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Αγαπητή αναγνώστρια. 
Σε καλωσορίζουμε στο πρώτο τεύχος του 2017 κι ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά!

Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξες, μια και βγήκαμε πιο δυναμωμένες από το πλούσιο σε απολογισμό
δράσης και επεξεργασίες 12ο Συνέδριό μας. Άλλωστε χωρίς καθυστέρηση προχωράμε στην υλοποίηση των
αποφάσεών του, ώστε όλο και περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν στο κίνημα και να επιλέξουν την αγω-
νιστική στάση ζωής. Έτσι, τιμάμε, 160 χρόνια μετά, την 8 Μάρτη 1857, με συνέπεια στο αγωνιστικό παράδειγμα
των εργατριών της Ν. Υόρκης. 

Μαχητικά μπαίνουμε στην καμπάνια της ΟΓΕ με θέμα τα σύγχρονα δικαιώματα της γυναίκας στην εργασία-
μητρότητα-ελεύθερο χρόνο και ελπίζουμε το τεύχος αυτό να συμβάλει ουσιαστικά σ’ αυτήν την πρωτοβουλία.

Αγαπητή αναγνώστρια,
Προσεγγίζοντας, για άλλη μια φορά, την εργασιακή ζούγκλα που βιώνουν οι εργαζόμενες, ιδιαίτερα οι νέες,
μπαίνουμε στο χώρο του εμπορίου, των τηλεπικοινωνιών και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι τις συνθήκες δου-
λειάς, υγείας και ασφάλειας για τις εργαζόμενες, πώς επιδρούν στη ζωή τους, πώς η ΟΓΕ θα συμβάλει στην
ανάπτυξη της σχέσης τους με τη συλλογική δράση. 

Αναδεικνύουμε για άλλη μια φορά ζητήματα που έχουν στον πυρήνα τους τον κοινωνικό ρόλο της μητρότητας,
την προστασία μητέρας και παιδιού, σε αντιπαράθεση με τις πολιτικές της ΕΕ και των κυβερνήσεων που θεω-
ρούν τη μητρότητα ατομική-οικογενειακή υπόθεση. Ξεχωριστή θέση στο τεύχος μας έχουν το θέμα των εμβο-
λίων, το «ψαλίδισμα» του επιδόματος τοκετού από την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και ζητήματα που αφορούν τα
σχολεία, όπως η θεματική εβδομάδα που προωθεί το υπουργείο Παιδείας στα Γυμνάσια. 

Ανοίγουμε το θέμα του ελεύθερου χρόνου, που είναι ανάγκη και δικαίωμά μας, και τη δημιουργική αξιοποίησή
του. Έτσι, σ’ αυτό το τεύχος μας, παρουσιάζουμε μια αξιόλογη πρόταση για διάβασμα δυο βιβλίων, που δεν
πρέπει να λείψουν από καμιά βιβλιοθήκη. 

Αγαπητή αναγνώστρια.

Όσο πολύπλευρη είναι η ζωή της γυναίκας της λαϊκής οικογένειας τόσο πολύπλευρη οφείλει να είναι και η
δράση της ΟΓΕ, τόσο πολυθεματικό είναι και το τεύχος μας. Πρωταγωνιστούν λοιπόν η γυναίκα αγρότισσα με
τη μάχη των μπλόκων στο προσκήνιο, η συνταξιούχος που δεν «τσιμπάει» στα ψίχουλα του εφάπαξ φιλοδω-
ρήματος, η λεγόμενη «Black Friday» που χλευάζει τη μαύρη ζωή των αυτοαπασχολούμενων και εμποροϋ-
παλλήλων, η νέα φοιτήτρια που σπουδάζει, σχεδιάζει, ονειρεύεται και παλεύει για τη ζωή που της αξίζει. Σ’
αυτό το ταξίδι της ενημέρωσης αποκαλύπτουμε την προβληματική κατάσταση στους ξενώνες φιλοξενίας για
τις κακοποιημένες γυναίκες, αλλά και τις –πολυδιαφημιζόμενες πια– αντιδραστικές θεωρίες περί «βιολογικού
και κοινωνικού φύλου». 

Αγαπητή αναγνώστρια.
Υποδεχόμαστε και αγκαλιάζουμε τα προσφυγόπουλα σε κάθε γωνιά της χώρας, που θα έρθουν στα σχολεία,
παίρνοντας πρωτοβουλίες έμπρακτης αλληλεγγύης και στήριξης, όπως καλεί το ανοιχτό γράμμα της ΟΓΕ προς
γονείς και εκπαιδευτικούς, που φιλοξενούμε σ’ αυτό το τεύχος.

Καλοτάξιδο και δημιουργικό, λοιπόν, το διάβασμα του Δελτίου μας. Αγωνιστικό ραντεβού στις μικρές και με-
γάλες δράσεις της ΟΓΕ, όπως μας προτρέπει και το σύνθημα της καμπάνιας μας: 

Παλεύουμε μαζί 
για δημιουργική ζωή

με δικαιώματα στην εργασία και τη μητρότητα.

της Σύνταξης
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12ο Συνέδριο

12ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αγώνας για μια ζωή
χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση

Γ
υναίκα, βγες μπροστά, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση
και καταπίεση». Με το σύνθημα αυτό η ΟΓΕ πραγματο-
ποίησε το 12ο Συνέδριό της. Οι εργασίες του Συνεδρίου

ξεκίνησαν την Παρασκευή 11 Νοέμβρη και ολοκληρώθηκαν
την Κυριακή 13 Νοέμβρη, στην αίθουσα του ΤΕΙ Πειραιά, με τη
συμμετοχή 650 αντιπροσώπων από 156 Συλλόγους και Ομά-
δες Γυναικών.

Στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης βρέθηκε η πορεία της
Ομοσπονδίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η δράση που ανέ-
πτυξαν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών γύρω από κάθε
πρόβλημα των γυναικών της λαϊκής οικογένειας, αυτοτελώς
και σε κοινές πρωτοβουλίες με εργατικά σωματεία, ενώσεις
αυτοαπασχολούμενων και αγροτικούς συλλόγους, τα βήματα
που έκαναν συσπειρώνοντας περισσότερες δυνάμεις, οι στόχοι
που θέτουν για τη συνέχεια.

Από το άνοιγμα των εργασιών
Η αυλαία του Συνεδρίου άνοιξε με τρία τραγούδια από τη χο-
ρωδία που έχει συγκροτήσει ο Σύλλογος Γυναικών Βύρωνα.
Όπως τονίστηκε, ο πολιτισμός είναι «όπλο» στη δράση των Συλ-
λόγων και των Ομάδων: «Το θέατρο, το προοδευτικό τραγούδι,
το καλό βιβλίο βρήκαν τη θέση τους στην καθημερινή ζωή και
δράση της ΟΓΕ σε γειτονιές πόλεων και χωριών. Οι γυναίκες
έγραψαν, έπαιξαν θέατρο, τραγούδησαν, διάβασαν, παρακολού-
θησαν και ανέβασαν οι ίδιες παραστάσεις με μεράκι και επι-
μονή.» Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν και η χο-
ρωδία που κλήθηκε να πλαισιώσει την έναρξη του Συνεδρίου.

Στην έναρξη του Συνεδρίου προβλήθηκε επίσης βίντεο, μέσα
από το οποίο παρουσιάστηκαν μια σειρά πλευρές της δράσης
της ΟΓΕ, κατά τη διάρκεια της τετραετίας που μεσολάβησε ανά-
μεσα στα δύο Συνέδρια.
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Παρέμβαση που «απλώθηκε» σε κάθε πλευρά
της ζωής των γυναικών
Την πορεία της Ομοσπονδίας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, τη
δράση που ανέπτυξε γύρω από κάθε πρόβλημα των γυναικών
της λαϊκής οικογένειας, παρουσίασε εισηγητικά η απερχόμενη
Πρόεδρος, Μαιρήνη Στεφανίδη.

Αναφέρθηκε στις συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής
κρίσης, στα αλλεπάλληλα αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα, στην
επίθεση διαρκείας της ΕΕ, των κυβερνήσεων και των επιχει-
ρηματικών ομίλων που πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες και τη
νεολαία. «Η πλειοψηφία των εργαζομένων με ελαστικές μορφές
απασχόλησης (συνεργεία, συμβάσεις λίγων μηνών ή και μιας
μέρας, προγράμματα voucher, προγράμματα “κοινωφελούς ερ-
γασίας”) είναι γυναίκες», σημείωσε και τόνισε πως οι εργασια-
κές αυτές σχέσεις τους στερούν δικαιώματα, όπως, για παρά-
δειγμα, παροχές προστασίας της μητρότητας (άδειες κυήσεως-
λοχείας, επιδόματα, μειωμένο ωράριο θηλασμού).

Όσον αφορά τη δράση των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ
μπροστά στη σημερινή «εργασιακή ζούγκλα», αναφέρθηκαν
παραδείγματα της πολύμορφης, αγωνιστικής δραστηριότητας,
από κοινού με συνδικαλιστικούς φορείς σε κλάδους και χώ-
ρους δουλειάς που συγκεντρώνουν πολλές γυναίκες: «Οργα-
νώσαμε ενημερωτικές συζητήσεις ακόμα και μέσα σε χώρους
εργασίας, σε συνεργασία με επιχειρησιακά σωματεία, για τα ζη-
τήματα υγείας και ασφάλειας, για την Κοινωνική Ασφάλιση, για
το συνδυασμό εργασίας - μητρότητας. Επιδιώξαμε να έρθουμε
σε επαφή με τα κορίτσια στις επαγγελματικές σχολές του ΟΑΕΔ,
στην κατάρτιση, που βιώνουν από μικρή ηλικία την εκμετάλ-
λευση, μέσα από τα προγράμματα μαθητείας - τζάμπα και επιδο-
τούμενης εργασίας στους εργοδότες. Αναπτύξαμε πολύμορφη
δράση στις λαϊκές γειτονιές και στους ΟΑΕΔ, στα Κέντρα Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης για το καυτό ζήτημα της ανεργίας.»

Αντίστοιχη προσπάθεια έκανε η ΟΓΕ να αναδείξει τα προβλή-
ματα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών και των φτωχών
γυναικών των αγροτικών νοικοκυριών της υπαίθρου. Στο πλαί-
σιο αυτό οργανώθηκαν κοινές δράσεις ενημέρωσης και συ-
σκέψεις με την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας
(ΟΒΣΑ), ενώ εκφράστηκε η συμπαράσταση της ΟΓΕ στους αγώ-
νες των αγροτικών συλλόγων και Ομοσπονδιών, στην Πανελ-
λαδική Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, ιδιαίτερα στις γυ-
ναίκες της υπαίθρου, με συμμετοχή στις κινητοποιήσεις, στα

μπλόκα της μικρομεσαίας αγροτιάς και στα αγροτικά - εργατικά
συλλαλητήρια στη Λάρισα, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Από τον προγραμματισμό της δράσης της Ομοσπονδίας την
προηγούμενη τετραετία δεν έλειψαν παρεμβάσεις, κινητοποι-
ήσεις και εκδηλώσεις για τους παιδικούς σταθμούς, την παιδεία
και την υγεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας. «Οι τεράστιες
ανάγκες των άνεργων, φτωχών λαϊκών οικογενειών και των παι-
διών τους δεν αντιμετωπίζονται με “εθελοντικές δράσεις” μιας
μέρας από ΜΚΟ, με “φιλανθρωπικές εκδηλώσεις” επιχειρηματι-
κών κολοσσών ή με την ανάθεση σε ΚΟΙΝΣΕΠ», σημείωσε η ει-
σήγηση, δίνοντας το στίγμα της παρέμβασης της ΟΓΕ σε αυτό
το μέτωπο πάλης.

Χαιρέτισαν το Συνέδριο
Το «παρών» στην έναρξη του Συνεδρίου, το απόγευμα της Πα-
ρασκευής 11 Νοέμβρη, έδωσαν εκπρόσωποι σωματείων και
φορέων. Τις εργασίες χαιρέτισαν εκπρόσωποι της Εκτελεστικής
Γραμματείας του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της Πανελλαδικής Επι-
τροπής των Μπλόκων και του ΜΑΣ. Παραβρέθηκαν επίσης εκ-
πρόσωποι της ΕΕΔΥΕ, της ΕΕΔΔΑ και της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ. Ξεχω-
ριστή ήταν η παρουσία γυναικών που υπήρξαν ιδρυτικά μέλη
της Ομοσπονδίας, καθώς και συναγωνιστριών που έχουν δια-
τελέσει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στο παρελθόν.

Φωτογραφικές μαρτυρίες του καθημερινού αγώνα
Στον προθάλαμο του αμφιθεάτρου που φιλοξένησε τις εργασίες
του Συνεδρίου λειτούργησε έκθεση φωτογραφίας με θέμα τη
σύγχρονη γυναίκα. Στην έκθεση παρουσιάστηκαν φωτογραφίες
που στάλθηκαν στην Ομοσπονδία στο πλαίσιο της πρωτοβου-
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λίας που πήρε με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την
ίδρυσή της, τον περασμένο Ιούνη. Η θεματολογία πλούσια: Ερ-
γαζόμενες στο λεωφορείο για τη δουλειά, στο εργοστάσιο και
στο γραφείο, μητέρες με το μωρό στην αγκαλιά, αλλά και πρό-
σφυγες στους αυτοσχέδιους καταυλισμούς που έχουν στήσει
σε διάφορα σημεία της χώρας. Διαφορετικά στιγμιότυπα με μια
κοινή συνισταμένη: «Οι φωτογραφίες είναι μάρτυρες του καθη-
μερινού μας αγώνα», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μια από τις
λεζάντες.

Μια πρωτοβουλία με ξεχωριστή σημασία
Ξεχωριστή σημασία είχε η πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας να
προβλέψει για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών κατά
τη διάρκεια των εργασιών, με τη λειτουργία μιας αίθουσας ως
παιδότοπο. Εκεί τα μικρά παιδιά μπορούσαν να ζωγραφίσουν,
να παίξουν και να απασχοληθούν δημιουργικά από παιδαγω-
γούς, ενώ οι μητέρες αντιπρόσωποι είχαν τη δυνατότητα να πά-
ρουν μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου. Η πρωτοβουλία, πέρα
από πρακτική, είχε και διαπαιδαγωγητική σημασία για τους
Συλλόγους και τις Ομάδες, δίνοντας ένα χειροπιαστό παρά-
δειγμα για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να διευκολύ-
νεται η συμμετοχή νέων μητέρων στη δράση.

Ο λόγος στους Συλλόγους και τις Ομάδες
Στο πλαίσιο της συζήτησης, περισσότερες από 60 αντιπρόσωποι
πήραν το λόγο, μετάφεραν πείρα και σκέψεις, με σκοπό το επό-
μενο διάστημα να δυναμώσει το κάλεσμα το οποίο η ΟΓΕ είχε
επιλέξει ως σύνθημα του Συνεδρίου. Παραδείγματα της στάσης
ζωής που περιέγραφε το σύνθημα είναι εξάλλου και οι ίδιες:
Γυναίκες που ταξίδεψαν από διαφορετικές περιοχές της
χώρας, μεταξύ των οποίων και εγκυμονούσες, μητέρες που
άφησαν τα παιδιά τους στο μικρό «παιδότοπο» που στήθηκε στο
χώρο για να παρακολουθήσουν τις εργασίες, μωρομάνες με τα

μωρά τους στην αγκαλιά, οι εργαζόμενες που διέθεσαν τον έτσι
κι αλλιώς λιγοστό ελεύθερο χρόνο τους για τη συμμετοχή τους

στο Συνέδριο, οι συνταξιούχοι που δήλωσαν «παρούσες» όχι
μόνο στο Συνέδριο, αλλά και στην καθημερινή δράση.

Δεκάδες ομιλήτριες μίλησαν για τη δράση που σχεδιάζουν και
υλοποιούν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ μπροστά στη ση-
μερινή εργασιακή ζούγκλα, φέρνοντας παραδείγματα της πο-
λύμορφης αγωνιστικής δραστηριότητας που υλοποιούν, είτε
αυτοτελώς είτε από κοινού με συνδικαλιστικούς φορείς σε κλά-
δους και χώρους δουλειάς που συγκεντρώνουν πολλές γυναί-
κες. Οι σκληρές συνθήκες δουλειάς στα εργοστάσια τροφίμων
στα Γιάννενα, η εντατικοποίηση στις ξενοδοχοϋπαλλήλους, οι
απαράδεκτες συμβάσεις και η απληρωσιά που αντιμετωπίζουν
οι καθαρίστριες, είναι μερικές μόνο πλευρές από την πλούσια
συζήτηση που ξεδιπλώθηκε.

Άλλες ομιλήτριες «φώτισαν» τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες και συζήτησαν για το
πώς θα αυξηθεί η συμμετοχή τους στις ενώσεις και τα σωμα-
τεία τους, αλλά και στους Συλλόγους Γυναικών. Αντίστοιχα, μια
σειρά παρεμβάσεων εστίασαν στις συνθήκες κάτω από τις
οποίες εργάζονται, ζουν, γίνονται μητέρες οι αγρότισσες και οι
γυναίκες των φτωχών νοικοκυριών της υπαίθρου. Μίλησαν με
περηφάνια για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποι-
ήσεις και τα μπλόκα της φτωχής αγροτιάς. Έκαναν τον «απολο-
γισμό» των γυναικών που προσέγγισαν τους Συλλόγους και τις
Ομάδες, αλλά και των αγροτισσών που εκλέχτηκαν στους αγρο-
τικούς συλλόγους.

Πολλές αντιπρόσωποι μίλησαν για την πολύμορφη δράση που
ξεδιπλώνουν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες γύρω από το ζήτημα
των προσφυγικών ροών. Οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης, η συγ-



κέντρωση και διανομή βοήθειας, αλλά και η απάντηση στο δη-
λητήριο του ρατσισμού, αποτελούν πλευρές της δράσης αυτής.
Δίπλα σε αυτές, οι δυνάμεις της ΟΓΕ επιδιώκουν να ανοίγουν
τη συζήτηση και να τροφοδοτούν τον προβληματισμό γύρω από
τις αιτίες της προσφυγιάς, γύρω από την πολιτική που γεννά τον
ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 

Στο μέτωπο της υγείας, οι ομιλίες επιβεβαίωσαν πως η διορ-
γάνωση καμπάνιας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας από
την Ομοσπονδία έδωσε σημαντική ώθηση στις αγωνιστικές
πρωτοβουλίες των Συλλόγων και των Ομάδων, στην οργάνωση
κινητοποιήσεων, στη διεύρυνση του κύκλου των γυναικών που
συζητούν με την ΟΓΕ και ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα ζητή-
ματα της υγείας.

Όσον αφορά την παιδεία, ο προβληματισμός απλώθηκε σε όλες
τις βαθμίδες, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο. Το πε-
ριεχόμενο της εκπαίδευσης, η επικοινωνία με συλλόγους γο-
νέων, η δυνατότητα για κοινές πρωτοβουλίες, είναι μερικά από
τα σημεία που απασχολούν τους Συλλόγους και τις Ομάδες. Ξε-
χωριστή έμφαση δόθηκε στην ανάγκη η ΟΓΕ να σχεδιάσει το
άνοιγμα και την παρέμβασή της στις φοιτήτριες και τις σπουδά-
στριες, ιεραρχώντας σχολές στις οποίες το επόμενο διάστημα
να δημιουργήσει Ομάδες.

Θετική πείρα από την αξιοποίηση του πολιτισμού στην καθημερινή
τους δράση μετέφεραν μια σειρά αντιπρόσωποι. Η αξιοποίηση
αυτή δεν περιορίστηκε απλά και μόνο στη διοργάνωση κάποιων
εκδηλώσεων, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχει πάρει τη
μορφή της δημιουργίας πολιτιστικών ομάδων, θεατρικών ομά-
δων και χορωδιών, στις οποίες συμμετέχουν δεκάδες γυναίκες.

Να γίνει το σύνθημα του Συνεδρίου πράξη
Τα βασικά συμπεράσματα της πλούσιας συζήτησης και των δε-
κάδων τοποθετήσεων συνόψισε η απερχόμενη Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας, Μαιρήνη Στεφανίδη. Όπως τόνισε, η ανάπτυξη
της ΟΓΕ με 48 νέες Ομάδες από το προηγούμενο μέχρι το 12ο
Συνέδριο είναι αποτέλεσμα του «αγώνα για τις σύγχρονες κοι-
νωνικές ανάγκες της γυναίκας στην εργασία, στη μητρότητα, στη

δημιουργική ζωή, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της παρατετα-
μένης οικονομικής κρίσης και των αντιλαϊκών, αντεργατικών μέ-
τρων». Αναφερόμενη στην ευθύνη που αναλαμβάνει η ΟΓΕ,
υπογράμμισε πως στον πυρήνα της βρίσκεται η διαμόρφωση
αγωνιστικής στάσης ζωής στις γυναίκες, μέσα από τη σύνδεση
του καθημερινού σκληρού αγώνα που δίνουν για την επιβίωση
με τη συλλογική διεκδίκηση και πάλη για τις σύγχρονες ανάγ-
κες των ίδιων και των οικογενειών τους. «Η επιτυχία του Συνε-
δρίου μας θα κριθεί από την επόμενη μέρα», είπε, και τόνισε την
ανάγκη να γίνει το σύνθημα του 12ου Συνεδρίου πράξη.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και Προεδρείο

Οι αντιπρόσωποι στο 12ο Συνέδριο εξέλεξαν το νέο 55μελές Δι-
οικητικό Συμβούλιο. Στην πρώτη του συνεδρίαση το Διοικητικό
Συμβούλιο εξέλεξε 13μελές Προεδρείο, με την ακόλουθη σύν-
θεση: Χριστίνα Σκαλούμπακα (Πρόεδρος), Μαιρήνη Στεφανίδη
(α΄ αντιπρόεδρος), Εύη Κοντόρα (β΄ αντιπρόεδρος), Μαρία Φι-
λανταράκη (γενική γραμματέας), Βάσω Λυμπερόγιαννη (τα-
μίας), Δώρα Βασιλοπούλου (ειδική γραμματέας), Νατάσα Καμ-
πέλη (ειδική ταμίας), Σούλα Δασκαλάκη, Αθηνά Λαζαρίδου,
Μαρία Μανιατάκου, Πόπη Ξεκαλάκη, Ξανθή Παπαγεωργίου και
Κωνσταντίνα Τσότρα.

7

12ο Συνέδριο
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8 Μάρτη 1857 – 8 Μάρτη 2017

Η 8η Μάρτη έχει βαθιά τις ρίζες της στην ιστορία του
εργατικού κινήματος. Καθιερώθηκε ως Παγκόσμια
Μέρα των εργατριών και είναι η επέτειος για την

ηρωική θυσία των απεργών εργατριών γυναικών που έγινε
στις 8 Μάρτη 1857 στη Νέα Υόρκη. Τότε, που μια μεγάλη διαδή-
λωση εργατριών στην κλωστοϋφαντουργία και στα ραφτάδικα
της Νέας Υόρκης διεκδικούσε «10ωρη δουλειά, φωτεινές και
υγιεινές αίθουσες εργασίας, μεροκάματα ίσα με των αντρών
κλωστοϋφαντουργών και των ραφτών».

Πάνω από 100 χρόνια πριν, κάνουν τα πρώτα αγωνιστικά τους
βήματα οι γυναίκες εργάτριες, ράφτρες, υφάντρες, καπελούδες
κλπ.

- Η πρώτη γυναικεία απεργία που έχει καταγραφεί έγινε στην
αγγλική πόλη Ουόρτσεστερ το 1804 από τις εργάτριες που κα-
τασκεύαζαν γάντια. Το 1831 τις ακολούθησαν οι Γαλλίδες κα-
πελούδες. 

- Στις ΗΠΑ, η πρώτη αποκλειστικά γυναικεία απεργία έγινε το
1820 στη Νέα Αγγλία, στις βιοτεχνίες ενδυμάτων, με αιτήματα
για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, αξιοπρεπείς μισθούς και μι-
κρότερα ωράρια. 

- Το 1828 η απεργία των υφαντριών στο Ντόβερ είχε επιτυχία
100%. Υπήρξε μάλιστα μια εφημερίδα που κάλεσε την κυβέρ-
νηση να ενεργοποιήσει την πολιτοφυλακή, για να προλάβει την
επιβολή… γυναικοκρατίας!

- Το 1834 και το 1836 έγιναν δύο μεγάλες απεργίες από τις βαμ-
βακεργάτριες της βιομηχανίας Lowell στη Μασαχουσέτη, που
είχαν υποστεί μια σειρά περικοπών στα μεροκάματά τους.

Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ήταν εύκολη δουλειά
αυτές οι κινητοποιήσεις 
Οι γυναίκες δούλευαν στο εργοστάσιο ογδόντα μία ώρες για
τρία δολάρια τη βδομάδα. Το ένα τέταρτο από το πενιχρό βδο-
μαδιάτικό τους κάλυπτε τα έξοδα για τη στέγασή τους στους κοι-
τώνες της εταιρίας. Αρχικά η δουλειά ξεκινούσε στις 7. Αργό-
τερα όμως καθιερώθηκε ως ώρα προσέλευσης η πέμπτη
πρωινή! Οι επιστάτες είχαν παρατηρήσει πως οι γυναίκες ήταν
λιγότερο «κινητικές» όταν προηγουμένως είχαν φάει. Έτσι, οι
απαιτήσεις των βαμβακοβιομήχανων ως προς την παραγωγι-
κότητα των εργατριών εξυπηρετήθηκε με την «έξυπνη» λύση
αυτού του εξοντωτικού δίωρου πριν από ένα μισάωρο διά-
λειμμα στις 7, που καθιερώθηκε αναγκαστικά για να μην πέ-
σουν οι γυναίκες κάτω από την πείνα. 

Οι κινητοποιήσεις των εργατριών δεν πέτυχαν αμέσως. 
Το αποτέλεσμα των θαρραλέων γυναικών και των μεγάλων
απεργιακών κινητοποιήσεών τους μπορεί να μην ήταν άμεσο,
αλλά οδήγησε στην ίδρυση του πρώτου γυναικείου εργατικού
σωματείου στην Αμερική το 1844. Και εκείνο το σωματείο είχε
επιτέλους και κατακτήσεις! Η έντονη δραστηριότητά του οδή-
γησε στις πρώτες μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας στην
κλωστοϋφαντουργία. 

- Στις 8 Μάρτη 1857, οι εργαζόμενες στις βιοτεχνίες ενδυμάτων
της Ν. Υόρκης διοργάνωσαν πορείες με πικετοφορία, απαιτών-
τας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ωράριο 10 ωρών και ισό-
τιμα δικαιώματα για άντρες και γυναίκες. Το συγκεντρωμένο
πλήθος δέχτηκε επίθεση από την αστυνομία και η διαδήλωση
βάφτηκε στο αίμα. 

- Το Φλεβάρη του 1910 έγινε μια μεγάλη και μακροχρόνια
απεργιακή κινητοποίηση, στην οποία πήραν μέρος πάνω από
20.000 εργάτριες. Για 13 βδομάδες, μέσα στο καταχείμωνο, γυ-
ναίκες μεταξύ 16 και 25 ετών διοργάνωσαν και συμμετείχαν σε
πικετοφορίες σε καθημερινή βάση. Σε αυτές δέχονταν την επί-
θεση των αστυνομικών, οι οποίοι τις ξυλοκοπούσαν και τις
φόρτωναν σε κλούβες. Τα δε δικαστήρια ήταν προκατειλημ-
μένα υπέρ των ιδιοκτητών.

Το 1910, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Δεύτερης Διεθνούς

Πόπη Ξεκαλάκη
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Συνδιάσκεψης Σοσιαλιστριών Γυναικών (στην Κοπεγχάγη), η
επαναστάτρια και αγωνίστρια του παγκόσμιου εργατικού κινή-
ματος Κλάρα Τσέτκιν είχε ήδη προτείνει να καθιερωθεί η 8η
Μάρτη ως Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, ώστε να τιμηθούν οι
δυο προηγούμενες ιστορικές διαδηλώσεις των ΗΠΑ, να αφιε-
ρωθεί στις εργαζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου. 

Και οι αγώνες συνεχίστηκαν... 
- Το Μάρτη του 1912 έγινε μια μεγαλειώδης πορεία στη Ν.
Υόρκη. 23.000 γυναίκες, εργάτριες στις κλωστοϋφαντουργίες
της Ν. Υόρκης, διαδήλωσαν και πάλι, απαιτώντας 10ωρη βάρ-
δια, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ίσο μισθό με τους άντρες,
την κατάργηση της παιδικής εργασίας και το δικαίωμα ψήφου.
Το σύνθημά τους ήταν: «Ψωμί και τριαντάφυλλα.»

- Ακολούθησαν πολλές διαδηλώσεις γυναικών στις 8 του
Μάρτη (στη Γερμανία και τη Γαλλία το 1914, στην προεπανα-
στατική Ρωσία το 1917), διεκδικητικές και τιμητικές ταυτόχρονα.

Στην Ελλάδα...  
...η πρώτη απεργία εργατριών έγινε στις 13 Απρίλη 1892, από
τις υφάντριες του δεύτερου εργοστασίου υφαντουργίας των
αδελφών Ρετσίνα, στον Πειραιά. 

Εκείνη τη χρονιά, η συγκεκριμένη υφαντουργία αποφασίζει
να μειώσει την αμοιβή που κατέβαλλε στις εργάτριες, από 80 σε
65 λεπτά το τόπι υφάσματος (μείωση στο μεροκάματο κατά 20%).

Με την κοινοποίηση της απόφασης, 60 (ή και περισσότερες)
εργάτριες αρνούνται να δουλέψουν και, διασχίζοντας σε πορεία
τους δρόμους του Πειραιά, πηγαίνουν στη διεύθυνση του ερ-
γοστασίου να διαμαρτυρηθούν.

- Το 1924 η καπνεργάτρια Μαρία Χουσιάδου σκοτώνεται στους
μεγάλους αγώνες των καπνεργατών στην Καβάλα.

- Στην απεργία του εργοστασίου «Παπαστράτος» στο Αγρίνιο το
1926, πρωτοστατεί η Βασιλική Γεωργαντζέλη, μητέρα 2 παιδιών
και έγκυος 6 μηνών. Στις 8 Αυγούστου 1926 οι γυναίκες συμ-
πορεύονται με τους άντρες για καλύτερο μεροκάματο και ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη. Η πορεία χτυπιέται από την
Αστυνομία. Σημαδεύουν και πετυχαίνουν τη Βασιλική. Η κηδεία
των θυμάτων πήρε τη μορφή συλλαλητήριου όπου συμμετεί-
χαν όλοι οι κάτοικοι της πόλης. Τελικά πολλά από τα αιτήματα
των καπνεργατών βρήκαν τη λύση τους. Και οι αγώνες των κα-
πνεργατριών, αλλά και των εργατριών συνολικότερα συνεχί-
ζονται…

- Το 1927 σκοτώνεται η καπνεργάτρια Κωνσταντέλλη από το
Αγρίνιο, όπως και η Αναστασία Καρανικόλα, στις μεγάλες ερ-
γατικές κινητοποιήσεις των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης (9
Μάη 1936)…

Η 8 του Μάρτη αποτελεί μέρα-ορόσημο για τους εργατικούς αγώ-
νες των γυναικών, αλλά και για τους αγώνες του λαϊκού και του
γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος για την ισοτιμία και τη χει-
ραφέτησή τους. 



10

8 Μάρτη

Σήμερα...
...παρουσιάζονται στη νέα γενιά νέα κινήματα ως προοδευτικά,
που βασίζονται σε νέες, αντιδραστικές και αντιεπιστημονικές
θεωρίες για το φύλο. 
Παίρνουν τη σκυτάλη από το φεμινιστικό κίνημα και προβάλ-
λουν διαστρεβλωμένα τα βιολογικά, φυλετικά χαρακτηριστικά
μέσα στο εκμεταλλευτικό σύστημα, λέγοντας χαρακτηριστικά:
« Γυναίκα δε γεννιέσαι, αλλά γίνεσαι.» 

Προσπαθούν να εξισώσουν τα δύο φύλα, λες και δεν υπάρχουν
και διαφορετικές ανάγκες για τις γυναίκες που προκύπτουν από
τον αναπαραγωγικό τους ρόλο, όπως τα μέτρα για την αναπα-
ραγωγική υγεία, ο θηλασμός, η μητρότητα και ό,τι αυτό συνε-
πάγεται ως ιδιαίτερη φροντίδα πρόληψης, αποκατάστασης της
υγείας του γυναικείου οργανισμού. 

Οι νεο-φεμινιστικές θεωρίες και οι θεωρίες που διαχωρίζουν
το «βιολογικό» από το «κοινωνικό» φύλο επικεντρώνουν μόνο
πάνω στις φυλετικές διακρίσεις και ενάντια στις πατριαρχικές
δομές της κοινωνίας. Προβάλλουν τη θέση ενός «αυτόνομου»
γυναικείου κινήματος ή άλλων νέων κινημάτων, που να βρί-
σκονται σε αντιπαράθεση με το εργατικό κίνημα. 

Αποσιωπούν ότι για τη γυναικεία ανισοτιμία και καταπίεση δεν
ευθύνεται το άλλο φύλο. Κρύβουν ή υποβαθμίζουν ότι οι εκ-
μεταλλευτές του μόχθου μας έχουν συμφέρον να βλέπουμε ως
αντίπαλο τον άντρα συνάδελφο, το σύντροφό μας και όχι την
εκμεταλλευτική κοινωνία, που αξιοποιεί «στερεότυπα», διακρί-
σεις, προκαταλήψεις για τη θέση της γυναίκας ώστε να κερδίζει
περισσότερα. 

Από την άλλη, η έννοια της «ισότητας» προσαρμόζεται στη λο-
γική της ΕΕ και των κυβερνήσεών της. Χρησιμοποιούν διάφορα
εργαλεία, όπως η πολιτική της «συμφιλίωσης επαγγελματικής

και οικογενειακής ζωής», η «γυναικεία επιχειρηματικότητα».
Έτσι, αυξάνουν την εκμετάλλευση των εργαζόμενων γυναικών,
με τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, την απαλλαγή του κράτους
από την ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής, ρίχνοντας σχεδόν
αποκλειστικά στις πλάτες των γυναικών το βάρος της φροντίδας
των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ, του νοικοκυριού.
Τελικός στόχος, η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχει-
ρηματικών ομίλων. 

Η ΟΓΕ βρίσκεται σε αντιπαράθεση με όλα τα παραπάνω. Εκ-
φράζει το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα που στοχεύει στην
ισχυροποίησή του μέσα από την κοινή δράση του με το ταξικό
εργατικό και γενικότερα το λαϊκό κίνημα στη χώρα μας, αλλά
και διεθνώς, ώστε να ανοίγει ο δρόμος και να δημιουργούνται
οι προϋποθέσεις για την ισοτιμία των δύο φύλων.

Αναδεικνύοντας τις σύγχρονες πλευρές της γυναικείας ανισο-
τιμίας, τις ρίζες της στην εκμεταλλευτική κοινωνία, αναπτύσ-
σουμε αγώνες με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες της γυναίκας
της λαϊκής οικογένειας, σε κάθε ηλικιακή περίοδο της ζωής
της. Όπως για το επόμενο διάστημα, που προγραμματίζουμε την
καμπάνια με θέμα τα σύγχρονα δικαιώματά της στην εργασία-
μητρότητα-ελεύθερο χρόνο.

Τελικά, οι γυναίκες της ΟΓΕ, δεμένες σε μια συνέχεια με τις γυ-
ναίκες αγωνίστριες των εργατικών και λαϊκών αγώνων του
λαού μας, αλλά και του παγκόσμιου εργατικού και γυναικείου
ριζοσπαστικού κινήματος, μέσα από κάθε πλευρά της γυναι-
κείας ανισοτιμίας φωτίζουμε την ανάγκη οργάνωσης, συμμε-
τοχής της γυναίκας στο εργατικό, λαϊκό κίνημα, στο ριζοσπα-
στικό γυναικείο κίνημα, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε
στις ανάγκες των καιρών και να βγάλουμε μπροστά στον αγώνα
τη γυναίκα, για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.
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Βγαίνουμε μπροστά στον αγώνα
για μόνιμη και σταθερή δουλειά

Η Ομοσπονδία μας βγήκε από το 12ο Συνέδριό της πιο
δυνατή και πιο ώριμη για να ανταποκριθεί στο ρόλο
της, να συμβάλει στην ανάδειξη της αξίας της γυναι-

κείας συμμετοχής στο κίνημα, της αγωνιστικής στάσης ζωής
που συνδέει το καθημερινό σκληρό αγώνα της επιβίωσης με
τη συλλογική διεκδίκηση και πάλη για την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών μας.

Μέσα από την καμπάνια που αποφασίσαμε να οργανώσουμε το
2017 με θέμα το τρίπτυχο: Εργασία - μητρότητα - ελεύθερος χρό-
νος, θέλουμε να αναδείξουμε τις σύγχρονες πλευρές της γυναι-
κείας ανισοτιμίας, να αποκαλύψουμε τις ρίζες της, αλλά και να
διατυπώσουμε τα αιτήματά μας σύμφωνα με τις σύγχρονες
ανάγκες μας. 

Εύκολα θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι στις μέρες μας,
που υπάρχει αυτή η τεράστια πρόοδος της επιστήμης και της τε-
χνολογίας, αυτή η αλματώδης αύξηση της παραγωγικότητας,

μπορούν να εξασφαλιστούν και να ικανοποιηθούν όλες οι σύγ-
χρονες ανάγκες των γυναικών των λαϊκών οικογενειών. Αντί
όμως γι’ αυτό, βιώνουμε την ανεργία, την υποαπασχόληση, την
απληρωσιά, την ανασφάλιστη εργασία. Ζούμε με την αγωνία
πώς θα τα βγάλουμε πέρα με τους μισθούς-ψίχουλα, αν θα μπο-
ρέσουμε να φέρουμε στον κόσμο ένα παιδί και να καλύψουμε
ολόπλευρα τις ανάγκες του. Η καθημερινή ζωή όλων μας είναι
λάστιχο και ο ελεύθερος χρόνος φαντάζει άπιαστο όνειρο. Η
απάντηση στα νέα κορίτσια που μπορεί να αναρωτιούνται για
ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά, όταν υπάρχουν οι προϋποθέ-
σεις για να ζήσουν μια ζωή με δικαιώματα, είναι μόνο μία: Η
ανάγκη των γυναικών του καθημερινού μόχθου να έχουν μια
μόνιμη και σταθερή εργασία, να απολαμβάνουν ολόπλευρη και
ουσιαστική κοινωνική προστασία της μητρότητας και να αξιο-
ποιούν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους, δεν μπορεί να
ικανοποιηθεί σε μια κοινωνία που έχει θεό της το κέρδος και
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. 

Χριστίνα Σκαλούμπακα
Πρόεδρος της ΟΓΕ  
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Αυτή η κοινωνία στηρίζεται στην εκμετάλλευση των εργαζό-
μενων και ιδιαίτερα των γυναικών. Οι βιομήχανοι, οι τραπε-
ζίτες, οι εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι, όλοι αυτοί οι εκμεταλ-
λευτές του μόχθου μας, φτιάχνουν ενώσεις και μηχανισμούς
όπως η ΕΕ για να γίνουν πιο ισχυροί απέναντι στους ανταγω-
νιστές τους. Φτιάχνουν και στρατιωτικούς μηχανισμούς, όπως
το ΝΑΤΟ, που ματοκυλά 68 χρόνια τώρα τον κόσμο για να μπο-
ρούν οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους να διαφεντεύουν
οικονομικά και στρατιωτικά τον πλανήτη. 
Το ΝΑΤΟ βρίσκεται εδώ και μήνες τοποτηρητής στο Αιγαίο. Η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, εκτός από την αναβάθμιση της Σού-
δας, φροντίζει για να εγκατασταθεί και νέα ΝΑΤΟϊκή βάση στην
Κάρπαθο, ενώ συνυπέγραψε όλες τις αποφάσεις της συνόδου
κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία τον περασμένο Ιούλη, που
συνιστούν πολεμική προετοιμασία απέναντι στη Ρωσία. 

Τους τελευταίους μήνες έχουν ενταθεί οι διαπραγματεύσεις για
να «κλείσει» το Κυπριακό μ’ ένα σχέδιο που θα διαιωνίζει επί
της ουσίας την τουρκική κατοχή και θα προωθεί τη διχοτόμηση
του νησιού. Ο λόγος είναι ότι ΗΠΑ και ΕΕ θέλουν ν’ ανοίξει ο
δρόμος για την εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων
του νησιού, αλλά και για τη διευκόλυνση μεταφοράς άλλων κοι-
τασμάτων προς την Ευρώπη από τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και η φωτιά του πολέμου που
μαίνεται στη γειτονιά μας και σε άλλα «καυτά» σημεία του πλα-
νήτη πολλαπλασίασε τα κύματα των ξεριζωμένων που αφή-
νουν τα σπίτια και την πατρίδα τους, ψάχνοντας έναν τόπο που
θα τους προσφέρει μια στοιχειώδη ασφάλεια. Χιλιάδες πρό-
σφυγες και προσφυγόπουλα βρίσκονται στη χώρα μας για πολ-
λούς μήνες, διαβιώνοντας σε απάνθρωπες συνθήκες και αντι-
μετωπίζοντας το πολικό ψύχος. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
έχει τεράστιες ευθύνες που, στηρίζοντας τις αποφάσεις της ΕΕ,
εγκλώβισε στην Ελλάδα όλους αυτούς τους ανθρώπους χωρίς
να παίρνει τα στοιχειώδη μέτρα για να μπορέσουν να ζήσουν
ανθρώπινα. Το ίδιο συμβαίνει και με την εκπαίδευση των προ-
σφυγόπουλων, που τόσους μήνες μετά από την έλευσή τους
στη χώρα μας δεν έχουν ακόμα ενταχτεί στην εκπαιδευτική δια-
δικασία, ενώ τα φασιστοειδή βρίσκουν γόνιμο έδαφος για να
ρίξουν το ρατσιστικό δηλητήριο και το μίσος τους.

Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις, οι γυναίκες της ΟΓΕ βγαίνουμε
μπροστά, εκφράζοντας την έμπρακτη αλληλεγγύη μας στα θύ-
ματα των πολέμων, τους πρόσφυγες, και απαιτώντας να κλεί-
σουν όλες οι ΝΑΤΟϊκές βάσεις στην Ελλάδα, να φύγει το ΝΑΤΟ
από το Αιγαίο και να υπάρξει μια δίκαιη λύση στο Κυπριακό
χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα κατοχής, μ’ ένα ενιαίο
κράτος με μία μόνη κυριαρχία, μία ιθαγένεια, μία διεθνή προ-
σωπικότητα.

Η νίκη του Τραμπ στις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και οι κι-
νητοποιήσεις που οργανώθηκαν εναντίον του τη μέρα της ορ-
κωμοσίας σ’ όλο τον κόσμο αποδεικνύουν τις μεγάλες αντιθέ-
σεις που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων. Οι
αντιθέσεις αυτές συνδέονται με τα αντιτιθέμενα συμφέροντα

διαφορετικών τμημάτων του κεφαλαίου, που επιθυμούν άλλο
μίγμα πολιτικής διαχείρισης. 

Η πολιτική της Ε.Ε. ... 
Η ΕΕ και οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και τρεις δεκαετίες
χρησιμοποιούν το ιδεολόγημα της «συμφιλίωσης οικογενει-
ακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων» ως όχημα για να
προωθήσουν την πιο άγρια εκμετάλλευση του γυναικείου ερ-
γατικού δυναμικού. Σύμφωνα με αυτό, οι γυναίκες θα δου-
λεύουν λίγες ώρες, δηλαδή με μερική-ευέλικτη απασχόληση,
για να μπορούν να ανταποκριθούν στις οικογενειακές τους υπο-
χρεώσεις. Δεδομένου ότι οι γυναίκες έχουν στις πλάτες τους
την ευθύνη των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ει-
δικές ανάγκες, αυτού του είδους η απασχόληση έχει πλασαρι-
στεί ως η «ενδεδειγμένη» για να μπορέσουν να συνδυάσουν
μητρότητα και εργασία.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει την ανάπτυξη των υπηρεσιών και των
δομών φροντίδας βρεφών και νηπίων στα κράτη-μέλη της ως
τμήμα της «ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση». Ας
θυμηθούμε ότι το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για τους παιδικούς
σταθμούς έχει τίτλο «εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελ-
ματικής ζωής». Γι’ αυτό εστιάζει κυρίως στην προσαρμογή της
λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στις ευέλικτες εργασιακές
σχέσεις των εργαζόμενων γονιών και ιδιαίτερα των μητέρων,
προκειμένου να έχουν αυτές τη δυνατότητα να «παρκάρουν»
το παιδί τους για όσες ώρες δουλεύουν, ώστε να είναι διαθέσι-
μες όποτε και για όσο διάστημα τις χρειάζεται ο εργοδότης.

Το νέο μοντέλο της εργαζόμενης που ονειρεύονται οι επιχειρη-
ματικοί όμιλοι είναι αυτό της «απασχολήσιμης», της εργαζόμε-
νης-λάστιχο, διαρκώς επανακαταρτιζόμενης, που διατρέχει όλα
τα μήκη και πλάτη της χώρας της και των κρατών-μελών της ΕΕ
σε αναζήτηση δουλειάς μέχρι τα βαθιά γεράματα, με το μικρότερο
δυνατό επίπεδο κοινωνικής προστασίας και δικαιωμάτων.

...και των ελληνικών κυβερνήσεων
Η όλο και μεγαλύτερη κυριαρχία των ελαστικών μορφών ερ-
γασίας, οι πολύ χαμηλοί μισθοί και η συνεχής συμπίεσή τους,
η μεγάλη ανεργία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που συνθέ-
τουν το εργασιακό τοπίο για τις γυναίκες στην Ελλάδα. 

Οι 6 λοιπόν στις 10 νέες προσλήψεις είναι ευέλικτης απασχό-
λησης, δηλαδή μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης. Την
ίδια στιγμή, το 60% περίπου των μερικά απασχολούμενων είναι
γυναίκες. Οι γυναίκες που εργάζονται με ευέλικτες σχέσεις ερ-
γασίας στερούνται μια σειρά επιδομάτων, τα οποία απαιτούν
ορισμένο αριθμό ημερομισθίων (επίδομα γάμου, λοχείας,
ασθένειας, ανεργίας κ.ά.). Αφού δουλεύουν για μισό μεροκά-
ματο, θα έχουν και μισό ένσημο. Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες
μειώνουν το λεγόμενο «μη μισθολογικό κόστος», καταβάλλον-
τας χαμηλότερες εισφορές.

1,1 εκατ. είναι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ οι
άνεργοι και μόνο το 11% από αυτούς παίρνει επίδομα ανεργίας.
Το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας στην Ελλάδα εξακολουθεί
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να σπάει το ευρωπαϊκό ρεκόρ φτάνοντας στο 27,2%, ενώ για τις
νέες γυναίκες ηλικίας 15-24 χρονών φτάνει στο 46,9%. Πάνω
από το 65% των μακροχρόνια άνεργων είναι γυναίκες.

Η κατάργηση των κλαδικών ΣΣΕ ανοίγει το δρόμο για την κα-
τάργηση μιας σειράς κατακτημένων δικαιωμάτων που αφο-
ρούν τη μητρότητα και γενικότερα θετικές ρυθμίσεις υπέρ των
γυναικών (π.χ., μειωμένο ωράριο για νέες μητέρες, άρση προ-
στατευτικών ρυθμίσεων των γυναικών από τη σεξουαλική πα-
ρενόχληση, άδειες για μονογονεϊκές οικογένειες κλπ.). 

Με την κατάργηση της υποχρεωτικότητας των ΣΣΕ, την καθιέ-
ρωση των ατομικών συμβάσεων, την ελαστικοποίηση των ερ-
γασιακών σχέσεων, καλλιεργείται η μοιρολατρία, η απογοή-
τευση, ο συμβιβασμός, ιδιαίτερα στις γυναίκες εργαζόμενες
που δεν έχουν πείρα από συνδικαλιστική δράση. Και βέβαια η
μικρή συμμετοχή στο κίνημα στους χώρους δουλειάς και στις
γειτονιές είναι βούτυρο στο ψωμί των επιχειρηματικών ομίλων,
της ΕΕ, των κυβερνήσεων, των κομμάτων που υποκλίνονται
στο μονόδρομο της ανταγωνιστικότητας. 

Συμφιλίωση επαγγελματικών
και οικογενειακών υποχρεώσεων...
Οι ίδιοι οι εργοδότες, σε πρόσφατη μεγάλη έρευνα του Κέντρου
Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) για τη «συμφιλίωση οικο-
γενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων», που παρου-
σιάστηκε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο το Δεκέμβρη του 2016, εξή-
γησαν τους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις έχουν συμ-
φέρον να προτιμήσουν το γυναικείο εργατικό δυναμικό, αφού
οι γυναίκες εργαζόμενες αμείβονται με χαμηλότερους μισθούς,
δουλεύουν με χειρότερες εργασιακές σχέσεις, τείνουν να είναι
πιο πειθήνιες σε σύγκριση με τους άντρες συναδέλφους τους.
Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια μιας εργοδότριας: «Θεωρώ ότι,
επενδύοντας σε μια γυναίκα, παίρνεις τρεις φορές όφελος έναντι
ενός άντρα.» Μια άλλη διευθύντρια βιομηχανίας εκθείασε την…
προθυμία των γυναικών να δουλέψουν με χαμηλούς μισθούς,
σε προσωρινές θέσεις εργασίας, σε σύγκριση με τους άντρες.
Πρόκειται για τα προγράμματα voucher, στα οποία η συμμετοχή
των γυναικών φτάνει στο 70% και οι εργοδότες υπερθεματίζουν
για την επανέναρξη, τη συνέχιση και την επέκτασή τους. 

Στην ίδια έρευνα, οι εργοδότες, στο όνομα δήθεν της «στήριξης
της μητρότητας», ζητάνε την κάλυψη των κενών θέσεων των
εργαζόμενων που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας από άλλους
εργαζόμενους, που θα δουλεύουν με κρατική επιδότηση, με
ολιγόμηνες συμβάσεις, χωρίς δικαιώματα. Η διοικήτρια του
ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, σε έκκληση της Γενικής Γραμματέα
Ισότητας των Φύλων για να υιοθετηθεί η κατεύθυνση των επι-
δοτούμενων προσωρινών προσλήψεων που θα αντικαθιστούν
την εργαζόμενη που γίνεται μητέρα, διαβεβαίωσε πως, όσο θα
εξασφαλίζονται τα ταμειακά διαθέσιμα, δηλαδή ματωμένα πλε-
ονάσματα που προέρχονται από την επίθεση στα δικαιώματα
και στο εργατικό, λαϊκό εισόδημα, θα ανοίγει και ο δρόμος για
να υλοποιηθεί αυτή η πρόταση.

Η απάντηση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος
Οι εργαζόμενες γυναίκες, που αντιμετωπίζουν τις απολύσεις, την
ανεργία, τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, τη μαύρη ανασφάλι-
στη εργασία, την απληρωσιά, την εργοδοτική τρομοκρατία, την
εργασιακή ανασφάλεια, τις μειώσεις μισθών και συντάξεων, την
αύξηση των φόρων και των χαρατσιών, είναι πιο ευάλωτες στην
αναδίπλωση, στην υποχώρηση, στις απαιτήσεις της εργοδοσίας.
Είναι πιο φοβισμένες και τρομοκρατημένες, και αυτό τις κρατάει
καταρχάς μακριά από τη συλλογική δράση. Ένα πολύ μικρό πο-
σοστό γυναικών είναι οργανωμένες στα σωματεία τους και πολύ
λιγότερες είναι μέλη στις διοικήσεις των σωματείων. Η γυναικεία
συμμετοχή στο κίνημα είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. 

Σήμερα όμως, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται ο οργανωμέ-
νος και συλλογικός αγώνας των εργαζόμενων μέσα από τα σω-
ματεία τους, μέσα από το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, την
ΟΓΕ. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να φτάσει στις γυναίκες το
μήνυμά μας: Ατομική λύση δεν υπάρχει, ατομικά δεν μπορούμε
να ξεφύγουμε από τις συνέπειες του εργασιακού μεσαίωνα και
τη θύελλα των αντεργατικών μέτρων.

Η ΟΓΕ μπορεί να μπολιάσει τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις εργαζό-
μενες, με την αξία της συλλογικής δράσης, της αγωνιστικής
στάσης ζωής, της διεκδίκησης για όλα αυτά που τους ανήκουν
και τους τα στερούν ΕΕ και κυβερνήσεις. Να αποκαλύψει ότι
σήμερα η ισότητα χρησιμοποιείται ως πρόσχημα όχι μόνο για
να παρθούν πίσω θετικές ρυθμίσεις που αφορούσαν τις εργα-
ζόμενες, αλλά και για να επιδεινωθεί συνολικά η ζωή των ερ-
γαζόμενων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Να συνειδη-
τοποιήσουν τον πραγματικό τους αντίπαλο, τους επιχειρηματι-
κούς ομίλους που κερδίζουν διπλά και τρίδιπλα από την εκμε-
τάλλευση της εργατικής τους δύναμης. 

Η ΟΓΕ μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά για να ενταχτεί η γυ-
ναίκα του καθημερινού μόχθου στον αγώνα ενάντια στο αντερ-
γατικό-αντιλαϊκό πλαίσιο, για την ανάκτηση των απωλειών του
λαού όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Να βγει μπροστά η γυναίκα
στον αγώνα για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.
Για μια κοινωνία που θα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις έτσι
ώστε οι γυναίκες να συμμετέχουν στην κοινωνική και οικονο-
μική δραστηριότητα ισότιμα με τους άντρες.
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Βγαίνουμε μπροστά στον αγώνα
για κοινωνική προστασία της μητρότητας 

Η μητρότητα είναι η ύψιστη λειτουργία της φύσης, το
«θαύμα» της νέας ζωής, που αποτελεί το σύμβολο και
την ουσία της νίκης απέναντι στο θάνατο και το τέλος.Η

μητρότητα ως έννοια είναι θαυμαστή, συγκινητική, ευχάριστη,
διότι εμπεριέχει το στοιχείο της νέας ζωής, του καινούργιου, του
μέλλοντος.Η μητρότητα θα έπρεπε να φέρνει χαρά και αισιοδο-
ξία. Για τη σύγχρονη γυναίκα όμως δεν ισχύει αυτό. Αντίθετα, η
μητρότητα είναι συνυφασμένη στο μυαλό της νέας γυναίκας με
ανησυχία, ταλαιπωρία, προβληματισμό, πόνο.Τόσο πριν γίνει
μητέρα, όσο και μετά από τη γέννα και σε όλα τα στάδια ανάπτυ-
ξης των παιδιών, η γυναίκα της λαϊκής οικογένειας έρχεται αν-
τιμέτωπη με πλειάδα προβλημάτων, καθώς είναι αφημένη από
το κράτος να τα επιλύσει μόνη της ή μαζί με το σύντροφό της.
«Τραβάει αυτό το κουπί» μόνη της, παίρνοντας στις πλάτες της
την ευθύνη του νοικοκυριού και των παιδιών,καθώς η μητρό-
τητα θεωρείται –και είναι– ατομική της υπόθεση. Διαπαιδαγω-
γείται βέβαια και ανάλογα στο να την θεωρείατομική της υπο-
χρέωση, για την οποία καμία ευθύνη δεν έχει το κράτος, παραι-
τούμενη ταυτόχρονα από κάθε διεκδίκηση.

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ, όταν διεκδικεί την
ολόπλευρη και ουσιαστική προστασία της μητρότητας, αναφέ-
ρεται στην κάλυψη όλων των σύγχρονων αναγκών της γυναί-
κας κατά την εμβρυική, τη βρεφική, την παιδική, τηνεφηβική,
την ενήλικη ζωή της, και όχι περιορισμένα μόνο στην περίοδο
της εγκυμοσύνης, της γέννας και του θηλασμού.
Αυτό απαιτεί:

• Ένα δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας και πρόνοιας που θα
εξασφαλίζει την υγεία του γυναικείου οργανισμού σε όλη τη
διάρκεια της αναπαραγωγικής ηλικίας. 

• Την εξασφάλιση στη γυναίκα εκείνων των συνθηκών που
θα της επιτρέπουν να συνδυάζει την παραγωγική και κοινω-
νική δραστηριότητα με τη μητρότητα και την ανατροφή των
παιδιών της. 

• Μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα εργασιακά και ασφα-
λιστικά δικαιώματα. 

• Απαγόρευση της απόλυσης για λόγους εγκυμοσύνης & λοχείας. 

• Εξασφάλιση όρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία και
ειδικά μέτρα προστασίας κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης
και της γαλουχίας. 

• Δημόσια δωρεάν κέντρα-μαιευτήρια για τις προγεννητικές
εξετάσεις και τον έλεγχο, αλλά και για τον τοκετό, την ενημέ-
ρωση και εκπαίδευση για το θηλασμό. Τα κέντρα αυτά πρέ-
πει να είναι στελεχωμένα με γυναικολόγους, μαίες, νεογνο-
λόγους, ψυχολόγους και άλλες ειδικότητες με εξειδίκευση
σε θέματα τοκετού και περιγεννητικής φροντίδας. Με μόνιμο
προσωπικό σε σωστή αναλογία προς τις μητέρες και τα νεο-
γνά. Με περιβάλλοντα χώρο ανθρώπινο, σύγχρονο, χαρού-
μενο, ήσυχο, ώστε τόσο το νεογνό όσο και η νέα μητέρα να
προσαρμόζονται ομαλά στο στρες του τοκετού και στη νέα,
και για τους δύο, πραγματικότητα.

• Για όλες τις εργαζόμενες άδειες κύησης - τοκετού - λοχείας
δύο μήνες πριν και έξι μήνες μετά από τον τοκετό, άδεια μη-
τρότητας για ένα χρόνο, με πλήρη μισθό, ασφαλιστικά δι-
καιώματα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Μειωμένα
ωράρια κατά δύο ώρες για τα δύο επόμενα χρόνια και κατά
μία ώρα για τα επόμενα δύο. Με πρόσθετες διευκολύνσεις
για τις μητέρες παιδιών ΑμΕΑ και τις μονογονεϊκές οικογέ-
νειες.

• Ένα δίκτυο δημόσιων και δωρεάν βρεφονηπιακών σταθμών
και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης βρεφών και νη-
πίων.

• Κέντρα υγείας δημόσια και δωρεάν, αστικού τύπου, με παι-
δίατρο, οδοντίατρο, ορθοδοντικό, λογοθεραπευτή και όλες τις
αναγκαίες ειδικότητες για την παρακολούθηση, πρόληψη και
διασφάλιση της ολόπλευρης υγείας και ευρωστίαςτων παι-
διών σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Οργανωμένα κέντρα
εμβολιασμού ενταγμένα στο κέντρο υγείας για εφαρμογή προ-
γράμματος εμβολιασμού με βάση τα νεότερα επιστημονικά δε-
δομένα σε όλα τα παιδιά, χωρίς προϋποθέσεις, δωρεάν.

• Εξειδικευμένες δομές για παιδιά με ειδικές ανάγκες, που θα
αποτελούν ένα δίκτυο συνδεδεμένο με τα δημόσια μαιευτή-
ρια, τα κέντρα υγείας, τις δομές προσχολικής αγωγής και τα
σχολεία, ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο η έγκαιρη διά-
γνωση, αλλά και η ολοκληρωμένη παρέμβαση και ολό-
πλευρη στήριξη γονιών και παιδιών. Ειδική αγωγή υποχρε-
ωτική από την ηλικία των 3 ετών, αποκλειστικά δημόσια και
δωρεάν, ώστε οι γονείς να μην καταβάλλουν ούτε ένα ευρώ
για τη διάγνωση, αξιολόγηση, συμβουλευτική και αντιμετώ-
πιση των παιδιών με ειδικές ανάγκες.

Μαρία Μανιατάκου
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Αντί γι’αυτά, στη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία η μητρό-
τητα δεν έχει κοινωνική αξία, δε θεωρείται κοινωνικό δι-
καίωμα, αλλά είναι προσωπική υπόθεση του ζευγαριού και ιδι-
αίτερα της γυναίκας.Αυτό σημαίνει ότι η γυναίκα της λαϊκής οι-
κογένειας πρέπεινα εξασφαλίσει μόνη της, βάζοντας βαθιά το
χέρι στην τσέπη,όλες εκείνες τιςπροϋποθέσεις για να είναι η
ίδια υγιής, να φέρει στον κόσμο ένα υγιές παιδί και να εξασφα-
λίσει το μεγάλωμα και τη διαπαιδαγώγησή του. Όλα γύρω από
τη μητρότητα είναι εμπόρευμα, και μάλιστα ιδιαίτερα ακριβο-
πληρωμένο.

Η γυναίκα είναι έρμαιο στα χέρια των εργοδοτών, που θεωρούν
κόστος τη μητρότητα και την εργαζόμενη μητέρα –ή μέλλουσα
μητέρα– ασύμφορη για τις επιχειρήσεις τους. Γι’ αυτό και βά-
ζουν τις νέες εργαζόμενες να υπογράψουν συμφωνητικό ότι δε
θα τεκνοποιήσουν ή τις απολύουν μόλις μαθαίνουν για την εγ-
κυμοσύνη τους Είναι κόστος γι’ αυτούς οι άδειες, τα επιδόματα
κλπ. Είναι κόστος γι’ αυτούς η εργαζόμενη που δεν είναι δο-
σμένη «ψυχή τε και σώματι» στην επιχείρηση, αλλά έχει και
άλλες έγνοιες, όπως τα παιδιά. Γι’ αυτό την «σπρώχνουν με το
στανιό» ακόμα και να βάλει τα ωάριά της στην κατάψυξη!

Όμως το σύστημα πήγε και ένα βήμα παραπέρα, αντιμετωπί-
ζοντας τη μητρότητα ως πεδίο κερδοφορίας λαμπρό για τους
επιχειρηματίες. Οι επενδύσεις σ’ αυτόν τον τομέα έχουν απο-
φέρει τεράστια κέρδη. Γι’ αυτό στη χώρα μας οι περισσότερες
μαιευτικές και γυναικολογικές κλινικές και ό,τι σχετίζεται με
αυτές, όπως τράπεζες ωαρίων, ομφαλικών κυττάρων κλπ.,
βρίσκονται στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα, καθώς έχουν

το μεγαλύτερο κέρδος στο χώρο της υγείας.Μόνο ο τζίρος που
έχουν τα ιδιωτικά μεγαθήρια της υγείας από τη διαδικασία της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στη χώρα μας
ανέρχεται περί τα 30.000.000 ευρώ ετησίως.

Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν το δικαίωμα στη μη-
τρότητα υπό το πρίσμα της ανταγωνιστικότητας και της κερδο-
φορίαςτων ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Θέλουν να χρυσώσουν
το χάπι της αντιλαϊκής πολιτικής τους, προβάλλοντας το ιδεο-
λόγημα της «συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματικών
υποχρεώσεων». Αυτόκρύβει πίσω του ευέλικτες εργασιακές
σχέσεις και πολλαπλά βάρη στους ώμους των γυναικών των
λαϊκών οικογενειών. 

Στην κοινωνία όπου θεός είναι το κέρδος και η ανταγωνιστικό-
τητα των επιχειρηματικών ομίλων, όπως η σημερινή ελληνική
κοινωνία, η μητρότητα αποτελεί κόστος για τους εργοδότες και
το κράτος ή… ευκαιρία για νέες κερδοφόρεςεπενδύσεις. 

Η ανεργία, η υποαπασχόληση, οι μισθοί-ψίχουλα, η ανασφάλι-
στη εργασία μεταθέτουν αναγκαστικά την απόφαση των νέων
ζευγαριών για τεκνοποίηση για το απώτερο μέλλον, προσδί-
δοντας τεράστιες διαστάσεις στην υπογεννητικότητα.

Μόνο σε μια κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες
θα είναι κυρίαρχοι του πλούτου που παράγουν από την εργασία
τους και θα καρπώνονται οι ίδιοι το προϊόν του μόχθου τους,
μπορεί να υπάρξει ουσιαστική προστασία της μητρότητας, η
οποία θα έχει πλέον κοινωνική αξία, αφού δε θα λογίζεται ως
κόστος, αλλά ως κοινωνική ανάγκη.
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Βγαίνουμε μπροστά στον αγώνα
για δημιουργικό ελεύθερο χρόνο

Ο κοινωνικός χρόνος δι-
αιρείται σε τέσσερα
μέρη: Στον εργάσιμο,

στο χρόνο που δαπανάται σε
δραστηριότητες σχετικές με
την εργασία (π.χ., μετακινή-
σεις), στο χρόνο που δαπανάται
για την αναπαραγωγή της εργα-
τικής δύναμης (ύπνος, φαγητό,
μεγάλωμα των παιδιών κλπ.) και,
τέλος, στον ελεύθερο χρόνο.

Ο ελεύθερος χρόνος προσδιορίζεται σε
σχέση με τον εργάσιμο χρόνοκαιισχύει με την
προϋπόθεση της εργασιακής σχέσης. Οι άνεργοι και
όσοι δε βρίσκονται σε τέτοια σχέσηδεν έχουν χρόνο «ελεύ-
θερο», αλλά «διαθέσιμο», παρότι το εκμεταλλευτικό σύστημα
είναι η κοινή αφετηρία ύπαρξης ή μη ύπαρξης και του ενός και
του άλλου.

«Θέλουμε να ζήσουμε!... Θέλουμε να ονειρευτούμε!...»
Κατά το 19ο αιώνα μπαίνει το αίτημα της μείωσης του εργάσι-
μου χρόνου. Η δεκαετία του 1830-1840 χαρακτηρίζεται από το
«κίνημα για τις 10 ώρες», ενώ η δεκαετία του 1880-1890 από
το «κίνημα για τις 8 ώρες». 

Οι γυναίκες στα υφαντουργεία και τα ραφτάδικα της Ν. Υόρκης,
στις 8 Μάρτη του 1857 και σε όλες τις κατοπινές κινητοποιήσεις,
πάλεψαν και για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου. Πάλεψαν
και για τα τριαντάφυλλα, όχι μόνο για το ψωμί…

Ο ελεύθερος χρόνος ήταν το θερμοκήπιο των ονείρων εκείνων
που, ενώ έφτιαχναν τα πάντα, δεν τους ανήκε σχεδόν τίποτα.
Ουσιαστικά, η διεκδίκηση της μείωσης του εργάσιμου χρόνου
υπέρ του ελεύθερου ήταν το διαβατήριο για ένα ταξίδι συνει-
δητοποίησης. 

«Περνάω καλά»!
Στη φάση ανάπτυξης του καπιταλισμού, πολλοί εργαζόμενοι απ’
όλα τα κοινωνικά στρώματα βίωσαν μια «χρυσή περίοδο», στην
οποία κυριαρχούσε οευδαιμονισμός. Το «περνάω καλά» έγινε

ένα είδος τοξικομανίας της δια-
σκέδασης. 

Το «φαίνεσθαι» ήταν πάνω απ’
όλα! Στο γενικό κοινωνικό χρη-
ματιστήριο αξιών εκείνης της
εποχής, πλούτος και δημοσιό-

τητα πήγαιναν μαζί, χαρίζοντας
«αίγλη» σε όλα τα επιμέρους

πρότυπα διασκέδασης που είχαν
επιβάλει τη δικτατορία τους στον

ελεύθερο χρόνο. 

Σήμερα, παρά τις δραματικές αλλαγές στο
statusτων εργαζόμενων, ειδικά από την εργατική

τάξη και τα λαϊκά στρώματα, ο ευδαιμονισμός δεν απώλεσε
τελείως το αποτύπωμά του. Ίσως μάλιστα συντέλεσεστην απο-
κρυστάλλωση της παθητικής στάσης, στο συμβιβασμό και στην
αποδοχή των χαμηλότερων απαιτήσεων. Έφυγε η «χλιδή»,
έμεινε το «βόλεμα». Και τότε και τώρα, ο υποδειγματικός πολί-
της παρουσιάζεται σαν ένας ειρηνικός, υποταγμένος, υποδου-
λωμένος, μαζικός «ηδονιστής». 

Ο ελεύθερος χρόνος της εργαζόμενης
Το πρόβλημα της ανεργίας και η ελαστικότητα των σύγχρονων
εργασιακών σχέσεων κάνει δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στον
εργάσιμο και τον ελεύθερο χρόνο. Η πολύπλοκη καθημερινό-
τητα, ως απόρροια των νέων μορφών εκμετάλλευσης των ση-
μερινών εργαζόμενων, επιβάλλει τις δικές της, ιδιόμορφες «δι-
αιρέσεις», που δε βγάζουν ποτέ ακέραιο πηλίκο. Τα τρία δια-
κριτά οκτάωρα, για τα οποία τόσο αίμα χύθηκε και τέτοιος αγώ-
νας δόθηκε από το εργατικό κίνημα των προηγούμενων αι-
ώνων, δεν υπάρχουν πια. 

Χωρίς αμφιβολία, πρωταθλήτριες στην κάλυψη των βασικών
αναγκών της λαϊκής οικογένειας είναι οι γυναίκες. Η κύρια έκ-
φραση της ανισοτιμίας τους, οι πολλαπλές δηλαδή ευθύνες που
τους ανατίθενται, ώστε να αντιμετωπίζεται–επωφελώς για μεγα-
λοεργοδότες και κράτος–η συρρίκνωση των κοινωνικών παρο-
χών, δεν αφήνει περιθώρια για καλύτερη διευθέτηση. Και οι πιο
δύσπιστοι σήμερα παραδέχονται ότι ο «ελεύθερος χρόνος» μιας

Εύη Κοντόρα 
Β΄Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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εργαζόμενης περιλαμβάνει πολλά από ένα συγκεκριμένο είδος
δραστηριότητας και ελάχιστα ή καθόλου απ’ οτιδήποτε άλλο!

Επιπλέον, ο «ελεύθερος χρόνος» της εργαζόμενης συχνά ταυ-
τίζεται με τον «ελεύθερο χρόνο» της οικογένειας ή των παιδιών
της. Η ταύτιση είναι το σύνηθες για την πλειονότητα των εργα-
ζόμενων γυναικών, όμως αυτό δεν αλλάζει την ουσία. Οι αιτίες
(επιλογή, ανάγκη, καταναγκασμός) που οδηγούν στην ταύτιση
του ελεύθερου χρόνου ενός μέλους της οικογένειας με τον
ελεύθερο-διαθέσιμο ενός ή περισσότερων από τα υπόλοιπα
μέλη δεν αναιρεί την έννοιά του, ούτε τις πραγματικές ανάγκες
που αυτή η κατηγορία χρόνου καλείται να καλύψει. 

Η γυναίκα του 21ου αιώνα εκπληρώνει μόνο καθήκοντα. Τα
κάνει όλα και συμφέρει! Δεν ξεκουράζεται, προλαβαίνει τα
πάντα, συρρικνώνει ή εξαφανίζει τις ανάγκες της. Πιστεύει ότι
καταξιώνεται, ότι παίζει ένα σύγχρονο ρόλο, ξεγελασμένη από
την ψευδεπίγραφη φυλετική ισότητα. Επιβεβαιώνει η ίδια την
ανισοτιμία της. Μόνη της ακυρώνει κάθε ανθρώπινη ιδιότητά
της. Ανοίγει την πόρτα μιας ασύστολης εκμετάλλευσης σ’ ένα
σύστημα που την καταπιέζει διπλά, ώστε να κερδοσκοπούν σε
βάρος της κάποιοι λίγοι, άντρες και γυναίκες, αλλά και σε βάρος
του άντρα συντρόφου της και όλης της οικογένειάς της.

Ποιος είναι ο κυρίαρχος του χρόνου;...
Ο ελεύθερος-διαθέσιμος χρόνος της εργαζόμενης-άνεργης γυ-
ναίκας, είτε είναι μητέρα είτε όχι, είτε είναι νέα είτε ηλικιωμένη,
μπορεί να έχει και μεγαλύτερα περιθώρια,γιατί οι εκμεταλλευτικές
κοινωνίες είναι γεμάτες αντιθέσεις. Το τσουβάλι του ελεύθερου
χρόνου χωράει τότε πολλά. Κι όπου υπάρχει χώρος, υπάρχει
και… σαβούρα! Γιατί υπάρχει;… Επειδή ο ελεύθερος-διαθέσιμος
χρόνος στην ουσία ούτε δικός μας είναι, ούτε ελεύθερος.

Κύριοι του χρόνου τους είναι μόνο οι αρκετά πλούσιοι, που
είναι απαλλαγμένοι από κάθε ανησυχία για τα μέσα της επιβίω-
σής τους σε ικανοποιητικό επίπεδο. Ο χρόνος είναι μια αξία εμ-
πορεύσιμη, είτε πρόκειται για εργάσιμο είτε για ελεύθερο
χρόνο.Όπως η δουλειά, έτσι κι ο ελεύθερος χρόνος καθορίζεται
από τους νόμους της αγοράς, που ρυθμίζουν τις σχέσεις ανά-
μεσα στους αφέντες του χρόνου και τους σκλάβους του. 

Οι ψυχαγωγικές δραστηριότητες των εργαζόμενων και των οι-
κογενειών τους είναι σε σημαντικό βαθμό οργανωμένες και
πλήρως εμπορευματοποιημένες από τους βιομήχανους και
τους εμπόρους του «πολιτισμού» και του «αθλητισμού». Υπάρ-
χει, εξάλλου, ανάγκη να πουληθεί ένα «πολιτιστικό» προϊόν όχι
μόνο προσοδοφόρο, αλλά και στην κατεύθυνση που χρειάζεται
για να διοχετευτεί και να αναπαραχθεί η ιδεολογία που είναι
χρήσιμη για το σύστημα. 

Ελεύθερος χρόνος για μας!
Ο ελεύθερος χρόνος που είναι «αφιερωμένος στον εαυτό
μας»μόνο σε ένα μικρό βαθμό μπορεί να εξυπηρετήσει τις
πραγματικές μας ανάγκες. 

Ο ατομικός «ελεύθερος χρόνος» γεννιέται από τις ανάγκες των

κυρίαρχων του χρόνου, άρα κατευθύνεται πρώταστην εξυπη-
ρέτηση των δικών τους αναγκών. Έχει τα χαρακτηριστικά μίας
ακόμα μοναχικής δράσης, ίδιου προσανατολισμού με την ατο-
μική ευθύνη που ανατίθεται στην οικογένεια και στη γυναίκα
(φροντίδα καιπερίθαλψη παιδιών, ασθενών, ηλικιωμένων). Εί-
σαιατομικά υπεύθυνος να στραφείς στον εαυτό σου, όπωςκαι
να τα βγάλεις πέρα με τη δουλειά, το σπίτι, τη ζωή σου, να σω-
θείς ή να καταστραφείς. Ένας τέτοιος ατομικός «ελεύθερος χρό-
νος» σου παρέχει ελευθερία να βουτηχτείς στην κατάθλιψη,
αφιερώνοντας στον εαυτό σου ένα χάος από αδιέξοδα.

Αν όμως αλλάξουμε την έκφραση και πούμε ότι χρειαζόμαστε
χρόνο ελεύθερο να τον αφιερώσουμε όχι στον εαυτό μας, αλλά
για τον εαυτό μας;… Αν, αντί να στραφούμε προς τα μέσα, όπου

υπάρχει μόνο ακινησία και μοναξιά, στραφούμε προς τα έξω,
στην κίνηση, στην εξέλιξη, στην αλλαγή;…

Εκεί, και μόνο εκεί, ανακαλύπτουμε τις αλήθειες της ζωής και
τα ψέματα που μας είπαν. Εκεί, και μόνο εκεί, διαπιστώνουμε
την πραγματικότητα που μας δείχνει ότι κάποιοι είναι «πιο ελεύ-
θεροι από άλλους», αλλά ότι εμείς, οι λιγότερο ή καθόλου ελεύ-
θεροι, είμαστε πολύ περισσότεροι από εκείνους! Ότι εμείς –και
μόνο εμείς– είμαστε αυτοί που μετράνε… 

Ποτέ ο χρόνος δε γίνεται πιο δικός μας, πιο χρήσιμος, πιο ανα-
ζωογονητικός και πιο ενδιαφέρων, από τις ώρες που μπορούμε
να βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα από τα μάτια των άλλων, εκεί-
νων που μαζί τους έχουμε κοινά συμφέροντα, κοινά οράματα,
κοινό βηματισμό προς το μέλλον. Δεν απορρίπτουμε καθόλου
την ατομική αξιοποίηση του χρόνου. Όμως τα ζωογόνα σπέρ-
ματα της γονιμοποίησής της δεν υπάρχουν σε κάποιο νεφελώ-
δες τοπίο που βρίσκεταικάπου μέσα μας, αλλά στη δράση,
στους αγώνες των πολλών για ν’ αλλάξουν τον κόσμο.

Ανοίγοντας το θέμα του ελεύθερου χρόνου, ως έναν τρίτο
άξονα της καμπάνιας της, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
απευθύνεται στις γυναίκες που, δυνάμει, θα μπορούσαν να
είναι μέλη των Συλλόγων και των Ομάδων της. Απευθυνόμα-
στε σε αυτές, ζητώντας τους ένα μέρος του χρόνου τους, για
να τον αφιερώσουν αρχικά στη γνωριμία με το ριζοσπαστικό
γυναικείο κίνημα και ύστερα–όπως ελπίζουμε– και στη συμ-
μετοχή τους σε αυτό. 

Όπως η δουλειά, έτσι κι ο
ελεύθερος χρόνος καθορίζεται
από τους νόμους της αγοράς,
που ρυθμίζουν τις σχέσεις
ανάμεσα στους αφέντες του
χρόνου και τους σκλάβους του
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Εντατικοποίηση, απληρωσιά, απολύσεις,
άθλιες συνθήκες δουλειάς

Σε «ελεύθερη πτώση» δικαιώματα για τα κέρδη των μεγάλων εμπορικών ομίλων

X ιλιάδες εμποροϋπάλληλοι, κυρίως γυναίκες, είναι κα-
θημερινά αντιμέτωπες με την όλο και πιο σκληρή επί-
θεση της μεγαλοεργοδοσίας: Εντατικοποίηση σε

εξαντλητικούς ρυθμούς, απλήρωτη εργασία, σπαστά ωράρια,
υπερωρίες, δηλαδή 10ωρα και 12ωρα, χωρίς ρεπό, ειδικά σε
περιόδους γιορτών και εκπτώσεων. Στις περισσότερες περι-
πτώσεις μιλάμε για απλήρωτες ώρες που «μαζεύεις», για να
τις πάρεις αν και όποτε θελήσει η εργοδοσία να στις δώσει. Από
το 2008 ως το 2015 η μερική απασχόληση στο εμπόριο υπερδι-
πλασιάστηκε, ενώ 7 στους 10 μερικά εργαζόμενους είναι γυ-
ναίκες (ΕΣΕΕ, 2015). Κι ενώ οι ευέλικτες σχέσεις (ωρομίσθιοι,
ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι μέσω voucher, με
προγράμματα ΕΣΠΑ, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ακόμα και
με μπλοκάκι) είναι καθεστώς, όπως και τα απελευθερωμένα
ωράρια, το τοπίο συμπληρώνεται με την προσπάθεια για την
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Έτσι, για να υλοποιηθεί η
πάγια απαίτηση των μεγαλεμπόρων για λειτουργία των κατα-
στημάτων 7 μέρες τη βδομάδα, σε συνδυασμό με την «Black
Friday» και τις «λευκές νύχτες», ποδοπατούν τις ζωές των ερ-
γαζόμενων. Ταυτόχρονα υπάρχουν και επιχειρήσεις που λει-
τουργούν ολόκληρο το 24ωρο, όπως τα καταστήματα του αε-
ροδρομίου. Με εναλλασσόμενες βάρδιες, με εργαζόμενους συ-
νεχούς ροής, δηλαδή εργαζόμενους που δουλεύουν μέσα σε
ένα 24ωρο τόσο πρωινή όσο και απογευματινή βάρδια. Έτσι,
αναγκάζονται να περιπλανώνται στο χώρο εργασίας τους, αφού
είναι αδύνατο να γυρίσουν στο σπίτι τους και να επανέλθουν
στο χώρο εργασίας τους.

Όλα αυτά συμβαίνουν στον κλάδο του εμπορίου, που απασχολεί
πολύ σημαντικό ποσοστό στο συνόλο των μισθωτών και από
τα μεγαλύτερα ποσοστά εργαζόμενων γυναικών. Την περίοδο
της κρίσης, όμιλοι και πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται
στον κλάδο γιγαντώθηκαν κυρίως μέσω εξαγορών και συγχω-
νεύσεων, τη στιγμή που μικρομεσαίες επιχειρήσεις έβαλαν και
βάζουν συνεχώς λουκέτο. Χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι, κυρίως
γυναίκες, έχασαν τη δουλειά τους και προστέθηκαν στο μακρύ
κατάλογο της ανεργίας. 

Φυσικά οι μεγαλοεργοδότες και οι πολυεθνικές του κλάδου,
έχοντας «σύμμαχο» το αντεργατικό οπλοστάσιο που τους έχουν
εξασφαλίσει όλες οι κυβέρνήσεις, πιστές στις κατευθύνσεις
της ΕΕ, και την απουσία Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Ερ-
γασίας, έχουν λυμένα τα χέρια για την ένταση της εκμετάλλευ-
σης χιλιάδων εμποροϋπαλλήλων. Όλα αυτά φανερώνονται και
μέσα από τις εξελίξεις στα super markets. Τελευταίο ηχηρό
παράδειγμα είναι η συμφωνία Σκλαβενίτη και Μαρινόπουλου,
με τον πρώτο να γιγαντώνεται, ενώ ο δεύτερος να επιλέγει να
επενδύσει σε άλλους κλάδους. Φαίνεται ξεκάθαρα η συγκέν-
τρωση του κλάδου σε όλο και λιγότερα χέρια. Οι εξαγορές -
συγχωνεύσεις επιχειρήσεων γίνονται για να εξασφαλιστούν τα
κέρδη των εργοδοτών, κέρδη που χτίζονται πάνω στα συντρίμ-
μια των εργασιακών δικαιωμάτων. Άλλωστε όλες εμείς οι ερ-
γαζόμενες ξέρουμε καλά ότι δεν υπάρχει καλή και κακή ερ-
γοδοσία, καλό ή κακό deal μεταξύ εργοδοτών. Υπάρχει μόνο
η εργοδοσία, που θα κοιτά πάντα να εξασφαλίζει τα κέρδη της
μειώνοντας την τιμή της εργατικής μας δύναμης. Παράδειγμα
οι εργαζόμενοι του Μαρινόπουλου, που βρίσκονται στην αβε-
βαιότητα, μπλεγμένοι στα επιχειρηματικά παιχνίδια και τους
ανταγωνισμούς τους, ενώ αρκετοί έχουν ήδη απολυθεί, άλλοι
έχουν υποστεί μειώσεις μισθών, περικοπές στα επιδόματα και
τα δικαιώματά τους ενώ το καλοκαίρι βίωσαν και την πολύ-

Φευγαλά Νίκη
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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μηνη απληρωσιά που την ξαναζούν και τον τελευταίο μήνα,
έχοντας πληρωθεί μόλις το 30% του μισθού τους. Αντίστοιχα
φάνηκαν οι επιπτώσεις που είχαν οι εργαζόμενοι του Βερό-
πουλου από την εξαγορά του Βερόπουλου από τη METRO
AEBE (My Market), που πλέον εργάζονται ως ενοικιαζόμενοι
με συμβάσεις δανεισμού. 

Σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον η γυναίκα εμποροϋπάλληλος,
πιο ευάλωτη και εκμεταλλεύσιμη, ιδιαίτερα όταν είναι μητέρα
επιβαρύνεται διπλά. Ακόμα περισσότερο στις μονογονεϊκές οι-
κογένειες –χωρίς καμιά προστασία από κράτος και εργοδότη–
ακόμη και οι κάποιες διευκολύνσεις σε επίπεδο προγράμματος
είναι μηδαμινές. Συνήθως είναι οι πιο ευάλωτες εργαζόμενες:
Μπροστά στο φόβο της απόλυσης σκύβουν το κεφάλι. Οι συν-
θήκες εντατικοποίησης, ορθοστασίας κι επιβάρυνσης του γυ-
ναικείου οργανισμού, η ανυπαρξία δομών στήριξης προς τις
εργαζόμενες μητέρες, τις αναγκάζουν να δουλεύουν ημιαπα-
σχόληση με σαφώς μικρότερες απολαβές. Με το πρόσχημα της
δήθεν διευκόλυνσης στις εργαζόμενες γυναίκες να ανταποκρι-
θούν καλύτερα στο ρόλο της μητέρας και να συμβάλουν στη
ζωή της οικογένειας, οι εργοδότες εξασφαλίζουν πιο φθηνά και
ευέλικτα εργατικά χέρια. 

Όλη η κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω, εξηγεί την
έξαρση των επαγγελματικών ασθενειών τα τελευταία χρόνια,
που φυσικά υπήρχαν και προ κρίσης. Πολλές φορές η εργαζό-
μενη αναγκάζεται να δουλέψει σε συνθήκες ακατάλληλες, με
ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Σε κρύο, με σκόνη,
με απότομες αλλαγές θερμοκρασίας σε χώρους που υπάρχουν
ψυγεία και καταψύξεις, και όλα αυτά με την πίεση και το άγχος
να «βγει» η δουλειά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αυτές οι συν-
θήκες καταπονούν διπλά τις γυναίκες και οδηγούν σε επιπρό-
σθετες δυσκολίες στην περίοδο εγκυμοσύνης. Η ίδια η εγκυ-
μοσύνη συχνά αντιμετωπίζεται σα βραχνάς από την εργοδοσία
και πολλές φορές μάλιστα δεν παίρνονται μέτρα για καλύτερες
συνθήκες για την εγκυμονούσα εν ώρα εργασίας (π.χ., αλλαγή
σε πόστο που να μην έχει βάρος ή να μην είναι εκτεθειμένη σε
ακραίες θερμοκρασίες). Επιπλέον υπάρχει αύξηση των εργα-
τικών ατυχημάτων, που πολλές φορές δε δηλώνονται, καθώς
και έξαρση των μυοσκελετικών προβλημάτων, που οδηγούν
τους εργαζόμενους σε σειρά εγχειρήσεων. Συχνά μάλιστα η ερ-
γοδοσία, με το πρόσχημα «να μην τρέχεις στους γιατρούς», απο-

θαρρύνουν τις γυναίκες να πάρουν αναρρωτική άδεια και τις
πιέζουν να «τα βρούνε» σε ρεπό. Οι συνεχείς εναλλαγές πό-
στων είναι καθεστώς, με απαιτήσεις για διπλάσια και τριπλάσια
δουλειά από την καθεμιά εργαζόμενη. Από τα ράφια στα ταμεία,
από τα ψυγεία στο να κόβεις τυριά, από τη δουλειά στην απο-
θήκη μέχρι την καθαριότητα, και πάει λέγοντας. Οι εργαζόμε-
νοι-πολυεργαλεία έχουν οδηγηθεί σε εξάντληση, με τις γυναί-
κες και μητέρες του κλάδου να βάζουν την ξεκούρασή τους και
την κοινωνική τους ζωή σε δεύτερη μοίρα προκειμένου να αν-
τεπεξέλθουν στις ανάγκες της καθημερινότητας.

Σήμερα οι νέες τεχνολογίες και η επιστήμη έχουν απογειώσει
την παραγωγικότητα της εργασίας και όλες οι γυναίκες μπο-
ρούμε να έχουμε μια σταθερή και μόνιμη δουλειά, μισθό που
να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας, με εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι δυνατότητες που υπάρχουν σή-
μερα μπορούν να εξασφαλίσουν ουσιαστική προστασία της μη-
τρότητας και αναγνώριση του κοινωνικού της ρόλου. Υφίσταν-
ται οι προϋποθέσεις να υπάρχει ελεύθερος χρόνος για μας και
τις οικογένειές μας, που θα τον διαθέτουμε στην κοινωνική
δράση, σε πολιτιστικές ή αθλητικές δραστηριότητες για να ανα-
πτύξουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις και ανάγκες μας. 

Γι’ αυτό και μεις, οι εργαζόμενες ιδιαίτερα στο σκληρό χώρο
του εμπορίου, μαθημένες να δίνουμε τον αγώνα της επιβίωσης,
οφείλουμε να μπουμε πιο δυναμικά και στη δράση για να υπε-
ρασπισπούμε συλλογικά τις ζωές μας, τα σύγχρονα δικαιώματά
μας. Τα σωματεία μας, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών της
ΟΓΕ στις γειτονιές μας μπορούν ν’ αποτελέσουν πόλο συσπεί-
ρωσης σε αυτήν την κατεύθυνση. 

Άλλωστε η ΟΓΕ έχει σταθερή παρουσία στους εργασιακούς
χώρους των εμπορικών. Το στοίχημα είναι να γίνουν πιο ου-
σιαστικοί και σταθεροί οι δεσμοί αυτοί με τις εργαζόμενες. Οι
Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών στις γειτονιές μπορούν να συμ-
βάλλουν ακόμα περισσότερο στην αλληλεγγύη και την αγωνι-
στική συμπαράταξη σε ζητήματα που απασχολούν τις εργαζό-
μενες και τις οικογένειές τους, αλλά και να τις καλέσουν να
συμμετέχουν σε μια σειρά εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που
αναπτύσσουν. Σημαντικό είναι να αναπτυχθούν δεσμοί και με
τα σωματεία του κλάδου. Άλλωστε είναι πολλά αυτά που μπο-
ρούμε και πρέπει να οργανώσουμε μαζί. Χρειάζεται να εντα-
θούν οι από κοινού με το σωματείο παρεμβάσεις σε χώρους
εργασίας του εμπορίου, ιδιαίτερα εκεί που είναι στο επίκεντρο
των εξελίξεων (π.χ., Μαρινόπουλος, Καρυπίδης), με έμπρακτη
συμπαράσταση στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των εργαζό-
μενων. Μπορούν να σχεδιαστούν και από κοινού εκδηλώσεις
που θα ακουμπούν την εργαζόμενη γυναίκα του εμπορίου και
τις σύγχρονες ανάγκες της. Να γίνεται προσπάθεια οι γυναίκες
που έρχονται σε επαφή με την ΟΓΕ να έρχονται σε επαφή και
με το σωματείο του κλάδου τους, με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ,
αλλά και το αντίστροφο. Οι δρόμοι είναι πολλοί, αλλά ο στόχος
ένας: Όλο και περισσότερες εργαζόμενες, γυναίκες των λαϊκών
οικογενειών, που δεν έχουν επαφή με το κίνημα, ν’ αποφασί-
σουν να μπουν στη ριζοσπαστική, συλλογική δράση. 
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Εργαζόμενες στα τηλεφωνικά κέντρα

Προσπαθώντας να φωτίσουμε ορισμένες πλευρές της ζωής των εργαζόμενων στα τηλεφωνικά
κέντρα, όπου η πλειοψηφία είναι νέες γυναίκες, συζητήσαμε και με την Ευανθία Ρουτζούνη,
μέλος του ΔΣ του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Αττικής. 

Άννα Ψυχογιού 
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής,
παρά την παρατεταμένη κρίση, παραμένει ένας κλά-
δος που οι μονοπωλιακοί όμιλοι έχουν διατηρήσει

σταθερή την κερδοφορία τους. Στο πλαίσιο των οξυμένων αν-
ταγωνισμών, κάθε εταιρία προσπαθεί να διασφαλίσει και να
αναβαθμίσει τα κέρδη της», μας λέει η Ευανθία. «Παρόλ’ αυτά,
η επίθεση των εργοδοτών στους εργαζόμενους είναι ενιαία,
έχοντας διασφαλισμένο ένα αντεργατικό-αντιδραστικό νομικό
οπλοστάσιο που τους έχουν εξασφαλίσει όλες οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις μέσω των μνημονίων, αλλά και η σημερινή
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.» Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις συνέπειες στη
ζωή της εργατικής, λαϊκής οικογένειας από την «απελευθέ-
ρωση» κλάδων στρατηγικής σημασίας, την ιδιωτικοποίηση, την
κρατική στήριξη μονοπωλίων, τη θυσία εργασιακών και ασφα-
λιστικών δικαιωμάτων στο βωμό της «ανταγωνιστικότητας»
των επιχειρήσεων. 

Εργασιακός μεσαίωνας
Η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζόμενων στα τηλεφωνικά
κέντρα εντείνεται στο έπακρο. Στο χώρο επικρατούν οι συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου (ακόμα και συμβάσεις μίας μέρας).
Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης έχουν σοβαρές επιπτώ-
σεις στους μισθούς, τα εργασιακά δικαιώματα, την ασφάλιση,
τις υπηρεσίες πρόνοιας. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα οι εργαζό-
μενες δυσκολεύονται να προγραμματίσουν τη ζωή τους. Η
πλειοψηφία έχει το άγχος αν θα ανανεωθεί η σύμβαση ή αν
θα βρεθούν αντιμέτωπες με την ανεργία. Πολλές φορές μά-
λιστα, δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν ούτε το πενιχρό επί-
δομα του ΟΑΕΔ. Ενώ τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα
στις νέες γυναίκες, αξιοποιούνται ως μοχλός πίεσης για τους
εργαζόμενους. 

Οι συνθήκες αυτές επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις εργα-
ζόμενες σε περίπτωση εγκυμοσύνης, μια και όσες απασχολούν-
ται με μηνιαίες συμβάσεις δε δικαιούνται άδειες τοκετού. Συνή-
θως οι νέες μητέρες δεν «επαναπροσλαμβάνονται» στη δουλειά,
δηλαδή απολύονται μετά από τη λήξη της σύμβασης, αφού για
τους εργοδότες η μητρότητα αποτελεί επιπλέον «κόστος». 

Αξίζει να σημειωθεί πως στο χώρο των τηλεφωνικών κέντρων
επικρατεί η επινοικίαση των εργαζόμενων. Προωθείται ο δια-
χωρισμός τους και μπαίνουν εμπόδια στη συλλογική διεκδί-
κηση των δικαιωμάτων τους, αφού οι εργαζόμενοι μέσω επι-
νοικίασης δε θεωρούνται εργαζόμενοι της εταιρίας. 

«Η εντατικοποίηση, η καταστρατήγηση του ωραρίου, οι κώ-
δικες ηθικής-δεοντολογίας, οι στοχοθεσίες κλπ. δημιουργούν
κλίμα ανασφάλειας και φόβου. Οι κρίσεις πανικού και οι λι-
ποθυμίες από την υπερεντατικοποίηση κυρίως σε μαζικούς
χώρους, όπως είναι τα call centers ή τα καταστήματα, έχουν
πολλαπλασιαστεί», σημειώνει η Ευανθία. 

Καθημερινά μέσα στους χώρους δουλειάς, στο όνομα της κερ-
δοφορίας, ποδοπατούνται όσα δικαιώματα έχουν απομείνει.
Όπως, για παράδειγμα, τα διαλείμματα των εργαζόμενων. Η ερ-
γοδοσία, μέσω των προϊστάμενων, μπορεί να επιβάλει πότε θα
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βγει διάλειμμα η εργαζόμενη, αξιοποιώντας επιχειρήματα
όπως «έχεις χαμηλή παραγωγή, δεν μπορείς να βγεις ακόμα»
(σε τμήματα πωλήσεων), «υπάρχουν πολλές αναμονές, θα
βγεις όταν κοπάσει λίγο η κατάσταση» (σε τμήματα εισερχόμε-
νων κλήσεων). 

Άλλες μέθοδοι τρομοκρατίας των εργαζόμενων είναι τα χαρτιά
συμμόρφωσης ή warning letters (προειδοποίηση απόλυσης).
Πρόκειται για χαρτί που εξαναγκάζεται να υπογράψει η εργα-
ζόμενη σε περίπτωση «λάθους» κατά τη διάρκεια της δουλειάς.
Ενδεικτικό είναι πως σε κάποιο τηλεφωνικό κέντρο είχαν
δώσει σε εργαζόμενη να υπογράψει «χαρτί συμμόρφωσης»
επειδή είχε υποτονική φωνή! 

Η εντατικοποίηση της δουλειάς, η πίεση της εργοδοσίας, οι
εξοντωτικοί ρυθμοί δουλειάς έχουν ως αποτέλεσμα τη δημι-
ουργία μεγάλης πίεσης και άγχους στους εργαζόμενους. Έχουν
μάλιστα παρατηρηθεί διαταραχές στην κύηση εργαζόμενων γυ-
ναικών, ως απόρροια αυτής της κατάστασης. Αξιοσημείωτο
είναι πως, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, οι εργαζόμενοι στα
τηλεφωνικά κέντρα οδηγούνται σε παραίτηση επειδή δεν αν-
τέχουν την πίεση από την εργοδοσία. 

Στο στόχαστρο η συνείδηση των γυναικών
«Οι μονοπωλιακοί όμιλοι στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
προσπαθούν να “περάσουν” στους εργαζόμενους ότι πρέπει
να έχουν “κοινούς στόχους” για να είναι “ανταγωνιστική η
εταιρία” ή να θεωρούν την εταιρία ως το “κοινό μας σπίτι”.
Μέσα από εκπαιδεύσεις, εταιρικές ανακοινώσεις κλπ. καλούν
τους εργαζόμενους να βάλουν πλάτη στο πώς η εταιρία θα
επωφεληθεί μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας σε σχέση με τον
ανταγωνισμό», μας λέει η Ευανθία. 

Παράλληλα έχουν και πιο επεξεργασμένη τακτική απέναντι στις
εργαζόμενες και κυρίως στις μητέρες, με στόχο να τις εγκλωβί-
σουν και να καλλιεργήσουν αυταπάτες. Τα παραδείγματα
πολλά... Από «ημέρες ευεξίας και χαλάρωσης», μέχρι «ημερίδες
για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας». Από
εκδηλώσεις για τη Μέρα της Γυναίκας, μέχρι ενέργειες «κοινω-
νικής ευθύνης», χορηγίες, δωρεές, συνεργασίες με ΜΚΟ. 

Από τη μια λοιπόν το μαστίγιο κι απ’ την άλλη το καρότο. Από τη
μια η καπιταλιστική εργοδοσία στον κλάδο εκβιάζει τις εργαζό-
μενες να βγει η δουλειά ή να πιαστεί ο στόχος, με αποτέλεσμα
να τις οδηγεί να κάθονται απλήρωτες υπερωρίες ή να μη βγαί-
νουν διάλειμμα, κι από την άλλη συγκροτούν «κοινότητες γυ-
ναικών» με σκοπό την «ομαλή επανένταξη στο εργασιακό πε-
ριβάλλον, την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελμα-
τικής ζωής, τις ίσες ευκαιρίες» μετά από την απόκτηση παιδιού.
Ή κάνουν εκδηλώσεις με κοινωνικούς λειτουργούς που δίνουν
συμβουλές στις εργαζόμενες πού ν’ αφήσουν το παιδί τους όταν
επιστρέψουν στην εργασία τους ή πώς να του μάθουν να συμ-
περιφέρεται. Πολλά μάλιστα είναι και τα παραδείγματα μονο-
πωλιακών ομίλων που πραγματοποιούν εκδηλώσεις για τα
παιδιά των εργαζόμενων, μπολιάζοντάς τα από μικρά στην ερ-
γασιακή ειρήνη. 

Οι επαγγελματικές ασθένειες ολοένα και εντείνονται
Η φθορά που προκαλούν στην υγεία οι συνθήκες και οι όροι
εργασίας στα τηλεφωνικά κέντρα έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα
όσον αφορά τις εργαζόμενες σε αυτά γυναίκες. Σύμφωνα με
έρευνα (ΕΛΙΝΥΑΕ 2008), οι επαγγελματικές ασθένειες στους ερ-
γαζομένους κι εργαζόμενες των τηλεφωνικών κέντρων έχουν
να κάνουν με τα εξής: 

- Ο θόρυβος έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ακουστικής
οξύτητας ή και επαγγελματική βαρηκοΐα. Το θέμα υγιεινής στη
χρήση των ακουστικών είναι ουσιώδες στα τηλεφωνικά κέν-
τρα. Σε ορισμένες εταιρίες ο κάθε εργαζόμενος έχει το δικό του
ακουστικό, αλλά σε άλλες τα ακουστικά είναι κοινά, εκθέτοντας
τους εργαζομένους στον κίνδυνο μολύνσεων. 

- Η κούραση και καταπόνηση των ματιών οφείλεται στην πο-
λύωρη εργασία μπροστά σε οθόνη Η/Υ ή στο έντονο φως στον
εργασιακό χώρο. Η ξηρότητα στα μάτια προκαλείται από τη χα-
μηλή υγρασία λόγω της θερμότητας των υπολογιστών και το
γεγονός ότι οι εργαζόμενοι ανοιγοκλείνουν λιγότερο τα μάτια
τους όταν δουλεύουν σε υπολογιστή. 

- Οι εργαζόμενοι στα τηλεφωνικά κέντρα μιλούν στο τηλέφωνο
το μεγαλύτερο μέρος του ωραρίου τους. Η καταπόνηση της
φωνής μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όπως δυσφωνία, η
οποία μπορεί να είναι προσωρινή ή μόνιμη. Πολλές φορές είναι
αναγκαία η ολική ή κατά διαστήματα αποχή από κάθε δραστη-
ριότητα ομιλίας. 

- Η δουλειά στα τηλεφωνικά κέντρα έχει υψηλότερο κίνδυνο
ανάπτυξης μυοσκελετικών παθήσεων συγκριτικά με άλλες
δουλειές γραφείου με υπολογιστή, γιατί η δουλειά στην οθόνη
είναι πιο εντατική και χωρίς ουσιαστική δυνατότητα διαλείμμα-
τος ή αλλαγής δραστηριότητας. 

- Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών είναι ο κλάδος που εργαζό-
μενοι αναφέρουν περισσότερο στρες και χαμηλότερη ψυχική
ευεξία σε σχέση με την εργασία τους, ενώ η ικανοποίηση από
τη δουλειά τους είναι χαμηλότερη. Στα τηλεφωνικά κέντρα
όπου δίνονται σαφείς οδηγίες από τις εταιρίες και υπάρχουν
σενάρια επικοινωνίας, οι εργαζόμενοι αναφέρουν χαμηλότερα
ποσοστά ψυχικής ευεξίας. 

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών της ΟΓΕ το επόμενο διά-
στημα θα πρέπει να ενισχύσουν την παρέμβαση που έχουν σε
αυτούς τους χώρους, να ισχυροποιήσουν τους δεσμούς που
ήδη έχουν και να δημιουργήσουν νέους. Σε κοινή δράση και
συντονισμό με τα αντίστοιχα σωματεία, κλαδικά και επιχειρη-
σιακά, να οργώσουν τους χώρους δουλειάς, να επεξεργαστούν
συγκεκριμένο σχέδιο παρέμβασης και πλαίσιο πάλης. Οι Σύλ-
λογοι και οι Ομάδες να βρεθούν και να συζητήσουν με τις ερ-
γαζόμενες στα τηλεφωνικά κέντρα για το ποιος είναι ο δρόμος
που οδηγεί στην κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. Ακόμα πε-
ρισσότερες νέες γυναίκες να γνωρίσουν την ΟΓΕ, να γίνουν
μέλη της, να μπουν στον αγώνα. 
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ:

Η επίθεση ΕΕ και κυβέρνησης συνεχίζεται
αμείωτη, με φερετζέ ένα φιλοδώρημα

Ε κρηκτικά είναι πλέον τα προβλήματα που συσσω-
ρεύονται σε κάθε εργατική, λαϊκή οικογένεια, ως συ-
νέπεια της πολιτικής που άσκησαν οι κυβερνήσεις, οι

προηγούμενες και η τωρινή, εφαρμόζοντας τις στρατηγικές κα-
τευθύνσεις της ΕΕ. Η εδώ και χρόνια επίθεση στα ασφαλιστικά-
συνταξιοδοτικά δικαιώματα εργαζόμενων και συνταξιούχων
δεν έχει ημερομηνία λήξης. Οι επιπτώσεις στις εργαζόμενες,
στις συνταξιούχες και στις οικογένειές τους είναι πολλές και
πολύπλευρες. 

Όσες εργαζόμενες έχουν καταφέρει να συνταξιοδοτηθούν,
παίρνουν συντάξεις που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
ανταποκρίνονται πλέον ούτε στο μισό ποσό της αρχικής τους
σύνταξης και δύσκολα καλύπτουν τις ανάγκες και τις υποχρε-
ώσεις τους. Για όλο και περισσότερες εργαζόμενες η σύνταξη
γίνεται άπιαστο όνειρο, αφού η γυναικεία ανεργία είναι στα ύψη,
οι λεγόμενες ευέλικτες μορφές απασχόλησης γενικεύονται σε
πολλούς κλάδους με μεγάλη γυναικεία συγκέντρωση και η
ανασφάλιστη δουλειά κερδίζει συνεχώς έδαφος. 

Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε ότι οι γυναίκες σε μεγάλο
βαθμό παίρνουν μικρότερες συντάξεις από τους άντρες, αφού
αμείβονται λιγότερο ως εργαζόμενες και δουλεύουν σε πιο κα-
κοπληρωμένες δουλειές.Τώρα, όσο πλησιάζει η ώρα της αξιο-
λόγησης από τους δανειστές, μαζί με τα νέα αντιλαϊκά μέτρα
που φαίνονται στον ορίζοντα, τόσο δυσκολότερο γίνεται να δια-
κρίνει κανείς την αλήθεια από το ψέμα σε όσα λέει η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Όλο το προηγούμενο διάστημα προσπάθησαν να δημιουργή-
σουν την αίσθηση ότι δίνουν μάχη και παλεύουν με τα θηρία
για να εξασφαλίσουν το εφάπαξ επίδομα-φιλοδώρημα στους
χαμηλοσυνταξιούχους. Από την άλλη μεριά, η ΝΔ δεν υπερψή-
φισε αυτό το επίδομα, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στην κυβέρ-
νηση, μέσα από τη σχετική αντιπαράθεση, ευκολότερα ν’ απο-
προσανατολίσει το λαό.

Αλλά ας δούμε ποια είναι η πραγματικότητα:
Πρώτ’ απ’ όλα, έχουμε τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης (ΕΦΚΑ), το νέο υπερ-ταμείο, που συγκροτήθηκε με βάση
όσα προβλέπονται στον αντιασφαλιστικό νόμο-λαιμητόμο

4387/2016, που ξεκινά η λειτουργία του με έλλειμμα 1,049 δισ.
ευρώ.

Η κυβέρνηση όχι απλά αποδέχτηκε όλες τις αντιασφαλιστικές
μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά κα-
τάφερε τη σχεδόν πλήρη ανταποδοτική λειτουργία του ασφαλι-
στικού συστήματος, καταργώντας πλέον τον όποιο αναδιανε-
μητικό χαρακτήρα είχε μέχρι τώρα. Συνεχίζει να στρώνει το
δρόμο για παραπέρα ενίσχυση των λεγόμενων «επαγγελματι-
κών ταμείων» και της ιδιωτικής ασφάλισης, στη βάση της στρα-
τηγικής του κεφαλαίου και της ΕΕ, που έχει χαραχτεί πολύ πριν
την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης.

Άλλωστε είναι αποκαλυπτικό ότι το ύψος των περικοπών και
των αυξημένων εισφορών, μόνο για την πρώτη τετραετία λει-
τουργίας του νέου Ασφαλιστικού (2016-2019), σύμφωνα και με
την Έκθεση του Λογιστηρίου του Κράτους που συνόδευε το
σχέδιο νόμου, ξεπερνά τα 8 δισ. ευρώ

Κι ενώ κορόιδεψε στην κυριολεξία τους συνταξιούχους, λέγον-
τας πως οι συντάξεις δε μειώνονται, παίζοντας με τις λέξεις
ανάμεσα στην κύρια και επικουρική σύνταξη, τελικά και οι επι-
κουρικές μειώθηκαν, και οι κύριες. Σε δύο χρόνια έκοψαν 3,7
δισ. ευρώ από τις συντάξεις!

«Πληρώσαμε για συντάξεις και όχι για επιδόματα»,
διαδηλώνουν με το δίκιο τους οι συνταξιούχοι. 
Οι ασφαλιστικοί νόμοι του Κατρούγκαλου (4336/15 και 4387/16)
θα μειώσουν δραστικά τις συντάξεις όλων, και αυτών που δεν
έχουν ακόμη βγει στη σύνταξη, και των σημερινών συνταξιού-
χων, με τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
Κόβουν 8,2 δισ. ευρώ απ’ όλους τους συνταξιούχους μέχρι το
2019 και πετούν το φιλοδώρημα των 600 εκατ. ευρώ (ποσό που
βγήκε από τα ματωμένα πλεονάσματα) σε συνταξιούχους που
το μόνο που τους έχει απομείνει είναι μια σύνταξη μικρότερη
των 850 ευρώ.

Στους δε 250.000 χαμηλοσυνταξιούχους (οι περισσότερες είναι
γυναίκες) δικαιούχους του ΕΚΑΣ, κόπηκε ήδη στο μισό το σχε-
τικό ποσό του ΕΚΑΣ από το Γενάρη του 2017. Αυτήν την απώ-
λεια του εισοδήματος δεν μπορεί να συγκαλύψει η παράλληλη
απόδοση του εφάπαξ επιδόματος. 

Αγκαβανάκη Αιμιλία 
Σύλλογος Γυναικών Καισαριανής
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Οι περικοπές του ΕΚΑΣ για το 2017 θα αφαιρέσουν από τους
χαμηλοσυνταξιούχους επιπλέον 438 εκατ. ευρώ, πέρα από τις
απώλειες που είχαν οι περίπου 143.000 δικαιούχοι του μέσα
στο 2016, που θα συνεχιστεί και το 2017. 

Έτσι, η δαπάνη για το ΕΚΑΣ θα μειωθεί από τα 751 εκατ. ευρώ
το 2016 (κρατικός προϋπολογισμός) στα 313 εκατ. ευρώ το 2017.
Δηλαδή για τη διετία 2016-2017 και μόνο με το ΕΚΑΣ, οι απώ-
λειες των συνταξιούχων φτάνουν περίπου 768 εκατ. ευρώ,
ποσό μεγαλύτερο από αυτό που εμφανίζεται να δίνει εφάπαξ
617 εκατ. ευρώ. Το ΕΚΑΣ άλλωστε θα καταργηθεί οριστικά το
2020 και μέχρι τότε οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα χάσουν 2,4 δισ.
ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο από αυτό που προκλητικά παρου-
σιάστηκε από την κυβέρνηση ως «13η σύνταξη». Φυσικά σε
γράμμα του υπουργού Οικονομικών προς τους «θεσμούς» δια-
βεβαιώνεται ότι δεν είναι 13η σύνταξη, ότι είναι εφάπαξ ποσό
και… ότι δε θα το ξανακάνουν!

Δε σταματά όμως εδώ η κατρακύλα.
Η κυβέρνηση, με βάση τις απαιτήσεις των δανειστών, συζητά
(μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές) την επέκταση
του «κόφτη» διαρκείας (όχι μόνο για το 2018) σε μισθούς και
συντάξεις, προκειμένου να διασφαλιστεί ο στόχος του πρωτο-
γενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ από το 2018 και μετά. 

Έχουμε λοιπόν τώρα και τον «κόφτη», που σημαίνει ότι θα παίρ-
νονται αυτόματα μέτρα (μαζί με όσα έχουν ήδη υπογραφεί), αν
υπάρχει απόκλιση μικρότερη ή ίση από το ποσοστό του ΑΕΠ
που έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές. Τέλος, στις τελευταίες
μέρες του 2016 στάλθηκαν τρεις εφαρμοστικές εγκύκλιοι για
να υλοποιηθεί ο αντιασφαλιστικός νόμος 4387/16.

Μιλάμε λοιπόν για αλλαγές στις εισφορές, στα όρια συνταξιο-
δότησης και στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για νέους
συνταξιούχους, που έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης
από 13.5.2016 και μετά.

Ξεκαθαρίζεται ακόμη ρητά ότι μέχρι το Σεπτέμβρη του 2017 θα
επαναϋπολογιστούν όλες οι καταβαλλόμενες συντάξεις (αφορά
2,6 εκατ. περίπου συνταξιούχους). Τα ποσά που θα προκύψουν
πάνω από τις νέες, μικρότερες επαναϋπολογισμένες συντάξεις
θα ονομαστούν προσωπική διαφορά και θα αφαιρεθούν μετά
από το 2018 ή ίσως και άμεσα, όπως ζητά το ΔΝΤ. 

Για τις αυτοαπασχολούμενες, ελεύθερες επαγγελματίες, εργα-
ζόμενες με μπλοκάκι, δημόσιες υπαλλήλους, αυξάνονται οι
ασφαλιστικές εισφορές. Για δε τις αγρότισσες με συντάξεις κυ-
ριολεκτικά ψίχουλα, οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΓΑ τρι-
πλασιάζονται σταδιακά μέχρι το 2022. 

Αυξάνονται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους δεν
είχαν συμπληρώσει ως τις 19.8.2016 και τις δύο αθροιστικές
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ηλικία και εργάσιμα χρόνια). 

Όσο για τον τρόπο υπολογισμού των νέων συντάξεων με την
«εθνική» και την «ανταποδοτική» σύνταξη, η συντριπτική πλει-
οψηφία των συντάξεων θα είναι κάτω από τα 700 ευρώ (χωρίς

την εισφορά αλληλεγγύης και την εισφορά υγείας). Κι αυτό, γιατί
στο νέο σύστημα υπολογισμού της «ανταποδοτικής» σύνταξης,
δηλαδή του κομματιού εκείνου της σύνταξης που προέρχεται
από τις εισφορές του ασφαλισμένου με 35 και 40 χρόνια ασφά-
λισης, τα ποσά που θα αποδίδονται θα είναι 300 έως 500 ευρώ.
Με την προσθήκη της «εθνικής» σύνταξης, που θα κυμαίνεται
από 345 έως 384 ευρώ, η συντριπτική πλειοψηφία των συντά-
ξεων θα είναι 700 ευρώ! 

Αλλά και οι συντάξεις χηρείας δεν απέφυγαν το πετσόκομμα, μια
και η/ο δικαιούχος της σύνταξης θανάτου θα παίρνει τη σύνταξη
μειωμένη κατά 50%, ενώ στο παλιό σύστημα έπαιρνε το 70% της
σύνταξης του θανόντος. Όταν δε η/ο δικαιούχος της σύνταξης χη-
ρείας δεν έχει συμπληρώσει τα 55 έτη, τότε παίρνει τη σύνταξη
μόνο για τρία χρόνια. Μετά από την τριετία εξετάζεται αν συμπλή-
ρωσε τα 55 χρόνια και, αν αυτό συμβαίνει, παίρνει ξανά διά βίου
τη σύνταξη στα 67. Αν η/ο δικαιούχος έχει παιδιά ανήλικα ή μέχρι
24 ετών που σπουδάζουν, θα πάρει ξανά τη σύνταξη στα 67,
ακόμη κι αν δε συμπληρώσει μετά από την τριετία τα 55, αρκεί
να τα συμπληρώσει όταν τα παιδιά θα γίνουν 18 ή 24 (εφόσον
σπουδάζουν). Δηλαδή «ράβε-ξήλωνε κι όπου μπορείς κόψε»... 

Άλλωστε οι συντάξεις χηρείας, για θάνατο από 13.5.2016 και
μετά, θεωρούνται νέες συντάξεις και υπολογίζονται, όπως και
οι αναπηρικές, με βάση το νέο τρόπο («εθνική» - «ανταποδο-
τική», χωρίς προσωπική διαφορά). Έτσι, η/ο επιζών σύζυγος,
εφόσον πληρεί τις ηλικιακές προϋποθέσεις, θα λάβει, όχι το 50%
της σύνταξης του θανόντος, αλλά το 50% της νέας, μικρότερης
σύνταξης. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν και για τους αγρότες.

Όσο και να βαφτίζουν «το ψάρι κρέας», η αλήθεια δεν κρύβεται.
Η κυβέρνηση πέτυχε έναν από τους βασικούς στόχους της
στρατηγικής της ΕΕ για σταδιακή απόσυρση των κρατών-
μελών από τα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα και τη δημιουρ-
γία προϋποθέσεων για την παραπέρα επέκταση των Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης και των αμιγώς ιδιωτικών συστη-
μάτων των ασφαλιστικών εταιριών.

Οι εργαζόμενες και οι συνταξιούχοι, οι γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων όχι μόνο δεν πρέπει να μένουμε απαθείς μπροστά
σε όλες αυτές τις εξελίξεις, αλλά οφείλουμε να δώσουμε δυ-
ναμική απάντηση από τη σκοπιά των δικών μας συμφερόντων. 

H απάντηση είναι ο οργανωμένος αγώνας για να καλυφθούν
οι απώλειες, ν’ αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, να ικα-
νοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας. 
Απαιτούμε αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συν-
τάξεων στο ύψος που ήταν το 2009 και επαναφορά της 13ης και
14ης κύριας και επικουρικής σύνταξης. Κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων και των τριών μνημονίων, που μει-
ώνουν συντάξεις και παροχές. Διεκδικούμε τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης για τις μισθωτές, τις αγρότισσες, τις αυτοαπα-
σχολούμενες να μην ξεπερνούν τα 55 χρόνια και τα 50 αντί-
στοιχα για τις εργαζόμενες στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλ-
ματα (ΒΑΕ), καθώς και τα 60 χρόνια για τους άντρες και τα 55
για τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ.
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Η αξία των εμβολιασμών

Γιώτα Κατσιρούμπα
νοσηλεύτρια

Η εποχική γρίπη είναι ακόμη μια φορά στην επικαιρό-
τητα, όπως και το ζήτημα της αξίας των εμβολιασμών.
Παρουσιάζονται και στοιχεία από την προηγούμενη

χρονιά που επιβεβαιώνουν την προβληματική κατάσταση όσον
αφορά το σχετικά χαμηλό βαθμό της εμβολιαστικής κάλυψης
του πληθυσμού και ιδιαίτερα κατά του ιού της γρίπης και του
πνευμονιόκοκκου. Π.χ., τα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης
των ατόμων που ανήκουν στις λεγόμενες ομάδες υψηλού κιν-
δύνου φτάνει μόλις στο 20%-40%. Ως αποτέλεσμα της χαμηλής
εμβολιαστικής κάλυψης, πέρσι καταγράφηκαν 435 σοβαρά πε-
ριστατικά και 197 θάνατοι. 

Επίσης, την περίοδο 2015-2016 μόνο το 10,9% των επαγγελμα-
τιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία είχε εμβολιαστεί, στα Κέν-
τρα Υγείας το 24,3%, ενώ από τα 131 δημόσια νοσοκομεία μόνο

σε 7 η εμβολιαστική κάλυψη του προσωπικού ξεπέρασε το 50%.
Η χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη ιδιαίτερα των υγειονομικών
και γενικότερα του προσωπικού των μονάδων υγείας και της
πρόνοιας εκθέτει σε κινδύνους τόσο τους ίδιους και τις οικο-
γένειές τους, αλλά και τους ασθενείς που νοσηλεύονται ή επι-
σκέπτονται τις μονάδες υγείας και αυτούς που περιθάλπτονται
σε γηροκομεία, μονάδες για ΑμΕΑ κλπ. 

Σε χαμηλά επίπεδα εντοπίζεται και η εμβολιαστική κάλυψη των
γυναικών έναντι του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV),
παρόλο που έχει ενταχτεί στο υποχρεωτικό εθνικό πρόγραμμα
εμβολιασμού. Σύμφωνα με στοιχεία του Αρεταιείου Νοσοκο-
μείου, το ποσοστό φτάνει μόλις στο 40%. 

Πρόσφατα καταγράφηκε στη χώρα μας ο πρώτος θάνατος
ανεμβολίαστου βρέφους 50 ημερών από κοκκύτη. Αυτό θα
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μπορούσε ν’ αποφευχθεί εάν η μητέρα του βρέφους είχε εμ-
βολιαστεί στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ώστε να προφυ-
λάξει το νεογνό μέχρι το ίδιο να εμβολιαστεί. Πολλές γυναίκες
δεν είναι ενήμερες για το εμβόλιο, παρόλο που ο εμβολιασμός
συστήνεται με οδηγία ήδη από το 2013 σε όλες τις εγκύους. 

Από τους επιστήμονες τονίζεται ότι τα εμβόλια αποτελούν την
αποτελεσματικότερη «ασπίδα» για την πρόληψη και προστασία
της δημόσιας υγείας από λοιμώδη νοσήματα. Γενιές ολόκληρες
απαλλάχτηκαν από σοβαρές λοιμώδεις ασθένειες λόγω της συ-
στηματικής και εκτεταμένης χρήσης των κατάλληλων εμβολίων.
Ο κίνδυνος όμως ελλοχεύει από τη χαμηλή εμβολιαστική κά-
λυψη και μπορεί να σπάσει το «φράγμα» προστασίας που υπάρ-
χει σήμερα από τους εμβολιασμούς όλου του προηγούμενου
διαστήματος και να εμφανιστούν επιδημίες από λοιμώδη νοσή-
ματα όπως η ιλαρά, η φυματίωση, ο κοκκύτης, η μηνιγγίτιδα. 

Για το «αντιεμβολιαστικό κίνημα»
Τα τελευταία χρόνια, το λεγόμενο «αντιεμβολιαστικό κίνημα»
λειτουργεί ως «ανάχωμα» στην προσπάθεια να αυξηθεί το πο-
σοστό της εμβολιαστικής κάλυψης, αφού με τα επιχειρήματά
τους προκαλούν φόβο και αναστολές, δημιουργούν επιφυλά-
ξεις σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των
εμβολίων. Η τάση αμφισβήτησης για την ασφάλεια των εμβο-
λίων αποκτά μεγάλη έκταση λόγω και της χρήσης του διαδι-
κτύου, στο οποίο προσφεύγουν πολλοί γονείς για να «ενημε-
ρωθούν». Η ανεπαρκής ενημέρωση από το κράτος ή η απο-
σπασματική ενημέρωση που ανατίθεται σε διάφορες ΜΚΟ ενι-
σχύουν αυτήν την τάση. 

Το «αντιεμβολιαστικό κίνημα» αναπτύχθηκε μαζικά στις ΗΠΑ
τη δεκαετία του 1990. Υπήρξε μεγάλη επίδραση ιδιαίτερα μετά
από το 1998, που επιχειρήθηκε να συσχετιστεί το τριπλό εμβόλιο
Ιλαράς - Παρωτίτιδας - Ερυθράς (MMR) με τον αυτισμό. Αξιο-
ποιήθηκε μια δημοσίευση Βρετανού γιατρού σε επιστημονικό
περιοδικό που αποδείχτηκε ότι στηρίχτηκε σε χαλκευμένα στοι-
χεία, όπως και ότι συνολικά αυτή η ιστορία βασίστηκε σε ιδέα
που είχαν κάποιοι δικηγόροι προκειμένου να διεκδικηθούν
αποζημιώσεις από φαρμακευτικές εταιρίες για οικογένειες με
αυτιστικά παιδιά. Οι εκτεταμένες μελέτες που έγιναν δεν τεκ-
μηρίωσαν τη συσχέτιση αυτισμού - MMR. Αποκαλύφθηκε ότι
ο Βρετανός επιστήμονας ετοίμαζε να λανσάρει στην αγορά
δικής του έμπνευσης εμβόλιο, που θα αντικαθιστούσε το
«ένοχο MMR». Παρά την αποκάλυψη του «στησίματος» αυτής
της ιστορίας, τα «απόνερά της» δημιουργούν πρόβλημα έως
και σήμερα. Έτσι, υπάρχουν γονείς που παίρνουν το «ρίσκο»
και αρνούνται να εμβολιαστούν τόσο οι ίδιοι όσο και τα παιδιά
τους. Όμως αυτοί που δε θα εμβολιαστούν θέτουν σε κίνδυνο
όχι μόνο τον εαυτό τους, αλλά και τον περίγυρό τους, μεταφέ-
ροντας σε αυτόν τους ιούς. Ακόμα και αν οι ανεμβολίαστοι δεν
έχουν επίπτωση στην υγεία τους, μπορεί να «σκοτώσουν» άλ-
λους, πιο ευαίσθητους πληθυσμούς που θα έρθουν σε επαφή
μαζί τους. Αυτό επιβεβαιώνει ότι στα ζητήματα προστασίας της
δημόσιας υγείας πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα που την
προάγουν, αντιμετωπίζοντας τις «ατομικές» προτιμήσεις και
επιλογές που θέτουν σε κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο. 

Οι ευθύνες της πολιτικής της κυβέρνησης
Η κυβέρνηση αναπαράγει και καλλιεργεί συνεχώς την ατομική
ευθύνη και για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ περιο-
ρίζει την ευθύνη της στην προτροπή για την πραγματοποίηση
των εμβολιασμών. Με τον τρόπο αυτό, συγκαλύπτονται οι σο-
βαρές ευθύνες της για τα προβλήματα που δημιουργεί η πολι-
τική της και στη δημόσια υγεία, ενώ υπονομεύεται η εμβολια-
στική κάλυψη. Το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτική της για την
υποχρηματοδότηση της δημόσιας υγείας, των περικοπών, την
έλλειψη προσωπικού και υποδομών ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας. 

Την ίδια στιγμή, μεταφέρει τη δαπάνη από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό στον ΕΟΠΥΥ, δηλαδή στα ασφαλιστικά ταμεία. Διατηρεί
εκτός ασφαλιστικής κάλυψης εμβόλια, όπως για το μηνιγγιτι-
δόκοκκο τύπου Β, του οποίου η απαιτούμενη τριπλή δόση κο-
στίζει 600 ευρώ. Λόγω αυτού του κόστους και παρότι συστήνε-
ται από τους παιδιάτρους, υπάρχει μεγάλος αριθμός ανεμβο-
λίαστων παιδιών. Το εμβόλιο έναντι του ιού των ανθρώπινων
θηλωμάτων (HPV), από την 1 Γενάρη 2017 παύει να χορηγείται
δωρεάν στις ηλικιακές ομάδες 18-26 ετών και θα πρέπει να
πληρώνεται εξολοκλήρου απ’ όσες γυναίκες ανήκουν σε αυτήν
την ηλικιακή ομάδα. Για τα βρέφη κάτω των 6 μηνών, επειδή
δεν μπορούν να εμβολιαστούν έναντι της γρίπης, συστήνεται ο
εμβολιασμός όσων τα φροντίζουν ή βρίσκονται στο περιβάλλον
τους. Όμως το αντιγριπικό εμβόλιο δε χορηγείται δωρεάν στους
γονείς που είναι κάτω των 65 χρονών και δεν ανήκουν στις
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ομάδες «υψηλού κινδύνου». Μαζί με αυτά, οι οικογένειες υπο-
χρεώνονται να πληρώνουν την ιατρική επίσκεψη και τη συν-
ταγογράφηση, ενώ πολλές άλλες εξαναγκάζονται κυριολεκτικά
να «μεταναστεύουν» –με μεγάλο οικονομικό κόστος– για να εμ-
βολιαστούν οι ίδιοι και τα παιδιά τους. 

Η σχεδόν παντελής έλλειψη δημόσιου συστήματος Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας, εκτός των άλλων, ακυρώνει το κρίσιμο
ζήτημα της καταγραφής, της συστηματικής παρακολούθησης
και της οργάνωσης με ευθύνη του κράτους των εμβολιασμών
των παιδιών, ηλικιωμένων, ΑμΕΑ, χρονίως πασχόντων, γυναι-
κών, προσφύγων, μεταναστών κλπ. Η ανάθεση ενός όλο και
μεγαλύτερου μέρους των εμβολιασμών σε ένα συνονθύλευμα
ΜΚΟ, «εθελοντών», χορηγών κλπ., αποτελεί μέρος του προ-
βλήματος και όχι της λύσης του. 

Εμπόδιο λοιπόν για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού
δεν είναι μόνο οι πραγματικά επικίνδυνες απόψεις του «αντιεμ-
βολιαστικού κινήματος», αλλά και η αντιλαϊκή πολιτική της κυ-
βέρνησης στον τομέα της υγείας. Αυτή η πολιτική αφήνει
«χώρο» για να αναπτύσσονται και να επιδρούν αυτές οι από-
ψεις. Σε αυτήν την πολιτική οφείλεται ότι, παρά τις τεράστιες δυ-
νατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας και των υλικών
μέσων, καθώς και του μεγάλου σχετικά αριθμού υγειονομικών,
τα προβλήματα παραμένουν ή και επιδεινώνονται. 

Η θέση της ΟΓΕ
Το κράτος και οι φορείς του έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν την
ουσιαστική, ολοκληρωμένη, υπεύθυνη και συστηματική ενημέ-
ρωση για την αξία των εμβολιασμών. Η ενημέρωση να απευ-
θύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και να γίνεται στους τόπους
δουλειάς, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ, στους παιδι-
κούς σταθμούς, στους συλλόγους γονέων, στους οικισμούς των
αθίγγανων και των προσφύγων. Επίσης έχει την ευθύνη για την
πλήρη και καθολική εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού, ανά-
λογα με την ηλικία, το φύλο, την κατάσταση της υγείας, που απο-
τελεί κρίσιμο θέμα για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

Τα εμβόλια, όπως και κάθε επιστημονικό επίτευγμα, μπορούν
να αξιοποιηθούν για να βοηθήσουν στην πρόληψη προβλημά-
των της υγείας του λαού. Απορρίπτουμε λοιπόν τις απόψεις του
λεγόμενου «αντιεμβολιαστικού κινήματος». Αυτό δε σημαίνει
ότι, από τη στιγμή που τα εμβόλια και τα φάρμακα αποτελούν
πεδίο κερδοφορίας για την καπιταλιστική φαρμακοβιομηχανία
που τα παράγει, δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Κίνδυνοι είτε από τη
χρησιμοποίησή τους όταν δεν έχουν τηρηθεί όλοι οι κανόνες
που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά
τους είτε από τη δυσκολία των λαϊκών στρωμάτων να αξιοποι-
ήσουν τα εμβόλια και τα φάρμακα για οικονομικούς λόγους,
λόγω ελλιπούς ενημέρωσης κλπ. 

Αναγνωρίζουμε τη χρησιμότητα των εμβολίων και διεκδικούμε
τη δωρεάν και απρόσκοπτη αξιοποίησή τους απ’ όλους με αυ-
στηρά επιστημονικά κριτήρια και ταυτόχρονα ζητάμε να κατο-
χυρώνονται στην πράξη με ασφάλεια ως καθολικό κοινωνικό
δικαίωμα. 

Γι’ αυτό διεκδικούμε:
- Με ευθύνη του κράτους να εξασφαλιστεί η έγκαιρη, συνεχής

και υπεύθυνη ενημέρωση των γονιών, και συνολικά του πλη-
θυσμού, σχετικά με τον εμβολιασμό, με τους εξειδικευμένους
επιστήμονες και τους φορείς τους.

- Συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση σχετικά με τα εμβόλια
και την εμβολιαστική κάλυψη όλων των υγειονομικών.

- Καταγραφή και παρακολούθηση των εμβολιαστικών αναγ-
κών, υποχρεωτικό και δωρεάν εμβολιασμό του πληθυσμού
από τις κρατικές μονάδες υγείας. Να σταματήσει ο εμβολια-
σμός να είναι ατομική ευθύνη.

- Εφοδιασμό των κρατικών μονάδων υγείας με επαρκή αριθμό
όλων των εμβολίων, με αποκλειστική ευθύνη και χρηματο-
δότηση του κράτους.

- Ανάπτυξη δημόσιων κέντρων υγείας με πλήρη εξοπλισμό και
στελέχωση, που θα καλύπτουν πανελλαδικά και τις εμβολια-
στικές ανάγκες όλου του πληθυσμού. Καμία απολύτως εμ-
πλοκή των ΜΚΟ στους εμβολιασμούς.

- Κρατικές κινητές μονάδες για τον εμβολιασμό κοινωνικών
ομάδων όπως πρόσφυγες - μετανάστες, Ρομά, ηλικιωμένοι,
ΑμΕΑ κλπ.

- Ένταξη στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού όλων των εμβο-
λίων που είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα ασφαλή και απο-
τελεσματικά. Να παρέχονται σε όλους δωρεάν, με αυστηρά
και μόνο επιστημονικά κριτήρια.

- Η αποζημίωση όλων των εμβολίων να γίνεται με δαπάνες του
κρατικού προϋπολογισμού και όχι των ασφαλιστικών ταμείων.

Ο Σύλλογος Γυναικών Νίκαιας προσφέρει στην ΟΓΕ, αντί στε-
φάνου, 30€ στη μνήμη της Άννας Ζορμπαΐδου, που έφυγε πρό-
σφατα από τη ζωή. Η συναγωνίστρια Άννα ήταν από τα ιδρυ-
τικά μέλη του Συλλόγου μας και υπήρξε παράδειγμα για όλες
εμάς, για την αγωνιστικότητα της, το ήθος και τη στάση ζωής
της. Θα τη θυμόμαστε!

•••
Ο Σύλλογος Γυναικών Κορυδαλλού προσφέρει στην ΟΓΕ, αντί
στεφάνου, 30€ στη μνήμη της συναγωνίστριάς μας Γεωργίας
Οικονόμου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η συναγωνί-
στρια Γεωργία ήταν πάνω από 20 χρόνια μέλος του συλλόγου
μας και τα περισσότερα από αυτά ήταν μέλος της διοίκησής
του. Στάθηκε μέχρι τελευταία στιγμή πιστή στο δίκαιο του
αγώνα μας, πάντα πρώτη, στην πρώτη γραμμή!

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ



27

Ρεπορτάζ

Τ ο κλαδικό Σωματείο των Εργαζόμενων Χρηματοπιστωτικού
Αττικής έχει καταγγείλει το γεγονός ότι η Τράπεζα Πειραιώς

«συμψηφίζει παράνομα το επίδομα τοκετού, που υποχρεούται
να καταβάλει με βάση την κλαδική ΣΣΕ, με τα νοσήλια που κατα-
βάλλει ο ΕΟΠΥΥ στα νοσοκομεία και τις μαιευτικές κλινικές». Οι
εργαζόμενες δικαιούνται, με βάση την κλαδική Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας, επίδομα τοκετού ύψους 1.557 ευρώ, που χορη-
γείται από τις τράπεζες με την προσκόμιση της ληξιαρχικής πρά-
ξης γεννήσεως. Μετά από καταγγελίες, η τράπεζα αφαιρεί τα νο-
σήλια που καταβάλλει στα μαιευτήρια ο ΕΟΠΥΥ από το ποσό που
υποχρεούται η ίδια να πληρώσει. Αποτέλεσμα της πρακτικής
αυτής είναι το επίδομα να καταβάλλεται «ψαλιδισμένο» κατά με-
ρικές εκατοντάδες ευρώ. Με βάση τις καταγγελίες, πραγματο-
ποιήθηκε την Τρίτη 10 Γενάρη εργατική διαφορά στην Επιθεώ-
ρηση Εργασίας. Οι εκπρόσωποι της τράπεζας επιβεβαίωσαν ότι
γίνεται συμψηφισμός του ποσού και υπερασπίστηκαν την πρα-
κτική αυτή, λέγοντας ότι «δεν είναι παράνομο». Και ενώ εμφανί-
στηκαν σίγουροι για τη... νομιμότητα της περικοπής του επιδό-
ματος, έσπευσαν να αμφισβητήσουν το κλαδικό συνδικάτο, ισχυ-
ριζόμενοι πως αναγνωρίζουν μόνο τα επιχειρησιακά σωματεία.
Σύμφωνα με καταγγελίες του σωματείου, η Τράπεζα Πειραιώς
κινείται στην κατεύθυνση της περικοπής του επιδόματος, ενώ το
ίδιο φαίνεται πως κάνουν και άλλες τράπεζες. Υπάρχουν καταγ-
γελίες ότι την ίδια πρακτική εφαρμόζει και η «Alpha Bank». 
Τη στήριξή της στο κλαδικό σωματείο και τις εργαζόμενες εξέ-

φρασε η ΟΓΕ με σχετική ανακοίνωση και με αντιπροσωπία της
Ομοσπονδίας που βρέθηκε στο πλευρό του σωματείου και των
εργαζόμενων, και στην Επιθεώρηση.

Για τη μη καταβολή του επιδόματος τοκετού
από την Τράπεζα Πειραιώς

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) καταγγέλλει
την Τράπεζα Πειραιώς η οποία, παρά τα προβλε-

πόμενα στην ισχύουσα κλαδική Συλλογική Σύμβαση Ερ-
γασίας, δεν καταβάλλει το ποσό που δικαιούνται ως επί-
δομα τοκετού σε εργαζόμενες μητέρες.
Για άλλη μια φορά η μητρότητα θεωρείται κόστος από την
εργοδοσία και θυσιάζεται στο βωμό της κερδοφορίας και
της ανταγωνιστικότητας. Οι αντιλαϊκές, αντεργατικές πο-
λιτικές της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που έφτασαν να κα-
ταργήσουν το επίδομα τοκετού που έδιναν τα ασφαλιστικά
ταμεία, λύνουν τα χέρια των τραπεζιτών, των βιομηχά-
νων, των μεγαλεμπόρων και των εφοπλιστών, για να εν-
τείνουν την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζόμενων
μητέρων. Τέτοια επίθεση είναι και η παράνομη περικοπή

του επιδόματος τοκετού που προβλέπεται και είναι υπο-
χρεωμένη να καταβάλλει η τράπεζα σύμφωνα με την
κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Συμπαραστεκόμαστε σε όλες τις εργαζόμενες που είναι
θύματα αυτής της πολιτικής, που τους στερεί το δικαίωμά
τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, στην προστασία της
μητρότητας, στο δημιουργικό ελεύθερο χρόνο. 

Θα βρεθούμε στο πλάι του Κλαδικού Σωματείου Χρημα-
τοπιστωτικού Αττικής, στη συζήτηση της καταγγελίας του
στην Επιθεώρηση Εργασίας στις 10.1.2017. 

Αθήνα, 4.1.2017
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Στο στόχαστρο των τραπεζών το επίδομα τοκετού
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Η αγρότισσα και η γυναίκα της υπαίθρου
μπροστά στους νέους αγώνες για την επιβίωση

της φτωχομεσαίας αγροτικής οικογένειας

Ειρήνη Χατζή
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Ε δώ και λίγες μέρες τα τρακτέρ άρχισαν να βγαίνουν σ’
όλη τη χώρα, «ζεσταίνοντας τις μηχανές» για το στήσιμο
ισχυρών μπλόκων από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη. Με

σημαντική πείρα, παρακαταθήκη απ’ όλους τους προηγούμε-
νους αγώνες της αγροτιάς, από τους κοινούς αγώνες αγροτών
εργατών, με αποφασιστικότητα και δυναμική, οι μικρομεσαίοι
αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στα
μέτρα του 3ου Μνημονίου και της νέας Κοινοτικής Αγροτικής
Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ, μέτρα που εφαρμόζονται σταδιακά εδώ
και χρόνια, επιταχύνοντας βέβαια τα τελευταία χρόνια, για να
μπορέσουν να υπηρετήσουν το σκοπό τους: Να επιταχύνουν τη
συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λίγα χέρια αγρο-
τοκαπιταλιστών, οδηγώντας τους πολλούς μικρούς και μεσαί-
ους αγρότες και αγρότισσες ακόμα πιο γρήγορα στο ξεκλήρι-
σμα, στη φτώχεια και την εξαθλίωση, όπως η νέα ΚΑΠ 2016-
2020 επιτάσσει.

Ξεκινώντας από τη φοροεπιδρομή, τα χαράτσια που έρχονται
το ένα μετά από το άλλο, τα χρέη που έχουν γίνει βουνό, οι αυ-
ξήσεις στον ΟΓΑ, τα ασφράγιστα βιβλιάρια, το πετσόκομμα των
ενισχύσεων, το μεγάλο κόστος παραγωγής, ο ΦΠΑ στα εφόδια

και τα μηχανήματα στο 24%, τα κόμιστρα στις μεταφορές, η
απούλητη και απλήρωτη παραγωγή, οι χαμηλές τιμές ακόμα
και κάτω του κόστους παραγωγής, που καθορίζουν οι εμπο-
ροβιομήχανοι, η παρακράτηση των ενισχύσεων από τράπεζες
και ενώσεις, τελειωμό δεν έχουν τα βάρη των αγροτών... Σε
όλα αυτά έρχεται και «δένει» το μέτρο του «κατά κύριο επάγ-
γελμα αγρότη» ως εργαλείο για την καταστροφή του. Δεν μπο-
ρεί να αντεπεξέλθει στα έξοδα, εγκαταλείπει σταδιακά τη φρον-
τίδα της παραγωγής. Αφήνεται στη λογική «ό,τι πάρουμε» και
έτσι ερημώνεται η γη. Τρέχει πίσω από το μεροκάματο. 

Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, που πρωτοστατεί και συντο-
νίζει τις κινητοποιήσεις με αιτήματα που είναι ζωτικής σημασίας
για τους μικρομεσαίους αγρότες, παλεύει ενάντια στην πολιτική
που τα δημιουργεί, τα πολλαπλασιάζει και τα οξύνει, αναδει-
κνύοντας την αναγκαιότητα μιας άλλης αγροτικής ανάπτυξης,
προς όφελος του λαού. Αυτά αποφασίστηκαν και επισημάνθη-
καν στις τελευταίες συναντήσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής
των Μπλόκων στη Νίκαια και στη Λάρισα.

Κομβικό σημείο σε αυτήν την υπόθεση, που βρίσκεται σε εξέ-
λιξη, είναι η αποφασιστική, μαζική, δυναμική και μαχητική πα-
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ρουσία γυναικών αγροτισσών, συμβοηθούντων μελών αγρο-
τικών νοικοκυριών που είτε εργάζονται εντατικά στα χωράφια,
στα θερμοκήπια,στις κτηνοτροφικές μονάδες, στο καΐκι μαζί με
το σύζυγό τους, είτε απασχολούνται εποχιακά σε κάθε φύσεως
αγροτική εργασία.

Όλες αυτές είναι γυναίκες, νέες σε ηλικία ή μεγαλύτερες, κο-
πέλες που τελείωσαν το σχολείο και βοηθούν με κάθε τρόπο
τη δουλειά στο χωράφι ή στην κτηνοτροφική μονάδα, όσες τε-
λείωσαν τις σπουδές τους και επέστρεψαν στο πατρικό τους για
να συμβάλουν με τις γνώσεις τους στην παραγωγή μέσα από
διάφορα προγράμματα. Γυναίκες που αποφάσισαν να δημιουρ-
γήσουν οικογένεια επιλέγοντας να ακολουθήσουν τον αγρότη
σύζυγο, που βρίσκονται πολλές φορές πολύ μακριά από κά-
ποιες «ευκαιρίες» και «ευκολίες» που μπορεί να παρέχει η με-
γάλη ή λίγο μικρότερη πόλη. «Ευκολίες» που αφορούν στοιχει-
ώδεις ανάγκες, όπως παιδεία, υγεία και πολιτισμό, δηλαδή
σχολεία στα χωριά, αγροτικά ιατρεία και Κέντρα Υγείας για στοι-
χειώδη υγειονομική προστασία και πρόληψη, η επαφή με κά-
ποια καλλιτεχνική πολιτιστική δραστηριότητα.

Οι μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες, αυτές με την κουτσουρε-
μένη σύνταξη του ΟΓΑ, που πέρασαν όλη τους τη ζωή στο αγρο-
τικό κτηνοτροφικό νοικοκυριό, που μεγάλωσαν τα παιδιά και
τώρα μεγαλώνουν και τα εγγόνια τους με ένα σωρό στερήσεις,
οι γεμάτες πείρα από δυσκολίες, ελλείψεις και στενοχώριες.
Αυτές λοιπόν οι γυναίκες, οι «ψημένες» στη δουλειά και στη
ζωή, οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου, διαθέτουν αντοχή
και ψυχική δύναμη, επιμονή, υπομονή και καρτερία και, αν κα-
ταλάβουν τη δύναμή τους και συνειδητοποιήσουν το δίκιο τους,
τίποτα δεν τις σταματά. 

Η αγροτική ζωή είναι δύσκολη και επιβαρύνει την υγεία της γυ-
ναίκας. Η καταπόνηση δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο το αν-
τικείμενο της αγροτικής εργασίας που κάνει, που της «τρώει»
κάμποσες ώρες μέσα σε ένα 24ωρο, και περισσότερο αν είναι
κτηνοτρόφος. Η καταπόνηση είναι πολύπλευρη και αφορά την
οργάνωση και τη διαχείριση του αγροτικού νοικοκυριού. Βα-
σική ευθύνη, που βαραίνει σχεδόν αποκλειστικά τις γυναίκες,
είναι το ατομικό νοικοκυριό, το μεγάλωμα και η ανατροφή των
παιδιών, η φροντίδα των ηλικιωμένων γονιών, των ατόμων με
ειδικές ανάγκες. Πολλές από αυτές, ηλικιωμένες πια, γέννησαν
στο σπίτι μόνες ή με τη βοήθεια κάποιας μαμής του χωριού…
αν υπήρχε. Θεωρούσαν λοιπόν αυτονόητο πως, με την εξέλιξη
της επιστήμης, θα ήταν και οι τελευταίες. Όμως πολλά Κέντρα
Υγείας στην ύπαιθρο και στην περιφέρεια, που θα μπορούσαν
κάλλιστα να παρακολουθούν την εξέλιξη μιας εγκυμοσύνης και
να είναι σε θέση να δέχονται γυναίκες για την ώρα του τοκετού,
υποβαθμίζονται ή κλείνουν τις μαιευτικές και παιδιατρικές κλι-
νικές, όπως στο νοσοκομείο στη Γουμένισσα του Κιλκίς, ή κλεί-
νουν εντελώς. Από την άλλη, ο προγεννητικός έλεγχος, η πα-
ρακολούθηση κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, ο τοκετός, η
περίθαλψη μάνας και παιδιού κοστίζουν για τη φτωχή αγροτική
οικογένεια. Μην ξεχνάμε άλλωστε πως, με την αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ, στα περισσότερα ζευγάρια

αγροτών μόνο ο ένας είναι ασφαλισμένος. 

Σήμερα, ηλικιωμένοι αγρότες μαζί με τις γυναίκες τους συνε-
χίζουν να καλλιεργούν, γιατί η σύνταξη δε φτάνει ούτε για τα
χάπια. Πριν 30 χρόνια, με 50 στρέμματα μπορούσες να μεγα-
λώσεις οικογένεια, να σπουδάσεις παιδιά, να χτίσεις σπίτι και
να δώσεις στα παιδιά σου κάτι για το ξεκίνημα της δική τους οι-
κογένειας. Σήμερα, με εκατοντάδες στρέμματα δεν μπορείς να
καλύψεις ούτε τις ασφαλιστικές εισφορές, ούτε τα έξοδα για τη
νέα καλλιεργητική περίοδο.

Οι γυναίκες της υπαίθρου έχουν ένα σωρό λόγους λοιπόν να
μπουν στον αγώνα, γιατί αυτός ο αγώνας είναι τόσο δικός τους
όσο δικά τους είναι τα προβλήματα και τα εμπόδια που συναν-
τούν στο μεγάλωμα των παιδιών τους στην κάλυψη των πολ-
λαπλάσιων και εξειδικευμένων αναγκών τους. Να παλέψουν
στο πλευρό του αγρότη συζύγου, γιου, αδελφού, όπως αγωνί-
ζονται και στην καθημερινότητα. 

Σε αυτές τις συνθήκες, οι γυναίκες της ΟΓΕ μπορούμε να ανα-
λάβουμε πρωτοβουλίες και να συμβάλουμε θετικά, ώστε πε-
ρισσότερες γυναίκες θαρρετά να μπουν στον αγώνα, ξεπερ-
νώντας εμπόδια και δυσκολίες που αντικειμενικά υπάρχουν
στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Δυσκολίες πρακτικές, αλλά
και λανθασμένες και στρεβλές αντιλήψεις για τη συμμετοχή των
γυναικών στους κοινωνικούς αγώνες, συντηρητικές και αναγ-
χρονιστικές απόψεις που είναι βαθιά ριζωμένες περισσότερο
στις επαρχιακες κοινωνίες.

Να πάμε στις γυναίκες στα χωριά, να τις συναντήσουμε στα σπί-
τια τους, έξω από το σχολείο που πάνε τα παιδιά τους, παντού.
Στην αρχή διστακτικά, ίσως να δυσκολευτούν ν’ ανοιχτούν.
Αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως έχουν μάθει να τα βγάζουν
πέρα μόνες τους. Πρέπει να τις εμπιστευτούμε για να μας εμ-
πιστευτούν και στο τέλος να βασιστούν στις δυνάμεις τους και
ν’ αναγνωρίσουν τη μεγαλύτερη, τη συλλογική δράση.

Ανεξάρτητα αν έχουμε ή όχι εκλεγμένες συναγωνίστριες στους
αγροτικούς συλλόγους, μπορούμε και πρέπει να καλέσουμε σε
κοινές συναντήσεις-συσκέψεις τα ΔΣ των αγροτικών συλλόγων
ή τις επιτροπές αγώνα της κάθε περιοχής. Από αυτές τις συ-
ναντήσεις να επιδιώξουμε να οργανώσουμε συνάντηση με τις
γυναίκες-μέλη του αγροτικού συλλόγου ή με τις γυναίκες-συ-
ζύγους των αγροτών. Να συντονίσουμε τα βήματά μας με αι-
τήματα που αφορούν το σύνολο της ζωής μιας αγροτικής οικο-
γένειας, να οργανώσουμε κοινές δράσεις, εκδηλώσεις. Μαζί
μπορούμε να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και όλο και περισσότε-
ρες γυναίκες να μπαίνουν στη δράση. Η εμπειρία λέει πως,
όπου οι γυναίκες της ΟΓΕ επισκέφτηκαν μπλόκα, εξέφρασαν
συμπαράσταση, αλλά και από την παρουσία μας στις συσκέψεις
της Πανελλαδικής Επιτροπής, δώσαμε δύναμη, συγκινήσαμε
και παρακινήσαμε τους συλλόγους αγροτών να δουν το θέμα
της συμμετοχής των γυναικών στην περιοχή τους πιο ζεστά σε
σχέση με το παρελθόν. Άλλωστε οι γυναίκες, οι ταγμένες να δί-
νουν ζωή, μόλις νιώσουν την αναγκαιότητα, μπαίνουν δυναμικά
στον αγώνα για ζωή με δικαιώματα, χωρίς δισταγμό.
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«Μαύρη» ζωή
για εργαζόμενους -
αυτοαπασχολούμενους

BLACK
FRIDAY

Η λεγόμενη «Black Friday» ξεκίνησε στις ΗΠΑ και στην
ουσία είναι η επόμενη μέρα της αμερικανικής γιορτής
των Ευχαριστιών, που λειτουργεί ως έναρξη της εμπο-

ρικής χριστουγεννιάτικης περιόδου. Ως εμπορικός θεσμός ξεκί-
νησε επίσημα το 1932, ωστόσο ως όρος υπάρχει πολύ νωρίτερα. 

Γιατί, όμως, λέγεται «Black»; Το 19ο αιώνα ο όρος χρησιμοποι-
ήθηκε πρώτη φορά στις ΗΠΑ, όταν το 1869 επενδυτές της Νέας
Υόρκης έχασαν τεράστια χρηματικά ποσά στο χρηματιστήριο.
Σχεδόν έναν αιώνα μετά, οι λιανέμποροι έδωσαν στον όρο θε-
τικό χαρακτήρα, καθώς στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60, όταν μια
επιχείρηση παρουσίαζε πλεόνασμα, λεγόταν «μαύρη», ενώ
όταν είχε έλλειμμα, «κόκκινη», γιατί συμπλήρωναν τα λογιστικά
βιβλία με τα αντίστοιχα μελάνια. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή,
ο όρος «Black Friday» χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά από
τροχονόμους στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ προκειμένου να πε-

ριγράψουν τη φριχτή κίνηση που είχε στους δρόμους εκείνη τη
μέρα εξαιτίας των εκπτώσεων και της έναρξης της χριστουγεν-
νιάτικης περιόδου. 

Από το 2008 ο θεσμός ξεκίνησε και στον Καναδά, ενώ πρό-
σφατα, μόλις το 2013, επεκτάθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο,
όπου ενίοτε διαρκεί ως και μία βδομάδα. Black Friday πραγ-
ματοποιείται, επίσης, στο Μεξικό, στη Ρουμανία, στην Ινδία, στη
Γαλλία, ενώ σε κάποιες χώρες διεξάγεται μόνο από ηλεκτρο-
νικά καταστήματα. Τα τελευταία χρόνια σε κάποιες χώρες έχει
κάνει την εμφάνισή της και η «Καφέ Πέμπτη» ως μέρα προ-εκ-
πτώσεων. Φέτος, έγινε και η πρώτη απόπειρα στην Ελλάδα.

Στελέχη πολυεθνικών μαρτυρούν ότι, για να έχει επιτυχία το
συγκεκριμένο «concept εκπτώσεων», θα πρέπει να εξασφαλί-
ζει τα εξής: Γιορτινή ατμόσφαιρα, δελεαστικές εκπτώσεις, ξε-
κάθαρη πληροφόρηση των καταναλωτών για το ποιες κατηγο-

Κωνσταντίνα Τσότρα
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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ρίες και πόσα τεμάχια προϊόντων θα συμμετέχουν στην προ-
σφορά κλπ., και φυσικά μεγάλο κέρδος για την επιχείρηση
παρά τις χαμηλές τιμές πώλησης των προϊόντων. Οι μεγάλες
εταιρίες μελετούν αυτές τις παραμέτρους και σχεδιάζουν τη
συγκεκριμένη μέρα μήνες πριν. Ειδικά επιτελεία ασχολούνται
με τις διαφημιστικές καμπάνιες, ψάχνουν συνεχώς νέους τρό-
πους να προσελκύσουν τους καταναλωτές. Σε μεγάλη αλυσίδα
στην Αθήνα μοίραζαν γλυκίσματα στις ουρές των ταμείων για
να κάνουν την αναμονή πιο ευχάριστη! 

«Μαύρη» ζωή για τους εμποροϋπάλληλους
και τους μικρομαγαζάτορες
Η άλλη όψη της πανηγυρικής ατμόσφαιρας της Black Friday
είναι οι σκηνές ακραίου καταναλωτικού κανιβαλισμού που
προωθούνται με κράχτη τις δήθεν τεράστιες εκπτώσεις. Στην
πράξη, βέβαια, οι περισσότερες προσφορές αποδεικνύονται
μάλλον παραπλανητικές αφού, σύμφωνα με ρεπορτάζ μεγά-
λων οικονομικών εφημερίδων όπως η Wall Street Journal, τις
ίδιες και καλύτερες τιμές βρίσκει κανείς και σε άλλες μέρες του
χρόνου. 

Οι αμερικανικές Black Fridays έχουν τη δική τους λίστα θυμά-
των. Εκατοντάδες τραυματίες από συμπλοκές μεταξύ κατανα-
λωτών, συμπλοκές με την αστυνομία, μέχρι και νεκροί. Πραγ-
ματικά «μαύρη» επέτειος αποδείχτηκε η Black Friday το 2008,
όταν πάνω από 2.000 ανυπόμονοι πελάτες εισέβαλαν σε υπο-
κατάστημα της αλυσίδας Wal-Mart στη Νέα Υόρκη, σπρώχνον-
τας επίμονα την είσοδο πέντε λεπτά πριν ανοίξει το κατάστημα
και ποδοπατώντας μέχρι θανάτου έναν 34χρονο υπάλληλο.
Όπως έχει καταγραφεί στα ρεπορτάζ της εποχής, οι πελάτες συ-
νέχισαν να πατάνε κυριολεκτικά επί πτωμάτων, ακόμα και
αφού είχαν καταφτάσει οι αστυνομικοί και το ασθενοφόρο για
να παραλάβει τον τραυματία –που εξέπνευσε κάτω από τις
σόλες του αφηνιασμένου πλήθους. Μέχρι και ιστοσελίδα με την
ονομασία «blackfridaydeathcount.com» που κάνει καταμέ-
τρηση των θυμάτων έχει αναρτηθεί στις ΗΠΑ...

Μπορεί να μην έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το επίπεδο, όμως
και στην Ελλάδα, όπως και παντού, οι εταιρίες στοχεύουν στο
«ελάχιστο εργασιακό κόστος», δηλαδή να βγάζουν τη δουλειά
με όσο το δυνατό λιγότερους εργαζόμενους. Σε αυτήν την κα-
τεύθυνση επεκτείνονται διαρκώς οι ευέλικτες μορφές εργα-
σίας, τα 4ωρα και 6ωρα. Η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε στα
χρόνια της κρίσης. Σύμφωνα με την Ελληνική Συνομοσπονδία
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), το 2013-2014 το 45%
των νέων θέσεων εργασίας στο εμπόριο ήταν μερικής απασχό-
λησης. Συνολικά, η μερική απασχόληση μεταξύ 2008-2015 αυ-
ξήθηκε σχεδόν 6% –οι 7 στους 10 είναι γυναίκες– ενώ η προ-
σωρινή απασχόληση στον κλάδο ξεπερνά το 7%, με ανοδικές
τάσεις ειδικά στη νεολαία. 

Στις μεγάλες, όμως, εταιρίες δεν αρκούν οι εργασιακές σχέσεις
- λάστιχο. Με νέους τρόπους επεκτείνουν ταυτόχρονα την ερ-
γάσιμη μέρα. Σε περιόδους όπως οι γιορτές, οι εργαζόμενοι
στην πλειοψηφία δουλεύουν 10ωρα και 12ωρα χωρίς ρεπό.

Φέτος, το εορταστικό ωράριο ξεκίνησε επίσημα στις 15 Δεκέμ-
βρη και περιλάμβανε δύο εργάσιμες Κυριακές. Είχε προηγηθεί
η εκπτωτική περίοδος του Νοέμβρη με άλλη μία Κυριακή. Ακο-
λούθησε η Black Friday, ενώ μετά από τις γιορτές ξεκίνησε νέα
εκπτωτική περίοδος, κατά την οποία οι εμποροϋπάλληλοι συ-
νεχίζουν να δουλεύουν κάτω από αντίστοιχες συνθήκες. Εδώ
εντάσσονται και πρωτοβουλίες τύπου «λευκές νύχτες», η άτυπη
κατάργηση αργιών όπως η Καθαρά Δευτέρα κ.ά.

Διόλου τυχαία, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, στο πλαίσιο
ελέγχων για την Black Friday, διαπίστωσε παραβάσεις που
αφορούσαν υπερωριακή απασχόληση και ζητήματα υγείας και
ασφάλειας των εργαζόμενων σε 21 επιχειρήσεις.

Και για τους μικρομαγαζάτορες, τους αυτοαπασχολούμενους,
η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Έρευνα της ΕΣΕΕ καταλήγει
στο συμπέρασμα «ότι οι καταναλωτές σε κεντρικές αγορές φά-
νηκαν να ήταν πιο έτοιμοι από τους καταστηματάρχες για τον ξε-
νόφερτο θεσμό που εμφανίστηκε στο ελληνικό λιανεμπόριο.
Λόγω των προωθητικών ενεργειών μεγάλων εμπορικών αλυ-
σίδων, η κίνηση της αγοράς ήταν αυξημένη … οι μεγάλες αλυ-
σίδες, με το βομβαρδισμό ενημέρωσης των καταναλωτών για
τις δελεαστικές προσφορές, στην ουσία “παρέσυραν” τα εμπορικά
καταστήματα και προχώρησαν αιφνιδίως σε προσφορές την τε-
λευταία στιγμή». Είναι, όμως, απλά θέμα έγκαιρου συντονισμού,
οργάνωσης και ενημέρωσης; Μάλλον όχι. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι την περίοδο 2008-2013 45 χιλιάδες αυτοαπασχολού-
μενοι έμποροι και μικρομαγαζάτορες έχασαν τη δουλειά τους,
ενώ η μεγάλη πλειοψηφία παλεύει για να εξασφαλίσει ένα με-
ροκάματο, που συχνά είναι χαμηλότερο και από του υπαλλήλου
του. Φαντάζει, λοιπόν, αδύνατο, να μπορέσουν αυτές οι μικρές
επιχειρήσεις να αντέξουν το κόστος για «καινοτόμες πρωτο-
βουλίες» σαν την Black Friday ή τις «λευκές νύχτες», δηλαδή
να δουλεύουν με εξαντλητικό ωράριο, χωρίς δυνατότητα για
περισσότερους υπαλλήλους, για πολυδάπανη διαφήμιση, για
τιμές κόστους ακόμα και σε προϊόντα στοκ κλπ.

Φυσικά, οι μεγαλοεπιχειρήσεις του εμπορίου δεν είναι μόνες
τους στην προσπάθεια να ξεζουμίσουν κι άλλο τους εργαζόμε-
νούς τους και να καταπνίξουν τους μικρούς επιχειρηματίες. Χα-
ρακτηριστικά, λίγες μέρες μετά από τη νεοεισαχθείσα Black Fri-
day, στη Βουλή συζητήθηκε νομοσχέδιο της συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για το παραπέρα ξήλωμα της κυριακάτικης αρ-
γίας, που αυξάνει τις εκπτωτικές μέρες του έτους από 20 σε 30,
ανοίγει το δρόμο για καταμερισμό τους σε περισσότερες από
δύο εκπτωτικές περιόδους και για άνοιγμα των καταστημάτων
ακόμα περισσότερες Κυριακές.

Η Black Friday μπορεί να είναι λοιπόν ένα πραγματικό πανηγύρι
για τα πολυκαταστήματα και τις αλυσίδες, είναι όμως πραγμα-
τικά μαύρη μέρα για τους χιλιάδες εργαζόμενους στο εμπόριο,
που δε βλέπουν ούτε ψίχουλο από τα εκατομμύρια που βγά-
ζουν οι εργοδότες τους αυτήν τη μέρα. Έρχεται συμπληρωμα-
τικά στους μισθούς-ψίχουλα, στην απληρωσιά, στις απολύσεις,
στο ωράριο-λάστιχο, στη δουλειά τις Κυριακές, να εξαθλιώσει
κι άλλο τις ζωές τους. 
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Νέα γυναίκα της λαϊκής οικογένειας,
φοιτήτρια στα ΑΕΙ -ΤΕΙ

Μια πορεία προς τη γνώση, την αμφισβήτηση, την ανατροπή
ή μια πορεία αιχμάλωτη στον ατομισμό, στην ψευδεπίγραφη αμφισβήτηση

και την υποταγή;

Η νέα κοπέλα, που καταφέρνει σήμερα να μπει στις
Σχολές των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, ξεκινά τη φοιτητική της
ζωή με όνειρα και προσδοκίες. Πιστεύει ότι το πτυχίο

που θα πάρει θα της εξασφαλίσει μια καλύτερη ζωή, ότι θα
ασχοληθεί με το αντικείμενο που διάλεξε και αγαπάει, θα μορ-
φωθεί, θα ανοίξει τους ορίζοντές της. Γι’ αυτά τα όνειρα, εξάλ-
λου, πέρασε τις χίλιες-δυο δυσκολίες, γι’ αυτό έκαναν τόσες
θυσίες εκείνη και η οικογένειά της. 

Η διάψευση των προσδοκιών
Με όλα αυτά τα όνειρα, αλλά και τους κόπους μέσα στη βαλίτσα
της, η νέα –φοιτήτρια πια– περνά τις πόρτες των Σχολών. Πίσω
από αυτές, η πραγματικότητα που συναντά είναι, κατά κανόνα,
πολύ διαφορετική από αυτήν που περίμενε, και συνήθως απο-
γοητευτική. 

Η αλήθεια είναι ότι η φοιτητική ζωή έχει από τη φύση της χα-
ρακτηριστικά που προσφέρουν δυνατότητες για να αναπτύξει
μια νέα κοπέλα την προσωπικότητά της. Ειδικά αν περάσει σε
μια άλλη πόλη (αν μπορέσει τελικά η οικογένεια να την στηρίξει
οικονομικά). Στήνει το φοιτητικό της νοικοκυριό, κάτι που της
δίνει μια αίσθηση ελευθερίας, ενώ παράλληλα καλείται να
λύσει και προβλήματα που πριν έλυνε η οικογένεια κι αυτό
συμβάλλει στην ωρίμανσή της. Ακόμα, η συναναστροφή με
τους συμφοιτητές της, η ανταλλαγή σκέψεων, εμπειριών, η δι-
εύρυνση του κύκλου της, συμβάλλουν στην κοινωνικοποίησή
της. Παράλληλα, η ενασχόληση με ένα αντικείμενο που την εν-
διαφέρει, η πρόσβαση σε μεγάλες βιβλιοθήκες είναι ικανά να
δημιουργήσουν μια διάθεση για πνευματική αναζήτηση και
καλλιέργεια. Ωστόσο, όλες αυτές οι δυνατότητες δεν είναι κα-
θόλου εύκολο να πραγματωθούν όταν συναντάς εμπόδια, στην
κυριολεξία σε κάθε σου βήμα.

Για παράδειγμα, όταν από την πρώτη μέρα που θα πατήσει το
πόδι της στη σχολή πολλές φορές δε χωράει καν να καθίσει
στην αίθουσα, θα χρειαστεί να καθίσει για 3 ώρες στα σκαλιά ή
και όρθια, ή ακόμα και να φύγει χωρίς να παρακολουθήσει καν
το μάθημα. Στη λέσχη θα περιμένει ώρα στην ουρά για ένα

Γεωργία Τριανταφύλλου
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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κακής ποιότητας φαγητό (με έμφαση στο ρύζι και τα μακαρόνια,
μη χαλάει και πολλά λεφτά ο εργολάβος της σίτισης), αν είναι
βέβαια στους τυχερούς που το δικαιούνται δωρεάν. Ύστερα αρ-
χίζουν να έρχονται οι πρώτοι λογαριασμοί, η ΔΕΗ, τα κοινόχρη-
στα, το πετρέλαιο. Άσε που στην πορεία θα βγουν και άλλα
έξοδα, για βιβλία, που πολύ λίγα είναι ακόμα δωρεάν, σημει-
ώσεις, υλικά για τα εργαστήρια, αναλώσιμα, εισιτήρια για το λε-
ωφορείο, το ΚΤΕΛ... Μπορεί ν’ αρχίσει και η πίεση από το σπίτι,
που στενάζει κι αυτό από τα βάρη, για να βρει μια δουλειά.
Ακόμα χειρότερα, πιέζεται να τα παρατήσει και να γυρίσει στο
σπίτι, να πηγαίνει μόνο στις εξεταστικές.

Φυσικά, ακόμα και αν διαλέξει το πρώτο και καταφέρει τελικά
να βρει δουλειά (διότι περί κατορθώματος πρόκειται σε αυτές
τις συνθήκες), η κατάσταση δεν είναι πολύ καλύτερη. Γιατί τι
κουράγιο μπορεί να έχει μια κοπέλα για να παρακολουθήσει ένα
μάθημα ή να διαβάσει, ύστερα από 10 ώρες ορθοστασία στο εμ-
πορικό ή κουβαλώντας το δίσκο στην καφετέρια; Και μάλιστα,
για το «υποκατώτατο» μεροκάματο, εννοείται χωρίς ένσημο και
από πάνω με συστάσεις να ντύνεται προκλητικά για να προσελ-
κύσει πελάτες, βγάζοντας και τα προσόντα της «στο δίσκο».

Από την άλλη, είναι και το ίδιο το περιεχόμενο των σπουδών,
το οποίο μακράν απέχει από το να εμπνέει ένα νέο παιδί να
γνωρίσει το αντικείμενό του σε βάθος, να διαμορφώνει ολο-
κληρωμένους και ολοκληρωμένες επιστήμονες. Η αντιεπιστη-
μονικότητα δίνει και παίρνει, ενώ οι γνώσεις που παρέχονται
είναι αποσπασματικές και ληξιπρόθεσμες, αυτές δηλαδή που
χρειάζονται άμεσα στην «αγορά εργασίας», όπως λένε. 

Όλες αυτές οι δυσκολίες, που, δυστυχώς, μια νέα κοπέλα τις
αντιλαμβάνεται σαν ατομική της ευθύνη, συμβάλλουν να κλεί-
νεται ακόμα περισσότερο στον εαυτό της, να χαράζει έναν προ-
σωπικό, μοναχικό δρόμο επιβίωσης, να δυσκολεύεται στις κοι-
νωνικές τις σχέσεις, στη σχέση της με το άλλο φύλο, να περνά
το χρόνο της κλεισμένη στο καβούκι της ή στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, «ξοδεύοντας» στην ουσία τα καλύτερά της χρόνια.

Η «εικονική πραγματικότητα» των ΑΕΙ-ΤΕΙ
Εδώ έρχεται το πανεπιστήμιο να της «δώσει τη λύση»! Πατών-
τας ακριβώς πάνω σε αυτήν την αντίληψη, ότι τα προβλήματα
είναι ατομική υπόθεση, καλλιεργεί αντιλήψεις που είναι πολύ
στη μόδα, όπως η «νεανική επιχειρηματικότητα και καινοτομία»
και το «αν είσαι καλή, θα πετύχεις». Τι λένε δηλαδή; Ότι αν πά-
ρεις το πτυχίο σου και είσαι πολύ καλή και κυρίως ανταγωνι-
στική στον κλάδο σου, θα «πιάσεις την καλή». Τι δε λένε; Ότι
ακόμα και αν είναι αλήθεια κάτι τέτοιο, αφορά ένα απειροελά-
χιστο ποσοστό των αποφοίτων, ενώ οι υπόλοιποι είναι καταδι-
κασμένοι στη ζωή-λάστιχο. Ενώ, παράλληλα, πρέπει να εξετά-
σει κανείς τι σημαίνει αυτό το «καλός». Καλός για ποιον; Καλός
επιστήμονας, που αναπτύσσει την επιστήμη του για το καλό της
κοινωνίας, ή καλός για την επιχείρηση που θα χρηματοδοτήσει
την έρευνα και θα αγοράσει τα αποτελέσματά της, οπότε θα πρέ-
πει και να την συμφέρουν;

Οι αντιλήψεις αυτές, μάλιστα, στοχεύουν ιδιαίτερα στις νέες φοι-

τήτριες και από μια ακόμη σκοπιά: Καλλιεργούν στρεβλές αντι-
λήψεις για το γυναικείο ζήτημα, που θέλουν τη γυναίκα ανταγω-
νιστική με τον άντρα, και όχι φυσικά με τις αιτίες που γενούν την
ανισοτιμία. Για παράδειγμα, δημοσιεύονται έρευνες που αποδει-
κνύουν ότι οι γυναίκες είναι καλύτερες φοιτήτριες από τους άν-
τρες, τελειώνουν νωρίτερα τις σπουδές κλπ. Προωθούν αυτόν
τον ανταγωνισμό με τα δικά τους κριτήρια... Για παράδειγμα, η
γυναίκα βιολόγος δε θα κληθεί να δουλέψει για τη δημιουργία
ενός σημαντικού φαρμάκου για την ανθρώπινη υγεία, αλλά για
τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής κρέμας ομορφιάς, η οποία
θα φέρει άμεσα κέρδη στην εταιρία και, μάλιστα, θα είναι πιο αν-
ταγωνιστική από τον άντρα συνάδελφό της, καθώς γνωρίζει κα-
λύτερα τις ανάγκες της γυναίκας... Αντίστοιχα, οι γυναίκες που
σπουδάζουν οικονομικά θα πρέπει να γίνουν πιο «σκληρά κα-
ρύδια» από τους άντρες στο ξεζούμισμα των εργαζόμενων για
να αποδειχτούν καλύτερες μάνατζερ, και πάει λέγοντας.

Όλες αυτές οι θεωρίες επηρεάζουν ιδιαίτερα τις νέες φοιτήτριες
που, λόγω μικρής κοινωνικής πείρας, τους είναι πιο δύσκολο
να καταλάβουν τη γυναικεία ανισοτιμία. Κάθονται στα ίδια
έδρανα με τους άντρες συμφοιτητές τους και συμμετέχουν ισό-
τιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ ακόμη δεν έχουν επι-
φορτιστεί με τα βάρη που πέφτουν στις πλάτες των γυναικών
μπαίνοντας στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία οικογένειας,
τη φροντίδα των παιδιών και του οικογενειακού νοικοκυριού.
Επομένως, είναι πιο ευάλωτες στις θεωρίες που προωθούν ότι
η ανισότητα της γυναίκας είναι γέννημα των αντιλήψεων των
αντρών, οδηγούμενες να βλέπουν τελικά ως αντίπαλο το σύ-
ζυγο, τον πατέρα, το συνάδελφο και όχι το σύστημα που γεννά
την ανισοτιμία τους, τη φτώχεια και την ανασφάλεια και για τις
ίδιες και τις οικογένειές τους. Απροετοίμαστες, «τσιμπάνε» σε
θεωρίες που αποθεώνουν τον ατομισμό, τον υποκειμενισμό
και τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. 

Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν στην απογοήτευση της νέας
γυναίκας, να θεωρήσει ότι δεν πετυχαίνει στις σπουδές και στη
δουλειά της γιατί δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις ή τις ικανό-
τητες, ότι είναι ζήτημα προσωπικής της αποτυχίας. Έτσι, προ-
σπαθεί να βρει τη διέξοδο κυνηγώντας να αποκτήσει ακόμα πε-
ρισσότερα χαρτιά και σεμινάρια, να γίνει ακόμα περισσότερο
λάστιχο για να τα προλάβει όλα. Να καταλήξει, δηλαδή, να χα-
ρίσει κάθε πλευρά της ζωής της για να ταιριάξει στα καλούπια
που της βάζουν οι εκμεταλλευτές του μόχθου της, προκειμένου
να κερδίζουν περισσότερο...  

Η ελπίδα στην πραγματική γνώση που δένεται με τον αγώνα
Απέναντι στα αδιέξοδα, που υψώνονται σαν τοίχος γύρω από
τη νέα της λαϊκής οικογένειας, που σπουδάζει, υπάρχουν όπλα,
εργαλεία, που μπορούν να ρίξουν αυτόν τον τοίχο. Είναι η επι-
στημονική γνώση, η αναζήτηση της αλήθειας, της κοινωνικής
εξέλιξης, η συνειδητοποίηση των βασικών υπαίτιων αυτής της
άθλιας πραγματικότητας. Το «υπερόπλο» όμως, η δύναμή της,
είναι η διεκδίκηση και ο οργανωμένος αγώνας, μέσα από τους
φοιτητικούς-σπουδαστικούς συλλόγους, το ριζοσπαστικό γυ-
ναικείο κίνημα, το ταξικό εργατικό κίνημα. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ:

«Σώμα και ταυτότητα»
Ρεπορτάζ από τη σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων

των Συλλόγων και Ομάδων της Αττικής

Μ ια αφορμή για επικοινωνία με τους χιλιάδες μαθη-
τές και μαθήτριες των Γυμνασίων, αλλά και με τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς, αποτελεί για την

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας η θεματική βδομάδα με τίτλο
«Σώμα και ταυτότητα», που υλοποιεί το υπουργείο Παιδείας
στα Γυμνάσια όλης της χώρας. Στόχος του υπουργείου, μέσα
από τη θεματική βδομάδα, είναι η «ενημέρωση και ευαισθητο-
ποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας» σε ζητήματα που
αφορούν τρεις βασικούς άξονες: Πρώτον, τη διατροφή και την
ποιότητα ζωής. Δεύτερον, την πρόληψη του εθισμού και των
εξαρτήσεων. Τρίτον, τις έμφυλες ταυτότητες. Οι Σύλλογοι και
οι Ομάδες της ΟΓΕ έχουν ήδη απευθυνθεί σε εκατοντάδες Γυ-
μνάσια, ζητώντας να συμπεριληφθούν στη θεματική βδομάδα
και συγκεκριμένα στην υποενότητα «Ανθρώπινα δικαιώματα
και δικαιώματα των γυναικών», που είναι ενταγμένη στον
άξονα «Έμφυλες Ταυτότητες».

Η διοργάνωση της θεματικής βδομάδας προβλέπει πως κάθε
σχολική μονάδα θα επιλέξει τις δράσεις που θα αναπτύξει, σε
καθέναν από τους τρεις άξο-
νες, και το χρονικό διάστημα
κατά το οποίο αυτές θα λά-
βουν χώρα. Θα επιλέξει
ακόμα τους εμπλεκόμενους
στις δραστηριότητες αυτές, οι
οποίοι δεν περιορίζονται στο
πλαίσιο της σχολικής κοινό-
τητας, δηλαδή σε εκπαιδευ-
τικούς, γονείς και μαθητές,
αλλά επεκτείνονται και σε
φορείς που υπάρχουν και
δρουν στις περιοχές που βρί-
σκεται κάθε σχολείο.

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες
απευθύνονται στα σχολεία,
εξηγώντας πως η ΟΓΕ απο-
τελεί σήμερα τη μεγαλύτερη
γυναικεία οργάνωση, με
Συλλόγους και Ομάδες σε
όλη τη χώρα, που συσπει-

ρώνουν μεγάλο αριθμό γυναικών. «Η δυναμική και αδιάλειπτη
σαραντάχρονη παρουσία της στο γυναικείο κίνημα περιλαμβάνει
πολύμορφες δράσεις, μία από τις οποίες είναι και η ενημέρωση
των μαθητριών και μαθητών όλων των σχολικών βαθμίδων για
το γυναικείο ζήτημα, το γυναικείο κίνημα, τα δικαιώματα της γυ-
ναίκας. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ διαθέτουν ήδη πλού-
σια πείρα από τη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων σε σχολι-
κές τάξεις», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επιστολή με την
οποία ζητούν από τα σχολεία να συμπεριληφθούν στις δραστη-
ριότητες που θα οργανώσουν στο πλαίσιο της θεματικής βδο-
μάδας.

Παρέμβαση με την οπτική
του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος...
Στη σύσκεψη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων και
Ομάδων όλης της Αττικής, που έγινε, συζητήθηκαν η παρέμ-
βασή τους μπροστά στη θεματική βδομάδα, το περιεχόμενο και
οι στόχοι που θέτει η ΟΓΕ σχετικά με τη συμμετοχή της σε αυτή.
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Στο επίκεντρο της θεματικής βδομάδας βρίσκεται η προσπά-
θεια να αλλάξουν «οι στάσεις και οι συμπεριφορές των προ-
εφήβων και εφήβων» σε σχέση με ορισμένα κοινωνικά ζητή-
ματα. Όπως υπογραμμίζει η ΟΓΕ, «ο αρχικός προσανατολισμός
στο Γυμνάσιο προκύπτει από το γεγονός ότι στην ηλικία της προ-
εφηβείας διαμορφώνονται πιο ισχυρές βάσεις απέναντι σε κρί-
σιμα ζητήματα, εν μέρει και μια πιο συστηματοποιημένη κοινω-
νική συμπεριφορά. Σε αυτήν την ηλικία, επίσης, τα παιδιά αρχί-
ζουν να διαμορφώνουν μια στάση επηρεαζόμενα συνολικά από
την κοινωνία, από διάφορους κοινωνικούς θεσμούς, όπως είναι
η οικογένεια, το σχολείο κλπ., μέσω της μίμησης των επιλογών
των μεγαλύτερων. Η στάση εκφράζει μια ορισμένη προδιάθεση,
μια επιλεκτική ετοιμότητα του ανθρώπου να ανταποκριθεί με
ορισμένο τρόπο απέναντι σε εξωτερικά ερεθίσματα.» Για παρά-
δειγμα, από τη μια, υπάρχει ο ατομικιστικός τρόπος ζωής, ο
ανταγωνισμός και, από την άλλη, η συλλογική κοινωνική
δράση, η αντίληψη που βλέπει τη δράση αυτή ως στοιχείο για
την ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων ανθρώπων.

Αντίστοιχα, διαφορετικές και αντιπαρατιθέμενες απόψεις
υπάρχουν και όσον αφορά τα αίτια της γυναικείας ανισοτιμίας,
φαινόμενο στο οποίο επικεντρώνεται η δράση της ΟΓΕ. Είναι
χαρακτηριστικές οι απόψεις που παρουσιάζουν την ανισότητα
της γυναίκας ως προϊόν των αντιλήψεων των αντρών, που θε-
ωρούν ότι οι αντιλήψεις, οι ιδέες, γεννούν τα κοινωνικά προ-
βλήματα και ανάμεσα σε αυτά και το γυναικείο. Τέτοιες από-
ψεις καταλήγουν ότι η γυναίκα πρέπει να βλέπει ανταγωνι-
στικά, τουλάχιστον στο επίπεδο των αντιλήψεων και της συμ-
περιφοράς, το σύζυγο, τον αδερφό, τον πατέρα, το συνάδελφο
και όχι το κοινωνικό σύστημα, δηλαδή τις οικονομικές σχέσεις,
τις σχέσεις ιδιοκτησίας που γέννησαν την ανισοτιμία της, τη
φτώχεια, την ανεργία, την ανασφάλεια για την ίδια και την οι-
κογένειά της. Στον αντίποδα, η ΟΓΕ δεν υποτιμά καθόλου το
κράτος, την εκπαίδευση, την Εκκλησία και τα θρησκευτικά
δόγματα, την κοινωνική πολιτική, κάθε παράγοντα που νομι-
μοποιεί τις ανισότητες στο πλαίσιο της κοινωνίας. Επισημαίνει,
όμως, ότι όλα αυτά δεν αναιρούν το γεγονός πως η πηγή της
γυναικείας ανισοτιμίας είναι η διαίρεση της κοινωνίας σε εκ-
μεταλλευτές και σε όσους υφίστανται την εκμετάλλευση.

...και επίκεντρο τα σύγχρονα δικαιώματα της γυναίκας
Στο επίκεντρο της παρέμβασής της η ΟΓΕ θέλει να θέσει, αν
είναι δυνατόν και μέσα στο πλαίσιο της θεματικής βδομάδας,
τα σύγχρονα δικαιώματα της γυναίκας στην εργασία, στη μη-
τρότητα, στο δημιουργικό ελεύθερο χρόνο. Γύρω από τον
άξονα αυτό σημειώνει: «Η πολύ μεγάλη αύξηση της παραγω-
γικότητας της εργασίας κάνει αναγκαία και ρεαλιστική τη συνο-
λική μείωση του εργάσιμου χρόνου με ταυτόχρονη άνοδο του
βιοτικού επιπέδου, μέσω αύξησης μισθών, βελτίωσης συνθη-
κών εργασίας και ζωής. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τον
ανταγωνισμό των επιχειρηματικών ομίλων σε παγκόσμιο επί-
πεδο και έτσι το θέμα “λύνεται” με μείωση του χρόνου εργασίας
και ταυτόχρονη μείωση των μισθών. Σε αυτήν τη βάρβαρη
πραγματικότητα προσπαθούν οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας

να εξοικειώσουν τη νεολαία, από τις πρώτες σχολικές τάξεις.»

Ακόμα, η ΟΓΕ επιδιώκει να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την
ιστορική - κοινωνική ρίζα της γυναικείας ανισοτιμίας. Να ανα-
δείξει ποιες γυναίκες υφίστανται σε μεγαλύτερο βαθμό την ανι-
σοτιμία αυτή, αλλά και να μιλήσει με τους μαθητές και τις μα-
θήτριες για το περιεχόμενο του αγώνα της για την ισοτιμία και
τη χειραφέτηση των γυναικών. Το ενδεχόμενο να συμπέσει η
διοργάνωση της θεματικής βδομάδας στα σχολεία με τον αγω-
νιστικό γιορτασμό της 8ης Μάρτη, Παγκόσμιας Μέρας της Γυ-
ναίκας, από την ΟΓΕ, μπορεί να δώσει ακόμα μεγαλύτερη
ώθηση στη σχετική συζήτηση και τις πρωτοβουλίες.

Παράλληλα, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες βρίσκονται σε επιφυ-
λακή ώστε να συμβάλουν στην απομόνωση αντιδραστικών
απόψεων για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία και την οι-
κογένεια, που είναι πιθανό να εκφραστούν με αφορμή τον
άξονα για τις «έμφυλες ταυτότητες».

Συνέχεια της δράσης του προηγούμενου διαστήματος
Στην κατεύθυνση αυτή, η ΟΓΕ ιεραρχεί ψηλά τα σχολεία με τα
οποία ήδη έχει επαφή και επικοινωνία. Για παράδειγμα, σε
πολλούς Συλλόγους και Ομάδες συμμετέχουν γυναίκες εκπαι-
δευτικοί και μητέρες παιδιών αντίστοιχων ηλικιών με τις ηλι-
κίες που απευθύνεται η θεματική βδομάδα. Ορισμένες από
αυτές συμμετέχουν παράλληλα σε συλλόγους εκπαιδευτικών
και γονιών. Σε ορισμένες γειτονιές υπάρχει συνεργασία, με
κοινές πρωτοβουλίες ανάμεσα σε ενώσεις και συλλόγους γο-
νέων, σε συλλόγους εκπαιδευτικών και το ριζοσπαστικό γυ-
ναικείο κίνημα. Σε άλλες περιπτώσεις οι Σύλλογοι και οι Ομά-
δες έχουν συμβολή στη λειτουργία των Λαϊκών Φροντιστη-
ρίων που οργανώνουν μια σειρά Λαϊκές Επιτροπές, με απο-
τέλεσμα να έχουν άμεση και σταθερή επαφή και επικοινωνία
με δεκάδες παιδιά όλων των τάξεων του Γυμνασίου και τους
γονείς τους.

Ήδη οργανώνονται ανοιχτά Διοικητικά Συμβούλια με αυτό το
θέμα, στα οποία προσκαλούνται να πάρουν μέρος οι γυναίκες
εκπαιδευτικοί που συσπειρώνονται σε Συλλόγους και Ομάδες,
οι νεότερες σε ηλικία γυναίκες, οι μητέρες.

Το επόμενο διάστημα οι Σύλλογοι και οι Ομάδες συνεχίζουν
τη δράση τους στην κατεύθυνση που αποφάσισαν στην πρό-
σφατη παναττική τους σύσκεψη: «Μας ενδιαφέρει ως ΟΓΕ να
παρέμβουμε δημιουργικά, με σχέδιο, στη συγκεκριμένη δρα-
στηριότητα για να παρουσιάσουμε σε εκπαιδευτικούς, γονείς,
μαθητές με τα δικά μας, με τα ταξικά γυαλιά μας, την ερμηνεία
τόσο σοβαρών κοινωνικών φαινομένων, όπως είναι το γυναι-
κείο ζήτημα. Έχουμε τη δυνατότητα, τις επεξεργασμένες θέσεις,
ώστε η θεματική βδομάδα στα Γυμνάσια να αποτελέσει δημι-
ουργική βδομάδα επικοινωνίας, γνωριμίας των Συλλόγων και
Ομάδων της ΟΓΕ με τους συλλόγους γονέων, εκπαιδευτικών,
με χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες των Γυμνασίων, ουσιαστι-
κής και άμεσης παρουσίας της ΟΓΕ μέσα στη σχολική τάξη.»
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T ο 2016 η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ βρήκε έναν ομο-
λογουμένως πρωτότυπο τρόπο να γιορτάσει την Παγ-
κόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυ-

ναικών… Άφησε απλήρωτους τους εργαζόμενους- εργαζόμε-
νες στους ξενώνες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης (ΕΚΚΑ) για κακοποιημένες γυναίκες θύματα trafficking.
Γεννήθηκε λοιπόν η ιδέα να αναδείξουμε ζητήματα όπως το
«προφίλ» της κακοποιημένης γυναίκας διαχρονικά, τις κοινω-
νικές και οικονομικές συνθήκες που ευνοούν την αύξηση των
περιστατικών βίας κατά των γυναικών σήμερα, την αύξηση χρη-
ματοδότησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και των ΜΚΟ σε
βάρος των κρατικών δομών πρόνοιας, καθώς και τα προβλή-
ματα όσων εργάζονται στον τομέα αυτό. 

Έτσι, λίγους μήνες αργότερα, γνωρίσαμε και συνομιλήσαμε
με έναν εργαζόμενο που έχει ζήσει από κοντά τα προβλήματα,
την αγωνία και τις δυσκολίες των γυναικών που δίνουν την
μάχη για να πατήσουν ξανά στα πόδια τους, αλλά και την απο-
γοήτευση από την ανεπάρκεια των δομών στις οποίες εργά-
ζεται. Λόγω της φύσης της εργασίας του και για λόγους δια-
φύλαξης του απορρήτου είμαστε υποχρεωμένοι να μη δημο-
σιεύσουμε το όνομα του. Όσα μας είπε βοηθούν να προσεγγί-
σουμε καλύτερα το μεγάλο αυτό πρόβλημα. 

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του ξενώνα για κακο-
ποιημένες γυναίκες στον οποίο εργάζεσαι; 
Η φιλοξενία και προστασία γυναικών που έχουν υποστεί βία
(σωματική, ψυχολογική, λεκτική), είναι θύματα εμπορίας,
άστεγες και αποτελούν μονογονεϊκές οικογένειες χωρίς υπο-
στηρικτικό περιβάλλον ή από περιβάλλον που αντιμετωπίζει
σοβαρές δυσκολίες κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως. Πα-
ρέχεται υποστήριξη από ειδικούς ψυχικής υγείας (κοινωνικοί
λειτουργοί, ψυχολόγοι) και υπάρχει προσωπικό σε 24ωρη
βάση για τη φροντίδα των γυναικών και των παιδιών τους. Η
ασφάλεια που προσφέρει ο ξενώνας είναι ο σημαντικότερος
λόγος που οι γυναίκες ζητούν φιλοξενία, μια και οι περισσότε-
ρες αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο για τη σωματική ακεραι-
ότητα και τη ζωή τους. Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά τους.
Στόχος είναι η αποκατάσταση των γυναικών, για την επανέν-
ταξή τους στην κοινότητα. Για το λόγο αυτό, γίνεται διασύνδεση
με άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΜΚΟ που μπορούν να συν-
δράμουν κατά περίπτωση. Ο ξενώνας παρέχει κατάλυμα, σί-
τιση και κάλυψη των βασικών αναγκών σε ένδυση και κάθε
είδους πρώτη ανάγκη. Το διάστημα φιλοξενίας είναι για λίγους

μήνες• όμως παρατείνεται αξιολογώντας τις ανάγκες και τις
ιδιαιτερότητες της γυναίκας, αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τις
δυσκολίες που υπάρχουν λόγω της κρίσης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Ερευνών για
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), οι 7 στις 10 γυναίκες
που απευθύνονται στις δομές για κακοποιημένες
γυναίκες είναι άνεργες μητέρες. Ποιες είναι οι οι-
κονομικές και κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις
οποίες ζουν οι γυναίκες - θύματα κακοποίησης; 
Ακριβές νούμερο δεν είναι εφικτό να σας δοθεί, λόγω του ότι
δεν έχει γίνει σχετική διερεύνηση στο συγκεκριμένο χώρο.
Ωστόσο, το νούμερο που δίνει το ΚΕΘΙ είναι αντιπροσωπευτικό
κατά τη γνώμη μου, καθώς σε αυτό αποτυπώνεται η γενική ει-

Συνέντευξη
Θεοδοσία Δαλμάρα

μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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κόνα που έχω για τις γυναίκες μέσα από την εργασία μου.
Εκτιμώ ότι οι άνεργες μητέρες είναι πιο ευάλωτες λόγω του
ότι είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα του παιδιού τους και
νιώθουν ανασφάλεια λόγω των συνθηκών που βιώνουν. Οι
περισσότερες γυναίκες ζουν υπό καθεστώς ελέγχου και δε-
χόμενες υποτιμητική συμπεριφορά σε κάθε επίπεδο. Στερούν-
ται την ελευθερία τους και ζουν απομονωμένες από την κοι-
νωνία, την οικογένεια καταγωγής και το φιλικό τους περιβάλ-
λον. Αρκετά συχνά, δεν έχουν στην κατοχή τους τα έγγραφα
ταυτοπροσωπίας. Συνήθως, τα έχει ο θύτης ή τα έχει κατα-
στρέψει. Κάποιες από τις γυναίκες εργάζονται υπό το καθε-
στώς μαύρης εργασίας και σε συνθήκες σοβαρής εκμετάλ-
λευσης. Η θυματοποίηση των γυναικών έχει να κάνει είτε με
πιθανή κακοποίηση από την οικογένεια καταγωγής ή με το
ρόλο που είχαν σε αυτή. Κατά συνέπεια, στην ενήλικη ζωή
τους πολύ εύκολα και ασυνείδητα διατηρούν το ρόλο αυτό,
γιατί τον γνωρίζουν. Οι συνθήκες βίας με το σύντροφό τους
στις οποίες ζουν συμβάλλουν ώστε η θυματοποίηση αυτή να
παγιώνεται και να συντηρείται.

Πώς έχει επηρεάσει η οικονομική κρίση τα περι-
στατικά βίας κατά των γυναικών; Έχεις εντοπίσει
διαφορές, και ποιες είναι αυτές;
Η οικονομική κρίση επηρεάζει, όπως γνωρίζουμε όλοι, τις
ευάλωτες ομάδες και κυρίως τις γυναίκες, οι οποίες σε κάθε
κοινωνία και κυρίως στο παρελθόν υφίσταντο στέρηση ή κα-
ταπάτηση των δικαιωμάτων τους. Η βία σε βάρος των γυναι-
κών είναι πιο έντονη σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Η οι-
κονομική κρίση επηρεάζει τις σχέσεις στην οικογένεια και στο
ζευγάρι. Θεωρώ ότι πριν την κρίση οι γυναίκες έπαιρναν πιο
εύκολα την απόφαση να φύγουν από μια βίαιη σχέση, καθώς
υπήρχαν περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική αποκα-
τάσταση και οι υπηρεσίες πρόσφεραν περισσότερες παροχές
σε κάθε πολίτη. Η οικονομική κρίση επηρέασε, πιστεύω, τις
γυναίκες που θα ήθελαν να φύγουν από το σύντροφο που τις
κακοποιεί και εκτιμώ ότι σε αυτό καθοριστικό ρόλο είχε η χα-
μηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι δημόσιες
υπηρεσίες τα τελευταία χρόνια. Μια γυναίκα που υφίσταται
βία θα απευθυνθεί σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και μέσω
αυτών θα παραπεμφθεί για να λάβει την αναγκαία υποστήριξη
από ειδικούς. Ωστόσο, απαιτείται εμπλοκή και άλλων φορέων
για θέματα όπως η δωρεάν νομική βοήθεια, η οποία είναι ση-
μαντική για την ασφάλεια και την προστασία των γυναικών
και των παιδιών τους. Ακόμη, η έλλειψη συντονισμού εκ μέ-
ρους των υπηρεσιών και ευαισθητοποίησης των αστυνομι-
κών αρχών που καλούνται να παρέμβουν σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης είναι φαινόμενα που παρατηρούνται εδώ
και χρόνια. Αν και γίνονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση
αυτών των δυσκολιών, η οικονομική κρίση και η τάση που
παρατηρείται να καλύπτονται οι ανάγκες με το χαμηλότερο
δυνατό κόστος έχει συνέπειες. Παρατηρείται συχνά μια γυ-
ναίκα να επιστρέφει στο θύτη επειδή νιώθει ματαιωμένη από
τις προοπτικές που έχει για την αποκατάστασή της, χωρίς
όμως να είναι πάντα ο κύριος λόγος που αυτό συμβαίνει. 

Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Μνημονίου που
υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι δαπά-
νες της πρόνοιας περικόπτονται κατά 50%, δηλαδή
900 εκατομμύρια ευρώ. Πώς αυτό επηρεάζει τα ερ-
γασιακά σας δικαιώματα και την αποτελεσματικό-
τητα της υπηρεσίας που προσφέρεται στις γυναί-
κες που απευθύνονται σε εσάς; 
Δεν υπάρχει θεσμοθετημένο πλαίσιο όσον αφορά τη συντονι-
σμένη βοήθεια προς τις κακοποιημένες γυναίκες από τις υπη-
ρεσίες, και το επισημαίνω αυτό γιατί εκτιμώ ότι είναι σημαν-
τικό. Σε κάποια θέματα έχουν υπάρξει αλλαγές μετά από χρο-
νοβόρες προσπάθειες των εργαζόμενων στις δομές. Η περι-
κοπή όμως των δαπανών επηρεάζει τις παροχές προς τις γυ-
ναίκες σε πολλά επίπεδα, καθώς για κάποιες ανάγκες τους
απαιτούνται χρήματα, τα οποία όμως εξοικονομούνται με δυ-
σκολία και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό μπορεί να μη συμβεί.
Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στη βοήθεια που προσφέρεται,
όπως και στη σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται ανάμεσα
στη γυναίκα και τους εργαζόμενους. Η εμπιστοσύνη αυτή μπο-
ρεί να διαρραγεί πολύ εύκολα όταν οι βασικοί στόχοι που
έχουν τεθεί ανάμεσα σε έναν εργαζόμενο και μια γυναίκα δεν
επιτευχθούν. Η γυναίκα συχνά μεταθέτει την ευθύνη στο πρό-
σωπο του εργαζόμενου και εκείνος εγκλωβίζεται ανάμεσα σε
αυτό που ζητείται από τη διοίκηση της υπηρεσίας και σε αυτό
που πίστευε ότι θα μπορούσε να προσφέρει και τελικά δεν το
έκανε. Αρκετές φορές οι γυναίκες έχουν άλλη εικόνα από τους
εργαζόμενους των άλλων υπηρεσιών για τις παροχές που δι-
καιούνται και συχνά απογοητεύονται. 

Ποια η γνώμη σας για την ανάθεση της αρωγής κα-
κοποιημένων γυναικών σε διάφορες «φιλανθρωπι-
κές οργανώσεις», ΜΚΟ ή προγράμματα που χρη-
ματοδοτούνται περιστασιακά από το ΕΣΠΑ κλπ.;
Ποιος πρέπει να έχει την ευθύνη γι’ αυτές τις υπη-
ρεσίες και πώς πρέπει να είναι οργανωμένες; 
Τα τελευταία χρόνια ένα σημαντικό μέρος προνοιακών παρο-
χών προσφέρεται δωρεάν από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου που επιχορηγούνται από το κράτος ή ευρωπαϊκά προ-
γράμματα. Ταυτόχρονα όμως παρατηρείται μείωση στο αν-
θρώπινο δυναμικό σε δημόσιες υπηρεσίες που καλύπτουν ση-
μαντικές ανάγκες για τους πολίτες. Επιπλέον, η χαμηλή ποι-
ότητα των υπηρεσιών από τους δημόσιους φορείς λόγω των
περικοπών και της αυστηρής κατανομής των πόρων είναι μια
πραγματικότητα. Προσωπικά απορώ για ποιους λόγους το
κράτος αποφασίζει την αύξηση των επιχορηγήσεων σε ΜΚΟ,
αντί να ενισχύσει την ποιότητα στις παροχές των δημόσιων φο-
ρέων και την πρόσληψη προσωπικού στις προνοιακές δομές.
Θεωρώ ότι, αν συνεχιστεί αυτή η πρακτική, θα περιοριστεί η
ευθύνη της πολιτείας προς τον πολίτη. Ακόμη, πιστεύω ότι το
έργο των προνοιακών δομών ιδιωτικού δικαίου στηρίζεται σε
μεγάλο βαθμό στις κρατικές επιχορηγήσεις και αρκετά συχνά,
όταν αυτές παύουν, ολοκληρώνεται-σταματάει και το έργο. Αν-
τίθετα, οι δημόσιες δομές χαρακτηρίζονται από συνέχεια για
το έργο που προσφέρουν. 
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Η διαπάλη της ΟΓΕ με τις αντιδραστικές,
αντιεπιστημονικές θεωρίες για το φύλο

Γ υναίκα δε γεννιέσαι, γίνεσαι». Πολλοί είναι αυτοί, γυναί-
κες και άντρες, που έχουν υπόψη τους τη συγκεκριμένη
φράση, ακόμα κι αν δεν έχουν διαβάσει το έργο στο

οποίο την διατύπωσε, κάποιες δεκαετίες πριν, η Σιμόν Ντε
Μποβουάρ. Την έχουν δει στις αφίσες που γέμισαν πολυσύ-
χναστα σημεία της Αθήνας, με αφορμή τις περσινές εκδηλώ-
σεις του «Athens Pride». Την έχουν διαβάσει σε δεκάδες δη-
μοσιεύματα εφημερίδων και ιστοσελίδων. Δίπλα σε αυτή και
μια ακόμα: «Άντρας δε γεννιέσαι, γίνεσαι.» Αυτό ήταν το άλλο
μέρος του δίπτυχου με το οποίο σηματοδοτήθηκε το περιεχό-
μενο των εκδηλώσεων. Τι σημαίνουν όμως τα παραπάνω;
Όπως εξηγούν οι ίδιοι οι διοργανωτές, το μήνυμα που θέλησαν
να στείλουν είναι πως «τα φύλα δεν είναι αυθύπαρκτα φυσικά ή
βιολογικά. Τα φύλα δεν είναι μόνο “άντρας” και “γυναίκα” και η
ταυτότητα φύλου δεν έχει να κάνει με τις ανατομίες και το φύλο
που μας αποδίδεται κατά τη γέννηση».

Με άλλα λόγια, το φύλο καθενός και καθεμιάς μας δεν είναι ένα
φυσικό, ένα βιολογικό δεδομένο. Όσο γι’ αυτούς που θα βια-
στούν να απαντήσουν στο ερώτημα αν ένα συγκεκριμένο άτομο
είναι γυναίκα ή άντρας, μάλλον θα κάνουν... λάθος. Για να δοθεί
απάντηση στο ερώτημα, πρέπει πρώτα να απαντήσει το ίδιο το
άτομο αν «νιώθει», αν «αισθάνεται» να ανήκει στο ένα ή το άλλο
φύλο. Αφήστε που δεν είναι απαραίτητο η όποια απάντηση να...
περιοριστεί σε μια από τις δύο επιλογές, αφού μπορεί να «αυ-
τοπροσδιοριστεί» με κάποιον άλλο, διαφορετικό, «έμφυλο» ή
ακόμα και «άφυλο» προσδιορισμό.

Μπορεί ο ανορθολογισμός και ο παραλογισμός να είναι, του-
λάχιστον στα δικά μας αφτιά και μάτια, προφανής. Ωστόσο, θα
ήταν λάθος να βιαστούμε να χαρακτηρίσουμε απόψεις όπως οι
παραπάνω «εκκεντρικές» ή «αιρετικές» και να προσδιορίσουμε
με ανάλογο τρόπο τους φορείς και τους εκφραστές τους. Τις
ίδιες θέσεις –αν όχι και τις ίδιες λέξεις– μπορούμε να τις ακού-
σουμε να εκφράζονται από τα πιο «επίσημα» χείλη, όπως από
την ΕΕ και από μια σειρά κυβερνήσεις. Τις βλέπουμε να παίρ-
νουν τη μορφή νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων. «Το
φύλο που μας αποδίδεται επισήμως κατά τη γέννησή μας (αγόρι
ή κορίτσι) εξαρτάται από τα σωματικά μας χαρακτηριστικά. Είναι
όμως πιθανό να μην ταιριάζει με την ταυτότητα του φύλου μας –
δηλαδή με τον τρόπο που αισθανόμαστε και σκεφτόμαστε γι’
αυτό.» Το συγκεκριμένο απόσπασμα, για παράδειγμα, δεν προ-

έρχεται από κάλεσμα στις εκδηλώσεις του «Αthens Pride»,
αλλά από έντυπο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων
της Ευρωπαϊκής Ενωσης (FRA).

Από τη θεωρία στην πράξη
Η διάκριση του «βιολογικού φύλου» από το «κοινωνικό φύλο»
δεν αφορά μόνο θεωρητικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις,
αλλά βρίσκει πρακτική έκφραση σε νομοθετικές ρυθμίσεις και
διατάξεις. Στο φόντο αυτό, πρέπει να θέσουμε και να απαντή-
σουμε ένα ακόμα σημαντικό ερώτημα. Πρόκειται τελικά για ένα
ζήτημα που απευθύνεται σε ένα ακροατήριο περιορισμένο ή
«ιδιαίτερο»; Μια ματιά στη συζήτηση που ξεδιπλώνεται γύρω
από τον άξονα του «κοινωνικού φύλου», της «ταυτότητας
φύλου» και πάει λέγοντας, δείχνει πως η συζήτηση αυτή απευ-
θύνεται –ή τουλάχιστον έχει στόχο να απευθυνθεί– στα αφτιά,
στο μυαλό, στον τρόπο σκέψης ενός πολύ ευρύτερου κοινού.
Ενός κοινού που περιλαμβάνει και τις γυναίκες στις οποίες είναι
προσανατολισμένη η δράση των Συλλόγων και των Ομάδων
της ΟΓΕ. Δηλαδή τις εργαζόμενες και τις άνεργες γυναίκες
όλων των ηλικιών, ακόμα περισσότερο τις νέες σε ηλικία γυ-
ναίκες, τις φοιτήτριες και τις σπουδάστριες. Η ίδια η εμπειρία
μας δείχνει πόσο εύκολα πέφτουμε πάνω στα ζητήματα αυτά,
ξεφυλλίζοντας ένα περιοδικό ή μια εφημερίδα, διαβάζοντας μια
ιστοσελίδα, παρακολουθώντας μια ταινία, συμμετέχοντας σε
μια συζήτηση στο φιλικό μας περιβάλλον.

Πριν έναν περίπου χρόνο πήραμε μια «πρώτη γεύση» για το
κουβάρι που ξετυλίγεται γύρω από το θέμα αυτό, με αφορμή
την κατάθεση από την κυβέρνηση και την ψήφιση του νόμου
που επέκτεινε το Σύμφωνο Συμβίωσης στις περιπτώσεις των
ομόφυλων ζευγαριών. Η προσπάθεια της Ομοσπονδίας, των
Συλλόγων και των Ομάδων της, να θέσουν στις γυναίκες τον
προβληματισμό γύρω από τις θεωρίες για το φύλο και τους στό-
χους που υπηρετούν αποτελεί σημαντική πείρα.

Κοινό περίγραμμα
Κοινή αφετηρία των αντιλήψεων που αναπαράγονται και δια-
δίδονται γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ο διαχωρι-
σμός ανάμεσα στο «βιολογικό» και το «κοινωνικό» φύλο. Στο
πλαίσιο των θεωριών αυτών, το φύλο δεν αντιπροσωπεύει μια
σταθερή, βιολογική ιδιότητα. Γίνεται αντιληπτό ως μια «κοινω-

Ευτυχία Χαϊντούτη
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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νική κατασκευή», ως ένας «ρόλος». Αντίστοιχα, η ομαδοποίηση
και ο διαχωρισμός με βάση το φύλο, οι κατηγορίες δηλαδή άν-
τρας και γυναίκα, αντιμετωπίζονται ως κοινωνικά και γλωσσικά
κατασκευασμένες και όχι ως βιολογικά προσδιορισμένες. Στη
βάση αυτή, η άποψη πως κάθε άνθρωπος ανήκει, με τρόπο φυ-
σικό και αναπότρεπτο, σε ένα φύλο, όπως και η αντίληψη ότι
υπάρχουν δύο μόνο φύλα σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους,
δε θεωρούνται παρά μια «ψευδής διχοτόμηση», μια πλάνη.

Από την παραπάνω αφετηρία, καταλήγουν σε ανάλογα συμπε-
ράσματα για τις αιτίες της καταπίεσης. Η «επιβολή» αντρικών και
γυναικείων ταυτοτήτων, οι «έμφυλες κανονιστικές αρχές», η
«κανονικότητα» της ετεροφυλοφιλίας, υποδεικνύονται ως αίτια
της φυλετικής καταπίεσης. Αυτό που προβάλλεται τελικά ως
ζητούμενο είναι η χειραφέτηση του «κοινωνικού» φύλου από
το «βιολογικό» φύλο. Δηλαδή η «αντίσταση» στις επιβεβλημέ-
νες αντρικές και γυναικείες ταυτότητες, η άρνηση κάθε «ταμ-
πέλας» φύλου, η απόρριψη του «καλουπιού» της ετεροφυλο-
φυλίας, η εναντίωση στις «καταπιεστικές κανονιστικές αρχές»
και τους κανόνες της σεξουαλικότητας. Μέσα από τα παρα-
πάνω, υποτίθεται πως το άτομο μπορεί να διαφύγει από τα στε-
ρεότυπα προς το ιδανικό του αυτοπροσδιορισμού και του σχη-
ματισμού μιας ταυτότητας τελείως προσωπικής.

Απαντάμε με πλατιά συζήτηση
και περισσότερες πρωτοβουλίες
Η «αυτοδιάθεση» και ο «αυτοπροσδιορισμός», το μεμονωμένο
«ελεύθερο» άτομο, η «απροσδιόριστη» υποκειμενικότητα, η
«αυτοδιάθεση» του σώματος, όλα αυτά που κλίνουν με έμφαση
σε όλες τις πτώσεις οι υποστηρικτές των παραπάνω θεωριών,

εκφράζουν την αποθέωση της ατομικότητας. Διαστρεβλώνουν
το γεγονός ότι η συνείδηση χτίζεται πάνω στη βάση της φυσικής
και κοινωνικο-οικονομικής πραγματικότητας, ότι οι σχέσεις των
δύο φύλων και οι κοινωνικές αντιλήψεις γι’ αυτές αντανακλούν
τις σχέσεις παραγωγής. Στην πραγματικότητα, στην ατομική επι-
λογή επιδρά το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο, το οποίο σε μι-
κρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό την επηρεάζει. Εξάλλου η διά-
δοση των θεωριών του φύλου, των σχετικών απόψεων και
ενός αντίστοιχου τρόπου ζωής είναι κι αυτό ένα σημείο των ση-
μερινών καιρών.

Για τις γυναίκες που συμμετέχουμε στο ριζοσπαστικό γυναικείο
κίνημα, στη συλλογική δράση και τον οργανωμένο αγώνα, δεν
πρέπει να αποτελεί έκπληξη ο καταιγισμός από τέτοιες θεωρίες,
απόψεις και ιδεολογήματα. Το έδαφος για τη διάδοσή τους είναι
πρόσφορο. Το καλλιεργούν συστηματικά η λογική της «ατομι-
κής λύσης» και η συκοφάντηση της συλλογικότητας. Με τη
σειρά τους, οι θεωρίες του φύλου επιχειρούν να εδραιώσουν
την αντίληψη αυτή ακόμα παραπέρα στη συνείδηση των γυναι-
κών και της νεολαίας. Η επίγνωση αυτή δε σημαίνει αποδοχή
της κατάστασης και συμβιβασμό με αυτή. Αντιθέτως, χρειάζεται
να μεταφραστεί σε πιο πλατιά και συστηματική συζήτηση με τις
γυναίκες που έρχονται σε επαφή με τους Συλλόγους και τις
Ομάδες της ΟΓΕ, σε διαύλους επικοινωνίας με περισσότερες
νέες γυναίκες. Σε περισσότερες ιδέες και σκέψεις για πρωτο-
βουλίες, μέσα από τις οποίες μπορεί να φωτίζεται το γεγονός
ότι τη φυλετική καταπίεση δεν την δημιουργεί η βιολογία και
η ύπαρξη δύο διαφορετικών φύλων, αλλά η κοινωνία που
είναι θεμελιωμένη στην εκμετάλλευση.



Η συγγραφέας, και σ’ αυτά τα διηγήματα, όπως
και στην πλειονότητα του έργου της, κρίνει και
περιγράφει τις ζωές των λαϊκών ανθρώπων,
των εργατών, των ανέργων, των γυναικών της
εργατικής τάξης, που καθορίζονται από τις
συνθήκες που δημιούργησε ο Α΄ Παγκόσμιος
Πόλεμος, την αθλιότητα που κληροδότησε στις
ζωές τους, αλλά και την άνοδο του φασισμού.
Με μια αξιοσημείωτη περιγραφική ικανότητα,
σα σκηνοθέτης που έχει σχεδιάσει λεπτομε-
ρώς την κάθε σκηνή, μας δίνει ακριβείς εικό-
νες των συνοικιών, των σπιτιών, των δωματίων, ακόμα και
του τι φοράνε οι ήρωες των διηγημάτων της. Η γραφή της
δικαιώνει την έννοια της «λογοτεχνίας» ως «τέχνης του
λόγου». Ακριβής, αιχμηρή, αλλά και ποιητική ταυτόχρονα.
Οι ιστορίες της, που στηρίζονται σε μεγάλο ποσοστό σε βιω-
ματικά στοιχεία, μιλάνε για οικογένειες και ανθρώπους που
παλεύουν με τη φτώχεια και την ανέχεια. Επιθυμίες και
όνειρα που δεν πραγματοποιούνται. Πάλη για να ξεφύγουν
από την ανεργία, τη λάσπη που σκεπάζει τις ζωές τους,

αλλά και αγώνας και αντίσταση σ’ αυτά που
άλλοι πάνε να ορίσουν γι’ αυτούς. Άνθρωποι
που με αξιοπρέπεια παλεύουν για την επι-
βίωση. Οικογενειάρχες που χάνουν τις μικρο-
επιχειρήσεις τους, κορίτσια που παρατάνε τα
σχολεία για να δουλέψουν, αλλά και άνθρωποι
που θέλουν να φύγουν, να αλλάξουν τη ζωή
τους και δεν έχουν το κουράγιο. Πολιτικοί εξό-
ριστοι που οργανώνονται, διδάσκοντας ο ένας
τις γνώσεις του στον άλλο (θυμίζει τις πρακτικές
των δικών μας εξόριστων) για να αντιμετωπί-

σουν τις συνέπειες της απραξίας και κυριαρχεί η συντρο-
φικότητα και η φροντίδα του ενός στον άλλο. Συγκινεί πε-
ριγράφοντας ανθρώπους αγωνιστές κυνηγημένους, που
παλεύουν μέσα τους με την επιθυμία να κάνουν κάτι ευ-
χάριστο για τον εαυτό τους και την ανάγκη συμμετοχής σε
κάτι που ξεπερνά τα ατομικά τους «θέλω». «Η Μαρί πηγαί-
νει στη συγκέντρωση» είναι ένα διήγημα που θα συγκινή-
σει κάθε αγωνιζόμενη εργαζόμενη μητέρα, που ταλαντεύε-
ται, παλεύει με τις ενοχές και τις αμφιβολίες πόσο ο χρόνος
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Βιβλιοπαρουσίαση
Ολυμπία Χαλτσοτάκη 
Πρόεδρος  Συλλόγου

Γυναικών Αργυρούπολης

Η Άννα Ζέγκερς, μία από τις σημαντικό-
τερες Γερμανίδες συγγραφείς του εικο-
στού αιώνα, γεννήθηκε με το όνομα Νέτι
Ράιλινγκ στο Μάιντς στο Ρήνο. Σπούδασε
Ιστορία, ιστορία της τέχνης, γλωσσολογία
και σινολογία στο Πανεπιστήμιο «Καρλ
Ρούπρεχτ» της Χαϊδελβέργης. Με το γρά-
ψιμο άρχισε να ασχολείται στα τέλη του
1924. Με την άνοδο του φασισμού στη
Γερμανία, πήγε στη Γαλλία η ίδια και η
οικογένειά της και ανέπτυξε δραστήρια
αντιφασιστική, πολιτική δράση. Στο
πρώτο μυθιστόρημά της η Ζέγκερς, που αναφέρεται σ’ ένα
γερμανικό χωριό στα τέλη του καλοκαιριού του 1932, πα-
ρουσιάζει μια εντυπωσιακή μελέτη της ανόδου του φασι-
σμού και της επακόλουθης κτηνωδίας που προκάλεσε με-
ταξύ του αγροτικού πληθυσμού στη Γερμανία. Ένα από τα

αγαπημένα θέματα της Ζέγκερς εδώ,
αλλά κι αλλού, είναι η λαχτάρα των νέων
ανθρώπων χωρίς προοπτικές, σκοπό
και αυτοεκτίμηση, κι ακόμα η μοίρα των
γυναικών κάτω από τέτοιες συνθήκες.
Έγινε μέλος του Γερμανικού Κομμουνι-
στικού Κόμματος το 1928. Την ίδια χρονιά
έλαβε το αναγνωρισμένου κύρους βρα-
βείο «Κλάιστ» για νέα ανερχόμενα τα-
λέντα και έγινε μέλος του Συνδέσμου
Επαναστατών Προλεταριακών Συγγρα-
φέων. Επέστρεψε στο Ανατολικό Βερο-

λίνο το 1947. Γίνεται μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου
Ειρήνης και το 1951 τιμάται με το βραβείο «Μπίχνερ». Το
1952 γίνεται πρόεδρος της Ένωσης Συγγραφέων της Λαο-
κρατικής Δημοκρατίας της Γερμανίας μέχρι το 1978, οπότε
γίνεται επίτιμος πρόεδρος.

Άννα Ζέγκερς (1900-1983)

Η εκδρομή των νεκρών κοριτσιών
Διηγήματα 1926-1944

Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή
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«... δεν επιτρέπεται να συμβαίνει, να μην αγγίζει
και τους μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους ένα
πραγματικά καλό βιβλίο ή ένα πραγματικά καλό
θεατρικό έργο που γράφτηκε για νέους...», ανα-
φέρει η ίδια στον πρόλογό της. Φυσικά κι εδώ
βρίσκεις αυτόν τον εκπληκτικό συνδυασμό της
λεκτικής ακρίβειας και του ποιητικού ύφους
γραφής, με κυρίαρχη την ποιητική διάθεση. Μοι-
άζουν οι ιστορίες της με τις ιστορίες που (κάποιοι
από εμάς) ακούγαμε να λένε κάποτε οι άνθρωποι
γύρω από τη φωτιά τις χειμωνιάτικες βραδιές.
Ιστορίες που ακουμπάνε στην πραγματική ζωή
και που τους δίνει παραμυθένιες προεκτάσεις, αλλά και
ιστορίες-μαρτυρίες πραγματικών γεγονότων. Μιλάει για
γενναιόδωρους ανθρώπους, για την αξία της συντροφικό-
τητας, για τις προσωπικές ιστορίες των απλών ανθρώπων,
πώς αλλάζουν οι ζωές τους, πώς πολεμάνε να επιβιώσουν.
Μέσα από τις ιστορίες της διδάσκει στα παιδιά την αξία των
πραγμάτων που χρησιμοποιούμε καθημερινά και τα
έχουμε δεδομένα, δείχνοντας πόσων ανθρώπων κόποι και
ιδρώτας χρειάζονται για να γίνουν. Ακόμα μιλά για τις θυ-
σίες των γονιών στον αγώνα τους να προσφέρουν μια
πραγματική ζωή στα παιδιά τους, αλλά και τις περιπέτειες
των παιδιών που ζούν μέσα σ’ αυτές τις σκληρές εποχές.
Συγκινεί στην «Κόρη της αντιπροσώπου» περιγράφοντας

την προσπάθεια της μάνας που μεγαλώνει
μόνη της την 11χρονη κορούλα της, τον
αγώνα της να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-
σεις της ως συνδικαλίστρια, αλλά και της
κόρης της να ανταποκριθεί στο ρόλο της ως
κόρη μιας τέτοιας μάνας. Το δέσιμο που πε-
ριγράφεται ανάμεσά τους θα κάνει πολλά
μάτια να δακρύσουν. Πραγματικά δεν υπάρ-
χουν πτυχές της ζωής των ανθρώπων της
εποχής που αναφέρεται η Ζέγκερς που να μη
βρίσκουν τη θέση τους σε μια από τις ιστο-
ρίες της. Το βιβλίο τελειώνει με «Το πρώτο

βήμα», διήγημα στο οποίο αντιπρόσωποι κάποιου συνε-
δρίου διηγούνται την εμπειρία που τους οδήγησε να κά-
νουν το πρώτο βήμα προς τον οργανωμένο αγώνα, έναν
αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση. 

Στην περιπλάνησή μας στο απολαυστικό, συγκινητικό και
διδακτικό ταξίδι μας στα διηγήματα της Ζέγκερς, κλείνουμε
με τα δικά της λόγια: «Δεν είναι ανάγκη να σας αρέσει η
κάθε ιστορία σ’ αυτό το βιβλίο. Θα ήμουν ευχαριστημένη
αν ο καθένας σας βρει μια ιστορία που να τον συναρπάσει,
επειδή θα τον κάνει να σκεφτεί ή θα του κινήσει την πε-
ριέργεια ή θα του δώσει χαρά, έτσι που να την σκέφτεται
καμιά φορά κι όταν θα έχει κλείσει αυτό το βιβλίο.»

Ιστορίες του χτες και του σήμερα
Ιστορίες και παραμύθια για έφηβους και μεγάλους

Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή

του αγώνα και της κοινωνικής δράσης την στερεί από τα
παιδιά της. Μα τελικά η συνείδησή της τής δίνει την απάν-
τηση: «Δεν πρέπει κανείς να αφοσιώνεται στα παιδιά, πρέ-
πει να δουλεύει όχι μόνο για τρία παιδιά, αλλά για τρία εκα-
τομμύρια παιδιά.» Μας συγκλονίζει στο διήγημά της «Ένας
άνθρωπος γίνεται Ναζί», όπου περιγράφει πώς ένας έφη-
βος οδηγείται στο να οργανωθεί στη Ναζιστική Νεολαία και
τα στάδια που περνά μέχρι να γίνει ένας ανάλγητος, ψυχρός
δολοφόνος. Ο πατέρας που γυρνώντας από τον Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο βρίσκεται άνεργος, η μάνα πάντα κουρα-
σμένη, τόσο κουρασμένη, που δεν αντέχει ούτε να τον μα-
λώσει, η ανέχεια, η αβεβαιότητα του μέλλοντός του τον
οδηγούν στην αγκαλιά αυτών που του δίνουν ένα κομμάτι
ψωμί και ένα πουκάμισο. «Πουλήθηκες για ένα πουκά-
μισο», του λένε οι παλιοί φίλοι που εναντιώνονται στη φα-
σιστική λαίλαπα. Παιδιά που θαμπώθηκαν από τη «δύ-
ναμη» και την «εξουσία» κι έτσι, εφαρμόζοντας αυτά που
τους διδάξανε στις φασιστικές οργανώσεις, χάσανε σιγά-
σιγά την ψυχή τους. Η συλλογή αυτών των μικρών διαμαν-

τιών τελειώνει με το αριστούργημα «Η εκδρομή των νε-
κρών κοριτσιών». Είναι το διήγημα που, όταν πρωτοδημο-
σιεύτηκε, «τάραξε τα νερά» της γερμανικής λογοτεχνίας.
Δυνατό αντιναζιστικό κείμενο. Εδώ η Ζέγκερς μας περι-
γράφει σα μέσα από όνειρο τα αθώα μαθητικά χρόνια μέσα
από μια σχολική εκδρομή, όπου κυριαρχεί η ανεμελιά, τα
κοριτσίστικα μυστικά, οι φιλίες και καταλήγει στην εξέλιξη
αυτών των παιδιών. Πώς το τέρας του φασισμού δηλητη-
ρίασε στενές φιλίες, κατέστρεψε ζευγάρια, έσπειρε το
φόβο, την αμφιβολία, αλλά δημιούργησε και αξιόλογες αν-
τιδράσεις. Τα αναπλάθει σα μέσα από πυρετό, αφήνοντας
και την υπόνοια σα να ευχόταν να μην είχαν συμβεί ποτέ
όλα αυτά τα τρομερά. Άλλωστε, όπως αναφέρεται και στον
πρόλογο του βιβλίου, όλη η ζωή της Άννας Ζέγκερς χαρα-
κτηριζόταν από συνέπεια, θάρρος και ειλικρίνεια. «... Στά-
θηκε πάντα κοντά στον άνθρωπο και στο πλευρό του ερ-
γαζόμενου λαού. Αγωνίστηκε μαζί του ενάντια στο φασι-
σμό, ενάντια στον πόλεμο, όπου κι αν βρέθηκε…»
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Υγεία
Ανοιχτή επιστολή της ΟΓΕ

στους γονείς και εκπαιδευτικούς
για τα προσφυγόπουλα

Αγαπητοί γονείς και εκπαιδευτικοί
Τις επόμενες μέρες υποδεχόμαστε με μια μεγάλη λαϊκή αγκαλιά τα προσφυγόπουλα που θα έρθουν στα
σχολεία μας. Παίρνουμε πρωτοβουλίες έμπρακτης αλληλεγγύης και μιλάμε στους μαθητές, στα παιδιά
μας, για την προσφυγιά και τη μετανάστευση.

Κάθε γειτονιά στη χώρα μας έχει πλούσια ιστορία, συνδεδεμένη με την πίκρα της προσφυγιάς και της
μετανάστευσης. Δεν ξεχνάμε τις ηρωικές σελίδες που έγραψε ο λαός μας, τις καθημερινές μάχες επι-
βίωσης και αλληλεγγύης απέναντι στους πρόσφυγες. 

Αυτή είναι η πραγματικότητα που έζησαν τα προσφυγόπουλα που θα φοιτήσουν στα σχολεία στις γειτονιές
μας, που θα ζωγραφίσουν στο θρανίο, δίπλα από τη ζωγραφιά των δικών  μας παιδιών. 

Έχουμε χρέος να υπερασπιστούμε το δικαίωμά τους, όπως όλων των παιδιών, στη μόρφωση, στην υγεία,
στη ζωή χωρίς ανεργία, φτώχεια και εκμετάλλευση, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, προσφυγιά.

Αν ο πόλεμος βρίσκεται στο σπίτι του γείτονα,
αργά ή γρήγορα θα έρθει και στο δικό σου.

Όταν τα σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν στη γειτονιά μας, ο κίνδυνος της προσφυγιάς μπορεί να χτυ-
πήσει την πόρτα για μας και τα παιδιά μας. Γι’ αυτό χρειάζεται να παλέψουμε ενάντια στις αιτίες του πο-
λέμου και της προσφυγιάς. Το κίνητρο του κέρδους, οι τεράστιοι ανταγωνισμοί μεταξύ των κολοσσών
στη βιομηχανία, στις μεταφορές, στο τραπεζικό σύστημα κ.α., είναι η σπίθα που ανάβει τη φωτιά του πο-
λέμου. Οι βόμβες και τα οπλοπολυβόλα που πέφτουν πάνω σε σχολεία, γειτονιές, νοσοκομεία δε λογα-
ριάζουν τη θρησκεία, τη γλώσσα, το χρώμα του λαού που δέχεται την επίθεση.

Όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη
ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος.

Όταν αυτοί που είναι ψηλά καταριούνται τον πόλεμο
οι διαταγές για επιστράτευση έχουν υπογραφεί!...

(Μπρεχτ)  

Αγαπητές μητέρες
Ζούμε όπως κι εσείς, όπως όλος ο λαός μας, την ανεργία, την απόλυση, την απληρωσιά, την εντατικο-
ποίηση της εργασίας και την ανασφάλιστη δουλειά. Το άγχος των απλήρωτων λογαριασμών, του ΕΝΦΙΑ,
της φοροεπιδρομής. Μας έχουν κάνει τη ζωή λάστιχο, φορτώνοντάς μας την αποκλειστική ευθύνη για
τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, του  νοικοκυριού. 

Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας για το μέλλον των παιδιών σας, αν θα μπορέσετε να εξασφαλίσετε τις
βασικές τους ανάγκες: Τον εμβολιασμό, το πετρέλαιο, το γεύμα στο σχολείο, τις καλύτερες συνθήκες
υγείας και ασφάλειας, τη συμμετοχή τους σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Μην επιτρέψετε
να στοχοποιούνται τα ανήλικα προσφυγόπουλα ως φταίχτες για τη βάρβαρη κατάσταση που ζούμε εμείς
και οι οικογένειές μας. 

Όποιος νοιάζεται για τα παιδιά του νοιάζεται για τα παιδιά όλου του κόσμου, ανεξάρτητα από το χρώμα
τους, τη γλώσσα τους, τη θρησκεία τους. Δεν τα θέλει πνιγμένα στο Αιγαίο, σε σκηνές μέσα στα χιόνια
και στο κρύο, δεν τα θέλει αμόρφωτα, πεινασμένα και φοβισμένα. 
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Πρόσφυγες

Εχθρός μας δεν είναι τα μικρά, ταλαιπωρημένα παιδιά που αναγκά-
στηκαν ν’ αφήσουν την πατρίδα τους εξαιτίας του πολέμου και των
επεμβάσεων. Ο πραγματικός μας εχθρός είναι το σύστημα που
ζούμε, που γεννά την ανεργία, τη φτώχεια, τον πόλεμο και την προ-
σφυγιά. 

Είναι η ελληνική κυβέρνηση, η ΕΕ και η συμφωνία τους με την
Τουρκία που έχουν οδηγήσει στον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύ-

γων στη χώρα μας, οδηγώντας τους στην απελπισία και την εξαθλίωση. Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι με-
γάλες και απέναντι στη διαδικασία ένταξης των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση, αφήνοντας το «πεδίο ελεύ-
θερο» στην παραπληροφόρηση, σε ρατσιστικές και ξενοφοβικές κραυγές.

- Τα προσφυγόπουλα, όπως και όλα τα παιδιά, έχουν κάθε δικαίωμα να συμμετέχουν σε μια ουσιαστική εκπαι-
δευτική διαδικασία και το κράτος έχει την ευθύνη να διαμορφώσει όλους εκείνους τους όρους για να την παρέχει,
χωρίς καμιά εμπλοκή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

- Να διασφαλιστεί το απαραίτητο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό (καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες κ.ά.),
οι γενικότεροι όροι λειτουργίας (κατάλληλες αίθουσες), η στήριξη των υποδομών και των σχολικών επιτροπών.

- Με ευθύνη του κράτους να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υγεία των παιδιών και τις συνθήκες δια-
βίωσης των προσφύγων και των παιδιών τους.

Αυτόν τον αγώνα χρειάζεται να δυναμώσουμε!

Έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας να μην πιάσει τόπο το δηλητήριο της ναζιστικής, εγκληματικής Χρυσής
Αυγής. Σαν το λύκο που χαίρεται στην αναμπουμπούλα, προσπάθησαν με αφορμή την έναρξη λειτουργίας ΔΥΕΠ
να ρίξουν το ναζιστικό τους δηλητήριο, δείχνοντας το πραγματικό μισάνθρωπό τους πρόσωπο. Δεν τους έπιασε
ο πόνος για τα παιδιά μας. Η μόνη τους έγνοια είναι να υπερασπίζονται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών
ομίλων, των εφοπλιστών, οι οποίοι απολαμβάνουν αφορολόγητο πετρέλαιο την ώρα που εμείς ξαπαγιάζουμε
στα σχολεία και μέσα στα σπίτια μας.

Απομονώνουμε παντού τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής!

Σε αυτά τα χώματα, που είναι ποτισμένα με το αίμα χιλιάδων αγωνιστών και αγωνιστριών που θυσιάστηκαν
στην πάλη ενάντια στη ναζιστική Γερμανία, στην τριπλή κατοχή, δεν υπάρχει χώρος για τους θαυμαστές του
Χίτλερ και των εγκλημάτων  του Άουσβιτς και του Νταχάου.

Έχουμε ευθύνη να μάθουμε τα παιδιά μας την αλληλεγγύη, τη συλλογική δράση, ν’ ακούν τη γνώμη του άλλου
και να έχουν το θάρρος της δικής τους γνώμης! Να μάθουν ν’ αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, για μια ζωή
χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Στη δράση, και μόνο εκεί, μπορεί να καταπολεμηθεί και ο φυσιολογικός
ατομικός φόβος για το αύριο.

Οργανώνουμε την πάλη μας για μια ζωή
χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, πολέμους και προσφυγιά

Και εσείς μανάδες, του κόσμου μανάδες,
σαν αντικρύσετε

τα καπνισμένα μάτια των παιδιών,
σκεφτείτε…

(Παρασκευάκος Π.)



44

ΑποΤΥΠΩΜΑΤΑ

Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με
θέμα την προσευχή και τα οφέλη της σε επιχει-
ρήσεις και οργανισμούς, 13.1.2017.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Εργαστήριο Οργάνωσης
και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής), σε συνερ-
γασία με την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασιάς και Σπάρτης,
διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Τα οφέλη της προσευχής σε
επιχειρήσεις και οργανισμούς». Το πρόγραμμα της ημερίδας
είχε ως εξής:

- «Η μέθοδος της Νοεράς Προσευχής».

- «Τα οφέλη της πνευματικής αναζήτησης στη διαχείριση

ενός στρεσογόνου εργασιακού περιβάλλοντος» (όπως και
να το κάνεις, ο εργασιακός μεσαίωνας έρχεται «σετάκι» με
τον πνευματικό μεσαίωνα).

- «Αποδοτικότερη επιχείρηση με Νοερά Προσευχή».

- «Ο πιστοποιημένος επαγγελματίας και οι σύγχρονες μορ-
φές τεχνολογίας για επιτυχή έργα, μέσα από τη χρήση της
Κλίμακας του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου».

- «Η επίδραση της Νοεράς Προσευχής στη σύγχρονη
τέχνη».

Η είσοδος ήταν ελεύθερη και δόθηκαν βεβαιώσεις παρα-
κολούθησης της ημερίδας.

Ε πιτέλους, να μάθουμε να κάνουμε την προσευχή μας
με... επιστημονικό τρόπο. Επιτέλους, να μάθουμε να

την κάνουμε σωστά, γιατί κάτι δεν κάναμε καλά και δεν…
απέδιδε. Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διοργάνωσε
ημερίδα με τους πλέον ειδικούς, την εκεί Μητρόπολη.
Όπως και να το κάνεις, κατέχουν την τεχνογνωσία. Την κα-
τέχουν και την θέτουν στην υπηρεσία της… ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας. «Η Νοερά Προσευχή ως οδηγός ανάπτυξης και
ενδυνάμωσης στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς.» Επιστήμονες-καθηγητές μας διδάσκουν τη… μέ-
θοδο της νοερής προσευχής και θα φύγουμε και με βεβαί-
ωση ότι την κατέχουμε καλά!

Με το βάσιμο φόβο της στροφής σε δρόμους αντίδρασης,
διεκδίκησης και αγώνα ενός λαού που δυστυχεί, επιστρα-
τεύουν επίσημα, μέσα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά μας
Ιδρύματα, την «ανώτατη δύναμη» που θα τους επαναφέρει
στο δρόμο της υποταγής και του συμβιβασμού. Είναι η προ-
σευχή που θα βοηθήσει στην «εύρυθμη» λειτουργία των
επιχειρήσεων. 

- Έχεις πρόβλημα ως εργαζόμενος σε μια επιχείρηση με τη
συμπεριφορά του εργοδότη; Κάνε την προσευχή σου για
να ηρεμήσεις κι ευχαρίστησε το Θεό που έχεις κι αυτήν
τη δουλειά.

- Έχεις πρόβλημα με την εντατικοποίηση της δουλειάς;
Κάνε την προσευχή σου και ο Θεός θα σου δώσει αντοχές.

Ευχαρίστησέ τον επίσης που έχεις κι αυτήν τη χαμοδου-
λειά.

- Δε σε πληρώνει ο εργοδότης σου; Κάνε την προσευχή
σου κι ευχαρίστησε το Θεό, που τουλάχιστον δουλεύεις. 

Να πώς βοηθάει η προσευχή στην ανάπτυξη και ενδυνά-
μωση των σύγχρονων επιχειρήσεων. Έχουμε την προ-
σευχή ως όρο συναίνεσης και υποταγής των εργαζόμενων,
για να παραμένουν δούλοι του Θεού και του επιχειρηματία!

Άλλωστε η θρησκεία έχει μακρά θητεία στη συμμαχία με
τους πλούσιους και ισχυρούς απανταχού και ο… Θεός
πάντα τους βοηθούσε ν’ αβγαταίνουν τα πλούτη τους, οδη-
γώντας το λαό στην απραξία, τη μοιρολατρία, στο «ουκ επι-
θυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί». Τώρα μάθε να προ-
σεύχεσαι γονυπετής, έτσι ώστε να βλέπεις μόνο το χώμα
που πατάς και όχι τον πλατύ ορίζοντα, τον πλούτο που εσύ
παράγεις και τα λίγα «παράσιτα» καρπώνονται. 

Κι ενώ ο καπιταλισμός δημιουργεί φτώχεια, ανασφάλεια
επιβίωσης, φόβο, έρχεται η θρησκεία και συμπληρώνει το
«κενό», για να μην μπει η γνώση της αιτίας τους και της κι-
νητήριας δύναμης της ανατροπής τους. Άλλωστε «η θρη-
σκεία είναι ο στεναγμός του καταπιεζόμενου πλάσματος, η
θαλπωρή ενός άκαρδου κόσμου, είναι το πνεύμα ενός κό-
σμου απ’ όπου το πνεύμα έχει λείψει. Η θρησκεία είναι το
όπιο του λαού.» (Καρλ Μαρξ).

«Κάνε την προσευχή σου»
Ολυμπία Χαλτσοτάκη 
Πρόεδρος  Συλλόγου

Γυναικών Αργυρούπολης
«Ψαρέψαμε» την είδηση: 
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Η ΟΓΕ ΑΠ’ ΑΚΡΗ Σ’ ΑΚΡΗ

Ο Σύλλογος Γυναικών Αργυρούπολης για πολλοστή
φορά πήγε στους πρόσφυγες του Ελληνικού πράγματα (μπου-
φάν, εσώρουχα, κάλτσες, παιχνίδια για τα παιδιά). Πραγματο-
ποίησαν στις 18 Δεκέμβρη μια παιδική χριστουγεννιάτικη
γιορτή στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης. Τα παιδιά, με
τη βοήθεια καλλιτεχνών - μελών του Συλλόγου, έκαναν στολί-
δια χριστουγεννιάτικα, καρτούλες, κατασκευές origami, έπαι-
ξαν παιχνίδια με την κλόουν, φάγανε γλυκά που ετοίμασαν μέλη
του Συλλόγου και έφυγαν με λαμπερά ματάκια και προσωπάκια
γεμάτα αστεράκια, χιονάνθρωπους, δεντράκια.

Αντίστοιχα και ο Σύλλογος Γυναικών Νίκαιας αμέσως
μετά από το Συνέδριο ξεκίνησε για 3η συνεχόμενη χρονιά την
«Κυριακάτικη Δημιουργική Απασχόληση» για τα παιδιά των
λαϊκών οικογενειών. Τα παιδιά είδαν βίντεο με το ιστορικό του
Πολυτεχνείου, συζητήσανε και αμέσως μετά ζωγράφισαν τις
εντυπώσεις τους. Μια άλλη Κυριακή, διαβάζοντας στα παιδιά
το παραμύθι Το Ξενολούλουδο της Ειρήνης Καμαράτου-Γιαλ-
λούση, με στόχο την ευαισθητοποίηση παιδιών και μαμάδων
σχετικά με το Προσφυγικό, συνέχισαν με συζήτηση και διαδρα-
στικό παιχνίδι. Ακολούθησε, μετά από λίγες μέρες, χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή, όπου τα παιδιά στόλισαν το δέντρο και έφτιαξαν
στολίδια. Φυσικά στην αγωνιστική δράση του Συλλόγου δεν
έλειψαν οι παρεμβάσεις ενόψει της απεργίας της 8ης Δεκέμβρη
σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς με την ανακοίνωση της
ΟΓΕ, καθώς και η συμμετοχή στην παμπειραϊκή κινητοποίηση
των Λαϊκών Επιτροπών για Δωρεάν και Δημόσια Υγεία, στις 14
Δεκέμβρη, ως συνέχεια των παρεμβάσεων τόσο στο Γενικό
Κρατικό Νίκαιας, όσο και στα ιατρεία του ΠΕΔΥ της περιοχής.

Στην ίδια αγωνιστική τροχιά και ο Σύλλογος Γυναικών Πει-
ραιά. Το Δεκέμβρη, με εξορμήσεις σε εργασιακούς χώρους
επικέντρωσε στην ενημέρωση των εργαζόμενων γυναικών της
περιοχής για την αναγκαιότητα της συμμετοχής τους στην πα-
νελλαδική απεργία. Παράλληλα, στο πλαίσιο της δραστηριότη-
τας των Λαϊκών Επιτροπών Πειραιά με επίκεντρο το ζήτημα της
υγείας, συμμετείχαν σε εξορμήσεις στο ΙΚΑ Πειραιά, στο Τζά-
νειο, στο Μεταξά κ.α., πραγματοποιώντας και εκδήλωση στα
γραφεία του Συλλόγου με θέμα «Πρόληψη κατά του καρκίνου
του μαστού και του τραχήλου». 

Δυναμική ήταν η απάντησή του Συλλόγου για το θέμα που προ-
έκυψε με την εναντίωση της Χ.Α. στην εγκατάσταση 20 ασυνό-
δευτων προσφυγόπουλων σε πρώην σχολείο της περιοχής. Ο
Σύλλογος με ανακοίνωσή του ενημέρωσε τους γονείς της γειτο-
νιάς οργανώνοντας εξορμήσεις σε σχολεία, ενώ συμμετείχε σε
παρέμβαση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πειραιά.

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα του Παιδιού στις 11 Δεκέμ-
βρη, συνδιοργάνωσαν με το Σύλλογο Γυναικών Κερατσι-
νίου-Δραπετσώνας παράσταση, όπου η παιδική θεατρική
ομάδα του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά ανέβασε την παρά-
σταση Τα Μαγικά Μαξιλάρια του Ευγένιου Τριβιζά. Για τη χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή επέλεξαν ως θέμα τη φιλία-αλληλεγγύη.
Τα παιδιά έφτιαξαν ένα όμορφο πανό γεμάτο μηνύματα, με το
οποίο καλωσόριζαν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία και τις γει-
τονιές. 

Μεγάλη επιτυχία σημειώθηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε
η Ομάδα Γυναικών Διονύσου στις 14 Δεκέμβρη στο Πνευ-
ματικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου. Το διαδραστικό παραμύθι Ο πα-
πουτσής και οι καλικάντζαροι, που επιμελήθηκαν αλλά και συμ-
μετείχαν μέλη της Ομάδας, ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους.
Η Ομάδα Γυναικών Διονύσου στηρίζει έμπρακτα την ερασιτε-
χνική δημιουργία και καλεί τις γυναίκες της περιοχής να συμ-
μετέχουν στις πολύμορφες δραστηριότητές της. Άλλωστε, όπως
είχε πει και ο Πάμπλο Πικάσο, «η Τέχνη ξεπλένει από την ψυχή
τη σκόνη της καθημερινότητας...». Η Ομάδα δεν «κλείνει κύ-
κλους» σε καμία δράση της, αλλά βάζει σταθμούς σε μια συνε-
χόμενη διαδρομή.

Η Ομάδα Γυναικών Αγρινίου μετά από την ολοκλήρωση
του 12ου Συνεδρίου της ΟΓΕ πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση
όπου αποφασίστηκε η συμμετοχή στην απεργία της 8ης Δεκέμ-
βρη 2016, και ο προγραμματισμός δράσης για το 2017. Η συμμε-
τοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στο Αγρίνιο ήταν μαζική και
το πανό πλαισιώθηκε από συναγωνίστριες κάθε ηλικίας. Στις 8
Γενάρη, στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου, οργάνωσε μια παιδική
παράσταση κουκλοθεάτρου σε συνεργασία με την ομάδα γυναι-
κών κουκλοθεάτρου του δήμου Αγρινίου, με τίτλο Τα Έλατα Αν-
τιστέκονται, με μεγάλη συμμετοχή των μικρών φίλων.

Με μεγάλη αγωνιστικότητα ξεδίπλωσαν την πολύπλευρη δραστηριότητά τους οι Σύλλογοι
και οι Ομάδες της ΟΓΕ μετά από το 12ο Συνέδριό της. Ενδεικτικά παρουσιάζουμε ένα μικρό δείγμα:
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Αντίστοιχα σε Γενική Συνέλευση μετά από την ολοκλήρωση του
12ου Συνεδρίου προχώρησε και η Ομάδα Γυναικών Αρ-
γοστολίου την 1η Δεκέμβρη, συζητώντας το περιεχόμενο και
τις αποφάσεις του Συνεδρίου, και αποφασίστηκε συμμετοχή
στην απεργία στις 8 Δεκέμβρη. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι οι νέες
εγγραφές από εργαζόμενες ξενοδοχοϋπαλλήλους, αυτοαπα-
σχολούμενες, τραπεζοϋπαλλήλους, ως αποτέλεσμα της προ-
σπάθειας της Ομάδας να προσεγγίσει γυναίκες εργαζόμενες σε
μια σειρά εργασιακούς χώρους.

Έγινε μια όμορφη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ενάντια στο ρα-
τσισμό και το φασισμό και επιπλέον συγκέντρωσαν υλικό αλ-
ληλεγγύης για τους πρόσφυγες. Συζητήθηκε η αλληλεγγύη των
εργαζόμενων ως στοιχείο αγώνα, όχι ως φιλανθρωπία, και η
κοινή αιτία Προσφυγικού και αντιλαϊκής πολιτικής, που γεννά
ιμπεριαλιστικούς πολέμους και φτώχεια.

Η Ομάδα Γυναικών Πύργου, ενόψει της απεργίας στις 8
Δεκέμβρη, πραγματοποίησε στις 6 Δεκέμβρη εκδήλωση στην
οποία προβλήθηκε η ταινία Sit in (Κατάληψη). Στη συνέχεια
έγινε ολιγόλεπτη ομιλία με ιστορική αναδρομή των εργατικών
αγώνων, την προπαγάνδα τότε και τώρα περί της αναποτελε-
σματικότητας των αγώνων και την καλλιέργεια της μοιρολα-
τρίας. Στην εκδήλωση μίλησε η Ζωή Τάτση, πρόεδρος του σω-
ματείου των ξενοδοχοϋπάλληλων Κυλλήνης, που μετέφερε την
εμπειρία από τον κλάδο του τουρισμού. Στη συνέχεια έγιναν
ερωτήσεις και συζήτηση για το πώς αντιμετωπίζεται η τρομο-
κρατία της εργοδοσίας και ο φόβος της απόλυσης. Η εκδήλωση
έκλεισε με το κάλεσμα της ΟΓΕ για την απεργία.

Αμέσως μετά από το Συνέδριο, οι αντιπρόσωποι από το νησί
της Σάμου ενημέρωσαν τα τοπικά ΜΜΕ για τη διεξαγωγή του,
τα συμπεράσματα και τον προγραμματισμό του. Στη Σαμιακή
Τηλεόραση (ΣΑΤ) παρουσιάστηκαν βιντεοσκοπημένα κομμάτια
από τις εργασίες του Συνεδρίου.

Στις 28 Νοέμβρη οργανώθηκε εκδήλωση ενημέρωσης των
μελών, αλλά και άλλων γυναικών για το Συνέδριο. Προβλήθη-
καν μέρος της κεντρικής εισήγησης, των παρεμβάσεων των
αντιπροσώπων της Προοδευτικής Κίνησης Γυναικών
Σάμου, του Συλλόγου Γυναικών Μυτιληνιών και της
Ομάδας Γυναικών Μαραθοκάμπου και Καρλοβασίου,
όπως και το ντοκιμαντέρ με τη δράση της ΟΓΕ ανάμεσα στα δύο
Συνέδρια. Στις 30 Νοέμβρη οργανώθηκε εκδήλωση με θέμα τα
ναρκωτικά. Παρουσιάστηκε το θεατρικό Το αγκάθι στο νύχι του
Σταύρου Κουτράκη, φίλου και συνεργάτη του Συλλόγου, μου-
σικού, ζωγράφου και συγγραφέα. Το έργο είχε ετοιμάσει ο Σύλ-
λογος Γυναικών Μυτιληνιών, το σκηνοθέτησε ο Σ. Κουτράκης
και έπαιξαν παιδιά του χωριού. Μαζί με την Πανσαμιακή Επι-
τροπή για την Ειρήνη και το Εργατικό Κέντρο Σάμου οργανώ-
θηκε το «Παζάρι της Ειρήνης» για τα παιδιά, με κεντρικό θέμα
την «Αλληλεγγύη».

Στις 14 Δεκέμβρη 2016 ο Σύλλογος Γυναικών της Ε΄ Δημο-
τικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε εκδή-
λωση - συζήτηση με θέμα «100 χρόνια και πλέον Βαλκάνια!», με
ομιλητή τον ιστορικό και καθηγητή του ΑΠΘ Γιώργο Μαργαρίτη.

«... πιστεύοντας ότι η ιστορική γνώση βοηθά να κατανοήσουμε
πώς οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, διαμελισμοί, αλλαγές συνό-
ρων, πόλεμοι γίνονται για να ελέγξουν τα ισχυρά κράτη με τις
ενώσεις τους τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους με-
ταφοράς, για τα γεωστρατηγικά τους “παιχνίδια”, για τα συμφέ-
ροντα των μεγιστάνων του πλούτου.

Η ακολουθούμενη ραγιάδικη τακτική οδηγεί σε διαρκείς υποχω-
ρήσεις, πιθανά στον όλεθρο και ταυτόχρονα κατασκευάζεται ο
άνθρωπος που δε σκέφτεται να παλέψει για έναν καλύτερο
κόσμο, αλλά σκέφτεται “και μη χειρότερα”. Ένας σκλάβος που
δένει τη ζωή του με τη ζωή του δυνάστη του.

Η ιστορία δείχνει πως, όταν οι λαοί στοιχίζονται πίσω απ’ τη ση-
μαία των εκμεταλλευτών τους, βγαίνουν πάντα χαμένοι, έχουν
παρόν και μέλλον όταν αποφασίζουν οι ίδιοι τους να γράψουν
την ιστορία τους.»

Την ίδια μέρα η Ομάδα Γυναικών Παλλήνης – Ανθούσας
– Γέρακα, στο πλαίσιο της επαφής της με τα μέλη της, διοργά-
νωσε ενημέρωση - συζήτηση στο δημαρχείο της Παλλήνης για
τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Β.
Αφρική. Ομιλητής ήταν ο Χρήστος Μαργανέλης, μέλος της
γραμματείας της ΕΕΔΥΕ. Μέσα από τη συζήτηση ξετυλίχτηκε
σιγά-σιγά το κουβάρι που συνδέει τους ανταγωνισμούς και τα
οικονομικά συμφέροντα των εμπλεκόμενων χωρών. Επίσης η
Ομάδα επισκέφτηκε 2 φορές το στρατόπεδο προσφύγων στη
Ραφήνα, όπου φιλοξενούνται 113 οικογένειες (γυναικόπαιδα)
από τη Συρία και το Αφγανιστάν, και πρόσφεραν ρούχα, είδη
υγιεινής, γάλατα και κρέμες για τα μωρά.

Την Παρασκευή 13 Γενάρη, η Ομάδα Γυναικών Μεσαράς
διοργάνωσε εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας της παιδικής θεατρικής της ομάδας, στο Πολύκεντρο του
δήμου Φαιστού στις Μοίρες. Τα παιδιά και οι γονείς που ήταν
μαζί τους πέρασαν ένα διαφορετικό γιορτινό απόγευμα, διάβα-
σαν γράμματα παιδιών απ’ όλο τον κόσμο που έφερε ο Άι-Βα-
σίλης και έγραψαν «ευχές για τα παιδιά του κόσμου». Ένα από-
γευμα που τα παιδιά χάρηκαν, αλλά και αφιέρωσαν με αγάπη
στα παιδιά των ιμπεριαλιστικών πολέμων, τα προσφυγόπουλα,
καθώς και όλα τα παιδιά που δοκιμάζονται οι οικογένειές τους
από τη φτώχεια, την ανεργία, τη χειροτέρευση των εργασιακών
σχέσεων, την ακρίβεια. Έστειλαν το μήνυμά τους με αυτήν τη
γιορτή: Κανένας μόνος του! Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για το
μέλλον και τη ζωή που μας αξίζει. Η εκδήλωση έκλεισε με κά-
λεσμα σε όλες τις γυναίκες να συμμετέχουν στο λαϊκό κίνημα,
στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, για να αντιμετωπίσουν την
επίθεση που δέχονται και θα συνεχίζουν να δέχονται, διεκδι-
κώντας αξιοπρεπή ζωή γι’ αυτές και τις οικογένειές τους.

Η ΟΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη



Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του, εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα του καρχαρία 
τρέχεις προς τα σύνορα μόνο όταν βλέπεις ολόκληρη την πόλη να τρέχει κι εκείνη 
πατρίδα είναι η κάννη του όπλου και κανένας δε θ’ άφηνε την πατρίδα,
εκτός αν η πατρίδα σε κυνηγούσε μέχρι τις ακτές 
εκτός αν η πατρίδα σού έλεγε να τρέξεις πιο γρήγορα,
ν’ αφήσεις πίσω τα ρούχα σου 
να συρθείς στην έρημο 
να κολυμπήσεις ωκεανούς 
να πνιγείς 
να σωθείς 
να πεινάσεις 
να εκλιπαρήσεις 
να ξεχάσεις την υπερηφάνεια, η επιβίωσή σου είναι πιο σημαντική. 
(Ουαρσάν Σάιρ, Κένυα)

Ζωγραφιές των μαθητών του 5ου Δημοτικού
Σχολείου Πειραιά  με θέμα την προσφυγιά,
που βραβεύτηκαν στο διαγωνισμό της ΕΕΔΥΕ.
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