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Συνεχίζουμε ασυμβίβαστα στο δρόμο του αγώνα

Για τη γυναικεία ισοτιμία και τις σύγχρονες ανάγκες μας

159 χρόνια πριν, στις 8 Μάρτη 1857, οι ράφτρες
κι οι υφάντρες της Ν. Υόρκης βγήκαν στους δρό-
μους διεκδικώντας ανθρώπινες συνθήκες εργασίας
και ίση αμοιβή με τους άντρες συναδέλφους τους.
Σήκωσαν ανάστημα απέναντι στη βαρβαρότητα της
εκμετάλλευσής τους, που δεν τους άφηνε χρόνο να
δουν τα παιδιά τους…

Σήμερα, 8 Μάρτη 2016, εμείς οι γυναίκες των
λαϊκών οικογενειών χρειάζεται να ακολουθήσουμε
το αγωνιστικό τους παράδειγμα…

Συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα διεκδι-
κώντας όλα όσα μας ανήκουν και μας στερούν
ΕΕ και κυβερνήσεις.

Σήμερα τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγ-
ματα μας δίνουν τη δυνατότητα να ζούμε όλες μια
αξιοπρεπή ζωή, με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας
στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο, στην κοινω-
νική προστασία της μητρότητας.

Τι μπαίνει εμπόδιο; Η πολιτική ΕΕ και κυβερνή-
σεων που χτίζει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομί-
λων στα ερείπια των δικών μας δικαιωμάτων. 

Νέα γυναίκα,
Κάποια στιγμή θα σκεφτείς «Πότε θα γίνω

μάνα;»… Σήμερα μας λένε ότι είμαστε «ελεύθερες»
να αποφασίσουμε πότε, πώς θα γίνουμε μητέρες.
Είναι έτσι;

«Ελευθερία» δεν είναι οι προτάσεις μεγάλων επι-
χειρήσεων προς τις εργαζόμενες να « βάλουν στο
ψυγείο» τη δημιουργία οικογένειας

«Ελευθερία» δεν είναι οι κίνδυνοι που αντιμετω-
πίζουν χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο είτε με
τις επεμβάσεις στείρωσης, είτε με τους περιορι-
σμούς στο δικαίωμα των γυναικών απέναντι στην
έκτρωση. 

«Ελευθερία» δεν είναι να έχουμε την αποκλει-
στική ευθύνη ως μητέρες για τη φροντίδα των παι-
διών, των ηλικιωμένων, του ατομικού νοικοκυ-
ριού. 

4 Μας καταδικάζει στην ανεργία, στην ανασφάλιστη και κακο-
πληρωμένη δουλειά, στη μερική και εκ περιτροπής απασχό-
ληση. Θέλουν να ζούμε με ψίχουλα!

4 Έχει καταργήσει την πενταετή διαφορά στα όρια ηλικίας συν-
ταξιοδότησης ανδρών και γυναικών και μετατρέπει την Κοινω-
νική Ασφάλιση σε ατομική υπόθεση. Μας θέλουν στη δουλειά
μέχρι τον τάφο και με συντάξεις πείνας.

4 Έχει καταργήσει την κυριακάτικη αργία, τους περιορισμούς
στη νυχτερινή εργασία των γυναικών. Οι υπηρεσίες υγείας και
ασφάλειας στους χώρους δουλειάς είναι από ανύπαρκτες έως
υποβαθμισμένες, ανεπαρκείς και παραδομένες στον ιδιωτικό
τομέα. 

4 Αναγκάζει όσες είμαστε αυτοαπασχολούμενες, γυναίκες της
υπαίθρου, να γυρνάμε στη δουλειά λίγες μέρες μετά τον τοκετό.
Μας στερεί τη δυνατότητα να περάσουμε δημιουργικά το
χρόνο με την οικογένειά μας.

4 Καταργεί το επίδομα τοκετού και θεωρεί «προοδευτικό
βήμα»τη γέννα στο σπίτι. Μας γυρνάνε χρόνια πίσω, βάζοντας
σε κίνδυνο την ίδια μας τη ζωή

4 Άναψε το πράσινο φως για τις απολύσεις εγκύων από τους
εργοδότες. Φτάνουν να υποχρεώνουν τις νέες γυναίκες να δε-
σμευθούν ότι δεν θα τεκνοποιήσουν 

4 Έχει παραδώσει ολόκληρο το φιλέτο της αναπαραγωγής (από
την άμβλωση  μέχρι την εξωσωματική) βορά στους επιχειρη-
ματικούς ομίλους 

4 Κάθε χρόνο αφήνει χιλιάδες παιδιά έξω από τους βρεφονη-
πιακούς σταθμούς  και μας αναγκάζει να χρυσοπληρώσουμε
για τροφεία, για άλλες κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης της οι-
κογένειάς μας
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70 ΧΡΟΝΙΑ ΠΔΟΓ

Όσο τα πάντα μετρώνται με το επιχειρηματικό κέρ-
δος, θα είμαστε διπλά καταπιεσμένες. Η μητρότητα
θα εξακολουθεί να βρίσκεται στο εκτελεστικό από-
σπασμα.

Τα δάκρυα που χύνονται για την υπογεννητικότητα
στις μέρες μας είναι απλώς πρελούδια «οικογενειοκτό-
νων» και «παιδοκτόνων» πολιτικών.

Εργαζόμενη, άνεργη, αγρότισσα , αυτοαπασχολού-
μενη, νέα γυναίκα. 

Έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε τις κοινωνικές και
οικονομικές προϋποθέσεις για να μπορούμε να συνδυά-
σουμε τη μητρότητα με την εργασία. Για να αξιοποιούμε
δημιουργικά το χρόνο με το παιδί και την οικογένειά
μας, με την ενίσχυση και ανάπτυξη κοινωνικών υποδο-
μών και υπηρεσιών για τη φροντίδα των παιδιών, των
ΑμΕΑ, των ηλικιωμένων. Για να μην εξαρτάται η από-
φαση δημιουργίας οικογένειας από οικονομικούς πα-
ράγοντες. 

Αυτά δε λύνονται ατομικά. Εξαρτάται από τη δική μας
αγωνιστική συμμετοχή και προετοιμασία για τους «…σει-
σμούς που μέλλονται να έρθουν». 

Η ΟΓΕ ΣΕ ΚΑΛΕΙ,
να βρεθούμε όλες μαζί στο δρόμο του αγώνα, στο

δρόμο που βαδίζουμε ασυμβίβαστα 40 χρόνια τώρα.

Παλεύουμε για: 
• Ολόπλευρη προστασία της μητρότητας 
• Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες με πλήρη ερ-

γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
• Αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν Σύστημα Υγείας

και Πρόνοιας
• Επαναχορήγηση του επιδόματος τοκετού σε όλες τις

γυναίκες και των επιδομάτων σε Αμεα, χρονίως πά-
σχοντες, πολύτεκνες γυναίκες και μονογονεϊκές οι-
κογένειες.

• Άδεια μητρότητας για όλες τις εργαζόμενες και επί-
δομα μητρότητας για αυτοαπασχολούμενες, αγρό-
τισσες.

• Ελεύθερο χρόνο για εμάς και τις οικογένειές μας.
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8 Μάρτη, σύμβολο αγώνα,
θα μας οδηγεί και τούτο τον αιώνα

Μαιρήνη Στεφανίδη,
Πρόεδρος της ΟΓΕ  

Η φετινή 8 Μάρτη - Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας θα
βρει χιλιάδες γυναίκες των Συλλόγων και Ομάδων

της ΟΓΕ στο δρόμο του ασυμβίβαστου αγώνα με πυξίδα
τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. 

Είναι μακρύς ο δρόμος του αγώνα που άνοιξαν οι
υφάντρες και οι ράφτρες της Νέας Υόρκης στα 1857, οι
εργάτριες στο υφαντουργείο του Ρετσίνα το 1892, οι κα-
πνεργάτριες αγωνίστριες στην πατρίδα μας, καθώς και
τόσες αγωνίστριες μέσα από τους απελευθερωτικούς,
τους εργατικούς, τους αγροτικούς και γυναικείους αγώνες
του λαού μας. Εμείς, οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυ-
ναικείου κινήματος, σ’ αυτήν τη ρότα ανοίγουμε την περ-
πατησιά μας. 40 χρόνια τώρα «ασυμβίβαστα συνεχίζουμε
στο δρόμο του αγώνα για τη γυναι-
κεία ισοτιμία και τις σύγχρονες ανάγ-
κες μας». 

Γνωρίζουμε καλά ότι οι υποκριτικές
αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ισότητα των φύλων βαθαίνουν
ακόμα περισσότερο την ανισοτιμία
μας σε όλους τους τομείς της ζωής
μας.

Γνωρίζουμε πως ό,τι κατακτήσαμε
μέχρι σήμερα, ποτισμένο με αίμα χι-
λιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών,
το κατακτήσαμε με αγώνες. Τίποτα δε
μας χαρίστηκε. Ό,τι μας πήραν πίσω
Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση και
εργοδότες με τη βάρβαρη αντιλαϊκή
τους επίθεση δε χάθηκε για πάντα.
Με μαζικούς και συλλογικούς αγώνες
θα ξανακερδηθεί σε ανώτερο επί-
πεδο και ανεπίστρεπτα, σε σύγ-

κρουση με τα μονοπώλια, τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και κυβερνήσεων.

Δε σταυρώνουμε τα χέρια, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ση-
κώνουμε ψηλά τις σημαίες της διεκδίκησης, του ανυπο-
χώρητου αγώνα μέσα από το ριζοσπαστικό γυναικείο κί-
νημα, μέσα από την Κοινωνική Συμμαχία, και καλούμε
κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογένειας, ιδιαίτερα τις νέες
γυναίκες, να ενωθούν στο μετερίζι του αγώνα μας και να
δώσουμε μαχητική απάντηση στην αντιλαϊκή αδιαλλαξία
της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εργοδο-
σίας, που σήμερα συμπυκνώνεται με την επίθεση στην
Κοινωνική Ασφάλιση. Αποτελεί για μας και τις οικογένειές
μας ζήτημα ζωής.  

Βαδίζουμε για τη φετινή 8 Μάρτη «προθερμασμένες»
από την επιτυχημένη απεργία στις 4 Φλεβάρη, αλλά και το
μεγαλειώδες πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 13 Φλε-
βάρη, όπου εκφράσαμε τη συμπαράσταση και λαϊκή αλ-
ληλεγγύη στα 68 αγροτικά μπλόκα που κατέβηκαν στην
Αθήνα απαιτώντας να παρθεί πίσω ο αντιασφαλιστικός
νόμος-λαιμητόμος. Πιο δυναμωμένες, με αγωνιστική αι-
σιοδοξία κλιμακώνουμε τις προσπάθειές μας μπροστά
στην 8 Μάρτη, για να πυκνώσουν τον αγώνα και την πο-
λύμορφη δράση των Συλλόγων και Ομάδων της ΟΓΕ πε-
ρισσότερες γυναίκες.
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Με το βλέμμα στραμμένο
στη νέα γενιά, στις νέες μη-
τέρες που πλήττονται αμείλι-
κτα από το τσουνάμι του
νέου «μνημονίου», του πιο
ανάλγητου για τις λαϊκές οι-
κογένειες, του πιο ευεργετι-
κού για τις μεγάλες επιχειρή-
σεις, η ΟΓΕ στέλνει αισιό-
δοξο, αγωνιστικό μήνυμα:
Στην οργάνωση και αγωνι-
στική διεκδίκηση με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες μας βρί-
σκεται η δύναμή μας. Από
την ενεργητική, μαχητική
στάση ζωής με κριτήριο τις
ανάγκες των εργαζομένων
εξαρτάται το μέλλον μας, το
μέλλον των παιδιών μας.
Αυτό βρίσκει αντίκρισμα και
στο σύνθημα που ακούγεται
στις πορείες μας: «Εμείς
διεκδικούμε τα δικαιώματά
μας, καλύτερη ζωή για μας
και τα παιδιά μας.» Οι ανάγκες μας δεν μπορεί να περιμέ-
νουν. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος.

Δε θ’ αφήσουμε να εγκλωβιστούν οι εργαζόμενες και
άνεργες γυναίκες, οι αυτοαπασχολούμενες, οι αγρότισ-
σες, οι σπουδάστριες, οι νέες μητέρες στο δόλωμα της
κυβέρνησης και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων
με το λεγόμενο «παράλληλο πρόγραμμα», με το νομο-
σχέδιο που ετοιμάζουν για την «ισότητα των φύλων»
αρχές Μάρτη. Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση, προπονη-
μένη στο «εμπόριο ελπίδας», θα προσπαθήσει άλλη μια

φορά να εξαπατήσει τις γυναίκες των λαϊκών οικογε-
νειών. Στο επίκεντρο δε θα είναι η ικανοποίηση των σύγ-
χρονων αναγκών μας, αλλά τα ψίχουλα που πέφτουν από
το τραπέζι των επιχειρηματικών ομίλων. 

Με τα συνθήματα περί «ισότητας των δύο φύλων» δεν
αντιμετωπίζεται η απαξίωση του κοινωνικού ρόλου της μη-
τρότητας. Η μητρότητα βρίσκεται στο απόσπασμα όταν
εντείνεται η εργοδοτική επιθετικότητα που φτάνει μέχρι
την απόλυση εγκύου ή τον εκβιασμό να υπογράψει η ερ-
γαζόμενη δήλωση ότι δε θα κάνει οικογένεια. Όταν κα-
λούν τη νέα γυναίκα να γεννήσει στο σπίτι, στο γραφείο,

στο χωράφι, προκειμένου να
πάρει το πενιχρό επίδομα το-
κετού, το οποίο της το στε-
ρούν όταν γεννάει στο μαιευ-
τήριο. Όταν είναι δεκάδες τα
περιστατικά που φτάνουν
στην ΟΓΕ και τα σωματεία για
εργαζόμενες σε ξενοδοχεία,
εμπόριο, τηλεπικοινωνίες που
απέβαλαν λόγω εντατικοποί-
ησης της δουλειάς. Όταν οι
υπηρεσίες υγείας και ασφά-
λειας στους χώρους δουλειάς
είναι ανεπαρκείς έως ανύπαρ-
κτες και παραδομένες στους
ιδιώτες. Η θεσμική προστασία
μητρότητας και θηλασμού δεν
εφαρμόζεται. Μειώνεται διαρ-
κώς ο αριθμός των γυναικών
που δεν έχουν άδεια μητρότη-
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τας, γονική ή θηλασμού, αφού οι ανασφάλιστες αυξάνον-
ται. Οι αυτοαπασχολούμενες και οι αγρότισσες δεν την
δικαιούνται καν, όπως και οι εργαζόμενες με μπλοκάκι που
δεν έχουν κανένα δικαίωμα σε άδειες, επιδόματα, σε πε-
ρίπτωση που αποφασίσουν να τεκνοποιήσουν.

Τέρμα πια στις αυταπάτες της «ισότητας» της κομμένης και
ραμμένης στα μέτρα των εκμεταλλευτών του μόχθου μας.
Είναι η «ισότητα» που μας αύξησε τα ηλικιακά όρια συντα-
ξιοδότησης και μας καταδικάζει να δουλεύουμε μέχρι το
θάνατο. Που κατάργησε την 5ετή διαφορά που αποτε-
λούσε την ελάχιστη αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της
μητρότητας, που μας ζητάει να ξεχάσουμε τη μόνιμη και
σταθερή εργασία με δικαιώματα, να ξεχάσουμε τον κοι-
νωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης. Να αποδεχτούμε την
πλήρη ιδιωτικοποίηση της παιδείας, της υγείας και της πρό-
νοιας. Η «ισότητά» τους καταργεί το δικαίωμα πρόωρης
συνταξιοδότησης στις γυναίκες με ανήλικο ή ανάπηρο
παιδί, μειώνει μισθούς, συντάξεις, κόβει επιδόματα. Μει-
ώνει αντί να επεκτείνει τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλ-
ματα, καταργώντας και αυτά τα λίγα χρόνια πρόωρης συν-
ταξιοδότησης. Στο όνομα της ισότητας θέλουν η γυναικεία
απασχόληση να υπάρχει, να διευρύνεται αλλά να είναι
μαύρη, χωρίς δικαιώματα, να είναι χωρίς στον ήλιο μοίρα. 

Τέρμα πια στα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» του «συγ-
κερασμού οικογενειακών κι εργασιακών υποχρεώσεων»
που φορτώνει στις πλάτες της γυναίκας τη φροντίδα των

παιδιών, των αρρώστων, των ηλικιωμένων, ως αποκλει-
στική ευθύνη. Που της επιφυλάσσει τη μερική απασχό-
ληση, τη μισή αμοιβή, τη μισή ζωή, τη μερική έως καθό-
λου σύνταξη, ενώ παράλληλα απαλλάσσει την εργοδοσία
και το κράτος από τις κοινωνικές παροχές. Θέλουν τις
νέες γυναίκες σύγχρονες σκλάβες.

Τέρμα πια στην εξαπάτηση των λεγόμενων «παράλλη-
λων προγραμμάτων», αφού δεν πρόκειται να ικανοποι-
ήσουν τις σύγχρονες ανάγκες των γυναικών για δημόσιες
και δωρεάν προληπτικές γυναικολογικές εξετάσεις, τον
προγεννητικό έλεγχο, τα έξοδα κατά τη διάρκεια της εγ-
κυμοσύνης και του τοκετού. Η κυβέρνηση υλοποιεί πιστά
τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία.
Τα ιδιωτικά μαιευτήρια και γυναικολογικές κλινικές κυ-
ριαρχούν, ενώ τα δημόσια μειώνονται και το ΠΕΔΥ έχει
τεράστιες ελλείψεις τόσο σε γυναικολογικά ιατρεία όσο
και σε ειδικές μονάδες για τη μάνα και το παιδί, για προ-
ληπτικές εξετάσεις.

Δεν αποδεχόμαστε ν’ αποτρέπονται τα νέα ζευγάρια
από το ν’ αποκτήσουν παιδί αναλογιζόμενα το κόστος
ανατροφής αλλά και το κόστος για να έρθει στον κόσμο,
ιδιαίτερα όταν πρέπει να προχωρήσουν σε Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενη Αναπαραγωγή. Οι ελλείψεις βρεφονηπια-
κών σταθμών, τα τροφεία και τ’ αποτρεπτικά κοινωνι-
κοοικονομικά κριτήρια δημιουργούν ανυπέρβλητα προ-
βλήματα στη νέα γυναίκα. 
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Όσο η μητρότητα, η μόρφωση, η υγεία-πρόνοια, η ερ-
γασία θεωρείται ατομική υπόθεση, όσο τα πάντα μετρών-
ται με το επιχειρηματικό κέρδος και η μητρότητα αποτελεί
«κόστος» για τους εργοδότες, θα είμαστε διπλά καταπιε-
σμένες. Όσο τα μονοπώλια καθορίζουν την τύχη μας,
όσο είμαστε στα πλοκάμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε θα
υπάρχουν οι κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις
για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες της πλειοψη-
φίας των γυναικών, των παιδιών τους, των άλλων μελών
της οικογένειάς τους. 

Ενάντια στα μονοπώλια και την εξουσία τους που μας
στερούν την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας
οργανωνόμαστε, κινητοποιούμαστε, αγωνιζόμαστε μαζί
με τους συμμάχους μας. Η δράση μας συναντιέται με τη
δράση δεκάδων σωματείων, Ομοσπονδιών, Εργατικών
Κέντρων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, με τους μι-
κρούς εμπόρους, τους αυτοαπασχολούμενους/ες που συ-
σπειρώνονται σε συλλόγους, επιτροπές της ΠΑΣΕΒΕ, με
τους φτωχούς αγρότες από τους αγροτικούς συλλόγους
και τις Ομοσπονδίες τους, τις επιτροπές αγώνα που συ-
σπειρώνονται με τα αιτήματα της Πανελλαδικής Συντονι-
στικής Επιτροπής Μπλόκων, με τη δράση των σπουδα-
στριών και σπουδαστών του ΜΑΣ. Αυτός ο κοινός μας
αγώνας ανοίγει το δρόμο για τη μόνη ελπιδοφόρα διέ-
ξοδο. Αυτή είναι η δική μας συμμαχία, που δεν παζαρεύει
τα λαϊκά συμφέροντα. 

Σήμερα, η αύξηση της παραγωγικότητας, η ανάπτυξη της
τεχνολογίας και της επιστήμης μας δίνουν τη δυνατότητα
να έχουμε μόνιμη και σταθερή εργασία, ν’ αμειβόμαστε
καλύτερα και να δουλεύουμε λιγότερες ώρες με ελεύθερο
χρόνο και δυνατότητα να συμμετέχουμε όλες οι γυναίκες
στην κοινωνική εργασία και την κοινωνική δράση, που
αποτελεί στοιχείο για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητάς μας. Η απόφαση για τη δημιουργία οικογέ-

νειας να μην εξαρτάται από τους οικονομικούς περιορι-
σμούς, αλλά από την ελεύθερη επιλογή του νέου ζευγα-
ριού.

Τη φετινή 8 Μάρτη καλούμε τις εργαζόμενες γυναίκες,
τις άνεργες, τις γυναίκες της υπαίθρου, τις γυναίκες του
μικρομάγαζου, αυτές που βοηθούν στις οικογενειακές
επιχειρήσεις, τις νέες γυναίκες, νέες μητέρες, όλες αυτές
που αποτελούν το διαχρονικό καύσιμο για την κερδοφο-
ρία των μεγάλων επιχειρήσεων, να σηκώσουν το ανά-
στημά τους. 

Τη φετινή 8 Μάρτη υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη Συρία και αλλού, που εγ-
κυμονούν τεράστιους κινδύνους για το λαό μας και τους
λαούς της ευρύτερης περιοχής. Δε θα δεχτούμε τα παιδιά
μας να γίνουν κρέας στις πολεμικές τους μηχανές για τα
συμφέροντα των μονοπωλίων τους, δημιουργώντας τα
καραβάνια των προσφύγων. 

Με γνήσια λαϊκή αλληλεγγύη δίνουμε το χέρι στις πρό-
σφυγες που με τα μωρά στην αγκαλιά φτάνουν στη χώρα
μας, θύματα των απάνθρωπων επεμβάσεων των ΝΑΤΟ,
ΗΠΑ, ΕΕ και των συμμάχων τους. Με μια ανάσα, με μια
φωνή, να φωνάξουμε «έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο!».

Τη φετινή 8 Μάρτη στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης και
αγωνιστικό κάλεσμα στις γυναίκες όλου του κόσμου που
βιώνουν τη φτώχεια, τους πολέμους, την εργασιακή εκ-
μετάλλευση, τις κοινωνικές ανισοτιμίες και τις αναχρονι-
στικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία. 

Δεσμευόμαστε ότι στη φετινή 8η Μάρτη θ’ ακουστεί
ακόμα πιο δυνατά η φωνή μας στα συλλαλητήρια σε όλη
την Ελλάδα! 

Ζήτω η 8 Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα των Εργαζόμενων
Γυναικών όλου του κόσμου, σύμβολο του αγώνα μας!
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Οι αγώνες δείχνουν το δρόμο για την αγρότισσα

Βιβή Δάγκα,
ειδική γραμματέας της ΟΓΕ

«Εργάτες - αγρότες - γυναίκες,
βγαίνουμε στο δρόμο, πάρτε
πίσω το νόμο-λαιμητόμο!» «Αλ-
ληλεγγύη στην αγροτιά, ενάντια
στα μέτρα τα αντιλαϊκά!», «Εδώ η
εργατιά, εδώ κι η αγροτιά, ο λαός
παλεύει και δεν προσκυνά!».
Αυτά είναι μόνο κάποια συνθή-
ματα με τα οποία υποδέχτηκαν
χιλιάδες λαού την αγωνιζόμενη
μικρομεσαία αγροτιά στο με-
γάλο συλλαλητήριο στο Σύν-
ταγμα. Ιδιαίτερα το Σάββατο
13.2.2016, γυναίκες από δεκάδες Συλλόγους και Ομάδες
Γυναικών της ΟΓΕ απ’ όλη την Ελλάδα εξέφρασαν τη γνήσια
λαϊκή συμπαράσταση στη μικρομεσαία αγροτιά, στις γυναίκες
της υπαίθρου. Είχε προηγηθεί επίσκεψη αντιπροσωπίας από
τους Συλλόγους και Ομάδες Γυναικών της ΟΓΕ Αττικής στο
μπλόκο της Νίκαιας, όπως και συνεχής παρουσία της ΟΓΕ
στα μπλόκα του αγώνα και της επιβίωσης σε κάθε γωνιά της
Ελλάδας: Από την Κρήτη στα Χανιά, τη Μεσσήνη και την Αχα-
γιά, το Μαραθώνα, μέχρι τα μπλόκα στη Μακεδονία. 

Όσο και να προσπάθησε η κυβέρνηση με το μαστίγιο και
με το καρότο να βάλει εμπόδια σε αυτές τις αγωνιστικές κι-
νητοποιήσεις, μικρομεσαίοι αγρότες από 68 μπλόκα έδωσαν
μαχητικό, αγωνιστικό «παρών». Όσο και αν προσπάθησε ν’
ακουμπήσει τις χορδές του «κοινωνικού αυτοματισμού», θέ-
λοντας να φέρει τους αγρότες σε αντιπαράθεση με τους ερ-
γαζόμενους, τους ανέργους και τ’ άλλα λαϊκά στρώματα, με
μια ανάσα και μια φωνή χιλιάδες λαού, γυναίκες από τις λαϊ-
κές οικογένειες, στάθηκαν απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική.
Το «δεν πάει άλλο» εκφράστηκε με διεκδικήσεις για όσα αξί-
ζουν στις ίδιες και τις οικογένειές τους. Η καταστολή και το
γεγονός ότι παγιδεύτηκαν αγρότες από την αστυνομία κι εμ-
ποδίστηκαν να φτάσουν στο συλλαλητήριο καταγγέλθηκε
από τη μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια του προηγού-
μενου διαστήματος.

Από το βήμα της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα οι μικρο-
μεσαίοι αγρότες ξεκαθάρισαν: «Τέσσερις βδομάδες είμαστε
στα μπλόκα του αγώνα και της οργής, είμαστε βιοπαλαιστές,
δεν είμαστε λαμόγια, όπως μας λένε οι διάφοροι, και δε θα
φύγουμε με άδεια χέρια… Παλεύουμε για να μη μας πάρουν
τα χωράφια μας.» Απευθυνόμενοι στην κυβέρνηση έστειλαν
ξεκάθαρο μήνυμα: «Η μικρομεσαία αγροτιά δε θέλει συμπό-
νια, αλλά συγκεκριμένες απαντήσεις.» «Δε θα πάμε σαν πρό-
βατα στη σφαγή.»

Και οι αγρότισσες, που
βιώνουν διπλά και τριπλά
όχι μόνο τα μεγάλα οικο-
νομικά προβλήματα, αλλά
και τα παρεπόμενά τους,
την αθέατη πλευρά, φώνα-
ξαν κι εκείνες «ως εδώ!».

Βλέπουν τα χωριά να
ερημώνουν, ν’ αδειάζουν,
να γερνούν. Τα σχολεία,
που σαρώθηκαν κυριολε-
κτικά το 2011, να εξακο-
λουθούν να κλείνουν.

Χρήματα για φροντιστήρια και ό,τι άλλο έχουν ανάγκη τα
παιδιά τους δεν υπάρχουν. Γέμισαν τα ΕΠΑΛ, τα ΙΕΚ από
αγροτόπαιδα (κι εργατόπαιδα εννοείται). «Να μάθουν μια
τέχνη μπας και δουλέψουν, στο χωριό δεν έχουν ζωή», σου
λένε οι μανάδες. 

Βιώνουν τι πάει να πει να μην έχει σφραγισμένο βιβλιάριο
από τον ΟΓΑ. Σήμερα τα ασφράγιστα βιβλιάρια του ΟΓΑ
φτάνουν σχεδόν στο 50% των αγροτών και, παρόλο που
δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τους κατά φύλο ανασφά-
λιστους, είναι περισσότερο από βέβαιο ότι στην πλειοψηφία
τους είναι γυναίκες. Το συνολικό ποσό εισφορών για την
αγροτική οικογένεια θα πολλαπλασιάζεται αν πρέπει να
ασφαλιστεί στον ΟΓΑ η γυναίκα αγρότισσα και άλλα ενήλικα
μέλη της.

Αποκλείονται έστω και από τις υποστελεχωμένες κρατικές
υποδομές και υπηρεσίες υγείας. Είναι γνωστό άλλωστε ότι
τα αγροτικά ιατρεία και τα κέντρα υγείας, όπου υπάρχουν,
υπολειτουργούν, με ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και
σε μηχανήματα. Τα νομαρχιακά νοσοκομεία συγχωνεύονται.
Για πρόληψη ούτε συζήτηση. Μαστογραφία και τεστ για
οστεοπόρωση ή τεστ «Παπανικολάου» έχουν αφεθεί σε
ΜΚΟ ή ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Έχει και πολλές αθέατες
πλευρές το ασφράγιστο βιβλιάριο της μητέρας, όπως, π.χ.,
τα παιδιά αυτών των νέων γονιών μένουν έξω από τους δω-
ρεάν παιδικούς σταθμούς με προγράμματα ΕΣΠΑ.

Πώς ν’ αντέξει να δουλεύει μέχρι τα 67 χρόνια η αγρό-
τισσα και η κτηνοτρόφος, που ξυπνάει από τα χαράματα, σε
επώδυνες συνθήκες για την καταπόνηση του οργανισμού
της; Και να παίρνει μετά από κόπο ζωής σύνταξη πείνας...

«Μπούχτισαν» με τις ψεύτικες υποσχέσεις, που τις διαβε-
βαίωναν ότι με τα διάφορα «παυσίπονα», όπως ο αγροτου-
ρισμός, που θα τις έκανε «επιχειρηματίες», τα ψευτοπακέτα
αποζημιώσεων, οι διαχειριστικές αλλαγές στη νέα ΚΑΠ, θ’
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αντιμετωπιστεί ο αφανι-
σμός τους από την αγρο-
τική παραγωγή.

Κάποιες γυναίκες στην
ύπαιθρο απάντησαν σε
αυτήν τη βαρβαρότητα δί-
νοντας μαχητικό «παρών»
στην εξέλιξη του αγώνα
της μικρομεσαίας αγρο-
τιάς. Είδαμε αγρότισσες με
τρακτέρ στα μπλόκα, εί-
δαμε γυναίκες στις συνε-
λεύσεις των μπλόκων να
παίρνουν το λόγο. Να συ-
νειδητοποιούν περισσό-
τερο από κάθε άλλη φορά
ότι αυτό που γίνεται στους
δρόμους τις αφορά. Δεν είναι απλά κάτι που αφορά τον
άντρα, πατέρα, αδελφό, κι αυτές απλά να συμπαραστέκονται
όπως τις άλλες φορές.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία των γυναικών κτηνοτρόφων
από τον αγροτικό σύλλογο στα Χανιά, που μαζί με το Σύλ-
λογο της ΟΓΕ στα Χανιά κράτησαν μόνες τους ένα βράδυ το
μπλόκο του αγώνα. Εκεί αντάλλαξαν γνώμες, σκέψεις, τις
ανησυχίες για το μέλλον το δικό τους και των οικογενειών
τους. Η συμμετοχή στον αγώνα τις ενέπνευσε και δημιούρ-
γησαν το δικό τους ποίημα, για να τους θυμίζει κάθε στιγμή
τη δύναμη της οργάνωσης, της συλλογικότητας, του δίκιου
της πάλης τους. Σα μια γροθιά και με τις μαγκούρες στο χέρι,
έκαναν τους χρυσαυγίτες που τις επισκέφτηκαν να μείνουν
σαστισμένοι και να φύγουν. «Είστε ανεπιθύμητοι», ήταν το
δικό τους μήνυμα.

Ορισμένες άλλες αγρότισσες δεν έκαναν αυτήν τη φορά
το βήμα. Όμως με τη συνεχή προσπάθεια, με επιμονή του
οργανωμένου αγροτικού κινήματος, του ριζοσπαστικού γυ-
ναικείου κινήματος, μπορούν σε επόμενη φάση του αγώνα
να συνειδητοποιήσουν ότι δεν μπορούν να γίνουν βήματα
αν οι ίδιες είναι αμέτοχες και μακριά από τους αγώνες. 

Μια μικρή μειοψηφία γυναικών της υπαίθρου συναντήθη-
καν με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ),
που έπιασε κι εκείνη στασίδι στο διάλογο-απάτη της κυβέρ-
νησης. Η ανησυχία της κ. Κούβελα ήταν να ενισχυθούν οι
γυναικείοι αγροτικοί συνεταιρισμοί, η κατάρτιση των αγρο-
τισσών στο… marketing και άλλα «φύκια για μεταξωτές κορ-
δέλες» που έταξε στις γυναίκες της υπαίθρου. Στο «παράλ-
ληλο» σύμπαν της ΓΓΙΦ δεν υπάρχει ούτε λέξη για την ανα-
σφάλιστη δουλειά της αγρότισσας, για τη φορολεηλασία του
αγροτικού νοικοκυριού, για τις υποστελεχωμένες κοινωνικές
υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας. 

Άλλωστε, μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές,
είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση του πρωθυπουργού με
ορισμένα μπλόκα αγροτών και είχε προβεί σε δηλώσεις η
κυβερνητική εκπρόσωπος. Τ’ αποτελέσματα της συνάντησης
επιβεβαιώνουν ότι στόχος της κυβέρνησης μέσω του διαλό-
γου είναι η αποδοχή από τη μικρομεσαία αγροτιά του ξεκλη-
ρίσματός της, διαλέγοντας το σκοινί που θα «κρεμάσουν»

τα δικαιώματά της. 
Με βάση τις προτάσεις που έδωσε στη δημοσιότητα μέχρι

τώρα η κυβέρνηση είναι δεδομένο ότι χάνεται ο κοινωνικός
χαρακτήρας της ασφάλισης, που σημαίνει αύξηση των εισφο-
ρών και μείωση των συντάξεων. 

Επιπλέον, ακόμα κι ένα μικρό αγροτικό αυτοκίνητο θεω-
ρείται τεκμήριο και φορολογείται, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τη φορολεηλασία της φτωχομεσαίας αγροτιάς. Οι περιο-
ρισμοί που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται εδώ,
και με τη σημερινή κυβέρνηση. Έχουν ως αποτέλεσμα και το
εισόδημα των αγροτών να μειώνεται, αλλά και ο λαός να βρί-
σκεται σε διατροφική εξάρτηση από τα μονοπώλια και τις
πολυεθνικές των τροφίμων. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η
χώρα μας έχει τις παραγωγικές δυνατότητες να εξασφαλίσει
επαρκή, φτηνά και ποιοτικά προϊόντα για τη διατροφή του
λαού και φτηνές πρώτες ύλες για τη μεταποιητική βιομηχανία.
Και η λίστα με τα «προνόμια» που προτείνει η κυβέρνηση για
την αγροτιά δεν έχει τελειωμό.

Οι αγρότες και οι αγρότισσες είναι εκείνοι που θ’ απαντή-
σουν σε ένα προς ένα τα μέτρα του λεγόμενου «προγράμ-
ματος στήριξης του αγροτικού κόσμου», μέσα από τη συζή-
τηση στους αγροτικούς συλλόγους, στα μπλόκα του αγώνα.
Θα ζυγίσουν αν αυτά τα μέτρα εκφράζουν τις ανάγκες της μι-
κρομεσαίας αγροτιάς ή τα συμφέροντα των λίγων μεγαλοα-
γροτών, που τρίβουν τα χέρια τους με τις προτάσεις της κυ-
βέρνησης. Εφόσον τα πράγματα οδηγούν στο ξεκλήρισμα
κοντά 500.000 αγροτών, θα μείνουν «λιγότεροι παίχτες»
μαζί με τους μεγαλεμπόρους για την παραγωγή και διακίνηση
των αγροτικών προϊόντων. 

Οι μεγάλοι αγροτικοί αγώνες που βρίσκονται σε εξέλιξη
έφεραν στο προσκήνιο το εξής: Το ξεκλήρισμα των φτωχο-
μεσαίων αγροτών, που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα ολοκληρω-
θεί άμεσα με τις προτάσεις της κυβέρνησης για το ασφαλι-
στικό-φορολογικό. Αλλά η επίθεση δε θα μείνει αναπάντητη.
Θα βρει το μπλόκο του αγώνα της Κοινωνικής Συμμαχίας,
που δεν παζαρεύει τα λαϊκά συμφέροντα, αλλά πορεύεται με
πυξίδα τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Σε αυτήν την αγω-
νιστική διαδρομή βρίσκεται και η ΟΓΕ, 40 χρόνια τώρα, και
συνεχίζουμε…
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Παιδεία

Τ α τελευταία 10-20 χρόνια επιχειρούνται συνεχώς διά-
λογοι στην παιδεία για ν’ ακολουθήσουν αλλαγές σε

αναλυτικά προγράμματα, βιβλία κ.ά.–σύμφωνα πάντα με τις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ– και η
κατάσταση στα σχολεία, την εκπαίδευση γενικότερα, όχι
μόνο δε βελτιώνεται, αλλά και χειροτερεύει. 

Με οδηγό το τρίτο μνημόνιο και με πασπάλισμα διαλόγου,
δηλώνει έτοιμη και αυτή η κυβέρνηση για μεταρρυθμίσεις
«οδοστρωτήρα», για «την αντιμετώπιση δομικών προβλη-
μάτων της Εκπαίδευσης», σύμφωνα με την έκθεση του
ΟΟΣΑ. 

Τι έρχεται να λύσει αυτός ο νέος διάλογος; Η αλήθεια είναι
ότι υπάρχουν πλευρές που κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση,
αλλά και οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν ν’ αντιμετωπί-
σουν.

Πρώτο, δεν έχουν προχωρήσει, όσο θα ήθελαν, σημαντι-
κές θεσμικές τομές στην εκπαίδευση, όπως η αλλαγή του πο-
σοστού των μαθητών που φοιτούν σε Λύκειο και του αντί-
στοιχου που φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Κα-
τάρτιση. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο αριθμός των
αποφοίτων Λυκείου να πέσει στο 30% (που είναι ο μέσος
όρος των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), τη στιγμή
που στη χώρα μας ξεπερνούσε το 70%. Δηλαδή να οδηγούν-
ται τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών πρόωρα στην τεχνική
επαγγελματική εκπαίδευση και μέσω αυτής στη μαθητεία -
τζάμπα εργασία, δηλαδή στην κατάρτιση, και έτσι στην πα-
ραγωγή από πολύ νωρίς. 

Ακόμα, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς τους, υπάρχουν
σοβαρές καθυστερήσεις, για παράδειγμα, στο ζήτημα της
δομής της Εκπαίδευσης. Μιλάνε για αυτονομία και διαφορο-
ποίηση των σχολείων, αμφισβητώντας ότι το ενιαίο σχολείο
μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα όλων
των παιδιών. Μάλιστα, υπάρχουν φωνές που προτείνουν –
στο όνομα της δήθεν «παιδαγωγικής ελευθερίας»– το «ελεύ-
θερο πρόγραμμα μαθημάτων» ή «κάθε εκπαιδευτικός ή σχο-
λείο να έχει το δικό του πρόγραμμα», που θα το αποφασίζει
ό ίδιος ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός ή το ίδιο το σχολείο.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι ο ενιαίος χαρακτήρας του
σχολείου είναι κατάκτηση, που πρέπει να διαφυλαχτεί, γιατί
εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι, αν προχωρήσει η διαφορο-
ποίηση, έρχεται ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση για τα σχο-
λεία στις λαϊκές γειτονιές. Το ενιαίο πρόγραμμα στην εκπαί-
δευση δίνει μια πρώτη απάντηση στις αντιδραστικές θεωρίες
ότι κάποια παιδιά «δεν παίρνουν τα γράμματα». Θέλουν να
κρύψουν την αλήθεια ότι σε μια κοινωνία εκμεταλλευτική και
ανισότιμη οι μαθητές δεν ξεκινούν όλοι από την ίδια αφετη-

ρία. Κάθε παιδί κουβαλά από το σπίτι του στο σχολείο τις
αρνητικές επιδράσεις από τις οικονομικές, κοινωνικές και
μορφωτικές ανισότητες που βιώνει. Γι’ αυτό είναι αναγκαία
η μέριμνα της δημόσιας εκπαίδευσης, συγχρόνως βέβαια με
την προσπάθεια που οφείλει να κάνει και ο κάθε εκπαιδευτι-
κός για κάθε παιδί ξεχωριστά, που υστερεί σε κάποιο μά-
θημα, με στόχο να το βοηθήσει να προχωρήσει ομαλά,
χωρίς να ξεκοπεί από την εκπαιδευτική διαδικασία. Γι’ αυτό
είναι αναγκαία τα ολιγομελή τμήματα, οι εκπαιδευτικοί με μό-
νιμη και σταθερή δουλειά και όχι «περιηγητές» από σχολείο
σε σχολείο με ελαστικές σχέσεις εργασίας. 

Στο πλαίσιο του διαλόγου, οριστικοποιήθηκαν στην Επι-
τροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και τα θέματα
που θα την απασχολήσουν. Για παράδειγμα, στη θεματική
ενότητα «οικονομικά της εκπαίδευσης» βρίσκουμε ως υπο-
ενότητες: «Διαφορετικά χρηματοδοτικά σχήματα», «δυνα-
τότητες μείωσης εξόδων», «αξιοποίηση περιουσίας». Από
αυτούς τους τίτλους και μόνο, είναι φανεροί οι στόχοι για
περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση, για πιο στενή σύν-
δεση της εκπαίδευσης με ιδιωτικές πηγές. Άλλωστε οι προ-
τάσεις που έχουν κατά καιρούς ακουστεί μιλάνε από μόνες
τους: Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικού Διαλόγου πρό-
τεινε να μετατραπεί η πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου
σε γιγάντιο εμπορικό κέντρο «με μια ζώνη καταστημάτων,
κινηματογράφων, εστιατορίων», ενώ στο πνεύμα των «δια-
φορετικών χρηματοδοτικών σχημάτων» μπορεί άνετα να εν-
ταχτεί και η πρόταση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Α. Τριαντα-
φυλλίδη για δίδακτρα στα δημόσια σχολεία. Μέχρι και πρό-
ταση για δίδακτρα σε περιζήτητες σχολές, όπως η Ιατρική ή
η Νομική, έχει πέσει (μέσω διαρροών) στο τραπέζι των συ-
ζητήσεων, για να μη χάνεται συνάλλαγμα στο εξωτερικό,
στην κατεύθυνση εξεύρεσης πόρων λειτουργίας των εκπαι-
δευτικών τμημάτων.

3ο μνημόνιο, ΕΕ και ΟΟΣΑ κηρύσσουν την έναρξη
του νέου διαλόγου για την παιδεία...

Πόπη Ξεκαλάκη,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Ο διάλογός τους δεν έρχεται να συμβάλει στη βελτίωση
της εκπαίδευσης των παιδιών μας, ανεξάρτητα αν αυτό προ-
βάλλεται με κάθε τρόπο. Έρχεται για ν’ αποσπάσει συναίνεση
σε μια σειρά αναδιαρθρώσεις, που και το μνημόνιο προβλέ-
πει, με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένες κα-
τευθύνσεις. Έρχεται να προωθήσει μέτρα ήδη καταδικασμένα
από τους αγώνες των μαθητών, των εκπαιδευτικών, των γο-
νιών, για το σχολείο της αγοράς. Μέτρα όπως η κατηγοριο-
ποίηση των σχολείων και νέες συγχωνεύσεις, η αξιολόγηση,
η επέκταση της μαθητείας από μικρές ηλικίες και ο πρόωρος
διαχωρισμός των μαθητών, ο αυξημένος ρόλος της «αγο-
ράς» στην επαγγελματική εκπαίδευση, η ακόμα μεγαλύτερη
σύνδεση της Ανώτατης Εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις. Έρ-
χεται να προωθήσει μέτρα που να συνδέουν ακόμα περισ-
σότερο την εκπαίδευση με την οικονομία και τις επιχειρήσεις,
που να ετοιμάζουν νέους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα,
που θα δουλεύουν κάθε φορά με τους όρους που εξασφα-
λίζουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μο-
νοπωλιακών ομίλων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η μόρφωση
είναι τόση όση χρειάζεται για να υπηρετήσει αυτόν το σκοπό.
«Πυροβολούν» τα παιδιά μας με μπόλικες πληροφορίες, που
οι περισσότερες δε γίνονται γνώση. Και όλα αυτά μέσα στο
περιβάλλον της κρίσης, με όλα τα παραλειπόμενα να συντε-
λούν σε τραγικά αποτελέσματα όπως: Ο λειτουργικός αναλ-
φαβητισμός, η έλλειψη κριτικής σκέψης, η σχολική αποτυχία
και διαρροή των μαθητών, η απαξίωση της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας. 

Ο «διάλογός» τους έχει συγκεκριμένο πλαίσιο, στόχους
και κατεύθυνση, γι’ αυτό και είναι εχθρικός για τη λαϊκή οι-
κογένεια. Όχι μόνο δεν πρέπει να «τσιμπήσουν» οι γονείς,
οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στα «ψεύτικα τα λόγια, τα με-
γάλα», αλλά να οργανώσουν και τον αγώνα τους σύμφωνα
με τις σύγχρονες ανάγκες των παιδιών. Άλλωστε υπάρχει η
πλούσια συλλογική πείρα των τελευταίων χρόνων, όπως και
πρόσφατα δείγματα γραφής από μεριάς της κυβέρνησης, που
το αποδεικνύουν.

Διαχείριση της φτώχειας
στην εποχή του «διαλόγου»

Ενώ τα κενά στα σχολεία ξεπερνούν τα 3.000, ο υπουργός
Παιδείας ανακοίνωσε ότι δε θα πραγματοποιηθεί για τη φε-
τινή χρονιά η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη για Λύκεια και
ΕΠΑΛ, διότι το υπουργείο δεν κατάφερε (!) να εξασφαλίσει
την απαραίτητη χρηματοδότηση από κοινοτικά κονδύλια.
Αδιαφορία για τα χιλιάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών, ειδικά
για τα παιδιά που φέτος βρίσκονται στη Γ΄ τάξη Λυκείων και
ΕΠΑΛ, τα οποία δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να
κάνουν φροντιστήριο. Η κυβέρνηση είπε ότι επέλεξε να υλο-
ποιήσει μόνο το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για τα
Γυμνάσια. Εμπαιγμός, μια και για το συγκεκριμένο πρό-
γραμμα δεν έδωσε συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης, τη
στιγμή που βρισκόμαστε στη μέση της σχολικής χρονιάς και
πλησιάζει το Πάσχα... Άλλωστε με σχετική εγκύκλιο του
υπουργείου Παιδείας χαρακτηρίζεται η διάθεση ωρών για
Ενισχυτική Διδασκαλία ως «κακή διοικητική πρακτική» και
καλούνται οι Διευθυντές Εκπαίδευσης να διαθέτουν τις ώρες
που περισσεύουν στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης στην κάλυψη των κενών και όχι στην Ενισχυτική
Διδασκαλία. 

Επιπλέον, η κατάσταση στην Ειδική Αγωγή παραμένει
άθλια, με χιλιάδες παιδιά με ειδικές ανάγκες να μένουν αβοή-
θητα, αφού παραμένουν κλειστά πάρα πολλά τμήματα έντα-
ξης, χιλιάδες αιτήσεις για παράλληλη στήριξη μένουν στα
χαρτιά, ενώ ακόμα πιο δύσκολη θα γίνει η κατάσταση αν
προχωρήσει η τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο για
τα Τμήματα Ένταξης. Μια τροπολογία που εντάσσεται και
αυτή στη λογική του 3ου μνημονίου για «εξορθολογισμό
του κόστους της Εκπαίδευσης».

Οι ανάγκες της παιδιών της λαϊκής οικογένειας δε θα
βρουν απάντηση σε αυτήν την πολιτική, η οποία πατά σε ό,τι
«έστρωσαν» οι προηγούμενοι και συνεχίζει τη φτώχεια και
τη μιζέρια στη δημόσια εκπαίδευση με «αριστερή» πλέον δια-
χείριση. Ο δρόμος που έχουν να πορευτούν οι γυναίκες των
Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ μαζί με κάθε εργαζό-
μενη, αυτοαπασχολούμενη, γυναίκα της υπαίθρου, νέα μη-
τέρα αλλά και νέα σπουδάστρια είναι ο δρόμος της διεκδί-
κησης για την παιδεία των πραγματικών αναγκών των παι-
διών μας, που δίνει ελπιδοφόρα προοπτική για το μέλλον
τους και προσβλέπει σε μια παιδεία που είναι ζήτημα ζωής
και όχι εργαλείο κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.
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Δικαιώθηκε τελικά ο αγώνας των καθαριστριών;

Νατάσα Καμπέλλη,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

Π ολύς ντόρος έγινε από την πλευρά της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τη «δικαίωση» του αγώνα των κα-

θαριστριών του υπουργείου Οικονομικών. Ο αγώνας τους,
μακρύς κι επίμονος, δε χωρά αμφισβήτηση. Άλλωστε η ΟΓΕ
έμπρακτα δήλωσε τη συμπαράστασή της στις γυναίκες αυτές
που πάλευαν για τη ζωή τους, διότι είναι γυναίκες λαϊκών οι-
κογενειών και η Ομοσπονδία γι’ αυτές τις γυναίκες παλεύει.
Όμως τι πραγματικά έγινε; Αλήθεια, δικαιώθηκε ο αγώνας
τους; Η άποψή μας είναι όχι. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όταν πρωτοανέλαβε ήταν ένας φερετζές που
σκέπασε το αληθινό πρόσωπο των προθέσεών της. Επανέ-
φερε αυτές τις συγκεκριμένες και μόνο καθαρίστριες με προ-
σωποπαγείς θέσεις στο ΥΠΟΙΚ. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε
καθαρίστρια που θα φεύγει σε σύνταξη η θέση καταργείται.
Και αυτό βέβαια διότι η πρόθεση, που προαναφέραμε, της
κυβέρνησης είναι να εφαρμόσει τις επιταγές της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για ιδιωτικοποίηση και της καθαριότητας. Ήδη εφαρ-
μόζεται κατά κόρον σε υπουργεία, ΔΕΚΟ, Τοπική Διοίκηση,
νοσοκομεία κλπ. Όπου δεν έχει δοθεί η καθαριότητα σε
ιδιωτικό συνεργείο, υπάρχουν οι καθαρίστριες με Σύμβαση
Μίσθωσης Έργου (π.χ., σχολεία). Όποιες ελπίδες έτρεφαν
αυτές και όσοι εργάζονταν με παρόμοιες συνθήκες, ότι ο ΣΥ-

ΡΙΖΑ θα τις άλλαζε άρδην, αποδείχτηκαν φρούδες. Η ίδια
πολιτική συνεχίστηκε και από τη συγκυβέρνηση.

Πέρσι, ο τότε αναπληρωτής υπουργός μεταρρύθμισης Γ.
Κατρούγκαλος ανακοίνωσε στην Πανελλαδική Συντονιστική
Επιτροπή Αγώνα Καθαριστών-Καθαριστριών Δημόσιων
Σχολείων και Εργολαβικών Συνεργείων την απόφαση της κυ-
βέρνησης για «ανανέωση των συμβάσεων μόνο για 4
μήνες», δηλαδή μέχρι 31.12.2015. Για πρώτη φορά οι συμ-
βάσεις τους δε θα ήταν 10μηνες. Αλλά η κυβέρνηση αρνή-
θηκε παράλληλα τροπολογία που κατατέθηκε από το ΚΚΕ για

τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων.
Σήμερα, περίπου 8.500 καθαρίστριες απασχολούνται στα

δημόσια σχολεία με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου. Με 10μηνη
σύμβαση έργου, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώ-
ματα. Όλα αυτά τα χρόνια με ευθύνη των κυβερνήσεων και
των περιφερειακών και δημοτικών διοικήσεων βρίσκονται
συνεχώς στην ανασφάλεια της ανανέωσης της σύμβασής
τους, η οποία λήγει στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Πλη-
ρώνονται ανάλογα με τον αριθμό των αιθουσών που καθα-
ρίζουν, αλλά στην πράξη καθαρίζουν όλους τους χώρους
του σχολείου.

Εργοδότης τους είναι οι σχολικές επιτροπές των δήμων,
οι οποίες και έχουν την ευθύνη να τις πληρώνουν κάθε μήνα.
Και όμως, οι δήμοι επικαλούνται ότι δεν έχουν την ευθύνη
για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές τους και ότι θα πληρω-
θούν όταν μεταφερθούν οι πιστώσεις από το φορέα του
υπουργείου Παιδείας στις σχολικές επιτροπές.

Πολλές εργαζόμενες δουλεύουν με συμβάσεις έργου επί
13 χρόνια (!), με μισθούς-«ψίχουλα» που δεν μπορούν να
καλύψουν τις βασικές ανάγκες τις δικές τους και των οικογε-
νειών τους, σε διατροφή, σε θέρμανση, ρεύμα, ενοίκιο και
λογαριασμούς, σε υγεία-πρόνοια-παιδεία. Εκείνες σηκώνουν
κυρίως στην πλάτη τους τον κρίσιμο τομέα της υγιεινής και
καθαριότητας των σχολικών μονάδων.  Όταν δουλεύουν,
δεν ξέρουν πότε θα πληρωθούν,  αν έχουν καταβληθεί οι
ασφαλιστικές εισφορές τους και μετά πάλι στην ανεργία και
πάλι η αγωνία για την επόμενη χρονιά.

Δεν έχουν δικαίωμα ούτε να αρρωστήσουν οι ίδιες ή το
παιδί τους. Τις υποχρεώνουν, αν αρρωστήσουν, να στείλουν
αντικαταστάτη για να καθαρίσει. Αν λείψουν μία ή περισσό-
τερες μέρες,  μπορούν να  τους βάλουν πρόστιμο ή και να
τους καταγγείλουν τη σύμβαση. «Αποχή» της καθαρίστριας
(ή και του καθαριστή) από την εργασία της μία ή περισσότε-
ρες μέρες στο διάστημα ενός μηνός συνεπάγεται την επιβολή
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προστίμου κατά την κρίση του εργο-
δότη ή την καταγγελία της σύμβα-
σης.

Η μόνη λύση που απαντάει τόσο
στις εργασιακές τους ανάγκες όσο
και στο πρόβλημα της καθαριότητας
των σχολείων είναι η μονιμοποίηση
όλων των συμβασιούχων χωρίς
όρους και προϋποθέσεις. Πλήρη και
σταθερή εργασία, με πλήρη μισθο-
λογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Δυστυχώς, το συμβιβασμένο-κυ-
βερνητικό σωματείο της Αθήνας,
στην απεργία του περασμένου
Ιούνη, έστειλε e-mail στα σχολεία
ότι δε συμμετείχε, προσπαθώντας
να μποϊκοτάρει την απεργία. Επίσης συνηγορούν στο να
μπουν ιδιωτικά συνεργεία στα σχολεία.

Επιπλέον, μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες καθαριότητας
έχουν αναλάβει το σύνολο των δημόσιων κτηρίων, παρα-
βιάζοντας και τα ελάχιστα εργατικά δικαιώματα που έχουν
απομείνει. Μετατρέπουν την εργασία σε κόλαση για τους ερ-
γαζόμενους, καταστρατηγούν τις συμβάσεις με τις οποίες
ανέλαβαν τα έργα, προσλαμβάνουν λιγότερο προσωπικό
από αυτό που αναφέρουν οι συμβάσεις, με αποτέλεσμα να
εντατικοποιούν την εργασία, να οδηγούν τις εργαζόμενες
στην εξόντωση, για να αβγατίζουν τα κέρδη τους. Ας δούμε
ένα σχετικό παράδειγμα στο χώρο καθαριότητας του ΟΑΣΑ,
όπου την καθαριότητα έχει αναλάβει η εταιρεία «Linkup»: Με
βάση την ανακοίνωση του Συνδικάτου Καθαριστριών Ιδιω-
τικών Συνεργείων Νομού Αττικής, οι εργαζόμενες είναι
απλήρωτες από 3 έως 9 μήνες. Τους χρωστάει λεφτά ακόμα
και από το 2013. Κάτω από την απειλή της απόλυσης υπο-
γράφουν για διπλάσια ποσά απ’ ό,τι λαμβάνουν. Οι συνθή-
κες εργασίας άθλιες, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας ανύ-
παρκτες.

Η  συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με την πολιτική της απο-
τελειώνει ό,τι δεν μπόρεσαν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και  κάνει πράξη
τις οδηγίες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κύριο μέλημά της
είναι το πετσόκομμα των μισθών και των συντάξεων. Μας

θέλουν μισθωτές σκλάβες του 21ου αιώνα, να διαλέγουμε
ανάμεσα στον εφιάλτη της ανεργίας και στον εφιάλτη του ερ-
γασιακού μεσαίωνα. Οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών
δεν έχουμε άλλο δρόμο, εκτός από την οργανωμένη πάλη,
μέσα από τους Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, μέσα από
τα σωματεία με ταξικό προσανατολισμό. 

Γι’ αυτό και η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
Καθαριστών-Καθαριστριών Δημόσιων Σχολείων και Εργο-
λαβικών Συνεργείων καλεί τις εργαζόμενες να σηκώσουν το
ανάστημά τους και να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει.
Αρχίζει πολύμηνος αγώνας για να προσληφθούν οι ίδιες.
Παρεμβάσεις σε υπουργεία, απεργίες, κινητοποιήσεις. Κα-
λούν σε κλιμάκωση και να δημιουργηθούν παντού Επιτροπές
Αγώνα. Με την ανακοίνωση συμπαράστασης της ΟΓΕ, να ξε-
κινήσουμε σχολείο-σχολείο να συναντήσουμε τις εργαζό-
μενες, να τις  ενημερώσουμε, να σταθούμε δίπλα τους, για
να φτιάξουν τη δική τους επιτροπή αγώνα. Να απαιτήσουν
από τους δήμους να πάρουν αποφάσεις για τη μονιμοποίησή
τους (πάνω από 12 δήμοι έχουν πάρει αποφάσεις). Να κά-
νουν παρεμβάσεις για να πληρώνονται τα δεδουλευμένα
τους και να πληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές τους. Να
μην επιτρέψουν καμία σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα. Δουλειά που χρειάζεται υπομονή κι επιμονή, τακτική
επικοινωνία.



Η μεγάλη μάστιγα της απλήρωτης εργασίας

Α πλήρωτη εργασία, απολύσεις, υποχρεωτικές άδειες και πε-
τσόκομμα ασφαλιστικών δικαιωμάτων είναι οι επιπτώσεις

που βιώνουν σήμερα οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι. Σε
εργοστάσια κι επιχειρήσεις στο εμπόριο και σε άλλους κλά-
δους καταγράφονται με τον έναν ή άλλο τρόπο μεθοδεύσεις
και σχεδιασμοί, με σταθερή επιδίωξη να μειωθούν οι μισθοί
των εργαζομένων, αλλά και το «μη μισθολογικό κόστος», δη-
λαδή η ασφάλιση, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώ-
ρους δουλειάς,  οι άδειες μητρότητας, γονικές, ασθενείας και
τα αντίστοιχα επιδόματα.

Τα τελευταία 5 χρόνια της κρίσης και των μνημονίων η απλή-
ρωτη εργασία αποτελεί μεγάλη μάστιγα. Δύο εκατομμύρια ερ-
γαζόμενοι είτε δεν πληρώνονται είτε παίρνουν με μεγάλη κα-
θυστέρηση τις αποδοχές τους είτε παίρνουν «έναντι» (ένας και-
νούργιος όρος που μπήκε στη ζωή μας...). Τα επιδόματα, τα
δώρα του Πάσχα και των Χριστουγέννων, αν και νομοθετικά
ισχύουν ακόμα όσον αφόρα τον ιδιωτικό τομέα, δεν καταβάλ-
λονται στην ώρα τους ή και δε δίνονται. Άλλοτε πάλι δίνονται
με τη μορφή κουπονιών. Π.χ., σε πολλά super market δίνονται
κουπόνια για τρόφιμα που πρέπει ν’ αγοράσεις από την ίδια
επιχείρηση που δουλεύεις. Το καθεστώς της «απλήρωτης ερ-
γασίας» το συναντάμε κατά κύριο λόγο σε επιχειρήσεις τουρι-
σμού κι επισιτισμού, σε εταιρίες καθαριότητας και φύλαξης
(ένας κλάδος που τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιάσει μεγάλη
αύξηση), στις επιχειρήσεις των ιδιωτικών κλινικών, τις κατα-
σκευές, το λιανικό εμπόριο και τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Η
πλειοψηφία είναι κλάδοι και τομείς της οικονομίας που είναι
υψηλά τα ποσοστά του γυναικείου εργατικού δυναμικού. 

Απλήρωτοι/ες, εκτεθειμένοι/ες σε επαγγελματικούς κινδύ-
νους, χωρίς μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία της
υγείας τους, χωρίς δικαίωμα σε άδειες κι επιδόματα, δούλευαν
την προηγούμενη περίοδο περισσότεροι από 32.000 απα-
σχολούμενοι/ες στους δήμους, μέσα από τα «πεντάμηνα» της
«κοινωφελούς εργασίας». Η καθυστέρηση στην πληρωμή
ακόμα και αυτών των πενιχρών μισθών, η τοποθέτηση σε ερ-
γασίες που απαιτούν ειδίκευση ή τουλάχιστον σοβαρή εκπαί-
δευση και βέβαια η έλλειψη μέτρων για την προστασία της
υγείας στη δουλειά είναι ανάμεσα στα ζητήματα αιχμής που
απασχολούν τους εργαζόμενους στα «πεντάμηνα». Ας θυμη-
θούμε την περίπτωση της συναδέλφισσας που απέβαλε κατά
τη διάρκεια της δουλειάς της στο απορριμματοφόρο (και δεν
είναι η μοναδική), αλλά και σοβαρά εργατικά ατυχήματα σε
υπηρεσίες δήμων.

Από την ίδια τη ζωή προκύπτει πως ο στόχος αυτών και
άλλων προγραμμάτων, όπως η «κοινωφελής εργασία», είναι
να ανακυκλώνουν την ανεργία και παράλληλα να λειτουργούν

ως πολιορκητικός κριός για τα δικαιώματα των εργαζομένων,
συμπιέζοντας προς τα κάτω μισθούς και μεροκάματα, ξηλώ-
νοντας κατακτήσεις, γενικεύοντας τις ελαστικές εργασιακές
σχέσεις.

Για δεκαετίες τώρα, αυτά τα προγράμματα, άλλοτε με τη
μορφή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, άλλοτε σα stages
και τώρα σα «voucher», «κοινωφελής εργασία», αποτέλεσαν
τη σημαία των κυβερνητικών κομμάτων στη διαχείριση της
ανεργίας, χωρίς βέβαια ν’ αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, αφού
μόνοι πραγματικά ωφελημένοι ήταν οι επιχειρηματικοί όμιλοι,
που με την επιδότηση του κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έβρισκαν ακόμα φθηνότερους εργαζόμενους. Χώρια που τα
κόμματα και οι κυβερνήσεις, οι τοπικές και περιφερειακές δι-
οικήσεις εξασφάλιζαν καραβιές «ομήρων», πατώντας στην
αγωνία τους για το μεροκάματο.

Μια ακόμη εφεύρεση απλήρωτης εργασίας είναι αυτή των
εργαζομένων με καθεστώς δοκιμασίας. Προσλαμβάνεσαι δο-
κιμαστικά κάποιο διάστημα, συνήθως ενός μήνα, και μετά σε
απολύουν με τη δικαιολογία ότι κρίνεσαι ακατάλληλος. Έτσι
δε σε πληρώνει και το έργο επαναλαμβάνεται, μια και ο κατά-
λογος των ανέργων είναι τεράστιος.

Δύο στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, σε επι-
χειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εταιρίες δήμων και
επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, πληρώ-
νονται με καθυστέρηση που ξεκινάει από τους πέντε μήνες και
φτάνει τα τρία χρόνια. Δυο στις τρεις επιχειρήσεις του ιδιωτι-
κού τομέα έχουν προχωρήσει σε στάση πληρωμών με διαφό-
ρους τρόπους. 

Στις μέρες μας έχουμε εργαζόμενους και εργαζόμενες λο-
γιών λογιών. Εργαζόμενες είναι και αυτές που δουλεύουν ανα-
σφάλιστες, εργαζόμενες είναι και αυτές που δουλεύουν με το
μπλοκάκι, εργαζόμενες είναι και αυτές που δουλεύουν εκ πε-
ριτροπής έστω και μία μέρα τη βδομάδα, εργαζόμενες είναι και
αυτές που δουλεύουν με 4ωρη σύμβαση. Όλες και όλοι αυτοί
δουλεύουν σε καθεστώς γαλέρας και σε όλες αυτές τις νέες
μορφές εργασιακής εκμετάλλευσης όλο και περισσότερο αυ-
ξάνεται το ποσοστό της απλήρωτης εργασίας.

Με βάση τα στοιχεία που μόλις κυκλοφόρησε η Παγκόσμια
Τράπεζα (Γενάρης 2016), το 76% της μερικής απασχόλησης
στις χώρες της ζώνης του ευρώ αφορά το γυναικείο πληθυ-
σμό. Οι γυναίκες λοιπόν έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε
αυτήν την ιστορία, αφού οι περισσότερες δουλεύουν σε ευέ-
λικτες θέσεις εργασίας, ενώ είναι και πρωταθλήτριες και στην
απλήρωτη εργασία...

Μια άλλη μορφή εργασίας όπου απασχολούνται κατά κύριο
λόγο γυναίκες είναι οι οικιακοί βοηθοί. Στην πλειοψηφία τους

Μαρία Φιλανταράκη,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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μετανάστριες, συνήθως εργάζονται χωρίς ωράριο, πολλές από
αυτές δεν παίρνουν εβδομαδιαίο ρεπό ή ετήσια άδεια με απο-
δοχές. Δε δικαιούνται άδεια μητρότητας, ούτε κανένα άλλο δι-
καίωμα που να προκύπτει από τη μητρότητα. Οι συνθήκες ερ-
γασίας κακές, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, συνήθως «αόρα-
τες» εργαζόμενες, που δύσκολα καταγράφονται, ανασφάλι-
στες, εκτεθειμένες στη μέγιστη εκμετάλλευση και κακοποίηση.
Κι εκεί  κυβερνήσεις και κρατικές υπηρεσίες  κάνουν τα στραβά
μάτια, αφού ουσιαστικά καλύπτουν την ανεπάρκεια των κοι-
νωνικών δομών.  

Σε αυτόν λοιπόν τον εργασιακό μεσαίωνα φυτοζωούν χι-
λιάδες λαϊκές οικογένειες: Δεν μπορούν να πληρώσουν τη
ΔΕΗ, το νερό, το τηλέφωνο, να βάλουν την κατσαρόλα στη
φωτιά, χρωστάνε στην εφορία, στις τράπεζες κλπ. Επιπλέον ο
εφιάλτης της αβεβαιότητας και η ανασφάλεια δημιουργούν σο-
βαρά ψυχολογικά προβλήματα, που πολλές φορές οδηγούν
σε αυτοάνοσα νοσήματα.

Υπάρχουν εκατοντάδες αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν
δικαιωθεί οι εργαζόμενοι, αλλά ποτέ δεν τους έχουν καταβλη-

θεί τα δεδουλευμένα, είτε πρόκειται για αποζημιώσεις είτε για
μισθούς. Το συμπέρασμα είναι ένα: Η καταστρατήγηση της ερ-
γατικής νομοθεσίας είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα της τα-
κτικής της εργοδοσίας. 

Αυτό που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας είναι
ότι σε αυτό το εκμεταλλευτικό σύστημα οι νόμοι και οι απο-
φάσεις είναι άγραφο χαρτί αν δε συνοδεύονται με τη συλλο-
γική, οργανωμένη δράση των εργαζομένων –γυναικών και αν-
τρών.  Εκεί που οι εργαζόμενοι κατάφεραν να πάρουν τις απο-
δοχές τους, να έχουν κατακτήσεις, ήταν κατά κύριο λόγο μέσα
από οργανωμένους μαζικούς αγώνες. Δεν πρόκειται για έναν
κακό εργοδότη, έναν κακό διαχειριστή που πρόσκαιρα βρέ-
θηκε σε δύσκολη θέση, αλλά έτσι λειτουργεί η οικονομία τους,
έτσι παράγεται το κέρδος τους, με την καταλήστευση του
ιδρώτα των εργαζομένων. Γι’ αυτό και ο αγώνας θα πρέπει να
είναι ενιαίος, συλλογικός και όλα τα σφυριά μας να χτυπάνε
και να ξεσκεπάζουν την κύρια αιτία, αυτό το εκμεταλλευτικό
σύστημα στο οποίο ζούμε, που μόνο φτώχεια, ανεργία και
ανέχεια γεννά για τους εργαζομένους, τη λαϊκή οικογένεια. 
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Από την άλλη πλευρά, η κοινωνική ασφάλιση θεωρείται «κόστος» για την εργοδοσία. Αποτελεί όμως και πεδίο επιχει-
ρηματικής δράσης, που έρχεται να κερδοφορήσει εκεί που αποσύρεται κράτος κι εργοδοσία. Θέλουν να πάψει να υπάρχει
ως κοινωνικό δικαίωμα και να είναι ατομική υπόθεση και «προνόμιο» για όσους το έχουν.

Σύμφωνα με τη διαδικτυακή μηχανή εύρεσης εργασίας Glassdoor: Αναφέρει ότι το 57% των εργαζομένων εξετάζει τα
προνόμια που μπορεί να λαμβάνει από την επιχείρηση όταν ψάχνει εργασία, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι το 80% των
εργαζομένων επιθυμούν «προνόμια» όπως η ασφάλιση υγείας, σε αντίθεση με μια αύξηση μισθού. «Προνόμιο» λοιπόν
η ασφάλεια υγείας, έτσι καταγράφεται στη συνείδησή τους, όταν πρέπει να λογαριάζεται σαν αναφαίρετο δικαίωμα που
πρέπει να παρέχει το κράτος σε όλους τους εργαζόμενους. Δικαίωμα που κατακτήθηκε μέσα από αιματηρούς εργατικούς
αγώνες. Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα των «προνομίων» που παρέχουν ορισμένες πολυεθνικές εταιρίες που δρα-
στηριοποιούνται στην Ευρώπη: Η Sportify παρέχει 6 μήνες γονικής άδειας με αποδοχές, αλλά και 1 επιπλέον μήνα ευέλικτης
εργασίας για τους γονείς που επιστρέφουν στο γραφείο, ενώ καλύπτει το κόστος για την κατάψυξη ωαρίων, καθώς και τη
βοήθεια γονιμότητας. Βαθμολογείται από τους εργαζόμενους με συνολική βαθμολογία προνομίων 4,2/5. Η Pwc παρέχει
στους υπαλλήλους της 1.200 δολάρια το χρόνο για να ξεχρεώσουν το χρέος των φοιτητικών δανείων. Η γνωστή σε
όλους μας Twitter παρέχει τρία γεύματα τη μέρα και on site μαθήματα βελονισμού και αυτοσχεδιασμού, με συνολική βαθ-
μολογία 4,3/5. Η Accenture καλύπτει το κόστος αλλαγής φύλου για τους υπαλλήλους της ως μέρος της δέσμευσής της
για τα δικαιώματα της LGBTQ κοινότητας και την ποικιλομορφία: Συνολική βαθμολογία 4/5. Και όλα αυτά είναι κακό να
δίνονται; θα αναρωτηθεί κάποιος. Πίσω από αυτήν τη «γενναιοδωρία» των εταιριών κρύβεται η προσπάθεια ν’ αποδεχτούν
οι εργαζόμενοι ότι οι άδειες, η ασφάλιση, όποιο ασφαλιστικό, εργασιακό δικαίωμα δεν είναι κατοχυρωμένο. Να δεχτούν
ότι είναι στην «καλή προθεση» του εργοδότη αν θα τους «παραχωρήσει» άδεια μητρότητας και για πόσο χρονικό διάστημα
κλπ. Κι όλα αυτά, για να ταυτίσουν τις ανάγκες του εργοδότη με τις δικές τους. Στη λογική αυτή θα πρέπει να είναι και
«υποχρεωμένοι», να αισθάνονται «τυχεροί» και φυσικά ούτε λόγος για διεκδίκηση και συνδικαλιστική, αγωνιστική δράση.   

Όλο αυτό το εργασιακό περιβάλλον, στα μέτρα των μεγαλοεργοδοτών, στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με
την πολιτική των κυβερνήσεων έχει πλήξει ιδιαίτερα τ’ αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Εκατομμύρια ευρώ ασφα-
λιστικών εισφορών χάνονται είτε γιατί η κυβέρνηση νόμιμα τους απαλλάσσει ψηφίζοντας νόμους για την απαλλαγή των
χρεών μεγάλων επιχειρήσεων είτε γιατί ποτέ οι οφειλές δεν εξοφλούνται.

Από αυτήν την άποψη, το ζήτημα του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος δεν είναι λογιστικό, όπως το παρουσιάζουν,
αλλά πολιτικό. 

Οι εργαζόμενες, οι νέες, οι μετανάστριες, οι άνεργες, μπορούν σήμερα να έχουν βελτίωση στη ζωή τους, να ικανοποι-
ήσουν τις σύγχρονες διευρυμένες ανάγκες τους, μόνο στην προοπτική της σύγκρουσης, της ρήξης με αυτό το σάπιο εκμε-
ταλλευτικό σύστημα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες. Σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι αναγκαία η
καθημερινή προσπάθεια για μαζικοποίηση των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ, η ένταξη νέων γυναικών των λαϊκών
οικογενειών στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, για να δυναμώνει η αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθηση και η πρωτο-
πόρα δράση που θ’ ανοίξει το δρόμο για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση.
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Κ αρκίνος του μαστού. Μια καθαρά γυναικεία υπό-
θεση. Μια ασθένεια με την οποία έρχονται αντιμέ-

τωπες γύρω στις 4.500 γυναίκες στην Ελλάδα κάθε
χρόνο (4.934 το 2012) και 364.000 στην Ευρώπη
(91.000 θάνατοι, πρώτη αιτία θανάτου σε καρκινοπα-
θείς γυναίκες). Συχνά χαρακτηρίζεται ως «το δύσκολο
ταξίδι» των γυναικών. Οι γυναίκες που πάλεψαν μαζί
του και επέζησαν έχουν να διηγηθούν πόσο «γολγο-
θάς» ήταν αυτή η εμπειρία, πόσο διέλυσε κι αυτές και τις
οικογένειές τους. «Κοινωνικές επιπτώσεις στους ασθε-
νείς προκύπτουν όταν στην πιο δύσκολη ώρα τους έρ-
χονται αντιμέτωποι με φαινόμενα και χαρακτηριστικά
του νοσοκομείου και συνολικά του συστήματος υγείας,
που τους φορτίζουν ψυχικά, τους καταπονούν σωματικά
ή και ακόμα τους αποθαρρύνουν. Νιώθουν αδύναμοι ν’
αντιμετωπίσουν τις δαιδαλώδεις δομές και τα γραφει-
οκρατικά εμπόδια του συστήματος υγείας ή και το υψηλό
κόστος της ασθένειας. Στην πιο κρίσιμή του στιγμή,
όντας άρρωστος ή και στο κατώφλι του θανάτου, έρχε-
ται αντιμέτωπος με όλα τα σύγχρονα υγειονομικά, κοι-
νωνικά, πολιτισμικά και ηθικά ελλείμματα, τα οποία ενι-

σχύουν τις ενοχές του και δυσχεραίνουν το αγώνα του.»
Αυτή η διαπίστωση ανήκει στη μελέτη του «Εθνικού Σχε-
δίου Δράσης για τον καρκίνο 2011-2015» . Τι παρα-
πάνω θα μπορούσαμε να προσθέσουμε εμείς;

Ο δρ. Αθανάσιος Χαλαζωνίτης του Νοσοκομείου
«Αλεξάνδρα» αναφέρει ότι «στατιστικά 1 στις 8 γυναί-
κες θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού κατά τη διάρ-
κεια της ζωής της, ενώ πάνω από το 70% του συνόλου
των γυναικών με καρκίνο του μαστού δε διαθέτουν οι-
κογενειακό ιστορικό». Φυσικά, όπως προκύπτει όχι
μόνο από τη συνέντευξη του συγκεκριμένου γιατρού,
αλλά και απ’ όλες τις έρευνες που έχουν γίνει, το μέγιστο
ποσοστό των γυναικών δεν προσέρχεται για προλη-
πτικό έλεγχο (γεγονός που ανεβάζει τη θνησιμότητα),
σε μικρότερο βαθμό από άγνοια και σε μεγαλύτερο
βαθμό από την έλλειψη δομών σε ημιαστικές και αγρο-
τικές περιοχές, αλλά και από το κόστος των εξετάσεων
που απαιτείται. Π.χ., 45 ευρώ κοστίζει μία απλή μαστο-
γραφία και 65 ευρώ το CESM, τα οποία δεν είναι τιμο-
λογημένα από τον ΕΟΠΥΥ, όπως και άλλες σύγχρονες
μέθοδοι που γλιτώνουν κόπο και ταλαιπωρία για τις γυ-
ναίκες και είναι πιο αξιόπιστες. Έτσι, το 35,7% των γυ-
ναικών δεν έχει κάνει ποτέ μαστογραφία, το 53% δεν
έχει κάνει ποτέ υπέρηχο μαστών και το 33,3% δεν έχει
επισκεφτεί ποτέ γιατρό για ψηλάφηση μαστών. Αναφε-
ρόμαστε σε μια περίοδο που έχουμε αύξηση των κρου-
σμάτων κατά 20% και της θνησιμότητας από την ίδια
αιτία κατά 14% (έναντι του 2008). Και γιατί συμβαίνει
αυτό;

«Πέρα από τις συνήθεις αιτίες εμφάνισης καρκίνου
(γονιδιακοί λόγοι, διατροφή κλπ.), το σύνολο της θνη-
σιμότητας από νεοπλασίες φαίνεται να σχετίζεται άμεσα
και ισχυρά με το χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο,
τη χρόνια ψυχοκοινωνική επιβάρυνση και καταστάσεις
όπως η ανεργία κοκ. Έχει επίσης πλήρως τεκμηριωθεί
ότι για τις περισσότερες μορφές καρκίνου (π.χ., του
πνεύμονα, του παχέος εντέρου και του μαστού) άτομα
χαμηλότερου κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου έχουν
μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, με αποτέλε-
σμα ανεπαρκή πρόληψη, διάγνωση του καρκίνου σε πιο
προχωρημένα στάδια και πλημμελή θεραπεία.» Άλλη μια

Καρκίνος του μαστού: Μια δύσκολη πορεία

Ολυμπία Χαλτσοτάκη,
πρόεδρος του Συλλόγου Αργυρούπολης-Ελληνικού της ΟΓΕ
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επίσημη διαπίστωση-κόλαφος για την πολιτική υγείας
του κράτους μας. Επιπρόσθετα στις παραπάνω διαπιστώ-
σεις πρέπει να βάλουμε και τις μεγάλες αργοπορίες για
κλείσιμο ραντεβού, επανεξέταση, βιοψία και ό,τι απαι-
τείται μέχρι το στάδιο της θεραπείας. Πάνω σ’ αυτό το
πρόβλημα η Στατιστική μας λέει ότι λόγοι αποτροπής
των γυναικών από την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου
του μαστού ήταν: Μεγάλη λίστα αναμονής για ραντεβού
(17%), δεν υπήρχε η αντίστοιχη ειδικότητα στον τόπο
διαμονής (14,7%), η υπηρεσία υγείας ήταν σε μεγάλη
απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους (12,3%).

Η γύμνια των δημόσιων Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) φανερώνεται κι από το γεγο-
νός ότι μόλις στο 0,8% των περιπτώσεων η λήψη της
βιοψίας έγινε σε πολυϊατρείο του ΕΟΠΥΥ (ΠΕΔΥ). Κυ-
ρίως έγινε σε δημόσιο και ιδιωτικό νοσοκομείο, σε
ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο και ιατρείο. 

Tι γίνεται με τους ασθενείς με βιβλιάρια πρόνοιας ή
άτομα που καταφεύγουν στα διάφορα «κοινωνικά ια-
τρεία» ή «μητροπολιτικά ιατρεία» (νέο φρούτο της επο-
χής μας); Ο κ. Γιώργος Βήχας από το Μητροπολιτικό
Κοινωνικό Ιατρείο Αλίμου αναφέρει: «Οι ασθενείς με
βιβλιάριο Πρόνοιας, που χρειάζεται να υποβληθούν σε
χειρουργική επέμβαση, αναμένουν πάνω από μήνα την
τελική έγκριση από το υπουργείο Υγείας, προκειμένου
να χειρουργηθούν, στο βαθμό που απαιτείται μια χρο-
νοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, εις βάρος της
υγείας των ασθενών αυτών.» Επίσης επισημαίνει ότι
«είναι απάνθρωπη πράξη η μετακύληση του κόστους νο-
σηλείας των ανασφάλιστων και σε οικονομική ανέχεια
νοσηλευόμενων ασθενών από το λογιστήριο του νο-
σοκομείου στην εφορία. Εξ αυτού, πολλοί ανασφάλι-
στοι και άποροι ασθενείς αποφεύγουν να εισαχθούν
στο νοσοκομείο και να υποβληθούν στις απαραίτητες
θεραπείες, με μοιραίο αποτέλεσμα για τη
ζωή τους. Το 80% των ασθενών με καρ-
κίνο που απευθύνθηκαν στο Μητροπολι-
τικό Κοινωνικό Ιατρείο ήταν ακάλυπτοι
από θεραπεία επί 5 μήνες μετά από τη διά-
γνωση». 

Απέναντι σ’ αυτήν τη σκληρή πραγματι-
κότητα, το υπουργείο Υγείας μιλάει υπο-
κριτικά για «κάλυψη των πραγματικών
αναγκών», εννοώντας ότι από το κράτος
και τα Ταμεία δε θα καλύπτονται όλες οι
σύγχρονες ανάγκες, παρά μόνο οι «στοι-
χειώδεις», με ένα «βασικό πακέτο παρο-
χών». Από εκεί και πέρα, ο καθένας ανά-
λογα με την τσέπη του. Και φυσικά, μιλάμε
πλέον για μια περίοδο κρίσης που τα
πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολο ν’ αντι-
μετωπιστούν από τις λαϊκές οικογένειες.

Τα στοιχεία σχετικής έρευνας είναι συγκλονιστικά και
φανερώνουν την άλλη πλευρά του «γολγοθά» που ανα-
φέραμε στην αρχή του άρθρου: «Η έρευνα ανέδειξε το
“γδάρσιμο” των ασθενών, οι οποίες ήταν στην πλειοψη-
φία τους ασφαλισμένες. Το 76,6% κάλυψε μέρος είτε
το σύνολο του κόστους, με απευθείας πληρωμές χιλιά-
δων ευρώ. Κατά μέσο όρο οι γυναίκες πλήρωσαν 2.156
ευρώ για χειρουργείο, 789 ευρώ για χημειοθεραπεία,
265 ευρώ για ενδοφλέβιες εγχύσεις/βιολογικό παρά-
γοντα, 707 ευρώ για ακτινοθεραπείες και 572 ευρώ ανά
έτος για παρακολούθηση, ορμονοθεραπεία κλπ. Να ση-
μειωθεί πως η ορμονοθεραπεία διαρκεί τουλάχιστον 5
χρόνια.

Αυτά τα έξοδα καλύφθηκαν από το εισόδημά τους
(73%), από τις αποταμιεύσεις τους (35,8%), τις βοήθησαν
οικονομικά οι γονείς τους (19%), δανείστηκαν από συγ-
γενείς και φίλους (9%), πούλησαν περιουσιακά στοιχεία
(1%) ή και όλα αυτά συνδυαστικά.

Η οικονομική επιβάρυνση και η ταλαιπωρία της οικο-
γένειας έχει πολλές ακόμη πλευρές. Έτσι, το 39% των
γυναικών αναγκάστηκε να πληρώσει άτομο για τις δου-
λειές του σπιτιού, το 9,1% για τη φύλαξη των παιδιών,
ενώ πριν την ασθένεια δε χρειαζόταν. Το 30,2% των ερ-
γαζόμενων γυναικών χρειάστηκε να σταματήσει να δου-
λεύει για κάποιο διάστημα ή να πάρει άδεια άνευ απο-
δοχών και το 10,7% να παραιτηθεί από τη δουλειά του.
Μάλιστα, σε ποσοστό 35% δήλωσαν ότι μέλη της οικο-
γένειας σταμάτησαν προσωρινά τη δουλειά τους και
28,5% μετακόμισαν προσωρινά από τον τόπο κατοικίας
τους, προκειμένου να βοηθήσουν την ασθενή.

Η έρευνα τονίζει ακόμη ότι σε όλα τα στάδια η ασθε-
νής μπορεί να έχει ανάγκη υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
ανάγκη που δεν καλύπτεται. Αρκετές γυναίκες ανέφεραν
ότι ζήτησαν αρχικά ψυχολογική υποστήριξη στον ιδιω-
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τικό τομέα, όμως στη συνέχεια
σταμάτησαν, λόγω οικονομικής
αδυναμίας.»

Να τι προβλέπεται στις χώρες
της Ευρώπης και αλλού για την
πρόληψη του καρκίνου του μα-
στού! Μιλάμε για εγκληματική αν-
τιμετώπιση του κράτους απέναντι
στους καρκινοπαθείς:

Προγράμματα πρόληψης καρκί-
νου του μαστού: Αυστραλία, από
18-69 ετών κάθε 2 έτη. Λιθουα-
νία, 30-60 ετών κάθε 3 έτη.
Σουηδία, pap test 23-50 ετών
κάθε 3 έτη, 51-70 ετών κάθε 5
έτη. Αγγλία, Ουαλία, Β. Ιρλανδία,
Βέλγιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Σλο-
βενία, για γυναίκες 25-60 ή 65
ετών. Το εθνικό πρόγραμμα προ-
συμπτωματικού ελέγχου στην Ελ-
λάδα για τον καρκίνο του μαστού αφορά γυναίκες 50-
70 ετών κάθε 3 έτη (μαστογραφία και κλινική εξέταση).

Από τη μελέτη επίσημων πηγών διαπιστώνεται ότι στο
ΠΣΥ παρατηρείται: 

«Κατακερματισμένες υπηρεσίες και αποσπασματικά
προγράμματα και νησίδες αριστείας. Απουσία εθνικού
σχεδιασμού προγραμμάτων πληθυσμιακού (προσυμ-
πτωματικού) ελέγχου. Απουσία εξειδικευμένων κέν-
τρων. Σημαντική υστέρηση και της Παρηγορητικής-Ανα-
κουφιστικής Ιατρικής (κατ’ οίκον νοσηλείας και μη).» 

Για μας, αυτός είναι ο «σκελετός» των ελλείψεων.
Έχουμε να προσθέσουμε πολλά ακόμα και ως προς τις
ελλείψεις και ως προς τα κακώς κείμενα, αλλά και ως
προς τις προθέσεις της κυβέρνησης που ακολουθεί πιστά
τις δεσμεύσεις του 3ου μνημονίου που υπέγραψε και
σύμφωνα με το οποίο «θα επανεξετάσουν την ανάγκη
για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια...».
Δηλαδή ανάθεση στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα
των υπηρεσιών που δεν παρέχει ο δημόσιος και χαρά-
τσωμα των ασθενών. Το δίκτυο ΠΦΥ που εξαγγέλλει η
κυβέρνηση θα λειτουργεί με πληρωμές από τους ασθενείς
και τα Ταμεία, θα αποτελείται κυρίως από τον ιδιωτικό
επιχειρηματικό τομέα και τους αυτοαπασχολούμενους. 

Ουσιαστικά η αγορά υπηρεσιών υγείας θα γίνεται
μέσω του οικογενειακού γιατρού –όπως έχει πει ο
υπουργός Υγείας– που πρακτικά θα εξασφαλίζει ότι αυτά
που «χρεώνει» ο ασφαλισμένος στον ΕΟΠΥΥ δε θα
υπερβαίνουν το όριο των πετσοκομμένων προϋπολογι-
σμών. Μια πρώτη «γεύση» έχουν οι ασθενείς από τα πλα-
φόν στις επισκέψεις στους γιατρούς, στις εργαστηριακές
και διαγνωστικές εξετάσεις, σε φάρμακα, θεραπείες.

Το δίκτυο ΠΦΥ της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θα

συνεχίσει να συγκροτείται ακόμη από τις δομές... πτω-
χοκομείου της Τοπικής Διοίκησης και της «κοινωνικής
οικονομίας» (κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρμακεία
κλπ.). Οι υπηρεσίες που άμεσα θα χρησιμοποιούνται
από τους ασθενείς θα είναι χαμηλής ποιότητας με πολύ
μειωμένες ασφαλιστικές και κρατικές δαπάνες, με χρη-
ματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ με ημερομηνία
λήξης, από την «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» των επι-
χειρήσεων.

Η ΟΓΕ διεκδικεί για τις γυναίκες, με βάση τις πρόσθε-
τες και εξειδικευμένες ανάγκες που αυτές έχουν, μέτρα
πρωτογενούς πρόληψης, ώστε ν’ αποφευχθεί η εμφά-
νιση του καρκίνου:
-   Να συνταγογραφείται και να παρέχεται δωρεάν η ψη-

φιακή τομογραφία.

-   Να ενταχτεί στις εξετάσεις του υποχρεωτικού, προ-
ληπτικού, γυναικολογικού ελέγχου, μαζί με τον υπέ-
ρηχο μαστών, μήτρας, το τεστ Παπανικολάου, με επι-
στημονικά προσδιορισμένο χρόνο έναρξης και συ-
χνότητα, και όχι τα πρωτόκολλα που διαμορφώνον-
ται με βάση τις εκάστοτε πολιτικές υγείας και χρησι-
μοποιούνται για περικοπές δαπανών, αλλά και για να
εξυπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομί-
λων στην Υγεία και το Φάρμακο.

-   Μοριακός έλεγχος σε γυναίκες που ανήκουν σε
ομάδα υψηλού κινδύνου.

-   Κέντρα ΠΦΥ στελεχωμένα με όλες τις ειδικότητες, με
τον απαραίτητο ιατροφαρμακευτικό και τεχνικό εξο-
πλισμό, που να καλύπτουν τις πληθυσμιακές ανάγκες.
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Λ ίγο πριν το τέλος του 2015, ο υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας, σε πιθανό ρόλο «λαγού» στις κυβερνητικές στο-

χεύσεις και παρόλες τις προσπάθειες κυβερνητικών αξιωμα-
τούχων να υποστηρίξουν ότι πρόκειται για προσωπικές
απόψεις του, έκανε δηλώσεις σχετικά με τις προθέσεις της
κυβέρνησης για εφαρμογή της στρατιωτικής θητείας στις γυ-
ναίκες. Ξεδίπλωσε το παρακάτω σκεπτικό: «Ήρθε η ώρα να
ξεπεράσουμε ταμπού και αγκυλώσεις του παρελθόντος» και
«οι γυναίκες έχουν κατακτήσει όλα τα αντρικά “κάστρα”,
και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ καλύτερες από
τους άντρες». Έτσι, δήλωσε ότι σκοπεύει να προωθήσει την
υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για τις γυναίκες που θα
προσλαμβάνονται στα Σώματα Ασφαλείας (Αστυνομία, Πυ-
ροσβεστική και Λιμενικό), όπως επίσης ότι σκοπεύει να προ-
ωθήσει και τη δημιουργία στρατιωτικών Λυκείων. Λίγες
μέρες αργότερα, μίλησε για την καθιέρωση εθελοντικής εξά-
μηνης θητείας για όλες τις γυναίκες, στη λογική της αντιμε-
τώπισης των ελλείψεων που υπάρχουν σε δυναμικό στο
στράτευμα.

H κυβέρνηση προσπαθεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια,
παρουσιάζοντας ως «προσωπικές απόψεις» τις παραπάνω
προτάσεις. Διότι το θέμα της στρατιωτικής θητείας των γυ-
ναικών βρίσκεται στην ατζέντα όχι μόνο αυτής της κυβέρ-
νησης, αλλά και των ιμπεριαλιστικών οργανισμών στους
οποίους συμμετέχει, και κυρίως αποτελεί στόχευση των γε-
ρακιών του ΝΑΤΟ. Είναι χαρακτηριστικό ότι αντίστοιχες
πολιτικές σχεδιάζουν και υλοποιούν χώρες όπως (φυσικά!)
οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία, η Νορβηγία...

Από την άλλη, δεν είναι τυχαίος ούτε ο χρόνος στον
οποίο άνοιξε αυτή η συζήτηση: Τη στιγμή που οξύνονται οι
αντιθέσεις, οι ανταγωνισμοί μεταξύ ιμπεριαλιστικών συμ-
μαχιών για το φυσικό πλούτο και τα γεωστρατηγικά οφέλη
που συνεπάγεται ο έλεγχος μιας σειράς περιοχών του πλα-
νήτη, μεταξύ αυτών και της ευρύτερης περιοχής στην οποία
βρίσκεται η χώρα μας. Τη στιγμή που εστίες ανάφλεξης από
τη Συρία μέχρι την Ουκρανία διατηρούνται, αναζωπυρώ-
νονται και δημιουργούνται συνεχώς νέες, οι ιμπεριαλιστικοί
οργανισμοί και οι κυβερνήσεις θέλουν τις γυναίκες (και
στρατιωτικό) γρανάζι στα σχέδιά τους.

Μας θέλουν ν’ αποδεχόμαστε και να υπηρετούμε τα αιμα-
τοβαμμένα σχέδιά τους και με τη συμμετοχή μας σε  επεμβά-
σεις και σε στρατούς (είτε είναι μισθοφορικοί είτε όχι). Θέ-
λουν να μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένα προ-
οδευτικό βήμα για μας, που θα οδηγήσει στην άρση των

«διακρίσεων» και των «αποκλεισμών» σε βάρος μας, ενώ
θα συμβάλει στην κατάκτηση της «ισότητάς» μας. Όμως, στο
όνομα της «ισότητας των φύλων» καταργήθηκε η πενταετής
διαφορά στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησής μας (στα 67
χρόνια) και παράλληλα πετσοκόπηκαν οι συντάξεις μας και
καταργήθηκαν σχεδόν όλα τα επιδόματά μας (τοκετού κ.ά.). 

Εξάλλου, η κατακόρυφη αύξηση της γυναικείας ανεργίας, η
συνολική έξαρση της φτώχειας και της ανασφάλειας, η μερική
απασχόληση που αγγίζει το 76% στις γυναίκες 15-64 ετών,
προσφέρει το απαραίτητο έδαφος πάνω στο οποίο πατάνε
στην προσπάθειά τους να πείθουν τις γυναίκες των λαϊκών
οικογενειών ν’ αποδέχονται τέτοιoυ είδους κελεύσματα. 

Βούλα Λίτσιου,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

Η στρατιωτική θητεία των γυναικών
στο φόντο της «ισοτιμίας» τους...
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Αποκαλυπτικά

Να θυμίσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε
αυτές τις προτάσεις. Τις έχουν θέσει όλες οι προηγούμενες
κυβερνήσεις. Ακόμα, η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής
Αυγής το 2012 ζήτησε στη Βουλή την υποχρεωτική στρά-
τευση των γυναικών στα 18 τους χρόνια, με το επιχείρημα
ότι η σημερινή κατάσταση αποτελεί διάκριση… σε βάρος
τους. Ανάλογη δε πρόταση έχει γίνει στο παρελθόν και από
την Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού...

Όμως μας φτάνει τόση «ισότητα»... δεν αντέχουμε άλλη!
Η ΟΓΕ σε κάθε ευκαιρία επισημαίνει ότι η γυναικεία ισοτι-

μία σε καμία περίπτωση δε σημαίνει εξίσωση. Ότι απαιτούν-
ται θετικές «διακρίσεις» υπέρ των γυναικών, ως μέτρο για
την άμβλυνση των συνεπειών που πηγάζουν από την ανισό-
τιμη θέση τους στο εκμεταλλευτικό σύστημα, σε συνάρτηση
με τις ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν από την αναπαρα-
γωγική λειτουργία του γυναικείου οργανισμού. Επομένως,
η δραματική «πρωτιά» που βιώνουν οι γυναίκες στην ανεργία
και στις εργασιακές τους σχέσεις δεν πρόκειται να λυθεί με
εξαγγελίες για «στρατολογήσεις» τύπου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ...

Το άλλο σκέλος της πρότασης του υπουργού Εθνικής
Άμυνας, σχετίζεται με την αναθεώρηση του συστήματος ει-
σαγωγής στις στρατιωτικές σχολές. Το μέχρι τώρα ισχύον
σύστημα προβλέπει την εισαγωγή στις σχολές αυτές μέσω
των πανελλαδικών εξετάσεων. Η «αριστερή» συγκυβέρ-

νηση επιδιώκει τη δημιουργία στρατιωτικών Λυκείων (Στρα-
τού, Ναυτικού, Αεροπορίας) για να επιλέγονται όσοι έχουν
τη σχετική «κλίση». Τα σενάρια της διαδικασίας εξακρίβω-
σης αυτής της «κλίσης» δεν είναι του παρόντος, αλλά μπορεί
να είναι και εφιαλτικά. Όμως είναι εμφανές ότι η «αριστερή»
(επαναλαμβάνουμε...) συγκυβέρνηση σκοπεύει να επιβάλει
μια λογική δημιουργίας στελεχών των Ένοπλων Δυνάμεων
που θα είναι αποκομμένα από τη γενική μόρφωση, ενταγ-
μένα σε μια ζωή με κατευθυνόμενα –με δεδομένη την εύ-
πλαστη εφηβική ηλικία– κοινωνικά, πολιτιστικά και ιδεολο-
γικά μηνύματα, ώστε τελικά αυτοί και αυτές που θα στελε-
χώνουν τις Ένοπλες Δυνάμεις να εκπαιδεύονται να υλοποι-
ούν τις όποιες εντολές θα τους δίνονται χωρίς καμία αντί-
δραση. Πρόκειται για την εφιαλτική αναπαράσταση του παι-
δικού παιχνιδιού «στρατιωτάκια ακούνητα και αμίλητα» για
τη μόρφωση, διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. 

Κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι οι γυναίκες της χώρας
μας, όταν χρειάστηκε, εθελοντικά και ισότιμα πάλεψαν και
με το όπλο στο χέρι, υπερασπιζόμενες τα λαϊκά συμφέ-
ροντα. Ποτέ όμως δεν έγιναν «γρανάζια» στα αιματοβαμ-
μένα σχέδια των ιμπεριαλιστών μακελάρηδων και δε θα γί-
νουν ούτε και τώρα. Απάντησή μας σε αυτά τα σχέδια θα
είναι οι μαζικοί και πρωτοπόροι αγώνες μας για την ικανο-
ποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΓΕ
Η ΟΓΕ καταδικάζει τις δηλώσεις του υπουργού Άμυνας για την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία για την πρόσληψη

των γυναικών στα σώματα ασφαλείας και την ίδρυση στρατιωτικών λυκείων.
Αυτή η συζήτηση που επανέρχεται στην επικαιρότητα επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την προτεραιότητα της κυ-

βέρνησης να βαδίζει πιστά στις κατευθύνσεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Στόχος είναι η παραπέρα στρατιωτικοποίηση των
Σωμάτων Ασφαλείας και η προσαρμογή τους στις σύγχρονες ανάγκες των ιμπεριαλιστικών και ευρωενωσιακών στρα-
τιωτικών μηχανισμών. Άλλωστε, έχουμε παραδείγματα που το επιβεβαιώνουν. Η Νορβηγία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή
χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, που επεκτείνει την υποχρεωτική στράτευση σε περίοδο ειρήνης για όλους τους πολίτες της,
ανεξάρτητα του φύλου τους, από το καλοκαίρι του 2016. Μόλις πριν λίγες μέρες, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ ανα-
κοίνωσε την ένταξη γυναικών σε μάχιμες θέσεις του αμερικανικού στρατού, επικαλούμενος τη «λειψανδρία».

Ο ισχυρισμός του Έλληνα υπουργού ότι μέσω της στράτευσης των γυναικών επιτυγχάνεται δήθεν η ισότητα «και
σε αυτό το μετερίζι» είναι προκλητικός και αντιδραστικός. Για την ΟΓΕ ισοτιμία των γυναικών σημαίνει μια σειρά από
θετικές διακρίσεις, που προκύπτουν από τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών λόγω του αναπαραγωγικού τους ρόλου.
Σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ισοπεδωτική εξίσωση, στο όνομα της «ισότητας των φύλων». Σημαίνει προστασία
της μητρότητας, μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, δημόσια-δωρεάν και
αναβαθμισμένη παιδεία, υγεία, πρόνοια. Κι όλα αυτά δε γίνονται με εξαγγελίες «στρατολόγησης».

Είναι θράσος να παρουσιάζεται η υποχρεωτική στράτευση των γυναικών ως απάντηση στη νεανική και γυναικεία
ανεργία, τη στιγμή που η αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης καθημερινά επιδεινώνει και εντείνει την αβεβαιότητα και
την ανασφάλεια ιδιαίτερα των νέων από τις λαϊκές οικογένειες, για να ανακάμψουν τα κέρδη των επιχειρηματικών
ομίλων.

Οι γυναίκες των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ καλούμε τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, ιδιαίτερα τις
νέες, να δώσουν αποστομωτική απάντηση σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Με τη συμμετοχή τους στους αγώνες για τις
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες μας.

8-1-2016
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H ΟΓΕ, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, σε όλη τη
40χρονη ιστορία της πρωτοστάτησε και βρίσκεται

πίσω από κάθε μεγάλη ή μικρή κατάκτηση των γυναικών:
Επιδόματα μητρότητας και τοκετού, άδειες εγκυμοσύνης και
λοχείας, βασικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και τόσα
άλλα. Ειδικότερα οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, που
ψηφίστηκαν από τη Βουλή το 1983, ήρθαν ν’ αντιμετωπί-
σουν με μεγάλη χρονική καθυστέρηση τις πιο αναχρονιστι-
κές ανισοτιμίες και διακρίσεις στο σύνολο των γυναικών.
Δόθηκαν μεγάλοι αγώνες από το γυναικείο κίνημα γι’ αυτήν
την κατάκτηση. Από τότε η ΟΓΕ όμως τόνιζε ότι η ισοτιμία
δεν εξασφαλίζεται μόνο με νόμους και θεσμικές αλλαγές.
Όσο σημαντικές και αναγκαίες κι αν είναι αυτές οι αλλαγές,
κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά αν δε συνειδητοποιηθεί
από τις ίδιες τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών η θέση
και η συμβολή τους στην παραγωγική διαδικασία, αν δεν
αγωνιστούν οι ίδιες ν’ αλλάξουν οι θεσμοί και οι δομές της
κοινωνίας, αν δε συνειδητοποιήσουν δηλαδή ότι η ισοτιμία
δε χαρίζεται, αλλά κατακτιέται.

Είναι γεγονός ότι η ζωή και η θέση των γυναικών δεν είναι
σήμερα όπως τον προηγούμενο αιώνα. Σήμερα οι γυναίκες
βιώνουν την ανισοτιμία με νέες μορφές και τρόπους, όπως
η πρωτιά στα ποσοστά ανεργίας, στις ευέλικτες εργασιακές
σχέσεις, χαμηλότερους μισθούς και συντάξεις, ελλείψεις
κοινωνικών δομών για παιδιά, ηλικιωμέ-
νους, ΑμΕΑ και κατάργηση μιας σειράς
κατακτήσεων.

Είναι ενδιαφέρον να κάνουμε μια ιστο-
ρική αναδρομή, αναδεικνύοντας τους
αγώνες των γυναικών για τις αλλαγές στο
οικογενειακό δίκαιο.

Από το 19ο αιώνα, το γυναικείο κί-
νημα έβαλε μπροστά στις διεκδικήσεις
του «την αναγνώριση των δημόσιων και
ιδιωτικών δικαιωμάτων των γυναικών».
Ιδιαίτερα από τη στιγμή που η γυναίκα
βγήκε μαζικά στην παραγωγή, έξω από
τους τοίχους του σπιτιού της, γεννήθη-
καν νέα κοινωνικά προβλήματα ως απόρ-
ροια της εκμετάλλευσης της γυναικείας
εργασίας, όπως άνιση αμοιβή για ίση ερ-
γασία, συνθήκες εργασίας που καταπο-
νούσαν το γυναικείο οργανισμό, μη ανα-
γνώριση της κοινωνικής προστασίας της
μητρότητας κ.ά.

Είναι επίσης γεγονός ότι το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύ-
στημα αναγκάστηκε, εκτός από την πίεση του εργατικού και
γυναικείου κινήματος, να προσαρμόσει το αστικό του δί-
καιο, με μια σειρά νόμων, ιδιαίτερα για το γάμο και τη μη-
τρότητα, που κατά την αστική αντίληψη θεωρούνται νομικές
υποθέσεις. Γι’ αυτό και διαχρονικά ψηφίστηκαν μια σειρά
νόμοι όσον αφορά το διαζύγιο, την κληρονομιά, την προ-
ίκα, αλλά και την εργασία της μητέρας.

Από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους το 1830, στο
αστικό δίκαιο επιδρούσαν προγενέστερα δίκαια (ρωμαϊκό
και βυζαντινό), όπως ισχυρή ήταν και η επίδραση της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας. Με το πέρασμα του χρόνου, το ελλη-
νικό κράτος, επηρεασμένο και από ξένα πρότυπα αλλά και
με βάση διεθνείς αποφάσεις, πήρε σημαντικά μέτρα, για εκεί-
νες τις εποχές, όπως για τη γυναικεία εργασία πριν και μετά
από τον τοκετό.

Το 1920, στις αποφάσεις της Διεθνούς Συνδιάσκεψης
στην Ουάσινγκτον, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η γυναίκα
δεν επιτρέπεται να εργάζεται για έξι βδομάδες μετά από τον
τοκετό. Δικαιούται να διακόψει την εργασία της έξι βδομάδες
πριν γεννήσει κατόπιν ιατρικής πιστοποίησης που προβλέπει
την ημερομηνία τοκετού και δικαιούται να λαμβάνει αποζη-
μίωση από δημόσιο ή ασφαλιστικό φορέα η οποία να επαρ-
κεί για την υγιεινή επιβίωση τη δική της και του παιδιού.

Οι αγώνες της ΟΓΕ για το οικογενειακό δίκαιο

Κάτια Κρόκου,
γενική γραμματέας της ΟΓΕ 
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Ταυτόχρονα, ψηφίστηκε νόμος προστασίας της εργάτριας
από τη νυχτερινή εργασία σε δημόσια ή ιδιωτική βιομηχα-
νική επιχείρηση, με εξαίρεση τα καταστήματα όπου απασχο-
λούνταν μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη. Επίσης κατο-
χυρώθηκαν διατάξεις για το διαζύγιο, όπως η εργατική
ασφάλεια για τη διαζευχθείσα χήρα, για την ανάπηρη ηλι-
κιωμένη, μέτρα για την πορνεία, τις άδειες για τους οίκους
ανοχής, μέτρα για την καταπολέμηση των αφροδίσιων νο-
σημάτων.

Στην πορεία κυρώθηκαν νόμοι για τη διεκδίκηση των προ-
ικώων μετά από τη λύση του γάμου ή μετά από το θάνατο
της γυναίκας και νόμοι που αφορούσαν την ασφάλιση, το
χρόνο εργασίας στα καταστήματα, την αποζημίωση σε πε-
ρίπτωση εργατικού ατυχήματος, που, όπως φαίνεται, μέχρι
τότε δεν ίσχυαν ή δεν ήταν ξεκάθαροι και για τις γυναίκες.

Η μητρότητα επανέρχεται στο προσκήνιο του κρατικού
ενδιαφέροντος με το νόμο 4061 περί υγιεινής και προστα-
σίας της μητρότητας και των παιδικών ηλικιών. Μητέρες και
παιδιά μπήκαν υπό την κρατική φροντίδα στην περίπτωση
που δεν είχαν μέσα για να συντηρηθούν. Για το σκοπό αυτό,
συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Προστασίας της Μητρό-
τητας και των Παιδικών Ηλικιών, που παρενέβαινε όταν εξα-
κριβωνόταν τέτοιος κίνδυνος.

Σημαντική στιγμή ήταν η κατάκτηση του δικαιώματος της
ψήφου. Στις 5.2.1930, δόθηκε δικαίωμα ψήφου στις Ελλη-
νίδες υπό όρους, μόνο για τις δημοτικές εκλογές, για να
εκλέγουν και όχι να εκλέγονται, και μάλιστα μόνο για όσες
ήξεραν γράμματα και ήταν πάνω από 30 χρονών (το 1930
το 70% των γυναικών ήταν αγράμματες).

Η μεταξική δικτατορία, το 1938, επεξεργάστηκε το οικο-
γενειακό δίκαιο, που άρχισε να ισχύει από το 1946 μέχρι
το 1982-1983. Αυτό το οικογενειακό δίκαιο εξέφραζε φα-
σιστικές αντιλήψεις, που κατά τα πρότυπα του ναζισμού ήθε-
λαν τη γυναίκα αυστηρά περιορισμένη στο σπίτι και στην
ανατροφή των παιδιών. Αυτό το δίκαιο είχε ξεπεραστεί
στην πράξη, αφού η επίδραση στην κοινωνία από τον απε-
λευθερωτικό αγώνα του 1941-1944 ήταν καθοριστική. Χι-
λιάδες γυναίκες της χώρας συμμετείχαν μαζικά στην πολιτική
δράση, απέκτησαν αυτοπεποίθηση, εκλέχτηκαν στις λαϊκές
συνελεύσεις, στα λαϊκά δικαστήρια, ασχολήθηκαν με την
πρόνοια, το παιδί, πήραν το όπλο στο χέρι, ανακάλυψαν τη
δύναμή τους.

Αυτό βοήθησε να ξεπεραστούν στην πράξη προκαταλή-
ψεις, αντιλήψεις και παραδόσεις, βγήκαν στο προσκήνιο γυ-
ναίκες αγωνίστριες. Είναι χαρακτηριστικό ότι για πρώτη
φορά ψήφισαν και ψηφίστηκαν οι γυναίκες από 18 χρονών
για την ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευ-
θέρωσης, το Μάη του 1944, όπου και εκλέχτηκαν 5 γυναί-
κες. Το 1952 ψηφίστηκε η διεθνής σύμβαση του ΟΗΕ για
τα ίσα πολιτικά δικαιώματα και την ίση πρόσβαση σε όλα τα
δημόσια λειτουργήματα, με την οποία αναγκάστηκε να συμ-
μορφωθεί και η χώρα μας. Παρόλ’ αυτά, το δικαίωμα της
καθολικής ψήφου κατοχυρώθηκε συνταγματικά το 1975,
οπότε στο άρθρο 4 ορίζεται ρητά ότι «όλοι οι Έλληνες και

οι Ελληνίδες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και έχουν ίσα
δικαιώματα και υποχρεώσεις». Επίσης όριζε ότι διατάξεις
νόμων που είναι αντίθετες με την ισότητα των δύο φύλων
πρέπει να αναθεωρηθούν ή να καταργηθούν.

Το 1976 συγκροτήθηκε νομοπαρασκευαστική επιτροπή
για τον εκσυγχρονισμό μόνο των διατάξεων που είναι αν-
τίθετες με την ισότητα των δύο φύλων, αφήνοντας απ’ έξω
γενικότερες, αλλά βασικές διατάξεις για τη ζωή της οικογέ-
νειας, όπως η μοιχεία, το διαζύγιο κ.ά.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 το γυναικείο κίνημα
έδωσε μεγάλους αγώνες για τη διασφάλιση της ισότητας με-
ταξύ των δύο φύλων και την εξάλειψη όλων των μορφών
διάκρισης ενάντια στις γυναίκες, και μάλιστα πέτυχε σε με-
γάλο βαθμό την ικανοποίηση τέτοιων διεκδικήσεων.

Η τότε κυβέρνηση της ΝΔ, με τη συνδρομή και της Εκκλη-
σίας, άσκησε πολύμορφη επίθεση ενάντια στους αγώνες του
γυναικείου κινήματος για την αλλαγή του οικογενειακού δί-
καιου. Όμως παρά τις προσπάθειες να πείσουν τις γυναίκες
πως η ζωή αρχίζει και τελειώνει μέσα στο σπίτι, πως η πολι-
τική δεν είναι για εκείνες, αλλά για τον άντρα, όλο και περισ-
σότερες γυναίκες εκείνη την εποχή δείχνουν διάθεση, παρα-
μερίζουν δισταγμούς και διεκδικούν κοινωνικές αλλαγές.

Η ΟΓΕ και άλλες γυναικείες οργανώσεις άσκησαν πίεση
στην κυβέρνηση της ΝΔ να συμμετέχουν στην Επιτροπή, να
τους δοθεί το κείμενο της Επιτροπής του υπουργείου Δικαιο-
σύνης, ώστε να μελετηθεί και να υποβληθούν προτάσεις. 

Το 1979 ιδρύθηκε η «Συντονιστική Επιτροπή Εκπροσώ-
πων των Γυναικείων Σωματείων για το Οικογενειακό Δίκαιο
και τη Στράτευση». Στo πλαίσιο της Συντονιστικής Επιτροπής
αναπτύχθηκε διαπάλη με βάση τις διαφορετικές θέσεις και
αντιλήψεις κάθε γυναικείας οργάνωσης για τη θέση της γυ-
ναίκας στην κοινωνία, για το θεσμό της οικογένειας. Η ΟΓΕ
είχε επεξεργασμένες προτάσεις, τις οποίες κατέθεσε και διεκ-
δίκησε την εφαρμογή τους. Η Συντονιστική Επιτροπή πήρε
πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας μορφές όπως οι συσκέψεις, οι
ανακοινώσεις στον Τύπο, παραστάσεις στο υπουργείο, οι
μαζικές κινητοποιήσεις και η πλατιά ενημέρωση του κόσμου.

Με την αλλαγή στην κυβέρνηση το 1981, συγκροτήθηκε
νομοπαρασκευαστική αναθεωρητική επιτροπή για τον εκ-
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συγχρονισμό του οικογενειακού δίκαιου, όπου συμμετεί-
χαν και οι γυναικείες οργανώσεις. 

Τελικά το 1983 καθιερώθηκε το Νέο Οικογενειακό Δί-
καιο, που περιελάμβανε τις παρακάτω βασικές αλλαγές :
-   Δεν υπάρχει πια ένας αρχηγός στην οικογένεια. Οι σύζυ-

γοι πρέπει ν’ αποφασίζουν μαζί για κάθε θέμα της συζυ-
γικής τους ζωής. 

-   Η γυναίκα μετά από το γάμο διατηρεί υποχρεωτικά μόνο
το δικό της επώνυμο, ενώ οι μέλλοντες γονείς υποχρε-
ούνται να ορίσουν πριν το γάμο, με κοινή και αμετάκλητη
δήλωση, το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν.

-   Η «πατρική εξουσία» αντικαθίσταται από τη γονική μέρι-
μνα, ενώ καταργείται η διάκριση ανάμεσα στα «γνήσια»
και τα «εξώγαμα» παιδιά. 

-   Καθιερώνονται μόνο δύο είδη διαζυγίου (συναινετικό και
λόγω ισχυρού κλονισμού της έγγαμης σχέσης). Με τη λύση
του γάμου, η επιμέλεια των παιδιών συμφωνείται από τους
δύο γονείς κι επικυρώνεται με γραπτή δήλωσή τους. 

-   Η προίκα καταργείται. Εισάγεται ο νέος θεσμός της κοι-
νοκτημοσύνης στις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων,
ενώ δημιουργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα αξίωση
συμμετοχής και των δύο σε όποια περιουσία αποκτήθηκε
κατά τη διάρκεια του γάμου. Ήταν μια διάταξη που εξυ-
πηρετούσε τους γάμους (και τα διαζύγια) των ανώτερων
οικονομικά στρωμάτων, γιατί η κοινοκτημοσύνη στηρίζει
τις σχέσεις των λαϊκών οικογενειών, που τα περιουσιακά
τους στοιχεία είναι από μηδέν μέχρι τ’ απολύτως ανα-
γκαία. 

-   Ορίζεται επίσης το 18ο έτος ως χρόνος ενηλικίωσης των
νέων και κατώτατο όριο για την τέλεση γάμου και για τα
δύο φύλα. 

Στην Ελλάδα, ο πολιτικός γάμος έγινε
νόμος του κράτους το 1982. Παρά τις αν-
τιρρήσεις του γυναικείου κινήματος, που
ζητούσε ως μοναδικό έγκυρο τύπο γάμου
τον πολιτικό, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
υποχωρώντας στις πιέσεις της Εκκλησίας
και της «Δεξιάς», καθιέρωσε την ισοκυρία
των δύο τύπων γάμου (πολιτικού και θρη-
σκευτικού). Ήταν ένα μισό βήμα. Ωστόσο,
η μισή αυτή κίνηση οφείλεται στις κινητο-
ποιήσεις των γυναικείων οργανώσεων. 

Στον αγροτικό τομέα δόθηκε η δυνα-
τότητα στις αγρότισσες να γίνουν μέλη
συνεταιρισμών και θεσπίστηκε πλήρης και
αυτοτελής σύνταξη γι’ αυτές, χορηγήθηκε
επίδομα τοκετού στις ασφαλισμένες του
ΟΓΑ, καταργήθηκε οποιαδήποτε δια-
φορά μεταξύ των δύο συζύγων ως προς
την αρχηγία της γεωργικής εκμετάλλευ-
σης, η οποία είναι ενιαία στο πλαίσιο της
οικογένειας.

Το 1984 καθιερώνεται η αυτεπάγγελτη δίωξη για εγκλή-
ματα βιασμού και τιμωρείται ως ποινικό αδίκημα η πράξη
εκείνου που προσβάλλει με άσεμνες χειρονομίες και προ-
τάσεις την αξιοπρέπεια του άλλου. Επίσης οι κυριότερες δια-
τάξεις αφορούσαν την κατοχύρωση των εργασιακών και
κοινωνικών δικαιωμάτων της γυναίκας, την προστασία της
μητρότητας κ.ά.

Το νέο οικογενειακό δίκαιο ήταν αναμφισβήτητα ένα ση-
μαντικό βήμα στην εξέλιξη του γυναικείου ζητήματος, μια
επιταγή των καιρών, καθώς οι οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες που έκαναν απαραίτητες τέτοιες αλλαγές είχαν προ
πολλού ωριμάσει. Βήμα αναγκαίο για το ίδιο το εκμεταλ-
λευτικό σύστημα, από το οποίο ωφελούνταν κατά κύριο
λόγο οι γυναίκες της αστικής τάξης και κατά δεύτερο λόγο
οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων. Ταυτόχρονα επιβεβαι-
ώνει πως το εκμεταλλευτικό σύστημα αφενός διατηρεί όσο
περισσότερο μπορεί και προγενέστερες ανισοτιμίες, αφετέ-
ρου βρίσκει τρόπους ν’ ακυρώνει μεγάλο μέρος των θετικών
εκσυγχρονισμών για τους εκμεταλλευόμενους/νες.

Παρόλες τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα που κερδίσαμε
με σκληρούς και πολύχρονους αγώνες μέσα στο πλαίσιο
του εκμεταλλευτικού συστήματος τίποτα δεν είναι δεδο-
μένο. 

Ήδη, στο όνομα της «ισότητας», έχει θεσμοθετηθεί το
πλαίσιο μιας ακόμα πιο ανισότιμης θέσης για τη σημερινή γυ-
ναίκα από τα εργατικά-λαϊκά στρώματα. Τα δάκρυα που χύ-
νονται για την υπογεννητικότητα είναι απλώς πρελούδια «οι-
κογενειοκτόνων» και «παιδοκτόνων» νόμων. Δε συμβιβα-
ζόμαστε με όσα μας πήραν πίσω στο όνομα της κρίσης.
Διεκδικούμε να τα πάρουμε πίσω κι ακόμα περισσότερα,
όλα όσα μας αξίζουν. Ξέρουμε καλά τη δύναμή μας. Ό,τι
κατακτήθηκε δεν είναι αυτονόητο, αλλά και ό,τι χάθηκε δε
χάθηκε για πάντα.



O.Γ.Ε. 26

Σύμφωνο Συμβίωσης

Ε ξαιτίας της ψήφισης του νόμου για το Νέο Σύμφωνο
Συμβίωσης και την επέκτασή του στα ομόφυλα ζευγά-

ρια, παραθέτουμε τις απόψεις ορισμένων γυναικείων ορ-
γανώσεων, αλλά και της ομοφυλοφιλικής κοινότητας: 

Ο Σύλλογος για τα Δικαιώματα των Γυναικών και το
Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
είχε πάρει θέση ήδη από το 2008 υπέρ της επέκτασης του
Σύμφωνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια, ώστε «να
κατοχυρώνονται τα κοινωνικά τους δικαιώματα». Επίσης
το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου, στο πλαίσιο αυτό, πραγμα-
τοποίησε εκδήλωση στην οποία παρουσίασε το βιβλίο
που είχε εκδώσει με τίτλο: Σύμφωνο Συμβίωσης στα Ομό-
φυλα Ζευγάρια. Η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας.
Πάντως, η ίδια η Αλίκη Μαραγκοπούλου στην ομιλία της
στην παρουσίαση είπε ότι διαφωνεί με την υιοθεσία παι-
διών από ομόφυλα ζευγάρια.

Λίγες μέρες μετά από τη συγκρότηση της διαδικτυακής
εφημερίδας ΜΩΒ σε σωματείο, πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ
της επέκτασης του συμφώνου συμβίωσης και στα ομό-
φυλα ζευγάρια, αλλά και τη σύναψη πολιτικού γάμου. Ανα-
φέρει χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα είχε καθυστερήσει
σημαντικά να ενσωματώσει στη νομοθεσία της αυτές τις
διατάξεις, κάτι το οποίο ήταν άδικο και αντισυνταγματικό
για τους ομόφυλους». Με άλλα άρθρα του τάσσεται υπέρ
και της τεκνοθεσίας από άτομα ίδιου φύλου.

Η ομοφυλοφιλική κοινότητα για χρόνια ζητούσε την
επέκταση του Σύμφωνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγά-
ρια και καταδίκαζε τη στάση της χώρας μας που δεν προ-
χωρούσε σε αυτές τις νομικές αλλαγές. Έτσι, θεωρούν ότι
«δικαιώθηκαν τα αιτήματά τους» με την επέκταση του Σύμ-
φωνου Συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια και τώρα απαι-
τούν τη θέσπιση και του πολιτικού γάμου, αλλά και την τε-
κνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια. «Θεωρούν ότι πρέπει
να έχουν δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι, ασχέτως φύλου και
σεξουαλικών προτιμήσεων, στην τεκνοποίηση ή στην υιο-
θεσία παιδιών.» 

Ομάδες για το φύλο και τη σεξουαλικότητα πολιτικών
κομμάτων κάνουν κριτική για την καθυστέρηση που
υπήρξε στην Ελλάδα για την επέκταση του Σύμφωνου Συμ-
βίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια. Επικροτούν την υπογραφή
του και διεκδικούν την τέλεση του πολιτικού γάμου και
την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, προτάσσοντας ως

επιχείρημα «την ισότιμη μεταχείριση όλων των ανθρώπων
σε ό,τι αφόρα αυτά τα ζητήματα, ασχέτως του φύλου
τους».

Επιπλέον υπάρχει η ομάδα «Οικογένεια Ουράνιο
Τόξο», που αποτελείται κυρίως από λεσβίες που έχουν
παιδί από γάμο με κάποιον ετερόφυλο. Η συγκεκριμένη
ομάδα προσπαθεί με διάφορους τρόπους, π.χ. συνέδρια,
σεμινάρια, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, άρθρα, να διεκ-
δικεί το δικαίωμα των ΛΟΑΤΚΙ (λεσβίες, ομοφυλόφιλοι,
αμφισεξουαλικοί, τρανσέξουαλ, κουίρ, ιντερσέξουαλ) να
τεκνοποιούν, να υιοθετούν με τον ομόφυλο σύντροφό
τους χωρίς αυτό να είναι κατακριτέο. Επίσης αυτή η ομάδα
ισχυρίζεται ότι κάτι τέτοιο δε δημιουργεί ψυχολογικά προ-
βλήματα στα παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες ΛΟ-
ΑΤΚΙ, ενώ υποστηρίζουν ότι «το μόνο που χρειάζεται ένα
παιδί είναι αγάπη».

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες από διάφορες ομάδες παίρ-
νονται σε πανεπιστήμια και σε ΤΕΙ, αναπαράγοντας εκφυ-
λιστικές απόψεις για τις σχέσεις των δύο φύλων, συνολικά
για τις ανθρώπινες σχέσεις. Την ίδια στιγμή όμως, για μια
σειρά ζητήματα που αφορούν τις νέες γυναίκες, όπως οι
δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις, η κατάργηση του επι-
δόματος τοκετού, οι περικοπές μισθών και η καταπάτηση
εργασιακών δικαιωμάτων, δε βγάζουν άχνα!

Με βάση τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται η θέση της ΟΓΕ
ότι στο επίκεντρο της συζήτησης μπαίνει η επέκταση του
πολιτικού γάμου και η τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια.
Εννοείται ότι η ΟΓΕ θεωρεί απαράδεκτες όχι μόνο τις επι-
θέσεις, αλλά και οποιεσδήποτε προσβλητικές συμπεριφο-
ρές σε βάρος ανθρώπων που έχουν επιλέξει ένα διαφο-
ρετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και συμφωνεί αυτές
οι επιθέσεις να τιμωρούνται αυστηρά. Από κει και πέρα, η
συζήτηση για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγά-
ρια είναι διαφορετική. Η σεξουαλική επιλογή και η συμ-
βίωση είναι ατομική-ιδιωτική υπόθεση. Η οικογένεια,
όμως, είναι βασικά θεσμός προστασίας των παιδιών. Πε-
ριλαμβάνει την προστασία παιδιών τα οποία προκύπτουν
από τη συμβίωση, τη σχέση του άντρα και της γυναίκας.
Για την ομαλή ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη των
παιδιών είναι απαραίτητο αυτά να κατανοούν τη βιολογική
σχέση άντρα-γυναίκας που προκύπτει από τη φυσιολογία
του ανθρώπου. Στη συμβίωση ομόφυλων ζευγαριών, αν-

Σύμφωνο συμβίωσης: Θέσεις και απόψεις...

Βάσω Λυμπερόγιαννη,
ειδική ταμίας της ΟΓΕ
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τικειμενικά, το παιδί έχει παραποιημένη, ανορθολογική,
αντίληψη αυτής της βιολογικής σχέσης. 

Το σύστημα βέβαια το βολεύει η νέα γενιά να διεκδικεί
την «επέκταση δικαιωμάτων» στα ομόφυλα ζευγάρια αντί
να παλεύει για να μην της πάρουν πίσω τις κατακτήσεις χρό-
νων, όπως τις συλλογικές συμβάσεις, την κοινωνική ασφά-
λιση, άσχετα από το σεξουαλικό προσανατολισμό του κα-
θενός ή της καθεμιάς.

Μας προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι καμία γυναικεία
οργάνωση, αλλά και κανένας από την ομοφυλοφιλική κοι-
νότητα δεν έχει αναφερθεί στις εξελίξεις σε σχέση με το
τσάκισμα της κοινωνικής ασφάλισης και το νέο νόμο-
έκτρωμα, ο οποίος καταργεί μια σειρά δικαιώματα των ερ-
γαζόμενων γυναικών. Βέβαια, η στοίχισή τους με τις απο-
φάσεις, αλλά και με την ίδια τη στρατηγική της ΕΕ, δεν αφή-
νει κανένα περιθώριο μπερδέματος για το ποια στάση θα
κρατούσαν. Αυτοί δηλαδή που μιλάνε για την υπεράσπιση
των ατομικών δικαιωμάτων τηρούν σιγή ιχθύος όσον
αφορά την αντιλαϊκή επίθεση απέναντι στις γυναίκες των
λαϊκών οικογενειών.

Πρόσφατα κιόλας στις ΗΠΑ είδαμε πλευρές αυτής της
στρεβλής αντίληψης περί ατομικών δικαιωμάτων. Οι ΗΠΑ
δεν είναι μόνο κορυφαία καπιταλιστική δύναμη παγκο-
σμίως, είναι κορυφαίες και στην παραγωγή αντιδραστικών,
εκφυλιστικών φαινομένων. Το E-Radio.gr, στις 8 Γενάρη
2016, έδωσε την εξής είδηση: «Το Pride School Atlanta
είναι το πρώτο ιδιωτικό σχολείο που θα καλύπτει ηλικιακά
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, προσφέρον-
τας σε ομοφυλόφιλους, αμφισεξουαλικούς και διεμφυλι-
κούς (trans) μαθητές, όχι μόνο μόρφωση, αλλά και έναν
ασφαλή χώρο. Αναμένεται να λειτουργήσει το Σεπτέμβρη
του 2016 και απευθύνεται επίσης και σε καθηγητές της
LGBT κοινότητας. Το σχολείο θα είναι ανοιχτό και σε οποι-
ονδήποτε άλλο μαθητή νιώθει πως δε λαμβάνει την υπο-
στήριξη που χρειάζεται για τη διαφορετικότητά του, όπως
διευκρινίζει ο ιδρυτής του, Christian Zsilavetz, διεμφυλικός
καθηγητής, μιλώντας στο The Atlanta Journal - Constitu-
tion. Τα δίδακτρα θα κυμαίνονται περίπου στα 13.000 δο-
λάρια, με οικονομικές διευκολύνσεις για παιδιά και γονείς
που δε θα μπορούν να ανταπεξέλθουν. Το ίδρυμα θα λει-
τουργήσει επίσης ως κίνητρο στους LGBT μαθητές, ώστε
να μην εγκαταλείπουν τις κοινότητές τους για πόλεις όπως
η Νέα Υόρκη. Η κίνηση έρχεται να προστεθεί σε άλλες πα-
ρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως οι τουαλέτες ουδέτερου
φύλου και τα νέου τύπου πρακτορεία μοντέλων της Ινδίας
για διεμφυλικά άτομα...» Όσο και αν φαίνεται ως «σενάριο
επιστημονικής φαντασίας», πρόκειται για προσπάθεια
«γκετοποίησης» μερίδας μαθητών της Ατλάντα που οι γο-
νείς τους θα καταβάλλουν και το αντίστοιχο αντίτιμο. Ο
ιδρυτής του συγκεκριμένου σχολείου, επικαλούμενος το
σεβασμό στη διαφορετικότητα, όπως εκφράζεται και στο
σεξουαλικό προσανατολισμό, ενισχύει τη διάκριση και το
στιγματισμό των μαθητών, που θα διδάσκονται επίσης από

καθηγητές της ΛΟΑΔΚΙ κοινότητας. Στη συγκεκριμένη πε-
ρίπτωση, καλούν τους μαθητές ν’ αποφασίσουν αν θα
πάνε σ’ ένα σχολείο με «στρέιτ» παιδιά ή σ’ ένα σχολείο
που τα παιδιά «νιώθουν διαφορετικά» (είναι απορίας άξιο
ποιος θα παίρνει την απόφαση στην περίπτωση ενός παι-
διού νηπιαγωγείου, Γυμνασίου κλπ.), με ιδιαίτερες συνέ-
πειες στην κοινωνικοποίηση των μαθητών.

Βέβαια ακόμα πιο επικίνδυνες είναι οι θέσεις της Χρυσής
Αυγής που ακούγονται ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό. Χα-
ρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα: «Ζήσαμε την
ψήφιση ενός νομοθετήματος-τέρατος που προσδίδει χαρα-
κτηριστικά νομιμοποιήσεως και κανονικότητας στην ομο-
φυλοφιλία, ενάντια στη φύση, ενάντια στη λογική, ενάντια
στην πραγματική ιστορία Θεού και ανθρωπότητας.» Η ΧΑ,
αφού εντείνει τις απαράδεκτες σωματικές, λεκτικές επιθέ-
σεις στους ομοφυλόφιλους, συνεχίζει με την άκρως ανορ-
θολογική θέση ότι με την «επικράτησή τους μέσα στον πο-
λιτισμό μας θα χαθεί ο ελληνισμός και η Φυλή μας», συν-
δυάζοντάς τα όλα αυτά με τον Ύψιστο και την Εκκλησία!
Επιπλέον, σε άλλο κείμενο της ΧΑ καταδικάζει τις αμβλώ-
σεις με έναν εθνικιστικό παροξυσμό, μιλώντας πάλι για
αργή γενοκτονία του έθνους μας. Αυτές οι απόψεις όχι
απλά είναι ακραίες και εθνικιστικές, αλλά είναι και επικίν-
δυνες, αφού φέρουν σημαντική ευθύνη για τη στοχοποί-
ηση των ομοφυλόφιλων, που για την ΟΓΕ πάντα ήταν και
θα είναι κατακριτέο. Η αντίδραση της ΧΑ στο νόμο για το
νέο σύμφωνο συμβίωσης και την επέκτασή του στα ομό-
φυλα ζευγάρια απορρέει από αντιδραστικές θέσεις εκθει-
ασμού της οικογένειας ως πυρήνα αναπαραγωγής της κοι-
νωνίας, κινούμενη στη γνωστή ιδεολογική γραμμή «Πα-
τρίς-Θρησκεία-Οικογένεια». Η αντιδραστική οπτική της
αρνητικής της στάσης φαίνεται και μέσα από τις διάσπαρτες
τοποθετήσεις στελεχών περί της αναγκαιότητας παραμονής
της γυναίκας «στο σπίτι», με στόχο τη φροντίδα της οικο-
γένειας και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.
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Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΓΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Ο ν. 4356/2015 που ψηφίστηκε μέσα στο Δεκέμβρη
του 2015 από το ελληνικό κοινοβούλιο ενέκρινε ένα
νέο νομοθέτημα ως σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ζευ-
γαριών. 

Ο ν. 3719/2008 καθιέρωσε για πρώτη φορά στη
χώρα μας το σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ζευγαριών
με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι ετερόφυλα. Ο νόμος
αυτός ρύθμιζε ειδικότερα τη συγγένεια του τέκνου με
τους συμβιούντες γονείς του που έχουν καταρτίσει
σύμφωνο συμβίωσης, ρύθμιζε την άσκηση της γονικής
μέριμνας του τέκνου, τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος
όσο και μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης και
του επωνύμου του. Όμως ούτε το σύμφωνο συμβίω-
σης, ούτε η γέννηση του παιδιού μέσα σ’ αυτό συνε-
παγόταν δημιουργία κοινής οικογενειακής μερίδας.
Επίσης ο νόμος όριζε και τα κληρονομικά δικαιώματα
του συμβιούντα που προσδιορίζονταν περίπου στο
μισό αυτών του συζύγου. Για όλα τα υπόλοιπα θέματα
σχετικά με την κοινή τους συμβίωση μπορούσαν να
αποφασίσουν από κοινού και αυτά να συμπεριλη-
φθούν στο συμβολαιογραφικό σύμφωνο. Το σύμ-
φωνο λυνόταν εύκολα είτε με κοινή συμφωνία, είτε με
δήλωση του ενός που κοινοποιούνταν στον άλλον,
είτε με την τέλεση γάμου μεταξύ τους ή με τρίτο πρό-
σωπο. Επίσης, δεν προβλεπόταν για το σύμφωνο συμ-
βίωσης οι οποιεσδήποτε συνέπειες του γάμου σε
σχέση με ισχύουσες ρυθμίσεις σε φορολογικά (πχ.
κοινή φορολογική δήλωση, οικογενειακό εισόδημα
κλπ), εργασιακά (πχ. συνυπηρέτηση δημοσίων υπαλ-
λήλων), ασφαλιστικά (ασφάλιση συζύγου ως έμμεσα
ασφαλισμένου ) και συνταξιοδοτικά (σύνταξη χη-
ρείας). 

Από το 2008 μέχρι σήμερα, που ψηφίστηκε ο και-
νούργιος νόμος, κόμματα και κυβερνήσεις πήραν αρ-
κετές φορές πρωτοβουλία για να ανοίξει ο «δημόσιος
διάλογος» με θέμα την πλήρη εξίσωση των δικαιωμά-
των των ομόφυλων ζευγαριών με τα ετερόφυλα. Κα-
τατέθηκαν προτάσεις νόμου, τροπολογίες που εναλ-
λάξ στηρίζονταν από τα κόμματα του ευρωμονόδρο-
μου. Πρωτεργάτης βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ που το 2013,

όταν κατέθετε την δική του πρόταση νόμου, ανέφερε
χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση: «πάγια θέση του
κόμματος, η οποία επιβεβαιώθηκε και στο πρόσφατο
συνέδριο είναι η αναγνώριση του δικαιώματος των
ομόφυλων ζευγαριών στον πολιτικό γάμο, κάτι για το
οποίο δυστυχώς δεν υπάρχουν σήμερα οι απαιτούμενοι
συσχετισμοί στη Βουλή. Η πρόταση νόμου που κατα-
θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ αποσκοπεί στη δημιουργία των ευρύ-
τερων δυνατών συναινέσεων, που θα επιτρέπουν το
συντομότερο τη νομική κατοχύρωση στον πολιτικό
γάμο.». Ο ορυμαγδός των νομοθετικών πρωτοβου-
λιών γι’ αυτό το θέμα πλαισιώθηκε από πλήθος δημο-
σιευμάτων, εκπομπών, σήριαλ κλπ. που προπαγάνδι-
ζαν τo γάμο των ομοφύλων και την υιοθεσία παιδιών
από τα ομόφυλα ζευγάρια.

Το νομοσχέδιο που κατέθεσε ο Υπουργός Δικαιο-
σύνης στη Βουλή και ψηφίστηκε απ’ αυτήν κατά πλει-
οψηφία στις 22/12/2015 είχε ως αιτιολογική του βάση
τη συμμόρφωση της Ελλάδας με την απόφαση του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΔΔΑ) στην απόφαση Βαλλιανάτος κ.ά. κατά Ελλάδας.
Στην υπόθεση αυτή το Δικαστήριο έκρινε ότι όταν ένα
κράτος, όπως η Ελλάδα, έχει θεσπίσει το σύμφωνο
συμβίωσης, τότε ο αποκλεισμός των ομόφυλων ζευ-
γαριών είναι αντίθετος στην ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκή Σύμ-
βαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου). Επομένως
το ελληνικό κράτος δεν θα καταδικαζόταν αν δεν
είχε θεσπίσει με τον προηγούμενο νόμο το σύμ-
φωνο συμβίωσης για τα ετερόφυλα ζευγάρια. Σύμ-
φωνα με την επισκόπηση που έκανε το Δικαστήριο το
2013, 9 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ανα-
γνωρίζουν δικαίωμα γάμου στα ομόφυλα ζευγάρια.
18 κράτη μέλη έχουν καθιερώσει το σύμφωνο συμ-
βίωσης. 10 από τα 18 το έχουν θεσπίσει μόνο για τα
ομόφυλα ζευγάρια. Το τελευταίο μήνα εκτός από την
επέκταση που έκανε η Ελλάδα, εντάχθηκε και η Κύπρος
στη λίστα και επομένως τα κράτη μέλη, που έχουν κα-
θιερώσει το σύμφωνο συμβίωσης, είναι πλέον 19.
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Ο γάμος και το ΣΣ δεν μπορεί να γίνεται το μέσο για την
ικανοποίηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων όπως
η κοινωνική ασφάλιση, η σύνταξη κτλ. Το νέο σύμφωνο
συμβίωσης και η φιλοσοφία του παρουσιάζεται στο ομό-
φυλο ή στον ετερόφυλο ως μέσο για να λύσει το ατομικό
τους πρόβλημα, δηλαδή το ότι είναι ανασφάλιστος, χωρίς
δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν υγεία, στην πρόνοια,
χωρίς σύνταξη, μέσω κάποιου άλλου, δηλαδή του συζύγου
ή του συμβιούντος. Προβάλλεται μια απόλυτα αντιδραστική
αντίληψη ως λογικοφανής. «Παντρέψου για να έχεις ασφά-
λιση, για να μπορείς να πας στο νοσοκομείο, για να εξα-
σφαλίσεις τα ψίχουλα της σύνταξης χηρείας.» Όλοι αυτοί
οι «υπέρμαχοι των ατομικών δικαιωμάτων» προτρέπουν με
τη στάση τους αυτή να δημιουργούνται σχέσεις ή να παρα-
μένουν άνθρωποι, ως επί το πλείστον γυναίκες, σε σχέσεις
που δεν τις ικανοποιούν ψυχικά, πνευματικά, σεξουαλικά
μόνο για οικονομικούς λόγους. 

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα και μέσα στην κοινω-
νική συμμαχία διεκδικεί όλα τα κοινωνικά δικαιώματα (σύν-
ταξη, δημόσια και δωρεάν υγεία και πρόνοια για όλους)
χωρίς να θέτει διαχωρισμούς ανάλογα με το φύλο, τη φυλή,
τη θρησκεία. 

Η διευθέτηση άλλων ζητημάτων (κληρονομικών, ενημέ-
ρωση σε θέματα υγείας, τρόπου τέλεσης κηδείας κλπ), που
ούτως άλλως αποτελούν ιδιωτική υπόθεση, μπορεί να γίνει
με τροποποιήσεις ή προσθήκες στον Αστικό Κώδικα ή με
ιδιωτικά συμφωνητικά και πληρεξούσια. 

Εξάλλου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, αλλά και οι υπό-
λοιπες πολιτικές δυνάμεις, βουλευτές που στήριξαν το ΣΣ,
δε δείχνουν την ίδια ευαισθησία για τα λαϊκά δικαιώματα
που συντρίβονται κάτω από τις μυλόπετρες της πολιτικής
της ΕΕ και της κυβέρνησης που υπηρετούν τα συμφέροντα
των βιομηχάνων, των τραπεζιτών και των εφοπλιστών. Ανε-
ξάρτητα φύλου, φυλής, θρησκείας σεξουαλικού προσανα-
τολισμού, η πλειοψηφία μας βιώνουμε την ανασφάλεια της

ανεργίας, της κακοπληρωμένης και ανασφάλιστης δουλειάς,
τη φοροκαταιγίδα, με αλλεπάλληλες περικοπές στους μι-
σθούς και τις συντάξεις. Αντιμετωπίζουμε καθημερινά τις
επιπτώσεις από την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση
της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας. Για όλα αυτά τα δι-
καιώματα τι έχει να πει η κυβέρνηση; Η κυβέρνηση, όπως
και όλοι οι πολιτικοί υπηρέτες του κεφαλαίου σ’ ολόκληρο
τον κόσμο, είναι απόλυτα επιλεκτικοί στο πως και πότε χρη-
σιμοποιούν τον όρο «ανθρώπινα δικαιώματα».

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού στη Βουλή είναι χα-
ρακτηριστική της κυβερνητικής υποκρισίας: «Είναι μία ση-
μαντική μέρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την υπερά-
σπιση της ισοτιμίας απέναντι στο νόμο για όλους … ανεξάρ-
τητα φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού(...) να
έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στη ζωή και στο θάνατο».
Υπέρ του νομοσχεδίου, με την ίδια λογική τάχθηκαν το
ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι και η Ένωση Κεντρώων. 

Πολλή συζήτηση, βέβαια, έγινε στη Βουλή και για αντι-
δραστικές, ρατσιστικές τοποθετήσεις βουλευτών και κομ-
μάτων, όπως οι ΑΝΕΛ και η ΧΑ.

Η ΧΑ καταψήφισε το νομοσχέδιο με απαράδεκτες φρα-
στικές επιθέσεις στους ομοφυλόφιλους, απέναντι στους
οποίους προκρίνει από ό,τι φαίνεται και τις σωματικές επι-
θέσεις. Προβάλλοντας τη γνωστή γραμμή «Πατρίς - Θρη-
σκεία - Οικογένεια», παρουσίασε το γάμο, την οικογένεια
ως «θρησκευτικό μυστήριο», που προάγει το «έθνος των
Ελλήνων»

Η ΟΓΕ είναι απόλυτα αντίθετη με οποιαδήποτε πρακτική
ή πολιτική στάση που οδηγεί σε διακρίσεις ή ρατσιστική
συμπεριφορά εις βάρος όσων έχουν ομόφυλο προσανα-
τολισμό. Καταδικάζει κάθε ρατσιστική φωνή και κάθε επί-
θεση σε βάρος αυτών των ανθρώπων, όπως οι τοποθετή-
σεις που έγιναν στη Βουλή από τη ναζιστική ΧΑ και ορισμέ-
νους βουλευτές του κυβερνητικού εταίρου του ΣΥΡΙΖΑ, που
ενισχύουν τη στοχοποίηση των ομοφυλόφυλων.

Ο νέος νόμος (4356/2015) καταρχήν επεκτείνει τη δυνατότητα σύναψης συμφώνου συμβίωσης και στα ομόφυλα
ζευγάρια. Κατά δεύτερον επεκτείνει μια σειρά δικαιώματα, που απορρέουν από το γάμο και αφορούν μέχρι σήμερα
μόνο τους συζύγους, στους συμβαλλόμενους του συμφώνου. Εφαρμόζονται οι ίδιες διατάξεις που αφορούν τους
συζύγους στα κληρονομικά δικαιώματα, στη συμμετοχή στα αποκτήματα, σε άλλες αξιώσεις των συζύγων μεταξύ
τους, στη διατροφή, καθώς και στα εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Ειδικά γι αυτά τα τε-
λευταία προβλέπεται η προηγούμενη έκδοση ΠΔ μετά από πρόταση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου για να εφαρμοστούν. Οι συμβιούντες, όπως οι σύζυγοι,
αποκτούν κοινή οικογενειακή μερίδα στο ληξιαρχείο. Επίσης η λύση του συμφώνου μπορεί να γίνει πλέον πολύ
πιο δύσκολα απ’ ότι προβλεπόταν στο σύμφωνο του 2008, και το σύμφωνο συμβίωσης αποτελεί πλέον κώλυμα
για την τέλεση γάμου με τρίτο πρόσωπο.

Επομένως σύμφωνα με το νέο νόμο τα δικαιώματα των συμβιούντων τείνουν να γίνουν κοινά με αυτά των
συζύγων. Απομένει μόνο η υιοθεσία και η Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή (ΙΥΑ). Μάλιστα η δυσκολία
στη διαδικασία λύσης του συμφώνου με βάση το νέο νόμο ακυρώνει στην πράξη την αιτιολογική βάση της θεσμο-
θέτησής του το 2008.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΓΕ
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Με το νέο νόμο ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η
συμβίωση αναγορεύονται σε οικογένεια. Ο στόχος του
είναι η θεσμική αναγνώριση της οικογένειας των ομόφυλων
ζευγαριών. Και το επόμενο βήμα, που μπορεί να έρθει και
μετά από μία νέα δικαστική απόφαση, αντίστοιχη με την
προηγούμενη, θα είναι η υιοθεσία παιδιών και η απόκτηση
παιδιών με άλλο τρόπο, όπως η ΙΥΑ, από ομόφυλα ζευγά-
ρια. Ακόμα και αν ο σημερινός νόμος δεν προβλέπει κάτι
τέτοιο, στην πραγματικότητα ανοίγει νομικά και πολιτικά το
δρόμο γι αυτό. 

Κάθε μορφής συμβίωση από μόνη της δε μπορεί να γεννά
κοινωνικά δικαιώματα. Και βέβαια ούτε η ικανοποίηση της
σεξουαλικότητας μπορεί από μόνη της να γεννήσει δικαιώ-
ματα. Τα δικαιώματα πρέπει να θεμελιώνονται σε κοινωνικό
επίπεδο και όχι να συγκροτούνται σε ατομική βάση. Σ’ όλες
τις εκμεταλλευτικές κοινωνίες, από το δουλοκτητικό σύ-
στημα μέχρι τον καπιταλισμό, η νομική κατοχύρωση δικαιω-
μάτων μέσα στην οικογένεια δεν αφορούσε τις σεξουαλικές
σχέσεις ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Αφορούσε κα-
ταρχήν το δικαίωμα του άνδρα να γνωρίζει ποια είναι τα
παιδιά του, δηλαδή οι κληρονόμοι του. Και το νομικό πλαί-
σιο καταρχήν αυτό κατοχύρωνε. Επομένως τα κατοχυρω-
μένα δικαιώματα στο γάμο κυρίως σχετίζονταν με την ανα-
παραγωγή του είδους, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
των γονέων προς τα παιδιά. Ανάλογα με τον τύπο της κοι-
νωνίας διαφοροποιούνταν οι υποχρεώσεις και τα δικαιώ-
ματα των γονιών προς τα παιδιά όσο και μεταξύ τους. 

Και στη σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία, κεντρικό
στοιχείο της οικογένειας είναι η γονική μέριμνα, δηλαδή η
γέννηση, η προστασία και η ανατροφή των παιδιών. Από
αυτή τη βάση παράγονται και οι υποχρεώσεις μεταξύ των
συζύγων και τα κληρονομικά δικαιώματα. Αυτό που ρυθ-
μίζεται λοιπόν νομικά δεν είναι η επιλογή της συμβίωσης,
αλλά η συμβίωση που μπορεί να οδηγήσει στην τεκνοποί-
ηση, ακόμα κι αν αυτή για οποιοδήποτε λόγο δε συμβεί
ποτέ. Επομένως τα κοινωνικά δικαιώματα συνδέονται με
την προοπτική της τεκνοποίησης και δεν είναι απόρροια
μιας ατομικής επιλογής συμβίωσης στη βάση οποιωνδή-
ποτε άλλων επιλογών, σεξουαλικών, φιλικών, οικονομι-
κών, ή εργασιακών. 

Η εξέλιξη της οικογένειας, οι αλλαγές στο οικογενειακό
δίκαιο και οι όποιοι αστικοί εκσυγχρονισμοί δεν αναιρούν
την ταξική εκμετάλλευση και την ανισότιμη θέση της γυναί-
κας στο σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα. Δεν αναιρούν
το γεγονός ότι η οικογένεια σήμερα δεν βασίζεται σε ισό-
τιμες σχέσεις και οι οικονομικοί όροι καθορίζουν τις όποιες
επιλογές.

Ως ΟΓΕ συνεχίζουμε να διεκδικούμε τον πολιτικό γάμο
ως μοναδική έκφραση της σύγχρονης οικογένειας, πλήρως

απαλλαγμένο από τη θρησκεία. Η θρησκευτική δέσμευση
και τελετή να είναι αποκλειστικά και μόνο επιλογή του ζευ-
γαριού. 

Υποστηρίζουμε το διαχωρισμό του κράτους από την εκ-
κλησία, ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις κα-
θεμιάς και καθενός. Θεωρούμε οπισθοδρομική τη θέση της
Εκκλησίας που με Απόφαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου
χαρακτηρίζει εκτροπή τον πολιτικό γάμο, τη μονογονεϊκή
οικογένεια, την ελεύθερη συμβίωση. 

Η διαφωνία μας για την επέκταση του συμφώνου συμ-
βίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια απορρέει από το χαρακτήρα
του θεσμού της οικογένειας, το ρόλο και τη σημασία της
στην αναπαραγωγή της κοινωνίας. Για μας βασικό κριτήριο
αποτελεί η ολόπλευρη κοινωνική προστασία των παιδιών
και η εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη
σωματική, πνευματική και ψυχική τους υγεία. 

Η βιολογική προέλευση του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα
της σεξουαλικής σχέσης άνδρα και γυναίκας. Μέσα στην οι-
κογένεια των ομόφυλων αντικειμενικά το παιδί αποκτά πα-
ραποιημένη αντίληψη αυτής της βιολογικής σχέσης, αφού
αυτή αλλοιώνεται από τα βιώματά του. Τα ιδιαίτερα βιολο-
γικά στοιχεία κάθε φύλου δεν παύουν να υπάρχουν ούτε
στην περίπτωση του ομόφυλου σεξουαλικού προσανατο-
λισμού. Η ψυχοπνευματική ανάπτυξη του παιδιού γίνεται
μέσα από τις άμεσες κοινωνικές επαφές του παιδιού με τους
ενήλικες. Συνεπώς επιδρά συνολικά η οικογένεια, το ευρύ-
τερο οικογενειακό, φιλικό, σχολικό, κοινωνικό περιβάλ-
λον. Σύμφωνα με την επιστημονική γνώση από πολύ μικρή
ηλικία το παιδί ενσωματώνει συνολικά τις αξίες και τα ιδα-
νικά από τον κόσμο των ενηλίκων. 

Κάθε επιλογή άλλωστε που παρουσιάζεται ως ατομική
συμπεριλαμβανομένου του σεξουαλικού προσανατολισμού
δεν μπορεί να αποκοπεί από τις κοινωνικές συνθήκες μέσα
στην οποίες υιοθετείται. 

Πολλοί μπορεί να ισχυριστούν ότι τα παιδιά που μεγα-
λώνουν σε οικογένειες ετερόφυλων ζευγαριών βρίσκονται
συχνά αντιμέτωπα με την ενδοοικογενειακή βία, τη γονεϊκή
αδιαφορία και άλλα φαινόμενα που δημιουργούν αρνητικές
συνθήκες ανατροφής του παιδιού. Επειδή τα κοινωνικά
αυτά προβλήματα έχουν τις ρίζες τους στην εκμεταλλευτική
κοινωνία και όσα αυτή συνεπάγεται στο επίπεδο των κοι-
νωνικών σχέσεων και αντιλήψεων, ο κίνδυνος αυτός όχι
μόνο δεν αποτρέπεται στην περίπτωση των παιδιών των
ομόφυλων ζευγαριών αλλά ενισχύεται λόγω και της ιδιαι-
τερότητας στο σεξουαλικό προσανατολισμό σε σχέση με
εκείνον που βασίζεται στη βιολογική σχέση των δύο
φύλων. 

Πολλοί υπέρμαχοι της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα
ζευγάρια επικαλούνται σχετικές έρευνες που έχουν γίνει και

Το νέο σύμφωνο συμβίωσης στην πραγματικότητα ήρθε για ν’ ανοίξει
το δρόμο για τη θεσμοθέτηση του γάμου των ομοφύλων

και της υιοθεσίας τέκνων απ’ αυτούς 
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καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά των ομοφύλων
δεν διαφέρουν από τα συνομήλικά τους και δεν αντιμετω-
πίζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Για τις έρευνες αυτές διατυ-
πώνουμε ενστάσεις ως προς την επιστημονικότητα και την
έγκυρότητά τους. Πέρα από το ερώτημα του ποιοι φορείς
και με ποια μεθοδολογία διεξάγουν αυτές τις έρευνες, τί-
θεται και το εξής ζήτημα: Πως μπορούν να εξαχθούν ολο-
κληρωμένα επιστημονικά συμπεράσματα για την επίδραση
ενός φαινομένου στη διαμόρφωση της προσωπικότητας
ενός ανθρώπου όταν στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των
περιπτώσεων τα παιδιά στις οικογένειες αυτές βρίσκονται
ακόμα στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία ;

Οι υπέρμαχοι της υιοθεσίας παιδιών από ομόφυλα ζευ-
γάρια υποστηρίζουν ακόμα ότι είναι καλύτερα ένα παιδί να
μεγαλώνει έστω σε ομόφυλη οικογένεια, παρά σε ορφα-
νοτροφείο. Και σε αυτή την περίπτωση να θυμίσουμε ότι
δικαίωμα υιοθεσίας παιδιών έχουν και μεμονωμένα άτομα,
ανεξαρτήτως φύλου, με βάση κοινωνικά κριτήρια που έχουν
θεσπιστεί και ελέγχονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στις
περιπτώσεις των δημόσιων υιοθεσιών, που η διαδικασία
μπορεί να κρατήσει ακόμα και 6 χρόνια λόγω της απουσίας
εξειδικευμένου προσωπικού για την εξέταση των φακέλων,
το βασικό κριτήριο είναι η εξασφάλιση του καλύτερου δυ-
νατού περιβάλλοντος για το παιδί. 

Με αφορμή το ΣΣ ενισχύθηκε η προβολή θεωριών
που επιδιώκουν να εξηγήσουν την κοινωνική ανισοτιμία
μεταξύ των δύο φύλων, μεταξύ των οποίων και οι θε-
ωρίες για το «κοινωνικό φύλο». 

Οι θεωρίες αυτές εντάσσονται στο λεγόμενο ρεύμα
της μετανεωτερικότητας ή του μεταμοντερνισμού. Η Ju-
dith Butler, κύρια εκπρόσωπος αυτών των θεωριών,
μαζί με πολλούς άλλους διατυπώνουν την άποψη ότι οι
διακρίσεις με βάση το φύλο δεν ευσταθούν αφού «τα
σώματα και οι συμπεριφορές των δύο φύλων παρουσιά-
ζουν μια μείξη ανδρικών και γυναικείων χαρακτηριστι-
κών». Η σεξουαλική ταυτότητα, ισχυρίζονται, είναι κάτι
ρευστό και καθόλου δεδομένο και στην ακραία τους εκ-
δοχή «οι έμφυλες ταυτότητες θα μπορούσαν ακόμα και
να εξαφανιστούν». Η διάκριση, σύμφωνα μ’ αυτούς,
άνδρα-γυναίκας αποτελεί «ψευδή διχοτόμηση», που
είναι κατασκευασμένη και όχι πραγματική.

Είναι ιδέες που εκφράζουν πλήρη ανορθολογισμό,
παραγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες βιολογικές διαφορές
ανάμεσα στα φύλα, όπως τέτοιες διαφορές υπάρχουν
και κατά ηλικία αλλά και ανάλογα με το γεωγραφικό πε-
ριβάλλον που ζει ο καθένας και η καθεμία. Οι θεωρίες
του «κοινωνικού φύλου» αρνούνται την αντικειμενικό-
τητα και απολυτοποιούν την υποκειμενικότητα. Στηρί-
ζονται στην ιδεαλιστική αντίληψη ότι η κοινωνική συ-
νείδηση διαμορφώνει τον υλικό κόσμο, την πραγματι-
κότητα και όχι το αντίστροφο, όπως πράγματι συμβαί-
νει. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτές οι αντιλήψεις προ-
ωθούνται επίσημα μέσα από τα προγράμματα σπουδών
σ’ όλα τα πανεπιστήμια του κόσμου ενώ τελευταία φαί-
νεται ότι επιδιώκεται η επέκταση της διδασκαλίας αυτής
και στα σχολεία.

Οι θεωρίες αυτές προωθούν με ιδεολογικούς όρους
την πολυδιάσπαση του λαού με κατασκευασμένες και
ψεύτικες «ταυτότητες». Αφού δεν υπάρχει αντικειμενική
πραγματικότητα δεν υπάρχει και η εκμετάλλευση ανθρώ-
που από άνθρωπο, ούτε και η γυναικεία ανισοτιμία που
αναπαράγεται και εκσυγχρονίζεται από ιστορική εποχή
σε ιστορική εποχή, στα πλαίσια των εκμεταλλευτικών

κοινωνιών. Με βάση αυτή την άποψη, οι εργαζόμενες
γυναίκες δεν έχουν κοινά συμφέροντα, δεν έχουν και
κοινό εχθρό. Δεν υπάρχει τίποτα που να ενώνει τις γυ-
ναίκες της εργατικής τάξης, αφού, σύμφωνα με τις θεω-
ρίες της μετανεωτερικότητας, καθεμιά ζει στο δικό της
μικρόκοσμο. 

Δεν πρόκειται για θεωρίες που συμβάλουν στην προ-
στασία ατόμων ομόφυλου σεξουαλικού προσανατολι-
σμού από τον κοινωνικό ρατσισμό. Πρόκειται για θεω-
ρητικοποίηση εκφυλιστικών φαινομένων που πιο μαζικά
εκδηλώνονται στις γραμμές των ηγεμονικών τάξεων, σε
συνθήκες πολύπλευρης κρίσης του εκμεταλλευτικού συ-
στήματος. Υπήρχαν και σε παλιότερες εποχές πχ ρωμαϊκά
όργια. Σήμερα, υπάρχουν αναφορές τους στο σύγχρονο
κινηματογράφο, στη λογοτεχνία. Πρόκειται για φαινό-
μενα που αποτυπώνουν το διαχωρισμό της σεξουαλικής
ικανοποίησης από την ερωτική ζωή. 

Οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος
ξέρουμε ότι για την υπόθεση της ισοτιμίας μας χρειάζε-
ται ο κοινός αγώνας όλων των γυναικών και των αν-
δρών από τις λαϊκές οικογένειες και η συμπόρευση μας
με το εργατικό, λαϊκό κίνημα που παλεύει ενάντια στα
μονοπώλια, την ΕΕ, την εξουσία τους, με βάση τις σύγ-
χρονες λαϊκές ανάγκες. Απαιτείται η κοινή πάλη όλων
των εκμεταλλευόμενων όχι στη βάση της μίας ή της
άλλης ιδιαιτερότητας τους, αλλά ενάντια στον κοινό
τους αντίπαλο, αυτόν που εκμεταλλεύεται το μόχθο της
δουλειά τους.

Μόνο σε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο μπορεί να υπάρξει η ισοτιμία και η χειρα-
φέτηση της γυναίκας. Θα κατοχυρώνονται κοινωνικά δι-
καιώματα για όλους, άνδρες και γυναίκες, και θα πάψει
ο γάμος να αποτελεί οικονομικό συμβόλαιο/σύμφωνο.
Όταν θα εκλείψουν οι οικονομικοί παράγοντες η οικο-
γένεια θα στηρίζεται μόνο στην αμοιβαία αγάπη και θα
είναι απαλλαγμένη από κάθε είδους καταναγκασμό. 

16.1.2016
Το ΔΣ της ΟΓΕ
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M προστά στην ψήφιση του νέου νόμου για το Σύμ-
φωνο Συμβίωσης, που πλέον επεκτείνεται και στα

ομόφυλα ζευγάρια, άνοιξε συζήτηση στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και στο διαδίκτυο σε σχέση με την υιοθεσία
παιδιών. Όσοι τάσσονται υπέρ της υιοθεσίας από ομό-
φυλα ζευγάρια επικαλούνται τα συμπεράσματα ερευνών
που έχουν γίνει κατά κύριο λόγο στις ΗΠΑ. 

Η επίσημη αναφορά της Αμερικανικής Ψυχολογικής
Ένωσης το 2005, αλλά και πληθώρα ερευνών, οι οποίες
διεξάγονται πάνω από 4 δεκαετίες διεθνώς, υποστηρίζουν
ότι «ένα παιδί το οποίο υιοθετείται ή/και μεγαλώνει μέσα
σε μια ομόφυλη οικογένεια δε μειονεκτεί, ούτε διατρέχει
κανέναν απολύτως “ψυχικό κίνδυνο”» (APA, 2005). Αυτό
το γεγονός υποστηρίζεται και σε μελέτες που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί σε εφήβους που μεγάλωσαν μέσα σε ομο-
φυλόφιλες οικογένειες (American Civil Liberties Union
[ACLU] 1999, Gottman 1990, Golombok and Tasker
1996, Marks 2012, Tasker and Golombok 1995). Μάλι-
στα θεωρείται ότι «η ψυχική ευεξία-υγεία των παιδιών
αυτών είναι καλύτερη σε σύγκριση με παιδιά που μεγαλώ-
νουν σε ετερόφυλες οικογένειες». Τέλος, επισημαίνεται
ότι η λειτουργικότητα της ομόφυλης οικογένειας είναι κα-
λύτερη όταν υιοθετούνται μεγαλύτερης ηλικίας παιδιά
(Averett, Nalavany and Ryan, 2009).

Ας δούμε, όμως, τι «κρύβεται πίσω από τις λέξεις», δη-
λαδή τη μεθοδολογία που αξιοποιήθηκε στις συγκεκριμέ-
νες μελέτες, για ν’ αξιολογήσουμε και τ’ αποτελέσματά
τους. Το πρώτο που μαθαίνουν οι νέοι ερευνητές στην πε-
ρίπτωση της κοινωνιολογικής μελέτης είναι ότι πρέπει να
διατηρούν ορισμένες μεταβλητές σταθερές, κατά τη σύγ-
κριση ομάδων του πληθυσμού, ώστε τ’ αποτελέσματα που
εξάγουν να είναι «ισχυρά» και γενικεύσιμα στον υπόλοιπο
πληθυσμό. Υπάρχει μια σειρά ερευνών που καταδεικνύει
πλείστες, σοβαρές μεθοδολογικές αδυναμίες γύρω από

τις μεταβλητές που αξιοποιήθηκαν, αλλά και τον τρόπο
συλλογής του δείγματος στην έρευνα της ψυχοσωματικής
και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών που υιοθετήθη-
καν/μεγαλώνουν από ομόφυλο ζευγάρι (Αmato, 2012).
Για παράδειγμα, χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη η οικο-
νομική κατάσταση, αλλά και η κοινωνική τάξη (social sta-
tus) των οικογενειών μέσα στις οποίες μεγαλώνουν τα
παιδιά του ετερόφυλου ζευγαριού και τα παιδιά του ομό-
φυλου ζευγαριού. Τ’ αποτελέσματα της σύγκρισης ενός
παιδιού ομόφυλου ζευγαριού, που ο ένας από τους δύο
είναι επιχειρηματίας, κι ενός συνομήλικού του που μεγα-
λώνει σε μια ετερόφυλη οικογένεια, που και οι δύο γονείς
είναι άνεργοι ή είναι μετανάστες, είναι αμφισβητήσιμα.
Ακόμα, είναι άραγε το ίδιο να κατοικεί ένα παιδί σε μια
αστική περιοχή (πόλη) και σε μια αγροτική; Η εθνική, κοι-
νωνική, οικονομική και πολιτισμική εκπροσώπηση της γκέι
κοινότητας συνεπάγεται περιορισμούς και αδυναμίες στη
γενίκευση των αποτελεσμάτων (Amato, 2012). Τέτοιες
μεθοδολογικές αδυναμίες αφορούν την πλειονότητα
αυτών των μελετών, περίπου στο 77%. Εξάλλου, μπορεί
να είναι αξιόπιστη μια έρευνα που έχει αναφορά, για πα-
ράδειγμα, σε 5 ομόφυλα ζευγάρια;

Επιπλέον, οι περισσότερες έρευνες είτε δεν περιελάμβα-
ναν σύγκριση των υπό εξέταση παραγόντων με ετεροφυ-
λόφιλα ζευγάρια είτε, όπου υπήρχε σύγκριση (33 από τις
59 μελέτες), αυτή γινόταν όσον αφορά τις μονογονεϊκές
οικογένειες (Marks, 2012). 

Αυτό όμως που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι, από το σύ-
νολο των 59 μελετών, ο αριθμός των μελετών που συμπε-
ριλήφθηκαν στην έκθεση της Αμερικανικής Ψυχολογικής
Ένωσης σε σχέση με την καταλληλότητα ή μη της υιοθεσίας
παιδιών από άντρες ομοφυλόφιλους ήταν μόλις 8! Από
αυτές μόνο 3 είχαν κάποια σύγκριση με ετεροφυλόφιλα
ζευγάρια, «καταδεικνύοντας τη μικρή εμπειρική βάση των

Σχετικά με τις έρευνες
για την υιοθεσία παιδιών
από ομόφυλα ζευγάρια

Κατερίνα Λιναρδάτου,
κοινωνιολόγος-κοινωνική λειτουργός MSc,

σύμβουλος διαχείρισης του στρες, 
επιστημονική συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Αθηνών
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όποιων αποτελεσμάτων» (Demo and Cox, 2000). Αντί-
θετα, πλείστα δεδομένα σχετικά με την υιοθεσία και τη γέν-
νηση παιδιών εντός ομοφυλόφιλης σχέσης προέρχονται
από έρευνες που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ σε ομοφυλόφιλες
γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν λευκές, υψη-
λού μορφωτικού επιπέδου και οικονομικής κατάστασης,
δηλαδή γυναίκες που εκπροσωπούν την αστική τάξη. 

Αυτές οι λιγοστές μελέτες ασχολήθηκαν με τις αξίες και
συμπεριφορές των γονιών ως ενδεικτικές της επίδρασης
στα παιδιά και όχι απευθείας με μεταβλητές που ν’ αφο-
ρούν και να μετρούν την παιδική συμπεριφορά κι εξέλιξη
(Marks, 2012). Δηλαδή μελετούν την εξέλιξη του παιδιού
με βάση τις αναφορές των γονιών μόνο. Έτσι, ανασκό-
πηση που έγινε σε 33 έρευνες σε σχέση με την «ποιότητα
της γονεϊκής ιδιότητας» –αν μπορεί να οριστεί έτσι– ανέ-
δειξε ότι «οι οικογένειες με ομοφυλόφιλες γυναίκες εμ-
φάνιζαν καλύτερες ποιοτικά ενδοοικογενειακές σχέσεις,
ήταν πιο φιλελεύθερες (σε σύγκριση με ετεροφυλόφιλα
ζευγάρια), είχαν λιγότερες συγκρούσεις και λιγότερα συμ-
περιφορικά προβλήματα κλπ.» (Biblarz and Stacey,
2010). Άραγε, όταν υπάρχει ερώτηση «είσαι καλή μητέρα
ή πατέρας», τι θ’ απαντούσε ο γονιός; Ίσως οι συμμετέ-
χοντες να ήθελαν να εκπροσωπήσουν τους εαυτούς τους
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παίρνοντας υπόψη «ότι
οι ομόφυλοι γονείς επιθυμούν ν’ αναδείξουν το πόσο ικα-
νοί και αποτελεσματικοί γονείς μπορούν να γίνουν ή είναι.
Αντικατοπτρίζεται στην επιθυμία αντιστροφής των αρνη-
τικών εικόνων και των διακρίσεων εις βάρος τους»
(Fitzgerald, 1999, σελ. 69). 

Μάλιστα, όπως και στην περίπτωση των ετεροφυλόφι-
λων ζευγαριών, φαίνεται να παραγνωρίζεται ίσως ότι οι
συνέπειες του όποιου ψυχοκοινωνικού παράγοντα (π.χ.,
υιοθεσία) δεν εμφανίζονται απαραίτητα «άμεσα». Δεν ξέ-
ρεις πότε θα ενεργοποιηθεί ένα «τραύμα», είναι σαν το
ηφαίστειο. Για παράδειγμα, από διάφορες μελέτες για την
επίδραση του διαζυγίου ετεροφυλόφιλων ζευγαριών στα
παιδιά αναφέρουν ότι οι συνέπειές του μπορεί να γίνουν
ορατές κατά την ενήλικη ζωή,
όταν το παιδί θα επιχειρήσει
την επιλογή συντρόφου ή/και
τη δημιουργία οικογένειας. 

Είδαμε λοιπόν τα ως τώρα
ερευνητικά δεδομένα που
υποστηρίζουν ότι ένα παιδί
που μεγαλώνει μέσα σε μια
ομόφυλη οικογένεια δε δια-
φέρει και δε μειονεκτεί έναντι
ενός παιδιού που μεγαλώνει
σε μια «παραδοσιακή» ετερό-
φυλη οικογένεια. Συμφω-
νούν όλα τα δεδομένα, όλες

οι έρευνες; Η απάντηση έρχεται από μια μελέτη που διε-
ξήχθη το 1996 από τον Σαραντάκο και η οποία έρχεται
να δώσει μια άλλη διάσταση στο υπό εξέταση θέμα και να
διευρύνει τους ορίζοντές μας σε αυτήν την αναζήτηση. Μια
μελέτη που… για κάποιο περίεργο λόγο ήταν απούσα από
την έκθεση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εταιρίας το
2005. Στην έρευνα αυτή επιλέχτηκαν 58 παιδιά ετερόφυ-
λων παντρεμένων ζευγαριών, 58 παιδιά ετερόφυλων ζευ-
γαριών που συζούσαν και 58 παιδιά ομόφυλων ζευγα-
ριών. Και οι 3 αυτές μορφές οικογένειας ήταν παρόμοιες
σε ηλικία, αριθμό παιδιών, εκπαίδευση, επάγγελμα και κοι-
νωνικοοικονομική κατάσταση των γονιών (γεγονός που
δεν είχε εφαρμοστεί σε προηγούμενες μελέτες). Σε επί-
πεδο δείγματος ήταν η μεγαλύτερη μελέτη που είχε πραγ-
ματοποιηθεί. Το βασικό της χαρακτηριστικό και δυνατό
σημείο ήταν ότι, για την εξαγωγή των δεδομένων της, δε
στηρίχτηκε μόνο στις αναφορές των ίδιων των γονιών,
αλλά στους δασκάλους, στην παρατήρηση και στα λεγό-
μενα των παιδιών. Εξετάστηκαν τομείς όπως τα επιτεύγ-
ματα στη γλώσσα, στα μαθηματικά, τις κοινωνικές επιστή-
μες και τον αθλητισμό, αλλά και στην κοινωνικοποίηση
των παιδιών. Ακόμα διερευνήθηκε η στάση απέναντι στο
σχολείο, οι σχέσεις γονιών-σχολείου, η υποστήριξη στο
σπίτι όσον αφορά τα μαθήματα και οι φιλοδοξίες των γο-
νιών. Το αποτέλεσμα αυτής ήταν ότι τα παιδιά που ζουν
σε ετερόφυλες οικογένειες και οι γονείς τους είναι παν-
τρεμένοι είναι πιθανότερο να έχουν καλύτερη ψυχοκοι-
νωνική και σχολική ανάπτυξη. Μεταγενέστερη έρευνα του
ιδίου (2000) έδειξε ότι τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών
εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά παρεκκλί-
νουσες συμπεριφορές (π.χ., εξάρτηση από ουσίες) σε
σχέση με τα παιδιά των ετερόφυλων (και οι δύο έρευνες
του Σαραντάκου δημοσιοποιήθηκαν από τον Μarks
[2012]). Ειδικοί από τη Φλόριντα αναφέρουν ότι «στα
παιδιά που έχουν υιοθετηθεί από ομοφυλόφιλα ζευγάρια
το ποσοστό εξάρτησης από ουσίες (αλκοόλ και ναρκω-
τικά) είναι υψηλότερο, γεγονός που ενισχύεται κι επιδει-
νώνεται από το κοινωνικό στίγμα» (Ruggeri, 2008).
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Σύμφωνο Συμβίωσης

Ορισμένες και ορισμένοι μπορεί να σκέφτονται: «Δεν είναι καλύτερο να μεγαλώνει ένα
παιδί σε μια οικογένεια που του προσφέρει αγάπη, παρά σε ορφανοτροφείο;» Αυτός
ο προβληματισμός δεν αφορά μόνο την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Εμ-
περιέχει τη λογική του «μικρότερου κακού» που καλλιεργείται στο πλαίσιο της εκμε-
ταλλευτικής κοινωνίας για όλα τα κοινωνικά ζητήματα της λαϊκής οικογένειας. 

Παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία για περαιτέρω ενημέρωση σε σχέση με την υιοθεσία
παιδιών:

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΙΟΘΕΣΙΕΣ
ΜΕΣΩ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Στην Ελλάδα υπάρχουν τέσσερα ιδρύματα από τα οποία μπορεί κάποιος να υιοθετήσει
ή να φιλοξενήσει στο σπίτι του για κάποιο χρονικό διάστημα ένα παιδί με τη διαδικασία
της αναδοχής. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την υιοθεσία ενός υγιούς παιδιού
από κρατικό ίδρυμα είναι τα 5 χρόνια.

- Το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»
Το ΜΗΤΕΡΑ είναι ένα κέντρο προστασίας παιδιών. Έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει

περίπου 100 παιδιά ηλικίας από 3 μηνών έως και 8 ετών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που
δίνει το ίδιο το Ίδρυμα, οι υιοθεσίες παιδιών δεν υπερβαίνουν ετησίως τις 35, αρκετές
από τις οποίες αφορούν παιδιά με προβλήματα υγείας και ψυχοκινητικής εξέλιξης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του ΜΗΤΕΡΑ:
«Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ετησίως ξεπερνούν τις 150-200, με αποτέλεσμα οι

ενδιαφερόμενοι να περιμένουν συνήθως 4 με 6 χρόνια, έως ότου ολοκληρωθεί η δια-
δικασία της υιοθεσίας. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι θετοί γονείς είναι ανοικτοί
στην υιοθεσία παιδιού μεγαλύτερης ηλικίας ή κάποιου παιδιού που πάσχει από χρόνιο
νόσημα ή έχει ειδικές ανάγκες, τότε ο χρόνος αναμονής είναι κατά πολύ μικρότερος,
λόγω του μικρού αριθμού αιτήσεων υιοθεσίας γι’ αυτά τα παιδιά, αλλά και τις προτεραι-
ότητας που δίνεται στις αιτήσεις ζευγαριών που έχουν δεκτικότητα.»

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις ελάχιστες σε
όλο τον κόσμο που επιτρέπει την ιδιωτική υιοθεσία. Αφορά τη διαδικασία σύμφωνα
με την οποία ένα παιδί μπορεί να βρεθεί σε θετή οικογένεια, με τη σύμφωνη γνώμη
των φυσικών γονιών και χωρίς να υπάρχει πουθενά –στο στάδιο αυτό– η παρουσία
του κράτους.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε απευθείας μεταξύ των θετών και των φυσικών
γονιών είτε με τη συμμετοχή «διαμεσολαβητή», ο οποίος συνήθως αμείβεται.

Πολλά ζευγάρια επιλέγουν αυτόν το δρόμο και απευθύνονται σε ανθρώπους που
μπορούν να τους βοηθήσουν ν’ αποκτήσουν ένα παιδί –φυσικά με το αζημίωτο– αφού
οι κρατικές υιοθεσίες είναι χρονοβόρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από τα 400 παιδιά
που υιοθετούνται κατά μέσο ορό κάθε χρόνο, τα 300 υιοθετούνται με τη διαδικασία
της ιδιωτικής υιοθεσίας. Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας, η πράξη αυτή μπορεί να χα-
ρακτηριστεί παράνομη μόνο εάν οι πρωταγωνιστές της δοσοληψίας συλληφθούν
επ’ αυτοφώρω τη στιγμή που ο «διαμεσολαβητής» παίρνει τα χρήματα για να παρα-
δώσει το παιδί.
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Διεθνή

T ι μουσική ακούνε τα παιδιά μας; «Την
κατάλληλη για την ηλικία τους», θα
σπεύσουν ν’ απαντήσουν όσοι γονείς

δεν αφήνουν τίποτε στην τύχη. Και ίσως ανα-
πολήσουν τη δική τους παιδική ηλικία, με τ’
απλά κι ευχάριστα ακούσματα που συνόδευαν
την ώρα της κατάκλισης, σα νανούρισμα, ή την
ώρα της ξενοιασιάς, σαν παιχνίδι. 

Ποιος δεν θυμάται την «Ωραία πεταλούδα»,
την «Καλή μας αγελάδα», το «Κουνελάκι» που
έπρεπε να φάει ξύλο γιατί ήταν άτακτο, τον

Μπάρμπα Μπρίλιο που είχε σκάσει το γάλο του στο φαΐ κι έγινε τελικά ο ίδιος γεύμα του ζωντανού του; Ποιος δεν
έπαιξε ομαδικά παιχνίδια με τα μελισσόπουλα και τα παιδόπουλα της μέλισσας, με την κλαψιάρα Ελενίτσα, με την
κυρα-Μαρία που την περνούσαν από διόδια, με το κρεμμύδι σε ρόλο προξενήτρας (γκέο-βαγκέο) και τις διασκε-
δαστικές ατάκες για το μυγοχάφτη ναύτη και την παλιοκατσιβέλα κοπέλα;…

Μουσική και τραγούδια με παιδική διάθεση…

Στην πραγματικότητα, τα παιδιά μας ακούνε τη μουσική που εμείς ακούμε ή τη μουσική που εμείς επιλέγουμε
γι’ αυτά. Κι αυτό συμβαίνει από τη στιγμή που αναπτύσσονται οι ακουστικοί τους πόροι (μια και είναι γνωστό ότι
τα έμβρυα είναι σε θέση ν’ αντιληφθούν ήχους του εξωτερικού περιβάλλοντος), ως τη στιγμή που οι κυρίαρχες
επιρροές παύουν να εντοπίζονται στη στενή οικογένειά τους. Ακούνε τη «βαρκούλα του ψαρά», που αποπνέει
όλη την αθωότητα του κόσμου, αλλά και το «αταξίδευτο» καράβι, αγνοώντας (όπως άλλωστε και αρκετοί από
εμάς) ότι, πίσω από τους αινιγματικούς στίχους του, δεν κρύβεται ένας απλός κώδικας παιχνιδιού, αλλά η αληθινή
ιστορία της ναυαγισμένης «Μέδουσας» και των τραγικών περιστατικών που ξετυλίχτηκαν πάνω στην κακότυχη
σχεδία της… Πρόκειται για μεταφορά του γαλλικού τραγουδιού «il etait un petit navire» στην ελληνική γλώσσα.

Δεν είναι απαραίτητο να σπεύσουμε να ενημερώσουμε τα παιδιά μας γι’ αυτήν τη μακάβρια ιστορία. Ούτε χρει-
άζεται να εξορίσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι από το ρεπερτόριο των επιλογών μας. Το «μικρό καράβι» μπορεί
να εξακολουθήσει, έστω και «αταξίδευτο», να συγκαταλέγεται στα ακούσματά τους. Αρκεί να μην είναι «άμουσο». 

Δυστυχώς, δεν μπορούμε να πούμε ότι τη γωνιά με τα «Παιδικά» των δισκογραφικών εταιριών την διακρίνει
η ποιότητα. Στην πλειονότητά τους, οι ηχογραφήσεις είναι αισθητικά απαράδεκτες. Παιδιά (ή, ακόμα χειρότερα,
ενήλικες που προσπαθούν να μιμηθούν τα παιδιά), συνήθως με τη συνοδεία ενός συνθεσάιζερ, κακοποιούν ελε-
εινά τα άμοιρα τραγούδια, εκτελώντας τα εν ψυχρώ. Δεν υπάρχει ίχνος καλλιτεχνικής προσέγγισης. Για να μη
χαλάσει –τάχα– η παιδικότητα της ερμηνείας; Αλλά μόνο παιδικότητα δεν υπάρχει στο αποτέλεσμα! Καμιά καλ-
λιέργεια της φαντασίας και της αισθητικής δεν επιτυγχάνεται. Αντίθετα, τα παιδιά προετοιμάζονται με τον καλύτερο
τρόπο ώστε να δεχτούν τα υπόλοιπα προϊόντα υποκουλτούρας που προωθούν οι εταιρίες για τους ενηλίκους.
Έτσι εξασφαλίζεται ότι, όταν έρθει η ώρα, οι σημερινοί ανήλικοι ακροατές θα διαβούν αβίαστα το κατώφλι του
σκυλάδικου, του καψουροτράγουδου, του νυχτερινού κέντρου, για να εκτονωθούν μέσα στην κρασοκατάνυξη

Μουσική για παιδιά:
Μικρό ταξίδι σε άγνωστες περιοχές…

Εύη Κοντόρα,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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και τη λουλουδοκατάνυξη με τραγούδια αντίστοιχης αισθητικής.
Οπωσδήποτε, υπάρχει και η «ανόθευτη» εκδοχή. Ν’ ακούνε, δηλαδή, τα παιδιά –ανεξαρτήτως ηλικίας– τα

σκουπίδια που σερβίρονται στους ενηλίκους, χωρίς να έχει υπάρξει η προπαιδεία του μπεμπεδοσκυλάδικου…
Είναι, εξάλλου, αυτονόητο ότι, με την πρόοδο της τεχνολογίας και την αλλαγή στον τρόπο επικοινωνίας, η υπο-
κουλτούρα αναπαράγεται αμέσως και ευρύτατα μέσω του διαδικτύου.

«Και τι ν’ ακούσουν δηλαδή τα παιδιά;», θα πούνε –ενδεχομένως καλοπροαίρετα– ορισμένοι γονείς. «Να τους
βάλουμε Μπετόβεν;!»

Ίσως όχι… Όχι, δηλαδή, αν οι γονείς δε συνηθίζουν οι ίδιοι ν’ ακούν λόγια μουσική. Δεν είναι όμως καθόλου
άχρηστο να γνωρίζουν ότι αρκετοί «λόγιοι» της μουσικής, αυτοί που γενικά αποκαλούνται «κλασικοί» συνθέτες,
υπήρξαν ιδιαιτέρως δημιουργικοί ως προς την παραγωγή μουσικής εμπνευσμένης από τα παιδικά τους χρόνια. 

Οι «Παιδικές Σκηνές» του Ρόμπερτ Σούμαν, για παράδειγμα, ένα σύνολο από πιανιστικές μικρογραφίες, δεν
προορίζονταν για παιδικό ακροατήριο. Γράφτηκαν το 1838 και αποτελούνταν αρχικά από 30 κομμάτια, παρότι ο
Σούμαν επέλεξε να εκδώσει μόνο τα 13. Λέγεται ότι ο συνθέτης τα εμπνεύστηκε από μια παρατήρηση της συζύγου
του. Η πιανίστρια και συνθέτρια Κλάρα Βικ (Σούμαν) ισχυριζόταν ότι ο Ρόμπερτ, παρά τα 28 του χρόνια, φερόταν
συχνά σαν παιδί. Τα έργα, γραμμένα με ανυπόκριτα παιδική διάθεση, είναι απολύτως κατάλληλα ακόμα και για
πολύ μικρά παιδιά. Από μακρινές χώρες και ανθρώπους, Παράξενη ιστορία, Πιάσε με αν μπορείς, Παιδική ικεσία,
Ευτυχία, Σπουδαίο συμβάν, Ονειροπόληση, Κοντά στο τζάκι, Ο ιππότης με το ξύλινο άλογο, Σχεδόν σοβαρά, Τρό-
μος, Παιδί στο μισοΰπνι, Ο ποιητής μιλά. Τριάντα χρόνια αργότερα (1868), τις «Παιδικές Σκηνές» θ’ ακολουθήσει
η «Παιδική Γωνιά», ένας εξαιρετικός κύκλος τραγουδιών που θα ξεπηδήσει από μια διαφορετική αφετηρία παι-
δικών αναμνήσεων, σε μια διαφορετική περιοχή της Ευρώπης. Θα τον δημιουργήσει η παιδική διάθεση ενός
Ρώσου συνθέτη, του Μοντέστ Μουσόργκσκι. 

Ανεξάρτητα από την «παιδική διάθεση», οι συνθέτες λόγιας μουσικής δημιούργησαν και έργα που απευθύνονται
αποκλειστικά σε παιδιά. Για να μην πάμε μακριά, ας αναφερθούμε στο «δικό μας» Μανώλη Καλομοίρη. Σε στίχους
Βιζυηνού, Παπαντωνίου, Πολέμη, Δροσίνη και πολλών άλλων, ο Καλομοίρης έγραψε μεγάλο αριθμό τραγουδιών
για παιδιά. Μικρά μουσικά διαμάντια, που δεν είναι γνωστά δυστυχώς παρά μόνο σε λίγους και σε κάποια παιδιά
- μέλη χορωδιών. Ο Καλομοίρης συνέθεσε και το πιανιστικό τρίπτυχο «Για τα Ελληνόπουλα: εύκολα κομματάκια
πιάνου» (1905).

Υπάρχουν βέβαια και τραγούδια που δεν ανήκουν στη λόγια, αλλά στην έντεχνη ποιοτική μουσική. Τα τραγούδια
της «Λιλιπούπολης», για παράδειγμα, είναι η κατεξοχήν δημιουργία με παιδική διάθεση. Στην κατηγορία των
μουσικών έργων γραμμένων με παιδική διάθεση ή γραμμένων για παιδιά μπορούν ν’ αναφερθούν (εντελώς εν-
δεικτικά): «Τα μυστικά του κήπου» (Νίκος Κυπουργός), «Κάτω από ένα κουνουπίδι» (Γιάννης Νεγρεπόντης -
Μάνος Λοΐζος), «Μίλα μου για μήλα» (Ευγένιος Τριβιζάς - Σταύρος Παπασταύρου).

Ο παραμυθένιος κόσμος της Όπερας

Ποιος είπε ότι η Όπερα είναι μουσικό είδος μόνο για μεγάλους;
Η πιο γνωστή όπερα για παιδιά είναι, χωρίς αμφιβολία, η σύνθεση του Γερμανού συνθέτη Ένγκελμπερτ Χούμ-

περντινκ «Χένσελ και Γκρέτελ». Είναι το δημοφιλέστερο έργο του. Η ιστορία της είναι κάπως ασυνήθιστη, μια και
το λιμπρέτο οφείλεται στη μικρότερη αδερφή του Χούμπερντινκ, Αντελάιντ Βέτε. Θέλοντας να κάνει έκπληξη στο
σύζυγό της για τα γενέθλιά του, αποφάσισε να γράψει ένα παιδικό έργο για τις γιορτές των Χριστουγέννων, στο
οποίο πρωταγωνιστές θα ήταν τα παιδιά τους! Έτσι, διασκεύασε το παραμύθι των αδελφών Γκριμ και παρήγγειλε
τη σύνθεση των τραγουδιών στον αδερφό της. Εκείνος ενθουσιάστηκε με την ιδέα και αρχικά συνέθεσε τέσσερα
τραγούδια. Μερικούς μήνες αργότερα, η Αντελάιντ ανέλαβε τη συγγραφή ολόκληρου του λιμπρέτου, προσθέτοντας
στο παραμύθι και τη δική της πινελιά. Ο συνθέτης δημιούργησε συνολικά δεκαέξι πανέμορφα τραγούδια. Η πρε-
μιέρα έγινε στις 23 Δεκέμβρη 1893, στο θέατρο της Βαϊμάρης. Μαέστρος ήταν ο διάσημος Γερμανός συνθέτης
Ρίχαρντ Στράους.

Ο Τσέχος συνθέτης Λέος Γιάνατσεκ συνέθεσε την όπερα «Η πονηρή αλεπουδίτσα», από τη νουβέλα του συμπα-
τριώτη του συγγραφέα Ρούντολφ Τιεσνοχλίντεκ. Δεν ήταν η πρώτη φορά που περιφέρονταν «ζώα» στη σκηνή της
όπερας, αλλά στην «Αλεπουδίτσα» έχουν την τιμητική τους! Στο παλκοσένικο σουλατσάρουν σκύλοι, κότες και κο-
κόρια, ασβοί, κουκουβάγιες, κίσσες, δρυοκολάπτες, γρύλλοι, ακρίδες, βατράχια… Κι επειδή ο Γιάνατσεκ επιδίωκε
οι περισσότεροι ρόλοι των ζώων να ερμηνεύονται από παιδιά και από γυναικείες φωνές, πολλά παιδιά στην Τσεχία
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και τη Σλοβακία ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με το είδος της όπερας χάρη στην «Πονηρή Αλεπουδίτσα». 
Γεγονός είναι ότι η όπερα έχει πολλά «παραμυθένια» χαρακτηριστικά. Ο Χούμπερντινκ διακρίθηκε ως ο πιο

σημαντικός συνθέτης λυρικών παραμυθιών της εποχής του. Χάρη στην έμπνευσή του, από τη μουσική σκηνή
παρέλασαν «Η ωραία κοιμωμένη», «Τα επτά μικρά παιδιά», η «Σταχτοπούτα». «Σταχτοπούτα» συνέθεσε και ο
Τζοακίνο Ροσίνι, μια και ήταν ένα έργο που του ανέθεσαν για τις μέρες του Καρναβαλιού. Ο Μιχαήλ Γκλίνκα με-
λοποίησε την όπερα «Ρουσλάν και Λουντμίλα», από ένα παραμύθι του Πούσκιν. Σε παραμύθι του Πούσκιν βασί-
στηκε και η όπερα του Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ «Ο χρυσός πετεινός».

Ο συνθέτης Αντονίν Ντβόρζακ, συμπατριώτης του Γιάνατσεκ, δημιούργησε τη «Ρουσάλκα», μία από τις πιο
γοητευτικές παραμυθένιες όπερες του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Το λιμπρέτο έχει τις ρίζες του σε σλαβικά πα-
ραμύθια, εμπνευσμένο από τις νύμφες, πνεύματα των νερών. Έχει στοιχεία από την Ούντινε, τη Μελουσίν, αλλά
και από τη Μικρή Γοργόνα του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

Η Κινέζα πριγκίπισσα «Τουραντό», ως ηρωίδα όπερας, με συνθέτη τον Τζιάκομο Πουτσίνι, ενσωματώνει στοι-
χεία από ένα πλήθος παραμυθιών από την Ανατολή και τη Δύση. Τα τρία αινίγματα που πρέπει να λύσει ο υπο-
ψήφιος, προκειμένου να κερδίσει το χέρι της ωραίας αλλά άκαρδης πριγκίπισσας είναι, θα λέγαμε, κοινός τόπος
σε αρκετές παραμυθένιες διηγήσεις. Η εκτέλεσή του, σε αντίθετη περίπτωση, είναι επίσης μια συνηθισμένη κα-
τάληξη στις ιστορίες αυτές. 

Μουσική ερμηνευμένη από παιδιά για μεγάλους

Ανεξάρτητα από το αν η όπερα απευθύνεται σε μικρούς ή μεγάλους, είναι αρκετές οι περιπτώσεις που τα παιδιά
μπορούν να την γνωρίσουν όχι ως θεατές, από την πλατεία ή το θεωρείο, αλλά ως ερμηνευτές, από τη σκηνή!

Στην όπερα του Χούμπερντινκ «Χένσελ και Γκρέτελ» υπάρχουν τραγούδια γραμμένα για παιδική χορωδία. Στην
«Πονηρή Αλεπουδίτσα» τα παιδιά κρατούν ρόλους κανονικούς. To τραγούδι «La sui monti dell’ est» («Εκεί στα
βουνά της Ανατολής»), στην όπερα «Τουραντό», ερμηνεύεται από χορωδία παιδιών. 

Τα παιδιά, ωστόσο, δε συμμετέχουν μόνο σε όπερες «παραμυθένιες». 
Ο βερισμός (από την ιταλική λέξη vero, δηλαδή αληθινό) είναι καλλιτεχνική τάση στη μουσική, αντίστοιχη με το

νατουραλισμό στη λογοτεχνία. Ο στόχος των συνθετών της τάσης αυτής ήταν ν’ αναδειχτούν στη σκηνή οι αληθινοί
άνθρωποι, το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η σκληρότητα, η ζήλια, η αρρώστια, ο φόνος, ο θάνατος
είναι συνηθισμένες καταστάσεις και παρουσιάζονται στη σκηνή με ιδιαίτερο ρεαλισμό. Καθόλου ασυνήθιστη δεν
είναι και η συμμετοχή της «μικρής» (παιδικής) χορωδίας, στο πλάι της «μεγάλης». Έτσι, για παράδειγμα, στην
«Κάρμεν», ο ταυρομάχος Εσκαμίλιο επευφημείται και από τις δύο. Στην «Τόσκα» υπάρχει μία εξαιρετικά δύσκολη
σκηνή στην εκκλησία, όπου η «μικρή» χορωδία παριστάνει τα παπαδοπαίδια και ψέλνει στα λατινικά. Στην
«Μποέμ», τα παιδιά της χορωδίας αναπαριστούν μια ολόκληρη σκηνή δρόμου. Σε αυτήν ανακατεύονται με το
πλήθος, παίζουν, μαλώνουν και βάζουν στο μάτι την πραμάτεια του πλανόδιου μικροπωλητή παιχνιδιών. 

Στην όπερα του Μανώλη Καλομοίρη «Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος», που παίζεται σπάνια (τελευταία φορά
ανέβηκε στο Ηρώδειο τον Ιούλη του 2001), η παιδική χορωδία υποδύεται τα παιδιά που βρίσκουν τραγικό τέλος
από τους Οθωμανούς κατακτητές μέσα στην εκκλησία όπου είχαν καταφύγει. Το έργο, κύκνειο άσμα του συνθέτη,
είναι βασισμένο στο έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Στη συγκεκριμένη παράσταση συμμετείχε η παιδική χορωδία
«Μανώλης Καλομοίρης».

Μήπως να μείνουμε στην «Ωραία Πεταλούδα»;…

Είναι γεγονός ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν ευνοεί τη γνωριμία των παιδιών μας με τη μουσική που τα
αφορά, και πολύ λιγότερο με τη λόγια, η οποία θεωρείται ακρόαμα των «λίγων» και των «εκλεκτών». Εξάλλου,
το επίσημο σχολείο δεν ασχολείται με τη διαμόρφωση ούτε θεατών, ούτε ακροατών, ούτε αναγνωστών. Η διδα-
σκαλία έχει άλλους στόχους και μάλλον αντίθετους προσανατολισμούς. Άρα οι σχετικές διαδικασίες εγκαταλεί-
πονται στο έλεος του ερασιτεχνικού και του τυχαίου. Η «Ωραία Πεταλούδα» στην πορεία θ’ αντικατασταθεί από
μερικά –ίσως κι εξαιρετικά– έντεχνα ή δημοτικά ελληνικά τραγούδια, τα οποία ολοκληρώνουν το λιλιπούτειο
κύκλο της μουσικής παιδείας του μαθητή. 

Αυτό που αναγκαστικά μένει σ’ εμάς είναι –για την ώρα– το ερασιτεχνικό. Τουλάχιστον ας μην επιτρέψουμε ν’
αποδειχθεί και τυχαίο…
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Αύξηση του ρατσισμού εναντίον των προσφύγων
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην Ελλάδα το 2015 έφτασαν από τα παράλια της Τουρκίας πάνω από 900.000 πρόσφυγες και μετανάστες από
Συρία, Ιράκ, Αφγανιστάν αλλά και από χώρες της Αφρικής. Η μεταφορά τους γίνεται από την Τουρκία με σαπιοκάραβα,
όπου τους στοιβάζουν Τούρκοι διακινητές με αδρή αμοιβή. Μόνο το 2015 ο αριθμός των πνιγμένων στο Αιγαίο
έφτασε τα 4.000 άτομα (κυρίως γυναίκες και παιδιά). Οι άνθρωποι αυτοί, που αποφασίζουν να παίξουν τη ζωή τους
κορόνα-γράμματα, δεν ήρθαν στην Ελλάδα για τουρισμό. Τους ανάγκασε ο πόλεμος που υπάρχει στη χώρα τους
εδώ και χρόνια, με αποκορύφωμα την εγκληματική δράση του Ισλαμικού Κράτους, που δημιουργήθηκε και ανδρώ-
θηκε με τη με κάθε τρόπο στήριξη (όπλα, εκπαίδευση, χρήματα) των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου
τα μονοπώλιά τους να ελέγξουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και τις οδούς
μεταφοράς αυτού του πλούτου.

Οι πρόσφυγες που φτάνουν καθημερινά στην Ελλάδα δεν έρχονται με σκοπό να παραμείνουν, λόγω και της οικο-
νομικής κρίσης και της ανεργίας. Σκοπός τους είναι να φτάσουν στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου ελπίζουν
να βρουν δουλειά ή να ξανασμίξουν με συγγενείς τους που ζουν εκεί.

Οι ρυθμοί όμως της μετεγκατάστασής τους (στην πραγματικότητα και όχι όπως παρουσιάζεται σε κείμενα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης) είναι πολύ βραδείς και δεν υπάρχει προοπτική ότι θα επιταχυνθούν ή ότι θα καλύψουν το μεγα-
λύτερο ποσοστό των αιτούντων άσυλο. Χώρες της Ευρώπης όπως η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Σλοβακία και η Πολωνία
κλείνουν τα σύνορά τους. Αυτές δεν έχουν πρόβλημα εξεύρεσης φθηνών εργατικών χεριών και αντιδρούν ξενο-
φοβικά. Οι Γερμανοί βιομήχανοι δήλωσαν ότι χρειάζονται φθηνά εργατικά χέρια, που θα εξασφαλιστούν από πρό-
σφυγες και μετανάστες. Άλλωστε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε σχετική πρότασή του στο Νταβός, προσδοκά
τη «γρήγορη ενσωμάτωση» των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Το γεγονός αυτό, μαζί με την καταβολή φόρων
και ασφαλιστικών εισφορών, θα «αναθερμάνει την οικονομία», θα πληρώσουν δηλαδή οι ίδιοι το άσυλο που θα
τους παρασχεθεί. Άλλωστε προτείνεται η άρση της υποχρέωσης των εργοδοτών να καταβάλλουν τον κατώτατο
μισθό όταν απασχολούν αιτούντες άσυλο.

Ας μη μιλήσουμε για τις «αξίες και τα ιδανικά» που εκφράζονται στις πρακτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι
στους πρόσφυγες. Ξεδιάλεγμα στα hot spots (κέντρα διαλογής) και «επιστροφές», δηλαδή απελάσεις πίσω στην
κόλαση, όσων κρίνονται «παράνομοι μετανάστες». Ούτε για την Οδύσσειά τους όταν διασχίζουν την Ευρώπη κυνη-
γημένοι από τις αρχές των κυβερνήσεων που δεν τους θέλουν. Και όταν όμως φτάσουν σε κάποια χώρα που θα εξε-
τάσει την αίτησή τους για άσυλο, έχουν ν’ αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των ακροδεξιών και τις πρακτικές του επί-
σημου κράτους, που τους κατάσχει τα χρήματα και τα τιμαλφή τους (Δανία, γερμανικά κρατίδια). Στη Βρετανία οι πόρ-
τες των προσφυγικών σπιτιών βάφονται κόκκινες, προφανώς για να γνωρίζουν οι γείτονες ότι εκεί κατοικούν οι
σύγχρονοι παρίες. Εξάλλου, στην ουρά για το συσσίτιο καλούνται να φορούν ειδικά περιβραχιόνια.

Αυτό το κλίμα παραπέμπει στις πρακτικές των Ναζί στη Γερμανία απέναντι στους Εβραίους και σε ομάδες «ανε-
πιθύμητων».

Είναι ντροπή για τον πολιτισμένο κόσμο αυτή η αντιμετώπιση ανυπεράσπιστων ανθρώπων που έχουν χάσει τα
πάντα, ακόμη και προσφιλή τους πρόσωπα. Και αποτελεί την απόδειξη για το ποιες είναι «οι αξίες και τα ιδανικά»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης... 
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Θάνατοι από πείνα στην εμπόλεμη Συρία
Σε δύο τουλάχιστον πόλεις της Συρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων
Εθνών (που βασίζεται σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες), αναφέρονται θάνατοι από
πείνα. Οι πόλεις αυτές είναι η Ντέιρ αλ Ζορ και η Μαντάγια. Για περισσότερους από
10 μήνες οι πόλεις αυτές –όπως και 15 άλλες πολιορκημένες περιοχές– είναι απο-
κλεισμένες από πολεμιστές του Ισλαμικού Κράτους, του κυβερνητικού στρατού και
των αντικυβερνητικών ανταρτών. Αποτέλεσμα αυτής της πολιορκίας είναι οι ελλεί-
ψεις όσο και η παντελής εξαφάνιση ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και τροφίμων και η
λιμοκτονία των κατοίκων. Τα κυβερνητικά αποθέματα σιτηρών και η γη που ελέγχεται
από τα στρατεύματα του Άσαντ μπορούν να εξυπηρετήσουν μικρό αριθμό κατοίκων,
αφού η παντελής έλλειψη σιτηρών και καυσίμων έχει εκτοξεύσει την τιμή του ψωμιού
8 φορές πάνω από τις τιμές Δαμασκού. Η πρόσφατη αεροπορική μεταφορά περιορι-
σμένου αριθμού βασικών αγαθών από την κυβέρνηση και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ πε-
ριλαμβάνει και τρόφιμα που θα πωλούνται, όπως λέγεται, σε «τιμές Δαμασκού».
Υπάρχουν όμως καταγγελίες ότι και αυτή η ανεπαρκής βοήθεια πωλείται από επιτή-
δειους σε τιμές «μαύρης αγοράς».

Στην Ντέιρ αλ Ζορ 450.000 κάτοικοι είναι αποκλεισμένοι και δεν έχουν πρόσβαση
σε βοήθεια, ενώ αναφέρονται και 20 θάνατοι από πείνα.

Στη Μαντάγια ο αριθμός των αποκλεισμένων είναι γύρω στις 40.000 και οι θάνατοι
από πείνα εκτιμάται ότι ανέρχονται σε πάνω από 30. Από τους πολιορκημένους, το
70% είναι γυναίκες και παιδιά. 

Σε συνοικία της Ντέιρ αλ Ζορ οι τζιχαντιστές εκτέλεσαν 300 άτομα, ενώ άλλα 400
απήχθησαν και οδηγήθηκαν σε περιοχές που ελέγχονται από το Ισλαμικό Κράτος. Η
μεγάλη πλειοψηφία των απαχθέντων είναι και πάλι γυναίκες και παιδιά.

Υπολογίζεται ότι στη Συρία οι νεκροί του πολέμου είναι πάνω από 230.000, ενώ οι
πρόσφυγες πάνω από 4 εκατομμύρια.

Και μετά, η «πολιτισμένη Δύση» αυτούς που ξέφυγαν από τέτοιες περιοχές και «πα-
ραβίασαν» τα σύνορά της τους αντιμετωπίζει σαν ανεπιθύμητο βάρος και αντικείμενα
προς εκμετάλλευση...
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Σκλάβοι στον 21ο αιώνα
Πολλές από τις φυλές του Νότιου Σουδάν έχουν ως έθιμο, όταν κάποιος σκο-
τώνει έναν άνθρωπο, να δώσει 20 με 30 κατσίκες προκειμένου ν’ αποζη-
μιώσει την οικογένεια του θύματος. Οι κατσίκες όμως είναι απαραίτητες για
τη διαβίωση της οικογένειας και γι’ αυτό προτιμούν να δώσουν μία από τις
κόρες τους. Έτσι, τα κορίτσια μετατρέπονται σε εμπόρευμα που βοηθά τη νέα
οικογένεια και παράλληλα εξασφαλίζει την ειρήνη του οικισμού. Σε αντάλ-
λαγμα, υφίσταται καθημερινά βία, εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση
–και το κυριότερο, δεν καταβάλλεται προίκα. Οι άντρες της φάρας μπορούν
από τα 10-12 χρόνια του κοριτσιού να το δώσουν σε τρίτους και να οικειο-
ποιηθούν την προίκα. Αν δε μείνουν χήροι, δικαιούνται να ζητήσουν πίσω
την προίκα ή να τους προσφέρουν τη μικρότερη αδερφή της πεθαμένης.

Στη Μαυριτανία, η Χαμπί έγινε σκλάβα από τα 5 της χρόνια. Το πρωί φρόν-
τιζε τα ζώα και το βράδυ ο αφέντης της την βίαζε. Γέννησε πολλά παιδιά και
μεγάλωσε πιστεύοντας ότι ζει υπό φυσιολογικές συνθήκες. Ο αδερφός της,
σκλάβος κι αυτός, το έσκασε και προσέφυγε σε ανθρωπιστική οργάνωση
που βοήθησε στην απελευθέρωσή της.

Υποτίθεται ότι στη Μαυριτανία η δουλεία καταργήθηκε από το 1981, εν
τούτοις πάνω από 155.000 πολίτες (το 4% του πληθυσμού της) ζουν σε συν-
θήκες σκλαβιάς. Είναι το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως σε σχέση με τον
πληθυσμό.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, σήμερα 35,8 εκατομμύρια ζουν ως σκλά-
βοι. Το 61% των σκλάβων ζουν σε 5 χώρες: Ινδία (14,3 εκατομμύρια), Κίνα
(3,2 εκατομμύρια), Πακιστάν (2,3 εκατομμύρια), Ουζμπεκιστάν (1,2 εκατομ-
μύρια), Ρωσία (1,1 εκατομμύρια), Νιγηρία (834.000), Λαϊκή Δημοκρατία του
Κονγκό (762.000), Ινδονησία (714.000), Μπανγκλαντές (680.000), Ταϊλάνδη
(475.000).

Η δουλεία έχει πολλές μορφές: Παιδιά που στερούνται την εκπαίδευση
είτε για να δουλεύουν είτε γιατί τα παντρεύουν μικρά, άντρες που δεν μπο-
ρούν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους γιατί χρωστάνε χρήματα στους πρά-
κτορες εργασίας, γυναίκες και κορίτσια που εργάζονται, χωρίς να πληρώ-
νονται, ως υπηρέτριες και σκλάβες του σεξ.

Τελικά ο καπιταλισμός αποδεικνύει τη βαρβαρότητά του σε κάθε έκφανση
της ζωής. 
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Φτωχοποίηση του πληθυσμού
στις χώρες της ΕΕ

Σύμφωνα με στοιχεία της Γιούροστατ, 122 εκατομμύρια άνθρωποι (το 24,4% του πληθυσμού) στα 28
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζουν σε συνθήκες απόλυτης και σχετικής φτώχειας και μαζικής
εξαθλίωσης.

Πρόκειται για ανθρώπους που ζουν με εισοδήματα κάτω από το επίσημο όριο της φτώχειας και δεν
μπορούν να καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας ή κινδυνεύουν στο άμεσο μέλλον
να φτάσουν στην εξαθλίωση.

Τα υψηλότερα ποσοστά φτώχειας καταγράφονται στη Ρουμανία (40,24%), Βουλγαρία (40,1%), Ελλάδα
(36%). Στην Ελλάδα το 2014 ο αριθμός των φτωχών ήταν 3,9 εκατομμύρια (από 3 εκατομμύρια ή ποσο-
στό 28,1% του συνολικού πληθυσμού κατά το έτος 2008). Το ποσοστό των φτωχών είναι υψηλότερο
σε άτομα ηλικίας 18-64 ετών (φτάνει το 40,1%).

Αυτά όμως δε συμβαίνουν μόνο στην «υπερχρεωμένη» χώρα μας. Στην «ατμομηχανή της Ευρώπης»,
όπως αποκαλείται η Γερμανία, καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό φτώχειας μετά από την επανέ-
νωση της χώρας το 1990. Αυξήθηκε από το 15% το 2012 στο 15,5% το 2013 (12,5 εκατομμύρια άν-
θρωποι σε σύνολο πληθυσμού 80 εκατομμυρίων). Πλήττονται κυρίως άτομα μονογονεϊκών οικογε-
νειών (43%), συνταξιούχοι, άνεργοι (60%) και πολλοί ανήλικοι. Επίσης 1,3 εκατομμύρια χαμηλά αμει-
βόμενοι εργαζόμενοι χρειάζονται πρόσθετη οικονομική στήριξη. 2,5 εκατομμύρια παιδιά πηγαίνουν στο
σχολείο χωρίς να έχουν φάει ένα στοιχειώδες πρωινό, ενώ εκατομμύρια συνταξιούχοι τρέφονται ανε-
παρκώς.

Στη Βρετανία το 1/5 του πληθυσμού παλεύει καθημερινά για την επιβίωση (πάνω από 13 εκατομμύρια
έχουν έλλειψη σε στοιχειώδη είδη διατροφής). Για το λόγο αυτό αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός όσων
καταφεύγουν σε τράπεζες τροφίμων. Τα παιδιά που ζουν σε σχετική φτώχεια ανέρχονται (σύμφωνα με
κυβερνητικά στοιχεία) σε 2,3 εκατομμύρια. Ως αιτίες για τα παραπάνω καταγράφονται η ανεργία και η
υποαπασχόληση, οι αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, των καυσίμων και των υπηρεσιών. Να σημει-
ωθεί ότι ο επίσημος αριθμός των ανέργων ανέρχεται σε 1,85 εκατομμύρια, από αυτούς παίρνουν το
σχετικό επίδομα μόνο οι 800.000, ενώ αιτήσεις για την παροχή του έχουν υποβάλει 4 περίπου εκατομ-
μύρια άτομα.

Στη Σουηδία αυξάνεται δραματικά το ποσοστό των φτωχών (από 9% το 2003 ήταν στο 33% το 2013),
η ανεργία βρίσκεται στο 8%, όμως μεταξύ των νέων 18-25 ετών είναι 27%. Η μαύρη εργασία είναι σύ-
νηθες φαινόμενο, ενώ διευρύνεται η μερική απασχόληση (στις γυναίκες είναι πάνω από 35%, στους
νέους πάνω από 50%). Εκείνο όμως που αύξησε τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών είναι οι εκτεταμένες
ιδιωτικοποιήσεις στους τομείς της υγείας (Κέντρα Υγείας) και της παιδείας (Γυμνάσια και Λύκεια) και
η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας (το 70% του δασικού πλούτου έχει ιδιωτικοποιηθεί).

Οι παραπάνω χώρες αναφέρθηκαν ενδεικτικά. Και σε αυτές εφαρμόζονται μέτρα λιτότητας και ιδιω-
τικοποιήσεων, και όχι μόνο σε χώρες της ΕΕ που έχουν ψηφιστεί μνημόνια. Η κατεύθυνση λοιπόν είναι
η ίδια, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορές. Είναι η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κάνει
τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους, προκειμένου τάχα να ξεπεραστεί η
οικονομική κρίση. Οι κυβερνήσεις είναι αδιάλλακτες και αποφασισμένες να προχωρήσουν το σφαγια-
σμό των δικαιωμάτων μας. Έχουν τις πλάτες των μονοπωλίων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κι εμείς, οι
γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, κομμάτι της Κοινωνικής Συμμαχίας, είμαστε απο-
φασισμένες ν’ αναμετρηθούμε με την αντιλαϊκή επίθεση, αξιοποιώντας όλα τα όπλα του αγώνα.
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Σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση-συζήτηση για μικρούς και μεγάλους προχώρησε η Ομάδα της Νέας
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, όπως και η Ομάδα Γυναικών Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης. Αν-
τίστοιχη εκδήλωση έκανε και ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Σμύρνης.

Σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά των εργαζομένων στο εργοστάσιο της Ανακύκλωσης
προχώρησαν οι Ομάδες Γυναικών Νότιων και Ανατολικών Συνοικιών, αλλά και η Ομάδα Γυ-
ναικών Μαλεβιζίου Ηρακλείου Κρήτης. Σε αντίστοιχη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση αλληλεγγύης
προχώρησε και ο Σύλλογος Γυναικών Χαλκί-
δας, με τα παιδιά των εργαζομένων του ομίλου
Ζούρα.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με επίκεντρο το
θέμα της προσχολικής αγωγής πραγματοποίησε η
Ομάδα Γυναικών Ραφήνας-Πικερμίου στο 2ο
παιδικό σταθμό Ραφήνας.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση πραγματοποίησε
και o Σύλλογος Γυναικών Πετρούπολης στην
Αττική, στην οποία ο θίασος «Τρομπετίνι» παρου-
σίασε την παιδική παράσταση «Οι μουσικοί της Βρέ-
μης και η τόλμη των παραμυθιών». Συγκεντρώθη-
καν επίσης και τρόφιμα για ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Ο Σύλλογος Γυναικών Αιγάλεω στην Αττική, μαζί με τον πολιτιστικό σύλλογο «Η Πρόοδος», διορ-
γάνωσαν χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά, με παράσταση από την εφηβική θεατρική ομάδα
του πολιτιστικού συλλόγου και με εργαστήρι κατασκευών χριστουγεννιάτικων στολιδιών και καρτών.

Σε χριστουγεννιάτικη γιορτή του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά «Η Πρόοδος», τα παιδιά που απο-
τελούν τη μικρή θεατρική ομάδα του Συλλόγου έφτιαξαν κάρτες με ευχές και στόλισαν το χριστουγεν-
νιάτικο δέντρο στα γραφεία του Συλλόγου.

Μόνο πλούσια μπορεί να χαρακτηριστεί η δραστηριότητα των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ
σε όλη την Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα.

Δεν κατεβάσαμε ρολά στις χριστουγεννιάτικες διακοπές, αλλά αντίθετα αξιοποιήσαμε και την πε-
ρίοδο των γιορτών με πολύμορφη παρέμβαση με εκδηλώσεις για τα παιδιά αλλά και τους γονείς,
μην αφήνοντας ούτε μέρα να πάει χαμένη, συνεχίζοντας την οργάνωση της πάλης μας ενάντια στην
αντιλαϊκή λαίλαπα που πλήττει και θα πλήξει ακόμη περισσότερο τη λαϊκή οικογένεια. Ενδεικτικά
αναφέρουμε Συλλόγους και Ομάδες που προχώρησαν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις.
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Ο Σύλλογος Γυναικών Γαλατσίου στην Αττική έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του και διοργά-
νωσε μια πολύ επιτυχημένη γιορτή για τα παιδιά. Τα παιδιά, αφού έπαιξαν και ζωγράφισαν, παρακο-
λούθησαν τη θεατρική παράσταση «Ντενεκεδούπολη».

Ο Σύλλογος Γυναικών Αγίου Δημητρίου στην Αττική διοργάνωσε διήμερο χριστουγεννιάτικο
μπαζάαρ με πράγματα που είχαν φτιάξει τα ίδια τα μέλη του Συλλόγου και κατά τη διάρκεια του διη-
μέρου πραγματοποιούνταν και διάφορες δραστηριότητες για παιδιά.

Στην πολύμορφη δραστηριότητα των Συλλόγων και
των Ομάδων της ΟΓΕ οι θεατρικές παραστάσεις
«είχαν την τιμητική τους». Αξίζει ν’ αναφέρουμε την
εκδήλωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, στην
οποία προχώρησε ο Σύλλογος Γυναικών Δράμας
με τη στήριξη της θεατρικής ομάδας του Συλλόγου
Γυναικών Ξάνθης και τη στήριξη της ΔΕΚΠΟΤΑ
του δήμου Δράμας, όπου και παρουσίασε το θεατρικό
έργο του Μπέρτολτ Μπρεχτ «Η Μάνα», βασισμένο στο
ομώνυμο μυθιστόρημα του Μαξίμ Γκόρκι και δια-
σκευασμένο από τη θεατρική ομάδα του Συλλόγου
Γυναικών Ξάνθης. 

Με αφορμή το προσφυγικό, και ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Αγίας Παρασκευής στην Αττική προχώ-
ρησε σε κοινή εκδήλωση μαζί με την τοπική Επιτροπή
Ειρήνης. 

Πλούσια συζήτηση γύρω από το προσφυγικό πραγμα-
τοποίησε στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του
και ο Σύλλογος Γυναικών Μυτιληνιών Σάμου. 

Με θέμα τον πόλεμο και το φασισμό στήθηκε η εκδήλωση του Συλ-
λόγου Γυναικών Μανταμάδου (Λέσβου) που στο επίκεντρό της
είχε το βιβλίο «Μαουτχάουζεν» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Στην εκ-
δήλωση διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο. Ακούστηκαν τα
τραγούδια «Άσμα Ασμάτων» και «Άμα τελειώσει ο πόλεμος» από χο-
ρωδία.

Η ΟΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη
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Το φασισμό είχε ως θέμα της και η εκδήλωση
που πραγματοποίησε η Ομάδα Γυναικών
Παλλήνης-Ανθούσας-Γέρακα, με αφορμή
τη συμπλήρωση 30 χρόνων δράσης και αγώνα
από την ίδρυσή της. Η εκδήλωση έλαβε χώρα
στην περιοχή της Παλλήνης. Στην εκδήλωση
παρουσιάστηκε βίντεο με τον τίτλο «Μνήμες»
που είχε επεξεργαστεί η Ομάδα Γυναικών. Στο
βίντεο έγινε ιστορική αναδρομή στους αγώνες
του λαού ενάντια στο φασισμό, φτάνοντας μέχρι
τις μέρες μας και το ρόλο που παίζει η Χρυσή
Αυγή και το πώς προβάλλεται από τα ΜΜΕ.
Επίσης δόθηκε συναυλία με τραγούδια όπως
«Άσμα Ασμάτων», «Φασισμός» κλπ.

Με πλούσια συζήτηση επάνω στο αντιλαϊκό νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση εμπλούτισε το
περιεχόμενο της πρωτοχρονιάτικης πίτας της η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών Σάμου σε συ-
νεργασία με το Εργατικό Κέντρο Σάμου. Έγινε ομιλία από την πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Σάμου,
Βρυνιώτη Βάσω, για τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης που τσακίζεται.  

Σε σύσκεψη για την επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση προχώρησε και η Ομάδα Γυναικών στους
Λοκρούς, ενώ μαζική γενική συνέλευση για το ίδιο θέμα πραγματοποίησε και η Ομάδα Γυναικών
Διονύσου στην Αττική.

Ιδιαίτερα μαζικές ήταν αντίστοιχα οι εκδηλώσεις για το Ασφαλιστικό
τις οποίες πραγματοποίησαν η Ομάδα Γυναικών Γλυφάδας και ο
Σύλλογος Γυναικών Καλλιθέας στην Αττική. Και στις δύο εκδηλώ-
σεις βασική ομιλήτρια ήταν η Πρόεδρος της ΟΓΕ, Μαιρήνη Στεφανίδη.

Πετυχημένη και μαζική ήταν και η εκδήλωση του Συλλόγου Γυναι-
κών Αγίων Αναργύρων-Καματερού στην Αττική για το Ασφαλι-
στικό.

Ο Σύλλογος Γυναικών Αμαρουσίου στην Ατική, στην κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας του πραγματοποίησε σύσκεψη για τις θέσεις της
ΟΓΕ για το σύμφωνο συμβίωσης ομόφυλων, στην οποία μίλησε η αντι-
πρόεδρος της ΟΓΕ, Χριστίνα Σκαλούμπακα.

Ο Σύλλογος Γυναικών Χολαργού-Παπάγου στην Αττική αφιέρωσε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
του στους μετανάστες και πρόβαλε την ταινία «Biutiful».

Σε εκδήλωση αλληλεγγύης με προβολή ταινίας προχώρησε ο Σύλλογος Γυναικών Αρχανών στο
Ηράκλειο της Κρήτης για τους εργαζόμενους του εργοστασίου Ανακύκλωσης που βρίσκονταν σε πο-
λυήμερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Η ΟΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη
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Με περισσή αγωνιστικότητα, οι γυναίκες των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ έδειξαν την αλλη-
λεγγύη τους και στα αγροτικά μπλόκα του αγώνα σε όλη την Ελλάδα.

Η Προοδευτική Κίνηση Γυναικών
Σάμου, ο Σύλλογος Γυναικών Μυτι-
ληνιών Σάμου και η Ομάδα Γυναι-
κών Καρλοβάσου Σάμου κάλεσαν τις
γυναίκες του νησιού και συμμετείχαν
στην πανσαμιακή κινητοποίηση των
αγροτών.

Στα δύο μπλόκα της Κατερίνης παρα-
βρέθηκε η αντίστοιχη Ομάδα Γυναικών
της περιοχής, για να δηλώσει τη συμπα-
ράσταση και την αλληλεγγύη της. Αντί-
στοιχα, ο Σύλλογος Γυναικών της Πά-
τρας βρέθηκε στο μπλόκο του Αιγίου μαζί με την Ομάδα Γυναικών του Αιγίου και της Αχαγιάς.
Η Ομάδα Γυναικών του Πύργου και η Ομάδα Γυναικών της Αμαλιάδας βρέθηκαν στο μπλόκο

στα Δουναίικα.

Ο Σύλλογος Γυναικών Νομού Μα-
γνησίας βρέθηκε στο μπλόκο στο Αερινό
και στο μπλόκο της Νίκαιας μαζί με τους
Συλλόγους Γυναικών της Καρδίτσας,
της Λάρισας και των Τρικάλων. Να ση-
μειώσουμε εδώ ότι στο μπλόκο της Νίκαιας
βρέθηκαν και Σύλλογοι και Ομάδες της
ΟΓΕ από την Αθήνα, μαζί με αντιπροσω-
πία του ΔΣ της ΟΓΕ, για να εκφράσουν τη
συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους στο δί-
καιο αγώνα των αγροτών.

Χαρακτηριστική είναι η συμβολή των Συλλόγων και των Ομάδων του Νομού Ηρακλείου Κρή-
της στο αντίστοιχο μπλόκο, αλλά και του Συλλόγου Γυναικών Χανίων, όπου για ένα βράδυ οι γυ-
ναίκες του Συλλόγου μαζί με τις γυναίκες από τον αντίστοιχο αγροτικό σύλλογο έμειναν και περιφρού-
ρησαν το μπλόκο. 

Κλείνουμε αυτήν την αναφορά μας στην πλούσια δράση των Συλλόγων και των Ομάδων μας με τα
λόγια της Κικής Στεργίου, από το Σύλλογο Γυναικών Πτολεμαΐδας: Μονόδρομος η συμπόρευση
με τους Συλλόγους της ΟΓΕ, με την καθαρή φωνή της αλήθειας της ζωής, με επιστημονικά επεξεργασμένες
προτάσεις και λύσεις. Για να βρουν δικαίωση οι αγώνες, για να μην ξεπουλήσουμε τις δικές μας προσπά-
θειες ζωής και για να ζήσουν οι νέες γενιές τα όνειρα που τους αναλογούν και τους αξίζουν!

Η ΟΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη
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Την πρωτοχρονιάτικη πίτα των Συλλό-
γων και των Ομάδων της ΟΓΕ στην Ατ-
τική έκοψε η ίδια η Πρόεδρος της ΟΓΕ,
Μαιρήνη Στεφανίδη, στις 16 Γενάρη
2016. Το φλουρί «έπεσε» στο Σύλ-
λογο Γυναικών Πεύκης. Ευχόμαστε
στις συναγωνίστριες καλή δύναμη και
το τέλος του 2016 να βρει το Σύλλογό
τους με τα διπλάσια μέλη!

Στην εκδήλωση που οργανώθηκε από την ΠΔΟΓ στην Αβάνα
της Κούβας την 1η Δεκέμβρη 2015 για να τιμηθούν τα 70 χρόνια
της οργάνωσης, εκτός των άλλων, τιμήθηκαν αγωνίστριες που
με τη δράση τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για το γυναικείο
κίνημα της χώρας τους, αλλά και παγκόσμια. Από την Ελλάδα τι-
μήθηκαν η Ρούλα Κουκούλου και η Καλλιόπη Μπουντούρογλου.

70 χρόνια ΠΔΟΓ



Αφήνουμε τα σπίτια μας
στο μπλόκο για να μπούμε
κι από καινούργια οπτική
καινούργια αυγή να δούμε.

Γεια σας χαρά σας, αδερφές,
που ήρθατε εδώ πέρα
μη λησμονάτε οι στόχοι μας 
θα εκπληρωθούν μια μέρα.

Αφήνω γεια στον καναπέ
χουζούρι πλάκες και φραπέ
και μες στης πόλης τα στενά
βροντοφωνάζω δυνατά
εργατιά-αγροτιά μια φωνή και μια γροθιά!

Κι εσείς γυναίκες σιόκλειστες
μες στο μυαλό σκοτίδι
τα σίδερα θα λιώσουμε
ο ήλιος ν’ ανατείλει.

Γεια σας χαρά σας, αδερφές,
με τη γροθιά  υψωμένη
για τα παιδιά κι εγγόνια μας 
θα φτιάξουμε οικουμένη.

Φωτεινή Μποράκη
Σύλλογος Χανίων της ΟΓΕ

Από τα μπλόκα των αγροτών
5.2.2016
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