοντάς μας βιβλία, παπλωματάκια, προσωπικό 
εξοπλισμό για τις παιδικές ανάγκες συμπλήρωσαν τα κενά, 
αλλά και πολλές αδυναμίες που είχαμε στην οργάνωση. ‘Ετσι 
εξασφαλίστηκε η εκ του αποτελέσματος επιτυχημένη λειτουρ-
γία του παιδότοπου και εκτός από φωτεινό παράδειγμα για τη 
λειτουργία των συλλόγων και των ομάδων μας, έδωσε χαρά 
και τα παιδιά κάθε ηλικίας έμειναν ευχαριστημένα. Έπαιξαν, 
ζωγράφισαν, κουβέντιασαν, τραγούδησαν, έφαγαν, κοιμήθη-
καν, είδαν ταινίες, άκουσαν ιστορίες και παραμύθια και, γε-
νικώς, δεν ήθελαν να φύγουν... Η άχαρη υπόγεια και χωρίς 
φυσικό φως αίθουσα που μπορούσε να διατεθεί γι’ αυτό τον 
σκοπό γέμισε παιχνίδια, μπαλόνια, βιβλία, χρώματα, γέλια, 
σκανταλιές και ξεφωνητά.

Παιδότοπος για τους μικρούς «σύνεδρους»
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Σ την αίθουσα του συνεδρίου όπου λειτούργησε έκθεση έργων τέχνης και έκθεση φωτογραφίας, μπορούσε κανείς να οσμι-
στεί τη μυρωδιά της «Άνοιξης» (Χαρακτικό της Μερόπης Πρέκα), να ονειρευτεί καλοκαίρια, χαζεύοντας «Το μελτέμι τον 

Αύγουστο» (λιθογραφία του Σπύρου Κουρσαρη), να χαθεί «Στο δάσος» (χειροποίητη μεταξοτυπία της Εύας Μελά), να ταξιδέψει 
με «Τα πρώτα βήματα» της σπουδαίας χαράκτριας Βάσως Κατράκη, που με το έργο της σημάδεψε την παγκόσμια χαρακτική 
δημιουργία. Λαμπροί καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, προσφέροντας ανιδιοτελώς τα έργα τους για τη διοργά-
νωση λαχειοφόρου αγοράς προς οικονομική ενίσχυση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κάλυψη των εξόδων διεξαγωγής του 
συνεδρίου. Ευχαριστούμε από καρδιάς τους εικαστικούς καλλιτέχνες που μας τίμησαν με την προσφορά τους.

Έκθεση έργων τέχνης και έκθεση φωτογραφίας 

1 2 3

4 5

6

7 8 9

32



T η δική τους ξεχωριστή θέση σε αυτή την αίθουσα είχαν και φωτογραφίες από τη πλούσια και πολύπλευρη δράση των συλ-
λόγων και ομάδων της ΟΓΕ σε όλη τη χώρα, τα τελευταία πέντε χρόνια, και βέβαια από την περίοδο της καραντίνας. Ο χώρος 

πλημμύρισε από την αγωνιστική διάθεση που απέπνεαν οι φωτογραφίες, αλλά και από τις συναγωνίστριες που με την περιήγησή 
τους στην έκθεση έβλεπαν να απεικονίζονται στις φωτογραφίες οι δράσεις τους όλο το προηγούμενο διάστημα, όπως και οι αγω-
νίες, τα άγχη τους, αλλά και η λαχτάρα, η πίστη και το πείσμα τους στον κοινό μας αγώνα. Συναγωνίστριες όλων των συλλόγων 
και των ομάδων μας μέσα από τις πολύπλευρες δράσεις τους, κοσμούσαν περήφανα τα ταμπλό της έκθεσης φωτογραφίας.

1. ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΟΛΟΝΑΚΗ, «Ξεραμένα φύλλα» Ακρυλικό σε μουσαμά • 2. ΕΥΑ ΜΕΛΑ, «Στο δάσος» Χειροποίητη μεταξοτυπία σε υφασμάτινο 
χαρτί, 2021 • 3. ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΑΦΕΤΟΣ, Άτιτλο, Λαδοπαστέλ σε μουσαμά, 2021 • 4. ΦΑΝΗ ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ, “Solitudine” Μεταξοτυπία,2008  
• 5. ΚΛΕΒΕΣ ΚΡΙΣΙΚΟ, «Περιπλάνηση» Μεταξοτυπία 2021 • 6. ΑΡΓΥΡΩ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ, Άτιτλο, Αύγουστος 2021 • 7. ΦΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ, 
«Φυλάκιο στον Ακρόλοφο» Ακρυλικό, 2005 • 8. ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΗΣ, «Το μελτέμι τον Αύγουστο» Λιθογραφία 1996 • 9. ΠΕΤΡΟΣ 
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ, «Οι ιππότες του ουρανού» Μεταξοτυπία • 10. ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ, «Μορφές 3» Εγκαυστική με ψηφιδωτό πάνω σε 
πλέγμα, 2019 • 11. ΜΑΡΘΑ ΚΟΡΙΤΣΟΓΛΟΥ, Αντανακλάσεις 2, Ακουαρέλα, 2019 • 12. ΜΕΡΟΠΗ ΠΡΕΚΑ, «Άνοιξη» Χαρακτικό (Λιθογραφία) • 
13. ΠΑΡΙΣ ΠΡΕΚΑΣ, «Κάτω Ζάκρο, Κρήτη» Χαρακτικό (Λιθογραφία) • 14. ΕΦΗ ΜΑΝΟΥ, Άτιτλο, Ακρυλικό • 15. ΒΑΣΩ ΚΑΤΡΑΚΗ, «Τα πρώτα 
βήματα» Φωτομεταξοτυπία.
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Σ ε αυτή την αντίληψη βασίστη-
κε και η μικρή μας συλλογή 

από βιβλία που εκτέθηκε προς 
διάθεση κατά τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου. Και, μπορεί να υπήρχαν 
λίγοι, σχετικά, τίτλοι, αλλά –ευ-
τυχώς– μεγάλη επισκεψιμότητα. 
Λογοτεχνικά βιβλία για ενηλίκους 
και παιδιά, αλλά και ιδεολογικά 
βιβλία με περιεχόμενο που αφο-
ρούσε στη θεωρητική προσέγγι-
ση του γυναικείου ζητήματος και 
στους ιστορικούς αγώνες που 
βοήθησαν στη διεκδίκηση και 
την κατάκτηση στην πράξη πλευ-
ρών της ισοτιμίας των γυναικών, 
τράβηξαν και την προσοχή και 
το ενδιαφέρον των Συνέδρων. 
Τίτλοι παλιοί και καινούργιοι και 
κείμενα που υπόσχονταν να τα-
ξιδέψουν την αναγνώστρια και 
τον αναγνώστη στην Ιταλία του 
Risorgimento, την προεπαναστα-
τική Ρωσία, τη Νέα Υόρκη των 
αρχών του 20ου αιώνα, τη νεαρή 
Σοβιετική δημοκρατία, τη σκληρή 
καθημερινότητα της Λατινικής 
Αμερικής, στην Ελλάδα της εφτα-
ετίας και σ’ ένα σωρό άλλους τό-
πους κι εποχές, μετέτρεψαν τον 
πάγκο με τα βιβλία σε μια πολύ-
βουη κυψέλη που ήταν απασχο-
λημένη διαρκώς.

Η άποψη αυτή του Ουγκό μπορεί να μη βρίσκει πολλούς 
θιασώτες σήμερα, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες, ωστόσο, 

παρά τα καινούργια φαινόμενα, τις προκλήσεις με τις οποίες 
έρχονται αντιμέτωπες οι σημερινές κοινωνίες, υπάρχει μια 
γενική συμφωνία ότι η ανάγνωση ανήκει στις καλές συνήθει-
ες της ζωής, που, μάλιστα, καλλιεργούνται σε μικρή ηλικία. Με 
την ανάγνωση εξασκούμαστε στην πειθαρχία, στην υπομονή, 
την περισυλλογή, το στοχασμό, γιατί το βιβλίο επιβάλλει τους 
δικούς του ρυθμούς και το δικό του χρόνο ροής της ιστορίας, 
ανάλογα με το θέμα του και τις δυσκολίες που εμπεριέχει. Μι-
λώντας για τη σχέση του με αυτή τη διαδικασία, ο Προυστ τη 
χαρακτήριζε ως «εθελούσια δουλεία, που μας οδηγεί όμως 
στην ελευθερία»…

Μέσα από τα βιβλία αναπτύχθηκε ιδεολογική διαπάλη, κυρί-
ως όταν η τυπογραφία έκανε δυνατή τη μαζική αναπαραγωγή 
τού εντύπου. Όταν, δηλαδή, το βιβλίο άρχισε να γίνεται όλο και 
πιο προσιτό στα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα, 
στους ανθρώπους της δουλειάς, που ήταν έως τότε σε μεγάλο 
βαθμό αποκλεισμένοι από την πρόσβαση σε αυτό. Έτσι, λοιπόν, 
επιμένουμε στο βιβλίο. Θέλοντας μάλιστα να καταρρίψουμε την 
παντοδυναμία της εικόνας, θα επιχειρήσουμε να αντιστρέψου-
με τη γνωστή ρήση «μια εικόνα χίλιες λέξεις», προτείνοντας να 
ανυψώσουμε λίγο τη λέξη από εκεί όπου βρίσκεται συνωστι-
σμένη μαζί με άλλες 999 και να την τοποθετήσουμε στο βάθρο 
μόνη της, αυθύπαρκτη. Αν το καλοσκεφτούμε: «μία λέξη μπο-
ρεί να γεννήσει στο μυαλό μας χίλιες εικόνες».

ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ...
«Το διάβασμα είναι όπως η τροφή και το νερό. 
Το πνεύμα που δεν διαβάζει χάνει βάρος, όπως ένα σώμα που δεν τρώει»

Βίκτωρ Ουγκώ

Ο χώρος του ιατρείου, αναγκαίος και πολύτιμος
Καθοριστικής σημασίας ήταν και η λειτουργία του Ιατρείου που λειτούργησε στο χώρο 
του συνεδρίου. Με την εθελοντική συμβολή συνέδρων και μη, ιατρών συναγωνιστριών 
και συναγωνιστών, συνέβαλε στην ανάγκη  της ιατρικής επαγρύπνησης και φροντίδας 
καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου. Η λειτουργία του ήταν αναγκαία και αποδείχτηκε 
πολύτιμη, μιας και το Ιατρείο δεν έμεινε χωρίς επισκέπτες. Ευτυχώς δεν υπήρχαν σο-
βαρά περιστατικά, όμως ένα ιατρείο σ’ ένα χώρο με πολλές εκατοντάδες ανθρώπους, 
ειδικά σε περίοδο πανδημίας, είναι όχι μόνο χρήσιμο, αλλά και απαραίτητο.
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Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ στο 13ο Συνέδριό μας. Κι έχασα.

Έχασα όσα περίμενα με λαχτάρα να απολαύσω. Έχασα την χαρά της συνεύρεσης. Έχασα το 
αγκάλιασμα των συναγωνιστριών. Έχασα το μοίρασμα των εμπειριών μας. Τη γλυκιά γεύση 
από το άκουσμα των επιτυχιών και το «πώς το πετύχατε αυτό κορίτσια;» 

Έχασα αυτή τη γιορτή της γυναικείας αδελφοσύνης, το κλείσιμο του ματιού η μία της άλλης 
ότι «εδώ είμαι κι εγώ, δεν είσαι μόνη σου». Έχασα την ευτυχία του να απολαμβάνεις  τα απο-
τελέσματα 4 χρόνων αγώνων μαζεμένα. Τη διαπίστωση ότι μπορούμε τα πάντα ενωμένες.

Μια ακόμα ευκαιρία να επιβεβαιώσουμε την εφευρετικότητα του γυναικείου μυαλού, την 
επιμονή και προσήλωση στον στόχο μας.

Και σε ποια πεδία δεν παλέψαμε, ποια προβλήματα δεν αναδείξαμε, σε ποιους λαϊκούς, 
εργατικούς αγώνες δεν δώσαμε το παρόν.

Πιο έμπειρες, πιο δυνατές, πιο πολλές.

Κι αυτή η χαρά του να βλέπεις τα νιάτα να γεμίζουν με δροσιά, αισιοδοξία και ελπίδα την 
αίθουσα του συνεδρίου! Μ’ αυτή την ορμή που τόσο πολύ μας τονώνει!

Κι όταν σου διηγούνται οι συναγωνίστριές σου το πόσο «τέλεια» ήταν και φοβερό το πολι-
τιστικό κομμάτι και ο παιδότοπος, τι ανακούφιση για τις μητέρες, το βιβλιοπωλείο κ.λπ. Και 
«έχασες φοβερές ομιλίες», έ, τότε, υποφέρεις διπλά!

Ένα συνέδριο σαν τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ Συνέδρια, δεν είναι μόνο απολογισμός και αποφάσεις. Είναι 
όλο αυτό το μη χειροπιαστό που κυλάει ανάμεσά μας. Η αγάπη προς την συναγωνίστρια, το 
δόσιμο, η αλληλεγγύη, η κατανόηση, το νοιάξιμο, το «είμαι εδώ να σε ακούσω»!

Μέσα από την σκληρή καθημερινή πάλη για την ανάδειξη και επίλυση των πολλαπλών προ-
βλημάτων (που αποδεικνύεται ότι τα καταφέρνουμε μια χαρά), περνά το γυναικείο μας χέρι. 
Αυτά τα χέρια μας, που βάζουν το φαγητό στο τραπέζι, αυτά τα χέρια που χαϊδεύουν το παιδί 
και που αν σφιχτούν σε γροθιά, ενωμένα σε μια δύναμη, σπάνε τις αλυσίδες και γκρεμίζουν 
τους τοίχους που υψώνονται γύρω τους!

Όμως, δεν ήμουν εκεί και ΕΧΑΣΑ! Αλλά ευτυχώς γρήγορα το γλυκόπικρο της απουσίας, 
αλλά και του ενθουσιασμού, της αγωνιστικής ανάτασης που μου μετέφεραν οι συναγω-
νίστριες με τις περιγραφές τους σαν να μεταγγίστηκε πολύ γρήγορα και σε όλες όσες δεν 
παραβρεθήκαμε.... Ο φρέσκος διεκδικητικός αέρας που φύσηξε, τον νιώσαμε ΟΛΕΣ μας και 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ πιο δυνατές κι αποφασισμένες, να γίνουμε περισσότερες και μαχητικότερες 
στο δρόμο του αγώνα για την ισοτιμία και τη χειραφέτηση, με πυξίδα τις ανάγκες μας, 
ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας. 

Ολυμπία Χαλτσοτάκη 
Σύλλογος Αργυρούπολης

13ο Συνέδριο! 
Δεν ήμουν εκει!
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Το νέο διοικητικό 
συμβούλιο της ΟΓΕ

ΜΕΛΗ ΔΣ
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ
3. ΑΡΑΠΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4. ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΓΑΖΗ ΜΑΡΙΝΑ
6. ΔΑΓΚΑ ΒΙΒΗ
7. ΔΑΛΜΑΡΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑ
8. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΣΟΥΛΑ
9. ΖΑΡΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
10. ΘΕΟΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
11. ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
12. ΚΑΜΠΕΛΗ ΝΑΤΑΣΑ
13. ΚΑΜΠΟΥΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ
14. ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
15. ΚΑΡΥΩΤΗ ΚΙΚΗ
16. ΚΑΣΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
17. ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΤΟΝΙΑ
18. ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΛΙΛΑ
19. ΚΟΝΙΑΡΗ ΣΙΤΣΑ
20. ΚΟΝΤΟΡΑ ΕΥΗ
21. ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
22. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΦΥΛΛΙΩ
23. ΚΟΥΤΣΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
24. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑ
25. ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
26. ΛΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
27. ΛΥΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΩ
28. ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
29. ΜΑΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

30. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
31. ΞΕΚΑΛΑΚΗ ΠΟΠΗ
32. ΞΕΝΟΣΤΑΘΗ ΣΙΑ
33. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
34. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΑΝΘΗ
35. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
36. ΠΑΠΠΑ ΑΜΑΛΙΑ
37. ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
38. ΡΑΪΖΗ ΗΛΕΚΤΡΑ
39. ΡΗΓΑΝΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
40. ΡΟΥΣΗ ΡΙΤΣΑ
41. ΣΑΡΓΚΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
42. ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
43. ΣΚΥΒΑΛΑΚΗ ΡΕΝΑ
44. ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
45. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ (ΓΛΥΚΕΡΙΑ) ΛΙΛΑ
46. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΙΡΗΝΗ
47. ΤΑΤΣΟΥΔΗ ΒΕΡΙΝΗ
48. ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΣΙΑ
49. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
50. ΤΣΑΚΙΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
51. ΤΣΟΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
52. ΦΑΜΠΑ ΕΥΑ
53. ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
54. ΧΑΪΝΤΟΥΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
55. ΧΑΛΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
56. ΧΑΛΑΤΣΗ ΡΟΥΛΑ
57. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ
1. ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ (ΑΓΓΕΛΙΚΗ)
2. ΚΙΤΣΟΥ ΤΑΣΙΑ
3. ΛΕΜΠΕΣΗ – ΠΑΚΟΥ ΧΡΥΣΑ
4. ΠΕΤΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
5. ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΜΠΑΣΤΑ ΕΛΕΝΑ
2. ΜΠΟΥΤΑ ΗΡΩ
3. ΠΑΤΟΥΝΑ ΚΑΛΛΗ
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Σ την πρώτη του συνεδρίαση το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε 

12μελές Προεδρείο. Πρόεδρος της ΟΓΕ 
επανεξελέγη η Χριστίνα Σκαλούμπακα. 
Το Προεδρείο απαρτίζεται από τις:

Μαιρήνη Στεφανίδη (α’ αντιπρόεδρος)
Εύη Κοντόρα (β’ αντιπρόεδρος)
Μαρία Φιλανταράκη (γενική γραμματέας)
Πόπη Ξεκαλάκη (ειδική γραμματέας)
Βάσω Λυμπερόγιαννη (ταμίας)
Νατάσα Καμπέλη (ειδική ταμίας)
Ελένη Θεοδοσίου
Αθήνα Λαζαρίδου
Μαρία Μανιατάκου
Ξανθή Παπαγεωργίου
Γιασεμή Χατζησταματιάδου.

Ευχαριστούμε την Φιλιώ 
Σταματοπούλου για την 
ευγενική παραχώρηση 
των φωτ ογραφιών 
της, που κάλυψαν το 
μεγαλύτερο μέρος του 
φωτογραφικού υλικού 
στο αφιέρωμα για το 
13ο Συνέδριο της ΟΓΕ.
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Η ΟΓΕ στα πέντε χρόνια που μεσολάβησαν από το 12ο 
έως το 13ο συνέδριο με βαθιά θλίψη αποχαιρέτησε 

συναγωνίστριες που δεν είναι πια μαζί μας, πρώην μέλη 
του Προεδρείου και του Διοικητικού Συμβουλίου της, κα-
θώς και των Συλλόγων / Ομάδων της:

Την επίτιμη Πρόεδρο της ΟΓΕ Αλεξάνδρα Δεμερούκα, 
την Ελπίδα Μαλαγαρδή, την Ντίνα Μπαντή, την Δέσποινα 
Αυγουλά, την Τούλα Μανιατάκη, τη Νίτσα Μαρκάτου, την 
Ευαγγελία Γκατζόλη, την Μάγδα Μητρογώγου, την Αλέκα 
Μπενάτου, την Ειρήνη Ακαρέπη, τη Λίτσα Ιορδανίδου, τη 
Μαρία Γάτη.

 Αλλά και την Ελένη Παχή από την Ένωση Γυναικών Λάρι-
σας, την Ρίτσα Παναγιωτακοπούλου από το Σύλλογο Χαϊδα-
ρίου, την Ξένια Ντούπη από το Σύλλογο Αγίας Παρασκευ-
ής, την Τέρψη Κολοζώφ και άλλες συναγωνίστριες μας που 
είτε προλάβαμε να αποχαιρετήσουμε από τις σελίδες του 
δελτίου μας είτε όχι. 

Σε κάθε περίπτωση καμιά τους δεν ξεχνιέται. Γιατί η δρά-
ση τους δεν ξεχνιέται, δεν χάνεται. Συνεχίζεται από εμάς 
στην ίδια αταλάντευτη πορεία.

Στη δύσκολη πορεία των χρόνων που προηγήθηκαν, αυτές 
κι άλλες πολλές γυναίκες αγωνίστριες περπάτησαν τη δική 
τους κακοτράχαλη πορεία, για να πάρουμε εμείς σήμερα τη 
σκυτάλη από εκείνες και να συνεχίσουμε το δικό μας δρό-
μο, στην ίδια πάντα ριζοσπαστική κατεύθυνση....

Οι γυναίκες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, του ρι-
ζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, συνεχίζουμε ν’ αγωνι-
ζόμαστε διεκδικώντας την ικανοποίηση των αναγκών μας 
ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, αντιπαλεύο-
ντας συγχρόνως την πρόληψη, τον σκοταδισμό, τη μοιρολα-
τρία, την απογοήτευση, την άγνοια, την παραίτηση, το φόβο, 
τον ατομισμό. Έτσι τις θυμόμαστε κι έτσι τις τιμάμε…

Ήρθε η ώρα να θυμηθούμε
αυτές που «έφυγαν»... 
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«Πέφτοντας η αυλαία» του 13ου Συνεδρίου, 
άφησε σημαντική παρακαταθήκη... 

Μ ε την εκλογή του ΔΣ ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
του 13ου συνεδρίου στις 24 Οκτώβρη. Κατά τη δι-

άρκεια των εργασιών αποφασίστηκε από το Σώμα τρο-
ποποίηση του καταστατικού της ΟΓΕ, επίσης εγκρίθηκε 
ψήφισμα στήριξης των κινητοποιήσεων των εργατικών 
σωματείων ενάντια στην αντεργατική επίθεση της κυ-
βέρνησης που έχει αιχμή το νόμο Χατζηδάκη, καθώς και 
ψήφισμα έμπρακτης αλληλεγγύης στους πληγέντες από 
φυσικές καταστροφές με την μαζική συμμετοχή μας στο 
συλλαλητήριο της 6ης Νοέμβρη. 

Στο κλείσιμο του Προεδρείου αποτυπώθηκαν  τα συ-
μπεράσματα από τη συζήτηση με τα βήματα που έχουν 
καταγραφεί στη λειτουργία των Συλλόγων και των Ομά-
δων, την ανανέωση τους με νέες γυναίκες, το  στοχευμέ-
νο προσανατολισμό της δράσης σε εργαζόμενες γυναίκες.

Με αφετηρία τα βήματα αυτά, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες 
πρέπει τώρα να εντείνουν την προσπάθεια να γίνουν το 
ζωντανό κύτταρο οργάνωσης και δράσης των γυναικών, 
οι φορείς που θα ευαισθητοποιούν για τα ζητήματα των 
γυναικών και θα «μπολιάζουν» με σχετικά αιτήματα και 
διεκδικήσεις σωματεία, Ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, 
Συλλόγους αγροτών, φοιτητικούς Συλλόγους. Παραμένει 
ο στόχος να προσανατολιστούμε σε πρωτοβουλίες που θα 
βάζουν σε κίνηση, σε σκέψη, σε δράση τις γυναίκες στις 
οποίες απευθυνόμαστε. Τα Διοικητικά Συμβούλια χρειά-
ζεται να γίνουν πιο ικανά στον τρόπο που αξιοποιούν τα 

μέλη των Συλλόγων και των Ομάδων, που συσπειρώ-
νουν νέες γυναίκες. Με μόνιμη φροντίδα να κρατάνε στα-
θερή και τακτική επαφή με όλα τα μέλη, ενημερώνοντας 
και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για δράση. Με επιμονή 
και αποφασιστικότητα να εξαντλούν τα περιθώρια κινητο-
ποίησης των γυναικών που συσπειρώνουν. Με βοήθεια 
και ενθάρρυνση να αναθέτουν σταδιακά καθήκοντα δρά-
σης στις νέες γυναίκες και μητέρες. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
πρέπει να δοθεί στις συνελεύσεις, ώστε να πραγματο-
ποιούνται συχνά, να εξασφαλίζουν πλατιά συμμετοχή και 
συζήτηση για τις θέσεις και τις δράσεις της ΟΓΕ. Σε αυτά 
τα ποιοτικά στοιχεία θα κριθούμε το επόμενο διάστημα.

Αυτό που κρατάμε πάνω από όλα από τις εργασίες του 
Συνεδρίου είναι η ανάγκη και η δυνατότητα  να γίνουν η 
Ομοσπονδία, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες μας, μοχλός για τη 
μαχητικοποίηση των γυναικών. Να καλλιεργήσουμε την 
αγωνιστική στάση ζωής κόντρα στις δυσκολίες που συ-
ναντούν οι γυναίκες του μόχθου, τα εμπόδια που θέτουν 
οι υποχρεώσεις στην οικογένεια αλλά και τα βαρίδια των 
κοινωνικών προκαταλήψεων για τη συμμετοχή τους στην 
κοινωνική δράση. Να δυναμώσουν οι προσπάθειες γιατί 
κάθε εργαζόμενη, άνεργη, αυτοαπασχολούμενη, αγρότισ-
σα, μετανάστρια, γυναίκα πρόσφυγας έχει θέση στο κίνη-
μά μας, στον Σύλλογο και την Ομάδα της ΟΓΕ.

«...Ήταν μακρύς ο δρόμος ως εδώ, δύσκολος δρό-
μος! Τώρα είναι δικός σου αυτός ο δρόμος...».

Καλούς Αγώνες!!!
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Α μέσως μόλις οι εργαζόμενοι και συνδικαλιστές της 
ΛΑΡΚΟ στο εργοστάσιο της Λάρυμνας πήραν την 

πρωτοβουλία να απευθυνθούν με γραπτό κάλεσμα στους 
συναδέλφους τους για την οργάνωση και την επιτυχία 
της απεργίας και του μεγάλου συλλαλητηρίου στην Αθή-
να το Σάββατο στις 13 Νοέμβρη, στις 11 π.μ., μπροστά στο 
υπουργείο Οικονομικών στο Σύνταγμα, οφείλαμε και οι 
γυναίκες της Ομάδας των Λοκρών να πάρουμε θέση στο 
πλευρό τους, να γίνει και δική μας υπόθεση.

Με βάση τα λεγόμενα της Κυβέρνησης, μέχρι τέλος του 
έτους θα έχουν πραγματοποιηθεί οι διαγωνισμοί εκποίη-
σης. Η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα, παρά τα κούφια λόγια 
δεν έχει επισήμως διασφαλίσει τη συνέχιση της ενιαίας 
λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, όλες τις θέσεις εργασίας και τα ερ-
γασιακά δικαιώματα. 

Τα αιτήματα των εργαζομένων είναι ρεαλιστικά και μπο-
ρούν να υλοποιηθούν. Χρειάζεται όμως να δώσουν και οι 
ίδιοι ενωμένοι και αποφασισμένοι τη μάχη μέχρι το τέλος. 
Γι΄ αυτό και ήταν σταθμός η συμμετοχή τους στην απερ-
γία το Σάββατο στις 13/11, όσο και το συλλαλητήριο στην 
Αθήνα. Μόνο μέσα από την συνέχιση του αγώνα μπορούν 
να κατοχυρωθούν, να διευρυνθούν, να περιφρουρηθούν 
τα αιτήματα.

Σε αυτή τη βάση, άμεσα το διευρυμένο ΔΣ της ομάδας 
μας (με τη συμμετοχή και των συναγωνιστριών από τη Λά-
ρυμνα) πήρε απόφαση για την στήριξη των εργαζόμενων, 
κάνοντας υπόθεση του την επιτυχία της απεργίας και της 
συμμετοχής στο συλλαλητήριο των γυναικών της περιο-
χής. Στο ΔΣ αποφασίσαμε τις δράσεις μας. Οργανώθηκε 
σύσκεψη στη Λάρυμνα. Με την ανακοίνωση-κάλεσμα, που 
ετοιμάσαμε, στο χέρι και την αποφασιστικότητα στο βλέμμα 

των κοριτσιών της Λάρυμνας «βγήκαμε στο δρόμο»: Στή-
σαμε «τραπεζάκι», πήγαμε στη Λαϊκή της Μαλεσίνας, στα 
καφενεία, στα μικρομάγαζα και στα supermarket Μαλεσί-
νας και Λάρυμνας και στον οικισμό της ΛΑΡΚΟ.

Στις επαφές μας με τις γυναίκες της περιοχής, προσπα-
θήσαμε να εξηγήσουμε την αναγκαιότητα της αλληλεγγύ-
ης, της στήριξης και της συμμετοχής στο συλλαλητήριο. 
Μιλήσαμε για την κατάκτηση των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ 
να είναι ακόμη στη δουλειά τους, με τους πολύμορφους 
αγώνες τους και με την αλληλεγγύη μας εδώ και, σχεδόν, 
δυο χρόνια, να φρενάρουν τα σχέδια κυβέρνησης, Ε.Ε. και 
όλων αυτών που στηρίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα 
των οικονομικών μεγαθηρίων του κλάδου. Με αφορμή την 
διάλυσή της και την αντανάκλαση στην οικονομία της πε-
ριοχής, μιλήσαμε για τις σχέσεις εργασίας σε όλους τους 
χώρους δουλειάς, αλλά και για την αφόρητη ακρίβεια που 
καταδυναστεύει τα νοικοκυριά μας. Προβάλλαμε ποια πρέ-
πει να είναι η στάση μας απέναντι στα σχέδια της κυβέρ-
νησης και των «μεγάλων κεφαλιών». Τίποτα άλλο από την 
αντίσταση και τη διεκδίκηση της αξιοπρέπειάς μας. Ακού-
σαμε από τα μικρομάγαζα για την αναδουλειά και το αδιέ-
ξοδο που βρίσκονται εδώ και χρόνια, από παραγωγούς και 
νοικοκυρές για τις  δυσκολίες που όλο και μεγαλώνουν και 
το εισόδημα που όλο και μικραίνει.

Στον οικισμό της ΛΑΡΚΟ κυριαρχούσαν οι συζητήσεις για 
τη βία που τους σμπαραλιάζει την καθημερινότητα τους: το 
άγχος και την αβεβαιότητα, για το ποιο θα είναι το αύριο της 
ΛΑΡΚΟ, το αύριο των παιδιών τους, της ύπαρξής τους. Η 
ευαισθησία κανενός «μεγαλοπαράγοντα» και «μεγαλοκα-
ναλάρχη» δεν φτάνει μέχρι την πόρτα τους για να δει πως 
ζουν αυτές οι γυναίκες και τα παιδιά τους. Τι σημαίνει ο 
άντρας σου να είναι εργαζόμενος στη ΛΑΡΚΟ, να μη ξέρεις 
πότε θα τον δεις και αν θα τον δεις, τι σημαίνει να ζεις στον 
οικισμό, τι σημαίνει να μετράς και να ξαναμετράς το μισθό 
και να μη ξέρεις τι να πρωτοπληρώσεις και τι να φας. Ξέ-
ρουν μόνο να διαλαλούν πως για την κατάντια της ΛΑΡΚΟ... 
«φταίνε οι εργαζόμενοί της και οι παχυλοί μισθοί τους».

Οι γυναίκες του οικισμού μας μίλησαν για τη μεγάλη ση-
μασία της αλληλεγγύης, για την αναγκαιότητα στήριξης του 
αγώνα τους, αλλά και για την ανησυχία που έχουν για την 
έκβασή του. Άλλωστε η επικοινωνία και η επαφή μαζί τους 
ατσαλώνει και εμάς και εκείνες στο κοινό μας αγώνα κι 
αυτό πρέπει να τους το μεταδώσουμε για να δουν κι εκεί-
νες εκεί που κοιτάζουμε κι εμείς: με πυξίδα τις ανάγκες 
μας στο αύριο που αξίζει σε μας και τα παιδιά μας. 

Χρυσάνθη Ζάρκα 
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

ΟΜ Α Δ Α  ΛΟΚ ΡΩ Ν 

Με αφορμή τη δράση για την αλληλεγγύη
στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ
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Ακολουθούν οι μαρτυρίες δύο γυναικών, δύο νέων μέλων μας, που μας 
γνωρίσανε από τη δράση μας στη ΛΑΡΚΟ. Είναι η Μαρία και η Φωτεινή, 30 
ετών και οι δυο, από τη Λάρυμνα. Η πρώτη οικονομολόγος-άνεργη, σύντροφος 
εργαζόμενου της ΛΑΡΚΟ και η δεύτερη βρεφονηπιοκόμος - άνεργη (πρώην 
εργαζόμενη Σκλαβενίτη), μητέρα 2 παιδιών και σύζυγος εργαζόμενου της 
ΛΑΡΚΟ. Συμμετείχαν σε όλες τις δράσεις μας για το πρόσφατο συλλαλητήριο.

Ω ς νέο μέλος της ΟΓΕ θα ήθελα να μεταφέρω την εμπειρία μου 
και την πρώτη μου εντύπωση για το τι είναι η ΟΓΕ και ποια είναι 

η δράση της.
Η πρώτη μου επαφή με την ΟΓΕ έτυχε να είναι την ίδια χρονική 

στιγμή με το 13ο συνέδριό της, το οποίο και παρακολούθησα. Συμμε-
τείχαν πάνω από 700 γυναίκες από όλη την Ελλάδα, οι οποίες μιλού-
σαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην περιοχή τους, κα-
θώς επίσης και ποια είναι η δράση τους για την αντιμετώπισή τους. 
Αρκετές από τις εκπροσώπους μάς μίλησαν πιο συγκεκριμένα, με 
ονόματα, με καταστάσεις και οι περιγραφές σε έκαναν να ανατρι-
χιάσεις, να συγκινηθείς και να δεις τη σημαντικότητα της ενότητάς 
μας για τη δράση μας! Ήταν λοιπόν μία μοναδική εμπειρία, που όταν 
έφτασε στο τέλος της, έφευγες περισσότερο ευαισθητοποιημένη 
απέναντι στα ζητήματα που αντιμετωπίζει η γυναίκα και πιο ανυπό-
μονη για τη συμμετοχή σου στη δράση την επόμενη μέρα! 

Πέρα από το συνέδριο, όμως, μία ακόμα εμπειρία μου κοντά στην 
ΟΓΕ είναι η δράση της στον αγώνα για την ΛΑΡΚΟ και η συμπα-
ράστασή της προς στους εργαζόμενους και τις οικογένειες τους! Η 
ΟΓΕ έχει δείξει έμπρακτα ότι είναι δίπλα στις γυναίκες των εργατών 
τις ΛΑΡΚΟ και στις οικογένειες τους, έχοντας συχνή παρουσία στον 
οικισμό της ΛΑΡΚΟ, επαφή πόρτα πόρτα με τις γυναίκες του οικι-
σμού και φυσικά με συμμετοχή στις κινητοποιήσεις και στις απερ-
γίες των εργατών.

Η ΟΓΕ μου έδωσε την εντύπωση ότι λειτουργεί όπως λειτουργεί 
η οικογένεια.

Όταν απευθύνεσαι στην ΟΓΕ, αισθάνεσαι μία οικειότητα, μία σι-
γουριά, δεν αισθάνεσαι μόνη απέναντι στα κοινωνικά ζητήματα που 
καλείται να αντιμετωπίσει η γυναίκα.

Σαν «οικογένεια» λοιπόν είναι δίπλα στα «μέλη» της για να παλέ-
ψουν μαζί για τα δικαιώματά τους και την ζωή τους!

Μαρία, Λάρυμνα

Ε ίμαι από τα νέα μέλη της Ομοσπονδίας Γυ-
ναικών Ελλάδας. Οι εμπειρίες μου λιγο-

στές, αλλά αρκετές για να καταλάβω ότι δεν είμαι 
μόνη! Η πρώτη μου επαφή με την ομοσπονδία 
ήταν πολύ πριν γίνω μέλος της, όταν όλες οι γυ-
ναίκες αντέδρασαν με σθένος στην άδικη από-
λυσή μου.Έμαθα μαζί τους να διεκδικώ τα δικαι-
ώματά μου και και να στηρίζω όσους παλεύουν 
γι’ αυτά.

Οι τελευταίες δράσεις έλαβαν χώρα στο 
συλλαλητήριο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. 
Καλέσαμε γυναίκες και άντρες από όλη την 
Ελλάδα να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώ-
πων που παλεύουν για το μεροκάματο. Βάλα-
με κι εμείς το λιθαράκι μας σε αυτό το μεγάλο 
αγώνα απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα!

Είμαι εγγονή, κόρη και σύζυγος εργαζομέ-
νου της ΛΑΡΚΟ. Ο σύζυγός μου είναι τέταρτης 
γενιάς εργαζόμενος. Πρώτη εργάστηκε στη 
Λάρκο η προγιαγιά του, έπειτα οι παππούδες 
και τώρα ο πατέρας του και ο ίδιος. Εργά-
ζεται σε πόστο της παραγωγής και παλεύει 
καθημερινά με τη φωτιά. Η ζωή μας είναι 
εξαρτώμενη από τις βάρδιες. Χωρίς επαφή 
για πολλές μέρες λόγω αυτών. Κάθε μέρα 
στο εργοστάσιο είναι και μια προσπάθεια για 
την επιβίωσή τους, μια προσπάθεια να συ-
ντονίσουν τον αγώνα τους, τον αγώνα όλων 
μας, να συσπειρωθούν και να παλέψουν με 
όποιον στέκεται απέναντι τους.

Φωτεινή, οικισμός ΛΑΡΚΟ, Λάρυμνα
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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών η ΟΓΕ 
εκφράζει την αλληλεγγύη της σε κάθε γυναίκα της βιοπάλης που είναι θύμα βίας, 
με όποια μορφή και αν εκφράζεται αυτή. Είμαστε στο πλευρό κάθε γυναίκας που 
βιώνει τη βία εκεί όπου εργάζεται, εκεί όπου ζει, όπου σπουδάζει, όπου αθλείται, 
όπου περνάει τον ελεύθερο χρόνο της. 

Η ΟΓΕ από την ίδρυση της μέχρι σήμερα 
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα
ενάντια σε κάθε μορφής βία που εντείνει την ανισοτιμία των γυναικών: 

 Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών 

ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΝΟΈΜΒΡΗ

Αποκαλύπτοντας 
όλα τα πρόσωπα της βίας εναντίον μας, 
που κρύβουν οι εκμεταλλευτές του μόχθου 
μας, όπως και οι κυβερνήσεις και οι 
ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί που τους στηρίζουν

Φωτίζοντας 
τη ρίζα της βίας 
κατά των 
γυναικών

Οργανώνοντας 
την πάλη των γυναικών 
ενάντια σ’ αυτούς που 
τη γεννούν, σ’ αυτούς 
που την τρέφουν. 

Ο ι απαράδεκτες συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες, 
που φτάνουν μέχρι το βιασμό και τις δολοφονίες, είναι το 

αποτέλεσμα –και όχι η αιτία- της ανισότιμης θέσης της γυναίκας 
στην ταξική κοινωνία, των κοινωνικών διακρίσεων που βιώ-
νουν οι γυναίκες σε κάθε πλευρά της ζωής τους. 

Πηγάζουν από τις αξίες που «γεννά» η ίδια η φύση της σημε-
ρινής κοινωνίας: την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, 
τον ανελέητο ανταγωνισμό, τον ατομισμό, τον εγωιστικό τρό-
πο ζωής και σκέψης, που διαπερνούν και τις διαπροσωπικές, 
τις οικογενειακές σχέσεις. Σε αυτό το έδαφος αναπτύσσονται 
εχθρικές συμπεριφορές μεταξύ ανθρώπων που έχουν τα ίδια 

προβλήματα και τα ίδια συμφέροντα, ακόμα και μέσα στην οι-
κογένεια. Έτσι ξεπροβάλλει η απαξίωση της ανθρώπινης αξι-
οπρέπειας και ζωής, η επιβολή της πειθαρχίας, της υποταγής, 
οι στρεβλές αντιλήψεις περί «αφοσίωσης» της συζύγου ή της 
συντρόφου που συνδέονται με την τάση «ιδιοκτησίας» της.

Το κίνητρο του δράστη δεν είναι το φύλο του θύματος, αλλά 
η σχέση του θύματος μαζί του. Τα στρεβλά πρότυπα ανθίζουν 
όσο διαιωνίζεται η οικονομική και κοινωνική εξάρτηση ενός 
ανθρώπου από έναν άλλο στο πλαίσιο του γάμου ή του συμφώ-
νου συμβίωσης. 

Βία είναι το συνολικό τσάκισμα της εργασι-
ακής, της οικογενειακής, της προσωπικής μας ζωής, είναι η 

έλλειψη μέτρων προστασίας της υγείας και της ζωής μας, των εργα-
σιακών μας δικαιωμάτων, της μητρότητας. Βία είναι η ανεργία, οι ευ-
έλικτες εργασιακές σχέσεις που κάνουν τη ζωή μας λάστιχο, τα βάρη 
των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ που πέφτουν στις πλάτες 
μας. Βία είναι ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος και η προσφυγιά. Αυτό είναι 
το έδαφος πάνω στο οποίο ανθίζει η ενδοοικογενειακή βία, η σεξου-
αλική κακοποίηση, οι βιασμοί, ακόμα και οι δολοφονίες γυναικών. 
Ταυτόχρονα, αυτά είναι τα «δεσμά» που περιορίζουν τις δυνατότητες 
μιας γυναίκας να ξεφύγει από μία βίαιη διαπροσωπική σχέση. 

Ό σο οι όροι της ζωής και της δουλειάς μας επιδει-
νώνονται τόσο περισσότερο οι γυναίκες δυσκο-

λεύονται να σηκώσουν κεφάλι και να καταγγείλουν, να 
αντιπαλέψουν την εργοδοτική βία, αλλά και να απεγκλω-
βιστούν από παθογόνες οικογενειακές και διαπροσωπι-
κές σχέσεις. Γιατί η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών 
συνδέεται με όλες τις οικονομικές και κοινωνικές προ-
ϋποθέσεις που θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να 
ικανοποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους σε όλους τους 
τομείς της ζωής τους, να στέκονται στα πόδια τους, να εί-
ναι χειραφετημένες οικονομικά, ψυχικά, συναισθηματικά.

Η κοινωνία της εκμετάλλευσης γεννά τη βία στις διαπροσωπικές σχέσεις
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Λύνεται νομικά το ζήτημα της βίας;
Η ΟΓΕ τάσσεται αναντίρρητα υπέρ της αυστηριοποίησης 

του ποινικού πλαισίου των εγκλημάτων βίας κατά των 
γυναικών. Καταδικάζουμε κατηγορηματικά κάθε φαινόμε-
νο ατιμωρησίας ή προσπάθειας να πέσουν στα «μαλακά» οι 
δράστες. Όμως, οι όποιες αλλαγές στην ποινική νομοθεσία 
δεν εξασφαλίζουν από μόνες τους την ολόπλευρη προστα-
σία των γυναικών. 

Τ ο κίνητρο της όψιμης ευαισθησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των επιχειρηματικών ομίλων 
.... είναι ότι το «κόστος» από τη βία κατά των γυναικών υπολογίζεται πως φτάνει στα 286 δισ. ευρώ το χρόνο! 

Αποκαλυπτικό είναι το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου που επιμερίζει το «κόστος» στην υγειονομική περίθαλψη, 
την αυξημένη χρήση της ποινικής Δικαιοσύνης (αστυνομία, εισαγγελείς), τις υπηρεσίες προστασίας των παιδιών, στη 
«χαμένη παραγωγή λόγω χαμένων ημερών εργασίας» και «χαμηλότερης παραγωγικότητας».

Στην πραγματικότητα, είτε οι δολοφονίες γυναικών 
χαρακτηριστούν γυναικοκτονίες είτε όχι, η ουσία 
του προβλήματος δεν αλλάζει αν δεν υπάρξει 
ολόπλευρη κοινωνική προστασία και στήριξη 
των γυναικών, που εκτός των άλλων θα αποτρέ-
πει τους δράστες να δρουν ανενόχλητοι.

Αποκαλύπτουμε

Διεκδικούμε

Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα
ενάντια στη βία των εκμεταλλευτών μας

το κίνητρο της όψιμης ευαισθησίας Ε.Ε. και κυβερνήσεων περί βίας

Το θάρρος και η τόλμη απέναντι στη βία μπορούν να αναπτυχθούν 
στο έδαφος της συλλογικότητας, της συναδελφικότητας, της 
αλληλεγγύης. Η δράση στο γυναικείο σύλλογο, στο σωματείο 
είναι η καλύτερη «ασπίδα προστασίας» της γυναίκας για να βρει 
τη δύναμη και το κουράγιο να αλλάξει τη ζωή της μαχόμενη.

Είναι ατομικό 
ζήτημα κάθε 
γυναίκας να 
«σπάσει τη 

σιωπή» της; 

 Μέτρα στήριξης των άνεργων γυναικών (επί-
δομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέ-

σεις), των γυναικών από μονογονεϊκές και πολύτεκνες 
οικογένειες. Μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρε-
πείς μισθούς, κατοχυρωμένους από Συλλογικές Συμ-
βάσεις Εργασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα, για να μπορέσουν οι γυναίκες να σταθούν 
με αξιοπρέπεια στα πόδια τους και να πάρουν τη ζωή 
στα χέρια τους.

  Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό για τη λειτουργία των κρατικών κοινω-

νικών υπηρεσιών και υποδομών για την πρόληψη 
του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών και για 
τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες, 
τηλεφωνικές γραμμές κ.α.), με την άμεση και πλήρη 
στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό με 
μόνιμη και σταθερή εργασία χωρίς καμία εμπλοκή 
ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ. 

   Ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία και σχολές από επιστημο-
νικούς κρατικούς φορείς.
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Μ προστά στην 25η Νοέμβρη, οι 
Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ 

πήραν πολύμορφες αγωνιστικές 
πρωτοβουλίες, αποκαλύπτοντας την 
αιτία της βίας κατά των γυναικών, 
όλες τις μορφές της, αλλά και προβάλ-
λοντας τις διεκδικήσεις μας και για την 
προστασία των θυμάτων, αλλά και για 
τις προϋποθέσεις που είναι απαραί-
τητες για να μπορέσει μια γυναίκα να 
σταθεί στα πόδια της να ξεφύγει από 
μια βίαιη διαπροσωπική σχέση.  

Στόχος μας ήταν να απευθυνθού-
με πλατιά στις γυναίκες του μόχθου, 
καλώντας τες δυναμικά και μαχητικά 
στον συλλογικό αγώνα ενάντια στη βία 
των εκμεταλλευτών μας, για τη ζωή 
που έχουμε ανάγκη σήμερα, τον 21ο 
αιώνα, και τις κοινωνικές προϋπο-
θέσεις που θα μας εξασφαλίζουν όχι 
μόνο αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα, 
αλλά και ισότιμες σχέσεις συντροφι-
κότητας.

25η ΝΟΈΜΒΡΗ
Η δράση των συλλόγων και ομάδων της ΟΓΕ

 Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης 
της βίας κατά των Γυναικών 
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Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας,  εκφράζο-
ντας τη θλίψη και την οργή της για τον αδικο-

χαμένο εργάτη μετά το τραγικό εργοδοτικό έγκλη-
μα της COSCO, στις 25 Οκτώβρη στην ανακοίνωσή 
της ανέφερε : «Στεκόμαστε στο πλευρό των εργα-
ζόμενων στο λιμάνι, στο πλευρό του σωματείου 
ΕΝΕΔΕΠ και καλούμε όλες τις γυναίκες τις βιο-
πάλης που ζουν και εργάζονται στον Πειραιά να 
στηρίξουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τα 
αιτήματά τους.»

Ετσι, οι γυναίκες των συλλόγων και ομάδων 
της ΟΓΕ στο Πειραιά, βρεθήκαμε στο πλευρό των 
οικογενειών των εργαζόμενων και στο δίκαιο 
αγώνα τους απαιτώντας να ικανοποιηθούν όλα τα 
δίκαια αιτήματα των εργαζομένων στις προβλήτες 
του λιμανιού του Πειραιά, να αποδοθούν οι ευθύ-
νες για το εργατικό δυστύχημα, να παρθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα υγείας και ασφάλειας. 

Αναδείξαμε συγχρόνως  και την υποκρισία της 
μεγαλοεργοδοσίας και των  κυβερνήσεων  τους, 
που από τη μια διαχρονικά μας τσακίζουν, θεω-
ρούν την υγεία και ασφάλεια στους εργασιακούς 
χώρους «κόστος», τη μητρότητα «εμπόδιο» για την 
εργαζόμενη, έχοντας μετατρέψει την υγεία μας 
σε πανάκριβο εμπόρευμα. Και από την άλλη μας 
πετάνε ψίχουλα για να ξεχάσουμε τα  εγκλήματά 
τους. 

Τρανταχτό παράδειγμα, η ανακοίνωση της εργο-
λαβικής εταιρείας DPORT Services που συνεργά-
ζεται με την COSCO, λίγες μέρες πριν το τραγικό 
εργατικό δυστύχημα, ότι θα προσφέρει δωρεάν 
ψηφιακή μαστογραφία και διάγνωση στις συζύ-
γους των εργαζομένων της, γιατί, όπως έλεγε, 
«βρίσκεται κοντά στους εργαζομένους της και το 
αποδεικνύει έμπρακτα με κάθε ευκαιρία». 

Οι γυναίκες της ΟΓΕ στο Πειραιά, παλεύοντας 
ανυποχώρητα για τις ανάγκες και τα δικαιώματα 
των γυναικών του μόχθου, συνεχίζουμε να είμα-
στε στο πλευρό των εργαζομένων στο κάτεργο της 
COSCO, δίπλα στις γυναίκες και τα παιδιά τους, 
ανοίγοντας την αγωνιστική αγκαλιά μας με ουσι-
αστική αλληλεγγύη. Συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα 
και στην κλιμάκωση του αγώνα τους για υπογρα-
φή ικανοποιητικής ΣΣΕ για να κατοχυρώσουν τα 
αιτήματά τους  για τη ζωή που αξίζει στους ίδιους 
και τις οικογένειές τους.

ΣΥΛ ΛΟΓ ΟΙ  Γ Υ ΝΑ Ι Κ Ω Ν  Π Ε Ι ΡΑ Ι Α ,  Κ Ε ΡΑΤ Σ Ι Ν ΙΟΥ-Δ ΡΑ Π Ε Τ Σ Ω ΝΑ Σ , 
Π Ε ΡΑ Μ ΑΤ ΟΣ ,  Ν Ι Κ Α Ι Α Σ ,  ΚΟΡΥΔ Α Λ ΛΟΥ,  ΟΜ Α Δ Α  Σ Α Λ Α Μ Ι ΝΑ Σ

Με αφορμή τη δράση για την αλληλεγγύη στο πλευρό 
των εργαζομένων της Cosco και των οικογενειών τους
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Λίγα λόγια για τον συγγραφέα…

Ή ρθε στον κόσμο δουλοπάροι-
κος και πέθανε στα 44 χρόνια 

του από φυματίωση. Έζησε έντονα 
την αποτελματωμένη ζωή της ρω-
σικής επαρχίας, την αμάθεια και 
την εγκαρτέρηση της αγροτιάς, είδε 
από κοντά τις τραγωδίες της ζωής 
των μουζίκων. Μεγάλωσε μέσα στη 
σήψη, με μια εποχή που η δουλεία 
είχε καταργηθεί, όχι όμως και οι 
δούλοι. 

Εκτός από θεατρικός συγγραφέας, 
διακρίθηκε και σαν διηγηματογρά-
φος, ανάγοντας σε τέχνη μοναδική 
το σύντομο διήγημα. Η αρχή έγινε 
το 1880, με τη δημοσίευση μικρών 
διηγημάτων στα μοσχοβίτικα σατιρι-
κά φύλλα. Οι σατιρικές ιστοριούλες 
έπρεπε να είναι σύντομες, επειδή ο 
χώρος της εφημερίδας ήταν ελάχι-
στος και προϋπόθεση για τη δημο-
σίευσή τους ήταν η λακωνικότητα. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες ανα-
πτύχθηκε το «τσεχωφικό στιλ», το 
σύντομο, λακωνικό, συμπυκνωμένο 
αφήγημα. 

 «Ο Τσέχωφ ανακάλυψε καινούρ-
γιους εκφραστικούς τρόπους, από-
λυτα καινούργιους για όλο τον κόσμο. 
Είναι ο Πούσκιν του πεζού λόγου» 
(Λέων Τολστόι). 

Τραγικός, μαζί και σατιρικός, απο-
κάλυψε, άλλοτε με συγκινητική τρυ-
φερότητα κι άλλοτε με χιουμοριστική 
διάθεση, τις πιο σκοτεινές και τις πιο 
ευαίσθητες γωνιές της ανθρώπινης 
ψυχής στην προεπαναστατική Ρωσία. 

«Ο Τσέχωφ παίρνει εχθρική στάση 
μπροστά σε κάθε μικρότητα. Την τσά-
κιζε με τον πικρό χλευασμό του, την 
απογύμνωνε χωρίς οίκτο. Την ξεσκέ-
παζε, δείχνοντάς σου τη μούχλα εκεί 
όπου έβλεπες πρωτύτερα τάξη, άνεση, 
καθωσπρεπισμό…» (Μαξίμ Γκόρκι). 

Πίστευε με όλη του την ψυχή στο 
μεγαλείο και το μέλλον του ανθρώ-
που: «Από παιδί είχα εμπιστοσύνη 
στην πρόοδο και δεn μπορούσα να 
κάνω αλλιώς, γιατί η διαφορά ανά-
μεσα στην εποχή που δεχόμουν 
καμτσικιές και στην εποχή που δεn με 
μαστίγωναν είναι τεράστια… Κάτι επα-

ναστατεί μέσα μου. Το μυαλό μου και 
η αίσθηση της δικαιοσύνης μου λένε 
πως στον ατμό και τον ηλεκτρισμό 
υπάρχει περισσότερη αγάπη για τον 
άνθρωπο παρά στην αγνότητα και τη 
νηστεία»… (Αντόν Τσέχωφ)

Σ τη δενδροστοιχία φάνηκε ένας άνθρωπος με ψηλό 
ανάστημα, με γκρίζα γενειάδα, που φορούσε ένα ψά-

θινο καπέλο. Όταν έφτασε κοντά στην πριγκίπισσα, έβγαλε 
το καπέλο του, υποκλίθηκε και, από τη λεπτή μύτη του και 
τη φαλάκρα του, αναγνώρισε η πριγκίπισσα το γιατρό Ιβά-
νοβιτς, που ήταν στην υπηρεσία της πριν 5 ή 6 χρόνια. 

Θυμήθηκε ότι τον περασμένο χρόνο είχε μάθει πως πέ-
θανε η γυναίκα του και θέλησε να του εκφράσει τη συμπά-
θειά της, να τον παρηγορήσει. 

«Γιατρέ, δεν θα με γνωρίζετε, ασφαλώς;…» είπε μ’ ένα 
χαριτωμένο χαμόγελο… «Από πόσον καιρό τώρα δεν 
έχουμε συναντηθεί. Πέντε χρόνια!... Θα μάθατε ασφαλώς 
ότι παντρεύτηκα… Από κόμισσα έγινα πριγκίπισσα… Θα 
ακούσατε ασφαλώς ότι καταστράφηκα σχεδόν. Τα χρέη 

του συζύγου μου με ανάγκασαν να πουλήσω τα κτήματά 
μου στην Ντούμπανκα, το Κυριάκοβο και το Σοφίνο. Δεν 
μου μένει παρά μόνο το Μπαράνοβο και το Μικάλτσιβο… 
Πόσες μεταβολές, πόση δυστυχία, πόσα σφάλματα…»

«Μάλιστα, πριγκίπισσα, πολλά σφάλματα… Για να είμαι 
ειλικρινής, πάει πολύς καιρός που περίμενα την ευκαιρία 
να τα πω όλα, όλα… Θέλω να σας πω ότι κοιτάζετε όλο 
τον κόσμο με το ύφος του Ναπολέοντος από το ύψος του 
θρόνου σας. Αλλά ο Ναπολέων είχε τουλάχιστον μια ιδέα, 
ενώ εσείς, εκτός από την αηδία για τον κόσμο, δεν νιώθετε 
τίποτε άλλο…»

«Εγώ, αηδία για τους ανθρώπους;…» είπε η πριγκίπισσα 
μ’ ένα χαμόγελο, αφού σήκωσε τους ώμους από έκπληξη.

«Μάλιστα, εσείς… Στο Μικάλτσιβο ζουν ζητιανεύοντας 

Γνωρίζοντας τον Τσέχωφ

Η πριγκίπισσα
διήγημα του Α. Π. Τσέχωφ (απόσπασμα)
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τρεις άνθρωποι, που άλλοτε είχατε στην υπηρεσία σας, και 
τυφλώθηκαν στην κουζίνα σας από τη λάβρα του φούρ-
νου… Με συγχωρείτε, εκφράζομαι χωρίς μέθοδο, αλλά 
αυτό δεν έχει σημασία. Στον κύκλο σας δεν θεωρούν σαν 
ανθρώπους όσους ανήκουν σε άλλη τάξη. Ακόμη και αυ-
τούς τους πρίγκιπες, αυτούς τους κόμητες και αυτούς τους 
αρχιεπισκόπους που σύχναζαν στο σπίτι σας τους θεωρού-
σατε σαν διακοσμητικά στοιχεία και όχι σαν ζωντανά όντα… 
Αλλά το κυριότερο… αυτό που με κάνει να επαναστατώ 
περισσότερο είναι το ότι έχετε περισσότερο από ένα εκα-
τομμύριο περιουσία και όμως δεν κάνατε τίποτε για τους 
ανθρώπους, τίποτα απολύτως.»

Η πριγκίπισσα έμεινε καθισμένη, έκπληκτη, ταραγμένη, 
προσβλημένη, χωρίς να ξέρει τι ν’ απαντήσει ή ποια στάση 
να κρατήσει. Ποτέ δεν της είχαν μιλήσει μ’ αυτό το ύφος. 

«Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι αλήθεια!...» είπε με μια χα-
μηλή και ικετευτική φωνή «Βοήθησα πολύ τους ανθρώ-
πους, το ξέρετε και σεις το ίδιος.» 

«Αρκετά!» ξεφώνισε ο γιατρός «Πώς είναι δυνατό να συ-
νεχίζετε να θεωρείτε τη φιλάνθρωπη δραστηριότητά σας 
σαν κάτι σοβαρό και ωφέλιμο και όχι σαν μια κωμωδία 
κατάλληλη για μαριονέτες;… Ας πάρουμε εκείνο το ίδρυμά 
σας –πώς το ονομάζετε;– το άσυλο για τις γριές που δεν 
έχουν οικογένεια, όπου με είχατε υποχρεώσει να εργαστώ 
σαν διευθύνων γιατρός και στο οποίο είχατε τον τίτλο της 
τιμητικής τροφίμου. Θεέ μου, τι ωραίο ίδρυμα! Το σπίτι ήταν 
χτισμένο με ωραία παρκέ και μια στέγη πολυτελή. Είχαν 
μαζέψει εκεί μέσα από τα χωριά μερικές γριές και τις είχαν 
υποχρεώσει να κοιμούνται κάτω από λινές κουβέρτες και 
σεντόνια ολλανδέζικα και να τρώνε ζαχαρωτά. Ήταν ένα 
παιχνίδι! Οι υπάλληλοι κλείδωναν τις κουβέρτες και τα σε-
ντόνια για να μην τα λερώνουν οι τρόφιμες, έτσι κοιμούνταν 
καταγής… Δεν τολμούσαν ούτε να καθίσουν στο κρεβάτι 
τους ούτε να φορέσουν τις νυχτικιές τους ούτε να πατήσουν 
πάνω στο γυαλισμένο παρκέ. Όλα ήταν φυλαγμένα για να 
χρησιμοποιηθούν μόνο στην επίδειξη, ενώ οι τρόφιμες 
έτρωγαν και ντύνονταν όπως μπορούσαν… και παρακα-
λούσαν μέρα νύχτα το θεό να τις βοηθήσει να φύγουν όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα απ’ αυτή τη φυλακή, να ξεφύγουν 
από τα νύχια εκείνων που τις φύλαγαν…

»Και το σχολείο;… Θα πρέπει να θυμάστε που θελήσατε 
κάποτε να διδάξετε εσείς η ίδια τα παιδιά των χωρικών!... 
Θα πρέπει να είσαστε μια περίφημη δασκάλα, αφού όλα τα 
μαθητούδια το ’βαλαν στα πόδια και χρειάστηκε να τα κα-
λοπιάσουν όλη την ημέρα μετά για να γυρίσουν στο σπίτι 
τους… Θα θυμάστε ακόμη ότι είχατε επιχειρήσει να δώσετε 
το γάλα στα μικρά των εργαζόμενων γυναικών… Τριγυ-
ρίζατε στα χωριά και παραπονιόσαστε πως δεν υπήρχαν 
μικρά για να τα περιποιηθείτε – επειδή οι μητέρες τα έπαιρ-
ναν μαζί τους στα χωράφια. Έτσι, ο δήμαρχος τις πρόσταξε 
ν’ αφήνουν τα μωρά τους για να ικανοποιηθεί το γούστο 
σας… Όλες απόφευγαν τις ευεργεσίες σας όπως αποφεύ-
γει τη γάτα ο ποντικός. Και γιατί;… Όχι επειδή οι άνθρωποι 
είναι αγνώμονες ή αμόρφωτοι, όπως θέλατε να πιστεύε-
τε πάντοτε, αλλά επειδή μέσα σε όλες αυτές τις φαντασι-
οπληξίες σας –συγχωρείστε μου την έκφραση αυτή– δεν 

υπήρχε ούτε ίχνος αγάπης και ευσπλαχνίας! Ήταν καθαρά 
μια επιθυμία διασκέδασης με ζωντανές κούκλες και τίποτα 
παραπάνω!...»

«Φύγε!» είπε κλαίγοντας η πριγκίπισσα και σήκωσε τα 
χέρια ψηλά, σαν να ’θελε να προστατέψει το κεφάλι της από 
τα χτυπήματα. 

«Έτσι ακριβώς συμπεριφέρεστε σ’ εκείνους που βρίσκο-
νται στην υπηρεσία σας!» συνέχισε ο γιατρός αγαναχτι-
σμένος. «Δεν τους θεωρείτε ούτε τους μεταχειρίζεστε σαν 
ανθρώπους, αλλά όπως τους τελευταίους από τους αλή-
τες του κόσμου. Γι’ αυτό θα ήθελα να μου επιτρέψετε να 
ρωτήσω γιατί μ’ απολύσατε. Δέκα χρόνια υπηρέτησα τον 
πατέρα σας και σας τίμια. Χωρίς να ξέρω τι θα πει γιορτή, 
τι θα πουν διακοπές, απόκτησα την εκτίμηση και τη στορ-
γή των ανθρώπων όλης της περιοχής. Και ξαφνικά, μια 
ωραία πρωία μού αναγγέλλουν ότι δεν βρίσκομαι πια στην 
υπηρεσία σας! Μέχρι σήμερα δεν κατάλαβα γιατί… Έμαθα 
εκ των υστέρων ότι η γυναίκα μου, κρυφά από μένα, είχε 
έρθει τρεις φορές να μεσολαβήσει και δεν καταδεχτήκατε 
ούτε μια φορά να τη δεχτείτε. Μου είπαν ότι ώρες έκλαι-
γε στους διαδρόμους σας. Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ 
αυτό της μακαρίτισσας!...»

Μετάφραση: Κυριάκος Σιμόπουλος
Επιμέλεια: Εύη Κοντόρα

Πορτρέτο της πριγκίπισσας Ζηναΐδας Γιουσούποβα από τον 
Κονσταντίν Μακόφσκι (Konstantin Makovsky)

Πολλά μέλη της ρωσικής αριστοκρατίας συνήθιζαν να απεικονί-
ζονται στα πορτρέτα τους με ενδυμασίες παλιότερων εποχών
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ΕΝΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ.. .

Η τελευταία Νύχτα του χρόνου
Σούρουπο: Να τη, άρχισε σιγά σιγά να 

απλώνει το μαύρο πέπλο της, καθώς 
ο ήλιος αποκοιμιέται στην αγκαλιά 

της γης. Να τη, το ίδιο βελούδινη 
πέφτει κι απόψε, όπως κάθε 

χρόνο τέτοια μέρα. Πόσο επι-
βλητική, πόσο τρανή!

Κουκουβάγια: Σιγά Σού-
ρουπο, τί διαφορά έχει από 
τις άλλες Νύχτες; Απλώς εί-
ναι η τελευταία του χρόνου.

Σούρουπο: Όχι δα κυρά Κου-
κουβάγια. Δεν είναι απλά μια 

νύχτα όπως οι άλλες. Είναι μια 
Νύχτα ξεχωριστή! Μη με ρωτάς 

να σου πω τί είναι αυτό που με κά-
νει να την ξεχωρίζω από τις μικρότερες 

αδερφές της. Είναι κάτι απροσδιόριστο. Εί-
ναι το απαλό μαύρο βελούδινο φόρεμά της, είναι τα 

μαύρα πέπλα της, είναι τα λαμπερά αστέρια και το χλωμό φεγ-
γάρι που τη συνοδεύουν; Μα πιο πολύ απ’ όλα είναι η ματιά της. 
Όταν κοιτάζει από ψηλά κάτω στη γη τους ανθρώπους, ψάχνει 
να δει κάτι πέρα από την εξωτερική εμφάνισή τους. Κοιτάζει να 
δει τη θλίψη τους, το παράπονό τους, τι είναι αυτό που μπορεί 
να τους απασχολεί. Μα να τη, καταφτάνει πεζή στην πόλη μας.

Κουκουβάγια: Έχεις δίκιο Σούρουπο. Φτάνει η παινεμένη σου, 
όμορφη αλλά και μελαγχολική.

Σούρουπο: Βρε καλώστηνε! Μεγάλη μου χαρά που σας συνα-
ντώ ξανά, ωραία μου κυρία.

Νύχτα: Γεια και σε σένα καλό μου Σούρουπο, γεια και χαρά 
σου σοφή μου κυρά Κουκουβάγια.

Σούρουπο: Πάντα μελαγχολική. Δεν χαίρεσαι κυρά μου που 
είσαι η μια και μοναδική, η πιο μεγαλοπρεπής Νύχτα του χρό-
νου; Αυτή για την οποία οι άνθρωποι ετοιμάζουν τις μεγαλύτε-
ρες γιορτές;

Νύχτα: Αχ βρε ευγενικό μου Σούρουπο, τα ίδια μου λέει και το 
Φεγγάρι, τα αστέρια, ο Ουρανός, οι άλλες Νύχτες.

Σούρουπο: Γιατί κυρά μου, άδικο έχουν; Άσε που ο ερχομός 
σου είναι το πιο πολυσυζητημένο κοσμικό γεγονός. Όλοι μι-
λούν με σπουδαία λόγια για την άφιξή σου: Στα κανάλια, στις 
εφημερίδες.

Νύχτα: Και τί λένε; Έτσι, για να ‘χουμε καλό ρώτημα.

Σούρουπο: Λένε πολλά και σπουδαία και ότι όσο κρατάς στον 
ουρανό θα είσαι η πιο φωταγωγημένη, θα ακουστούν οι ομορ-
φότερες μουσικές και θα ειπωθούν οι πιο περίτεχνες ευχές! Γι’ 
αυτό σου λέω, κυρά μου, πάψε να είσαι θλιμμένη.

Νύχτα: Δεν μου λες βρε καλό μου Σούρουπο, θαρρείς τυχαία 
έχει γραφτεί εκείνο το τραγούδι που λέει:  «Ρώτα τη νύχτα να 
σου πει».

Δεν αναρωτήθηκες γιατί ο ποιητής λέει ειδικά «ρώτα τη Νύ-
χτα»; Γιατί εμείς, Σούρουπο, στεκόμαστε στον ουρανό και βλέ-
πουμε κάτω στη γη τους ανθρώπους και τις δυσκολίες τους. Κι 
εγώ Σούρουπο –ένας λόγος παραπάνω– είμαι καταδικασμένη 
να βλέπω με τόσα φώτα, λαμπάκια και λαμπιόνια που θα ανά-
ψουν απόψε – από όλες τις άλλες Νύχτες του χρόνου «όσους 
χάνονται και όσους λησμονιούνται». Είμαι καταδικασμένη να 
βλέπω την ώρα που ο Παλιός Χρόνος δίνει τη θέση του στο 
Νέο Χρόνο αυτούς που δεν μπορώ να βοηθήσω… Να, κοίτα 
Σούρουπο, κοίτα εκεί κάτω εκείνο το μικρό παιδί.

Σούρουπο: Πώς λάμπουν τα καστανά του μάτια!

Νύχτα: Είναι ο Οσλάν. Δεν γεννήθηκε σε αυτήν την πόλη, εί-
ναι μετανάστης. Κοίτα το σπίτι του, είναι χαμηλό και τα ξύλινα 
παραθυρόφυλλα του φθαρμένα. Όταν το 
βλέπεις τρομάζεις, λες, δεν μπορεί να 
μένουν άνθρωποι μέσα εκεί. Τα έπιπλα 
λιγοστά. Κανένα στολίδι, κανένα παιχνίδι. 
Στη γωνιά υπάρχει μια παλιά ξυλόσομπα 
από ώρα σβηστή. Και το χειρότερο απ’ όλα, 
είναι η τρίτη χρονιά που ο Οσλάν πηγαί-
νει στο σχολείο της πόλης και ακόμη δεν 
καταφέρνει να γράψει ούτε το όνομά του 
σωστά. Ποιος θα βοηθήσει αυτό το παιδί; 
Ο πατέρας του μιλάει ελάχιστα τη γλώσ-
σα, φεύγει το πρωί και γυρίζει το βράδυ. 
Η μητέρα του, επίσης μιλάει ελάχιστα έως 
καθόλου τη γλώσσα.

Σούρουπο: Γι’ αυτό σκας καλή μου Νύχτα, 
θα το βοηθήσουν οι συνάνθρωποί του στην 
πόλη.

Νύχτα: Ναι, τώρα σώθηκε! Οι άνθρωποι στην 
πόλη έχουν τα προβλήματά τους. Για στήσε λίγο το 
αυτί σου να τους ακούσεις να μιλάνε. Στο λεξιλόγιό 
τους επικρατούν λέξεις φρικτές. Ανεργία, απόλυ-
ση, φτώχεια, φόροι, αναστολή εργασίας, επιδόματα 
ανεργίας, συσσίτια (προσφορά τάχα μου μεγαλοε-
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φοπλιστών), πόλεμος, κλειστές δομές για πρόσφυγες και με-
τανάστες. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια φοβερή παν-
δημία θερίζει, μιας και τα νοσοκομεία δε θωρακίστηκαν, γιατί 
τα κέρδη των λίγων έχουν μεγαλύτερα αξία από την ίδια την 
ανθρώπινη ζωή.

Κουκουβάγια: Δεν έχεις κι άδικο κυρά μου. Οι άνθρωποι εκεί 
κάτω πνίγονται. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς αγωνίζονται και 
διεκδικούν τα όνειρά τους. Μιλάνε για αλληλεγγύη, υγεία δη-
μόσια και δωρεάν, δουλειά για όλους (όχι απασχολησιμότητα 
και κολοκύθια), ελεύθερο χρόνο για την οικογένειά τους, σχο-
λεία για να μορφώνονται τα παιδιά τους, χώρους πρασίνου και 
αναψυχής. Κείνοι που κυβερνούν για λογαριασμό των λίγων 
παίρνουν μέτρα καταστολής για να τους κάνουν κι αυτούς να 
σωπάσουν. Αυτοί, λοιπόν, κυρά μου, αυτοί μπορούν να βοη-
θήσουν τον Οσλάν. Κι έτσι κι εσύ να φύγεις μια φορά από τον 
ουρανό της πόλης μας ευχαριστημένη. Αυτές τις μέρες μάζευ-
αν με τα σωματεία και τους φορείς τους τρόφιμα και παιχνίδια. 

Νύχτα: Πράγματι, καλό μου Σούρουπο, αν έβλεπα τον Οσλάν 
χαρούμενο, θα έφευγα ικανοποιημένη και θα έδινα με χαρά 
τη θέση μου στον Ήλιο. Πώς θα τα καταφέρουμε όμως; Αυτή 
την ώρα όλοι είναι μέσα σε ένα αυτοκίνητο και θέλουν όσο πιο 
γρήγορα να φτάσουν σπίτι τους, είναι κουρασμένοι, δεν μπο-
ρούν να σκεφτούν τους άλλους. Τώρα χρειαζόμαστε έναν πεζό, 
τώρα που ο Οσλάν βοηθάει τον πατέρα του να κόψουν εκείνο 
το δέντρο που έριξε κάτω ο Βοριάς.

Σούρουπο: Μα να, κοίτα εκεί κάτω εκείνη τη γυναίκα, είναι η 
Σελοίνα που είναι πάντα πεζή και το κυριότερο είναι από εκεί-
νους τους ανθρώπους που σου έλεγα νωρίτερα. Αυτή μπορεί 
να βοηθήσει τον Οσλάν, τον γνωρίζει ήδη από το σχολείο.

Νύχτα: Σούρουπο, έχεις δίκιο, έχει σταματήσει ήδη για να τους 
καλησπερίσει. Της δείχνουν το σπίτι τους. Κάτι μου λέει ότι σή-
μερα θα φύγω ευτυχισμένη από την πόλη σας.

Η Σελοίνα φεύγει, αλλά σε μια ώρα επιστρέφει στο σπίτι του 
Οσλάν με συναγωνίστριές της από το δρόμο. Έχουν μαζί τους 
τρόφιμα, κουβέρτες, παιχνίδια και στολίδια. Η μητέρα του και ο 
Οσλάν επιτέλους γελούν. Τώρα γελούν όλοι!

Αίφνης το θλιμμένο πρόσωπο της Νύχτας λάμπει κι αυτό, 
γελά κι αυτή με την καρδιά της. Απόψε θα μείνει στην ιστο-
ρία όχι μόνο ως η τελευταία του χρόνου αλλά και ως η 
ομορφότερη!

Νύχτα: Ελάτε αστέρια μου λάμψτε απόψε με όλη σας 
τη δύναμη. Έλα κι εσύ Φεγγάρι μου, βάλε το γιορτινό 
σου χρώμα, εκείνο το βαθύ γλυκό πορτοκαλί. Απόψε 
γιορτάζουμε! Απόψε πήρα το πιο σπουδαίο δώρο: Ένα 

παιδί θα κοιμηθεί χαρούμενο στην αγκαλιά μου!

Κουκουβάγια: Χαίρομαι κυρά μου που σε βλέπω 
να γελάς ,ωστόσο τα βάσανα των ανθρώπων δεν 

τελειώνουν εδώ.

Νύχτα: Έχεις δίκιο καλή μου, σοφή μου Κουκουβάγια. Σάμπως 
αυτές τις γιορτάρες μέρες τόσοι άνθρωποι δεν μαζεύουν τρό-
φιμα και χρήματα και φέτος και κάθε χρόνο; Τα βάσανα όμως 
των ανθρώπων τελειωμό δεν έχουν. Και να πεις ότι δεν είναι 
απλά αυτά που θέλουν: Σπίτι, τροφή, υγεία, μόρφωση, δουλειά.

Κουκουβάγια: Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μαζεύουν τρόφι-
μα γι’ αυτούς που αδικήθηκαν περισσότερο, μόνο ορισμένοι, 
όμως, από αυτούς παλεύουν «για το απλό, που είναι δύσκολο 
να γίνει». Κι αυτοί είναι που αναδεικνύουν τις αιτίες των πολέ-
μων και του ξεριζωμού και αγωνίζονται και διεκδικούν...
Νύχτα: Τέτοιοι άνθρωποι είναι όπως εκείνες οι γυναίκες, να, 
κοίτα τες κάτω στο δρόμο με τα πανό και τις σημαίες που γρά-
φουν ΟΓΕ. Από πού αντλούν την ορμή τους;

Ποιητής: 
«Την ορμή που έχουμε στη δύναμή μας
την έχουμε εμείς όχι απ’ την ντουμανιασμένη υπόσχεση κάποιου 

ανθρώπου της θρησκείας
μήτε απ’ τη λαύρα κάποιου ονείρου που καίει μια καρδιά.
Την έχουμε μονάχα από κείνη την ασυγκράτητη πορεία της 

ιστορίας 
Εκείνοι που θα τα βάλουνε μαζί μας θα πει πως τα βάλανε 

ενάντια στους αιώνιους νόμους της κίνησης μες στην ύλη της 
πορείας των λαών.

Στάση δεν υπάρχει. Υπάρχει κίνηση. Το σήμερα για το αύριο 
οδεύει,  
το αύριο γκρεμίζει το σήμερα κι αυτό αδιάκοπα κυλά, κυλά, 
κυλά. 

Eίμαστε εμείς η οργανωμένη μιλιά τούτης της πορείας  
που αδιάκοπα κυλά, γκρεμίζει και χτίζει. 

Είμαστε εμείς που ταιριάζουμε τα βήματά μας στην πορεία της 
ιστορίας 

Εμείς που σφυροκοπάμε του ιμπεριαλισμού τα θεμέλια που 
βουλιάζουν. 

Εμείς που χτίζουμε το αύριο.» 
(Ναζίμ Χικμέτ)

Δέσποινα Σαρρή
Σύλλογος γυναικών Μενιδίου

49



Γράμμα από τον Άγιο Βασίλη
Αγαπημένα μου παιδιά, 
Δεν μπορώ να έχω παράπονο, κάθε χρόνο παίρνω πολλά 
γράμματα κοριτσιών και αγοριών από κάθε γωνιά της γης. 
Αρκετά από αυτά είναι τρυφερά, γεμάτα αγάπη. Όμως, δεν εί-
ναι πάντα εύκολο να σας φέρνω τα δώρα που επιθυμείτε κι 
όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και δυσκολότερο. Πολλές 
φορές στα γράμματά σας με ρωτάτε για την υγεία μου και μου 
εύχεστε να είμαι πάντα καλά. Δυστυχώς, δεν είμαι και τόσο 
καλά... Μπορώ να είμαι καλά, όταν υπάρχουν παιδιά που υπο-
φέρουν από την πείνα, τις αρρώστιες και τους πολέμους;… 

Έτσι, αρκετές φορές δεν καταφέρνω ούτε να φτάσω στον προ-
ορισμό μου, είτε γιατί γίνεται πόλεμος είτε γιατί υπάρχουν άλλα 
εμπόδια που δυσκολεύουν το ταξίδι μου. Πώς είναι δυνατό να 
ξέρω πού θα παραδώσω τα δώρα, όταν τα σπίτια κάποιων 
παιδιών έχουν βομβαρδιστεί;… Σε ποιο μέρος του κόσμου να 
ψάξω, όταν έχουν φύγει από τη χώρα τους, όπου δεν υπάρχει 
πια ούτε σχολειό ούτε τροφή και νερό εξαιτίας του πολέμου;… 
Με τι τρόπο ν’ ανακαλύψω τα ίχνη τους, όταν οι πρόσφυγες 
διώχνονται από παντού, καταδικασμένοι να τριγυρνάνε μέσα 
στα κρύα δάση ή να θαλασσοδέρνονται στις φουρτουνιασμέ-
νες θάλασσες;… Είναι απλό πράγμα να επισκεφτώ τις σύγ-
χρονες φυλακές που κατασκευάζουν τώρα τελευταία για τους 
πρόσφυγες, λες και δεν είναι κανονικοί άνθρωποι παρά μόνο 
αριθμοί;…

Μερικά από τα γράμματα που παίρνω με θλίβουν όσο δεν 
μπορείτε να φανταστείτε…

Ο Μαχμούτ, πρόσφυγας τρία χρόνια μαζί με τους γονείς του, 
δεν είναι σίγουρος πως υπάρχω. Παρακάλεσε μια συμμα-
θήτριά του να προσθέσει την ερώτησή του στο γράμμα της, 
ελπίζοντας να του απαντήσω. Η Μανίζχα επιθυμεί να βρεθεί 
τρόπος να μεταναστεύσει, όχι γιατί δεν αγαπάει τη χώρα της, 
αλλά επειδή εκεί η ζωή για τα κορίτσια (και όχι μόνο!) έχει γί-
νει ακόμα πιο δύσκολη κι επικίνδυνη από πριν. Ο Σαλάχ θέλει 
να πάει στο σχολείο, αλλά δεν ξέρει τη γλώσσα και δεν είναι 
βέβαιος αν θα τον καλοδεχτούν. Η Νταμλά ανησυχεί για τον 
αδερφό της, που έμεινε στην πατρίδα της και δεν έχει καθόλου 
νέα του. Η Αζίζα αναρωτιέται αν είμαι το κατάλληλο πρόσωπο 
για να πραγματοποιήσω τη μεγαλύτερη ευχή της: να επιτρέ-
ψουν στη μισή οικογένειά της, που μόλις έφτασε σε μια χώρα, 
να ενωθεί με την άλλη μισή, που βρίσκεται από καιρό σε μιαν 
άλλη… 

Πόσες απορίες… Πόσες ανάγκες… Πόσες ευχές…

Έχω περπατήσει πολύ μέσα στο χρόνο κι έχω πάρει πολλές 
μορφές. Έχω παρακολουθήσει ν’ αλλάζουν οι αιώνες, τα χρό-
νια, οι εποχές… Ο κόσμος ο ίδιος άλλαξε πολύ, όχι όμως σ’ 
αυτά που πραγματικά θα ’πρεπε ν’ αλλάξουν – εξακολουθεί να 
είναι γεμάτος πολέμους, αδικία, πείνα, φτώχεια. Ίσως νομίζετε 
ότι αρκεί να είναι φιλάνθρωποι όσοι έχουν πολλά λεφτά, για να 
μην δυστυχούν εκείνοι που δεν έχουν καθόλου, αλλά δεν εί-
ναι έτσι. Η φτώχεια, η πείνα, η αδικία και ο πόλεμος έχουν μία 
συγκεκριμένη αιτία, ίδια και για τις τέσσερις αυτές δυστυχίες. 
Μόνο όταν εξαφανιστεί η αιτία τους θα πάψουν να γεννιούνται 
και να ξαναγεννιούνται διαρκώς αυτές οι δυστυχίες. Δηλαδή, 
όταν δεν θα μπορούν πια κάποιοι άνθρωποι να εκμεταλλεύο-
νται άλλους ανθρώπους. Αυτό θα γίνει αν ενώσουν τη θέληση 
και τη δράση τους πολλοί άνθρωποι μαζί. Τότε και μόνο τότε 
θα τελειώσουν και οι πόλεμοι και η προσφυγιά, γιατί μονάχα 
με τις ευχές ούτε έρχεται ούτε μένει για πολύ η ειρήνη. Για 
να στεριώσει και να μακροημερεύσει, χρειάζεται να παλεύετε 
κάθε μέρα.

Είμαι όμως βέβαιος πως οι άνθρωποι της δουλειάς, αργά ή 
γρήγορα, θα θυμηθούν ότι στη ζωή όλα κερδίζονται με σκλη-
ρούς κι επίμονους αγώνες και θα καταργήσουν όσα και όσους 
τους βλάπτουν και τους αδικούν. Εσείς, τα σημερινά παιδιά, 
είστε προορισμένα –κι ας μην το υποψιάζεστε ακόμα– να 
γκρεμίσετε τον σάπιο κόσμο της αδικίας και της εκμετάλλευ-
σης και να χτίσετε ένα φωτεινό μέλλον, όπου όλοι θα δουλεύ-
ουν κι όλοι θα απολαμβάνουν τους καρπούς των κόπων τους. 
Δεν θα είναι εύκολο αυτό. Τίποτα δεν έρχεται από μόνο του και 
θα χρειαστούν θυσίες για το χτίσιμο του μελλοντικού κόσμου. 
Θα έχετε όμως το προνόμιο, παρά τις δυσκολίες, να ζήσετε τα 
μεγάλα γεγονότα της εποχής σας και να συμβάλετε σε αυτά. 

Έχω ζήσει τόσους αιώνες… Δεν θα καταφέρω να ζήσω και 
μέχρι τότε;… Το ελπίζω! Σε αυτόν τον καινούργιο κόσμο, που 
θα είναι αλλιώτικος από το σημερινό κι όμορφος για όλα τα 
μελλοντικά παιδιά, είμαι σίγουρος ότι θα έχω μία ξεχωριστή 
θέση. Και θα σας επισκέπτομαι όχι πια σαν μία αινιγματική φι-
γούρα που άλλοι την πιστεύουν κι άλλοι όχι, αλλά σαν αυτό 
που πραγματικά είμαι: η στιγμή της χαράς και της ελπίδας που 
φωτίζει τις γιορτινές μέρες σας – μ’ άλλα λόγια, ένας απλός 
γέροντας που μοιράζει ευχές και δώρα σε όλους!

Ο δικός σας Αϊ-Βασίλης
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