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Νέα Γυναίκα,
Έλα να Παλέψουμε Μαζί για Μόρφωση, Εργασία,  Δημιουργική Ζωή

Αγαπητή αναγνώστρια, 
Η οργάνωση της καμπάνιας που ανέπτυξαν οι
Σύλλογοι και οι Ομάδες της  ΟΓΕ  σε όλη τη χώρα
όλο τον προηγούμενο χρόνο για το τρίπτυχο «Ερ-
γασία-Μητρότητα-Ελεύθερος Χρόνος», αποτέ-
λεσε την αιχμή μιας πολύμορφης δράσης . Μιας
δράσης που είχε στόχο να φωτίσει  όλες τις σύγ-
χρονες μορφές της γυναικείας ανισοτιμίας και τις
αιτίες της, την αξία της συλλογικής δράσης, δια-
τυπώνοντας ταυτόχρονα διεκδικητικά αιτήματα.
Το δελτίο που έχετε στα χέρια σας φωτίζει αυτή
τη διαδρομή μέσα από τις  πρωτοβουλίες των
Συλλόγων και Ομάδων. 

Ομως το τεύχος αυτό είναι κυρίως αφιερωμένο
στις νέες γυναίκες, στις φοιτήτριες και τις σπου-
δάστριες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Φωτίζουμε τις βασικές
πλευρές της ζωής τους στο πανεπιστήμιο, στην
εργασία, στις διαπροσωπικές σχέσεις, σ’ όλα
αυτά που διαμορφώνουν τη συνείδηση και τις
αντιλήψεις τους.  Σ΄αυτές τις γυναίκες θα είναι
αφιερωμένη η νέα μας καμπάνια, ως συνέχεια
της προηγούμενης.

Η φωνή μας, η φωνή της ΟΓΕ θέλουμε να φτάσει
στις νέες αυτές γυναίκες  αξιοποιώντας τις επε-
ξεργασμένες θέσεις μας για τα δικαιώματα των
γυναικών στην εργασία, στη μητρότητα, στον
ελεύθερο χρόνο. Θέλουμε να γνωριστούμε με τις
φοιτήτριες. Το δελτίο και το φυλλάδιο μας  να φτά-
σουν στα χέρια τους. Να φωτίσουμε το χαρα-
κτήρα του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος,
τις ιδιαίτερες διεκδικήσεις για τα δικαιώματα των
γυναικών. Να συζητήσουμε μαζί τους για τα πρό-
σθετα εμπόδια που συναντούν στη ζωή τους,
αλλά και ποια είναι η αιτία γι αυτά. Ποιες είναι οι
ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες των γυναικών σε
συνδυασμό με το ρόλο τους στην αναπαραγω-
γική διαδικασία. Γιατί σήμερα η μόρφωση, η ερ-
γασία, η μητρότητα, οι ανάγκες των νέων γυναι-
κών είναι ατομική τους υπόθεση. 

Αγαπητή αναγνώστρια, νέα σπουδάστρια, 
Την τελευταία περίοδο γίνεται μια συστηματική προ-
σπάθεια «αναθέρμανσης» του φεμινιστικού ρεύματος.
Είναι μια προσπάθεια που προβάλλει ως κύρια αιτία
της ανισοτιμίας την «εξουσία του άνδρα», αντιπαρέρχε-
ται την ταξική διάσταση του γυναικείου ζητήματος, επι-
κεντρώνει τη δράση του μόνο πάνω στις φυλετικές δια-
κρίσεις.

Επίσης προωθούνται νέες αντιεπιστημονικές θεωρίες
που φτάνουν να αρνούνται ακόμα και αυτόν τον αντι-
κειμενικό προσδιορισμό του φύλου. Προωθείται η αν-
τίληψη ότι ο καθένας και η καθεμιά αυτοπροσδιορίζεται
με βάση τις δικές του απόψεις ή τις απόψεις που κυ-
ριαρχούν στην κοινωνία, ότι το φύλο είναι κάτι ρευστό,
που μπορεί να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή. Δεν ανα-
γνωρίζουν το διαχωρισμό σε άνδρες και γυναίκες ως
αντικειμενικό γεγονός.

Ολες αυτές οι θεωρίες θεοποιώντας τον ατομισμό, τον
υποκειμενισμό, τη μοιρολατρία, αναπαράγουν σμπα-
ραλιασμένες ταυτότητες. Τέτοιες χρειάζονται για να μην
καταφέρεις να ανακαλύψεις ποια είναι η αιτία για τα
τσακισμένα δικαιώματά σου στη μόρφωση και στην ερ-
γασία. 

Σήμερα η τεράστια πρόοδος της επιστήμης και της τε-
χνολογίας μπορεί να εξασφαλίσει την κάλυψη των σύγ-
χρονων αναγκών μας. Αντί γι αυτό τα δικαιώματα μας
θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας και της αντα-
γωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων που τους
υπηρετούν πιστά ΕΕ και κυβερνήσεις.  

Μπροστά σ’ αυτή την πραγματικότητα σου στέλνουμε το
δικό μας μήνυμα: ατομική λύση δεν υπάρχει, ατομικά
δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις συνέπειες του
«επιχειρηματικού ανταγωνιστικού πανεπιστημίου» και
τη θύελλα των αντεργατικών μέτρων. Σε καλούμε να
μας γνωρίσεις και μέσα από αυτές τις σελίδες, μέσα
από τις θέσεις και τη δράση μας. Σε καλούμε σε οργα-
νωμένο και συλλογικό αγώνα μέσα από το ριζοσπα-
στικό γυναικείο κίνημα, την ΟΓΕ.
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Έργα & Ημέρες... ΝΑΤΟ, ΕΕ, Κυβέρνησης

Ό
ταν ακούμε τον λαλίστατο Αμερικανό πρέσβη στη χώρα
μας να εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην Κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την «αφοσίωσή» της στα σχέ-

δια των ΗΠΑ στα Βαλκάνια δεν μπορούμε παρά να σκεφτόμαστε
τον υπαρκτό κίνδυνο να ανάψει η φωτιά του πολέμου στα Βαλ-
κάνια με θύματα τους λαούς. Σε πρόσφατη μάλιστα συνέντευξή
του ο πρέσβης των ΗΠΑ, χαρακτήρισε τη χώρα μας «γεωπολι-
τικό μεντεσέ μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης γειτονιάς»,
που μάλιστα, όπως τόνισε, παίζει το ρόλο αυτό «ως δυνατός ΝΑ-
ΤΟϊκός σύμμαχος των ΗΠΑ». Ο Αμερικανός πρέσβης φρόντισε
να ευχαριστήσει την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για τη βάση της
Σούδας και για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει στις ΗΠΑ,
τόσο με την παραχώρηση στρατιωτικών υποδομών που αξιο-
ποιούνται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ως ορμητήρια για την προ-
ώθηση των σχεδίων τους στην ευρύτερη περιοχή, όσο και για
το ρόλο που παίζει στην ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων
στους «κόλπους» της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Το στρατηγικό δόγμα των ΗΠΑ, όπως το ανακοίνωσε ο Πρό-
εδρος Τραμπ, «Πρώτα η Αμερική» μεταφράζεται σε παγκόσμια
ισχύ των αμερικάνικων μονοπωλίων, ιδιαίτερα απέναντι στα
Ρωσικά και Κινέζικα, που είναι οι κύριοι ανταγωνιστές τους.

Η περιοχή των Βαλκανίων και ιδιαίτερα τα Δυτικά Βαλκάνια
αποτελούν πεδίο κλιμάκωσης των σκληρών ανταγωνισμών
ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα για το ποιος θα εξασφαλίσει
την υπεροχή των μονοπωλίων του στις αγορές των Βαλκανίων,
ποιος θα εκτοπίσει τους ανταγωνιστές του επιδιώκοντας συμ-
φέροντες όρους ενεργειακής διόδου προς την υπόλοιπη Ευ-
ρώπη. Ποιος θα αποκτήσει στρατιωτικές βάσεις και θα αυξήσει
την πολιτικοοικονομική και στρατιωτική δύναμή του.

Το ΝΑΤΟ είναι το οπλισμένο χέρι του Αμερικάνικου ιμπερια-
λισμού. Τα ΝΑΤΟϊκά στρατεύματα βρίσκονται σήμερα σε όλη την
περίμετρο των ρωσικών συνόρων σύμφωνα με τις αποφάσεις
των τελευταίων Συνόδων του. Στόχος του να εντάξει ολόκληρη
τη Βαλκανική στη Βορειοατλαντική συμμαχία αποτρέποντας την
όποια επιρροή της Ρωσίας. Η Ρωσία, που τα τελευταία χρόνια,
επιχείρησε συστηματικά να κερδίσει έδαφος για να προωθήσει
τα συμφέροντά της σε συμφωνίες με τη Σερβία καθώς και την
Κυβέρνηση Γκρουέφσκι της ΠΓΔΜ, που φρόντισαν οι ΕΕ, ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ να ανατρέψουν ..

Άλλωστε πρέπει να αποτραπεί και η Κίνα που διεκδικεί ρόλο
στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων, επιδιώκοντας πρό-
σβαση των συμφερόντων της στη Δυτική Ευρώπη.   

Άμεσος Νατοϊκός στόχος είναι η ένταξη της ΠΓΔΜ ώστε να
ολοκληρωθεί η ΝΑΤΟϊκή περικύκλωση της Ρωσίας από τη Βαλ-
τική έως τη Μαύρη Θάλασσα. 

Τι κρύβεται πίσω από το «Μακεδονικό»
Μέσα σ΄αυτή τη μεγάλη εικόνα εντάσσεται το «Μακεδονικό»
που επανήλθε στην επικαιρότητα.  Τα υποκριτικά «δάκρυα» και
η «αγωνία» διαφόρων εθνικιστικών τοποθετήσεων από τη μια
και οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης και άλλων περί «αναβάθμισης
της Ελλάδας» και «σύγχρονου πατριωτισμού» από την άλλη,
προκαλούν την αλήθεια και τη μνήμη μας. Γιατί ταυτίζονται στο
βασικό : στην ενίσχυση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και στην εμ-
πλοκή της Ελλάδας και των επιχειρηματικών της ομίλων.

Η Ελληνική Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βάζει πλάτη για την επί-
τευξη των επικίνδυνων ΝΑΤΟΪκών σχεδιασμών στην περιοχή.
Η πρεμούρα της Κυβέρνησης  να «βαφτίσει» την ΠΓΔΜ προκει-
μένου να διαβεί την πόρτα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ αδιαφορώντας
για τους αλυτρωτισμούς που υπάρχουν στο Σύνταγμα της χώρας
εγκυμονεί  σοβαρούς κινδύνους και δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Άλλωστε δεν ξεχνάμε ότι ΕΕ και ΝΑΤΟ βαρύνονται με ιστορι-
κές ευθύνες για τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και τη δημιουρ-
γία των κρατών – προτεκτοράτων όπως το Κόσσοβο, η Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, η ΠΓΔΜ, τις έριδες για τα σύνορα, τις αποσχίσεις.
Οι μακελάρηδες των Βαλκανίων, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, παρου-
σιάζονται σήμερα ως «εγγυητές» τάχα της σταθερότητας και της
ειρήνης στην περιοχή, ενώ και η Ελλάδα προσαρμόζει το ρόλο
της: Από ορμητήριο για τους ΝΑΤΟικούς βομβαρδισμούς το
1999, που επισφράγισαν το διαμελισμό της πρώην Γιουγκοσλα-
βίας, γίνεται ο «σημαιοφόρος» της ένταξης των κρατών της Βαλ-
κανικής στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.

Η ΕΕ με τα επιτελεία της εργάζεται πυρετωδώς προκειμένου
να εντάξει τις χώρες των Βαλκανίων στην ΕΕ. Πρώτες στη σειρά
είναι η Σερβία και το Μαυροβούνιο και έπονται Αλβανία, ΠΓΔΜ,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Κόσσοβο. Δεδομένου ότι ορισμένες δεν
έχουν ακόμα τις προδιαγραφές γι’ αυτό σπεύδουν να τις εντά-
ξουν στο ΝΑΤΟ στην επόμενη Σύνοδο του τον Ιούλη 2018, όπως
την ΠΓΔΜ και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, αφού η Αλβανία και το
Μαυροβούνιο είναι ήδη μέλη του ΝΑΤΟ. 

Όλα αυτά εγκυμονούν τεράστιους κινδύνους για τους λαούς
της περιοχής και το καμπανάκι ενός επικείμενου πολέμου χτυπά
ανησυχητικά για τους εργαζόμενους, τις γυναίκες και τη νεολαία
της περιοχής.

Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν.
Με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν
Η ΕΕ αποτελεί ιμπεριαλιστική ένωση , μια λυκοσυμμαχία αντι-
δραστική που από κοινού με τον ιμπεριαλιστικό οργανισμό του
ΝΑΤΟ εμπλέκονται στους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς.

Η ΕΕ και το ΝΑΤΟ ως προστάτες της κερδοφορίας και της αν-
ταγωνιστικότητας των μονοπωλίωντων χωρών-μελών τους, όχι
μόνο δεν αποτελούν παράγοντες ειρήνης και εγγυητές της στα-
θερότητας, αλλά είναι «φορείς» του ιμπεριαλιστικού πολέμου,
των επεμβάσεων, της εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Χρειάζεται συνεχής, επίμονος αγώνας για να συνειδητοποι-
είται η ανάγκη για αποδέσμευση απ αυτούς τους οργανισμούς,

για να αναπτυχθεί η πάλη για την  εξάλειψη της αιτίας που γεννά
τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Η αιτία αυτή συνδέεται άρρη-
κτα με τη φύση της σημερινής κοινωνίας που έχει ως ακρογω-
νιαίο λίθο της την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Γι αυτό και ο αγώνας μας για να απεμπλακεί η χώρα μας από
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς συνδέεται με την πάλη μας
για μια κοινωνία όπου ο πλούτος, θα είναι λαϊκή περιουσία, και
όχι περιουσία των ελαχίστων, που η οικονομία θα λειτουργεί
σχεδιασμένα, κεντρικά και ελεγχόμενα από τους ίδιους τους ερ-
γαζόμενους και τις εργαζόμενες, με στόχο την ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών. Μόνο σ΄αυτή την κοινωνία μπορεί να πραγ-
ματωθεί η ισοτιμία και η χειραφέτηση των γυναικών.

Μαιρήνη Στεφανίδη
Α΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

Τα Δυτικά Βαλκάνια
στο μάτι του κυκλώνα
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Καμπάνια ΟΓΕ 2018Καμπάνια ΟΓΕ 2018

H H ισοτιμία και η χειραφέτηση της γυναίκας  μπορεί να
πραγματοποιηθεί μόνο σε μια κοινωνία που θα εξα-
σφαλίζει την καθολική συμμετοχή των γυναικών στην

κοινωνική παραγωγή. Αυτό προϋποθέτει ένα καθολικό σύστημα
δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης για όλα τις νέες γυναίκες.
Ενα σύστημα που θα διαμορφώνει το κατάλληλο γυναικείο επι-
στημονικό δυναμικό με ολοκληρωμένη μόρφωση.

Σήμερα η επιστήμη και η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί και η
κάθε νέα φοιτήτρια και σπουδάστρια να μπορεί  να ολοκληρώσει
τις σπουδές της χωρίς εμπόδια και στη συνέχεια να εργαστεί
στον κλάδο και στο αντικείμενο των σπουδών της. Οι κόποι της
να μην πηγαίνουν χαμένοι και η  εργασία της  να είναι κοινωνικά
χρήσιμη,  δηλαδή να αξιοποιείται για την εξυπηρέτηση  των κοι-
νωνικών αναγκών. Η εργασία και οι γνώσεις κάθε νέας γυναί-
κας να μπορούν να συμβάλλουν στην αύξηση του κοινωνικού
πλούτου και αυτό να μεταφράζεται σε βελτίωση της ζωής των
ίδιων των γυναικών και των οικογενειών τους.    

Αντί για όλα αυτά οι νέες που σπουδάζουν σήμερα στη χώρα
μας έχουν να αντιμετωπίσουν ένα σύστημα Ανώτατης Εκπαί-
δευσης υποχρηματοδοτούμενο, σε βαθμό οικονομικής ασφυ-
ξίας, με ολοένα και περισσότερους φραγμούς στις δωρεάν
σπουδές, που σημαίνει ελλείψεις στα συγγράμματα, διακοπή της

δωρεάν σίτισης, περιορισμός της δωρεάν στέγασης, πανάκριβη
μετακίνηση. Οι σπουδάστριες στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ βιώ-
νουν την πραγματικότητα της ενίσχυσης του εμπορίου τίτλων
σπουδών και πιστοποιητικών από τα ιδρύματα, το ξεπούλημα
υποδομών, τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά.
Αναγκάζονται να εργαστούν για να αντεπεξέλθουν στις σπουδές
τους, ενώ οι οικογένειές τους αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα
και να τους στηρίξουν με τους πετσοκομμένους μισθούς, τα χα-
ράτσια και τη φοροληστεία.  Το περιεχόμενο των σπουδών τους
και οι “δεξιότητες” που πρέπει να αποκτήσουν συνδέονται άμεσα
με τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Τα πτυχία τους
δεν έχουν αντίκρυσμα και δεν μπορούν να τους εξασφαλίσουν
μόνιμη και σταθερή εργασία, παρά τους κόπους των ίδιων των
φοιτητριών και των οικογενειών τους.

Τα σμπαραλιασμένα  δικαιώματα της σπουδάστριας στη μόρ-
φωση, στην εργασία, στη δημιουργική ζωή  έχουν μία  και μόνη
αιτία: Οτι κουμάντο στην οικονομία κάνουν οι βιομήχανοι και οι
εφοπλιστές, οι μεγαλέμποροι και οι μεγαλοξενοδόχοι. Ολοι αυτοί
που θέλουν ν’ αυξάνουν τα κέρδη τους και να κάνουν πιο αντα-
γωνιστικές τις επιχειρήσεις τους, συνδέοντας τους σχεδιασμούς
τους με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ξεζουμίζοντας τους εργα-
ζόμενους, περισσότερο τις γυναίκες εργαζόμενες και την εργα-
ζόμενη νεολαία.

Η πολιτική της ΕΕ, των κυβερνήσεων
και των επιχειρηματικών ομίλων
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανώτατη Εκπαί-
δευση έχει στόχο την προσαρμογή της στις ανάγκες των επιχει-
ρηματικών ομίλων. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση βρίσκεται στον
πυρήνα της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” , καθώς αποτελεί  βα-
σική προτεραιότητα για την προώθηση της απασχολησιμότητας.
Όλες οι αποφάσεις, οι οδηγίες, οι κατευθύνσεις της ΕΕ έχουν
στόχο το περιεχόμενο και τα προγράμματα σπουδών, η έρευνα
να συνδεθούν όσο γίνεται πιο λειτουργικά με τις επιχειρήσεις
και τις ανάγκες τους. Ο στόχος της ΕΕ είναι το 40% των νέων Ευ-
ρωπαίων να αποκτήσει  πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι
το 2020. Θέλουν να κάνουν τους ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς
ομίλους πιο ανταγωνιστικούς απέναντι σ’ αυτούς των ΗΠΑ και
της Ιαπωνίας που διαθέτουν πολύ μεγαλύτερο ποσοστό εργατι-
κού δυναμικού με προσόντα Ανώτατης Εκπαίδευσης. (26% ΕΕ,
41% ΗΠΑ, 44% Ιαπωνία). 

Σήμερα οι επιχειρηματικοί όμιλοι απαιτούν να βγαίνει από τα
πανεπιστήμια ένα επιστημονικό δυναμικό που θα διαθέτει αυτές
τις νέες δεξιότητες, θα έχει ιδιαίτερη ευελιξία και πετσοκομμένα
εργασιακά δικαιώματα. Πέρα από μία ενιαία πλατφόρμα γνώ-
σεων, αυτό που πρέπει να εμπεδώσουν οι φοιτητές και οι φοι-
τήτριες είναι μία μόνιμη εναλλαγή επαγγελμάτων, μία ετοιμότητα
για παρακολούθηση προγραμμάτων και σεμιναρίων, για προ-
σαρμογή στις συνεχείς αναδιαρθρώσεις της παραγωγικής
δομής.

Η στρατηγική ΕΕ και κυβερνήσεων υπηρετώντας πιστά αυτές
τις επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων προωθεί τη “δια
βίου μάθηση”, για τη συνεχόμενη κατάρτιση και επανακατάρτιση
και την “εργασιακή κινητικότητα”. Αυτό αποτυπώνεται έντονα
στο περιεχόμενο, στη λειτουργία των σχολών.  Tα πανεπιστη-
μιακά πτυχία δεν εξασφαλίζουν πρόσβαση στο επάγγελμα. Σε
αυτές τις συνθήκες, εντείνεται η διαφοροποίηση μεταξύ των
σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ. Η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί στην κατηγο-
ριοποίηση των αποφοίτων, στην κατηγοριοποίηση επαγγελμα-
τικών δικαιωμάτων, δηλαδή στην κατηγοριοποίηση των αυρια-
νών μισθωτών εργαζόμενων και επιστημόνων. Αυτοί οι διαχω-
ρισμοί αντίστοιχα αξιοποιούνται από τους επιχειρηματικούς ομί-
λους για να συμπιεστούν τα εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα
όλων προς τα κάτω. 

Το τοπίο στην Ελλάδα σήμερα
Οι φοιτήτριες  υπερτερούν έναντι των φοιτητών στην Ελλάδα
κατά μέσο όρο την τελευταία δωδεκαετία κατά 20 περίπου πο-
σοστιαίες μονάδες (40,9% είναι άντρες και το 59,1% γυναίκες).
Το 34,2% των νέων γυναικών έχουν ολοκληρώσει πανεπιστη-
μιακές σπουδές, την ώρα που το αντίστοιχο ποσοστό στους άν-
δρες είναι 27,6%. Οταν όμως εξετάσουμε τα ποσοστά ανεργίας
των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης θα παρατηρήσουμε
ότι το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας εκτοξεύεται και είναι
σχεδόν διπλάσιο από αυτό των ανδρών.(23% στις γυναίκες
έναντι 14% στους άνδρες). Για τους απόφοιτους μεταπτυχιακών
ή διδακτορικών η γυναικεία ανεργία ανέρχεται στο 14% έναντι
10% των ανδρών.

Η κατάσταση στα πανεπιστήμια
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, στην ίδια ρότα με τις προηγού-
μενες, υλοποιεί με συνέπεια τις κατευθύνσεις της ΕΕ και των
επιχειρηματικών ομίλων για τα πανεπιστήμια. 

Οι σχολές είναι σε εκρηκτική κατάσταση με τεράστιες ελλεί-
ψεις καθηγητών, εργαστηριακού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού,
προσωπικού στην καθαριότητα, με ελλείψεις συγγραμμάτων.  Η
κρατική χρηματοδότηση έχει φτάσει σε μείωση ρεκόρ 80% με
αποτέλεσμα την υπολειτουργία πολλών Τμημάτων. 

Η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις χρησιμοποι-
ούν την υποχρηματοδότηση για να ενισχύσουν την “αυτονομία”
των Ιδρυμάτων. Η αποκαλούμενη “βιωσιμότητα” των Τμημάτων
δε σημαίνει τίποτα άλλο παρά εξασφάλιση ιδιωτικών πόρων  για
να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, είτε επιβάλλοντας δίδακτρα
στα μεταπτυχιακά, είτε κλείνοντας δουλειές με επιχειρηματίες
που θα αξιοποιούν τις υποδομές και το προσωπικό για να μει-
ώσουν το κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτοί
οι επιχειρηματίες έχουν λόγο στο περιεχόμενο των σπουδών
και στην έρευνα, με κριτήριο τι εξυπηρετεί την κερδοφορία τους
κάθε φορά. “Υιοθετώντας” εργαστήρια, μεταπτυχιακά, ερευνη-
τικά προγράμματα, διοργανώνοντας σεμινάρια επιδρούν και στη
συνείδηση των φοιτητών και των φοιτητριών  πιστεύοντας ότι
“οι επιχειρήσεις μπορούν να λύνουν τα προβλήματα που
έχουμε”.  

Σύνδεση πτυχίου και εργασίας
Σε αυτό το έδαφος, δημιουργούν ακόμα περισσότερα πτυχία
πολλών ταχυτήτων,  πτυχία που είναι διαβατήρια για την κακο-
πληρωμένη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Θεσμοθετούν τα διετή
προγράμματα σπουδών, πολλαπλασιάζουν τα προγράμματα κα-
τάρτισης - διά βίου εκμετάλλευσης. Αποσυνδέουν πλήρως το
πτυχίο από το επάγγελμα, οι απόφοιτες θα είναι σε συνεχές κυ-
νήγι πιστοποιητικών και βαθμίδων μήπως και καταφέρουν να
δουλέψουν σε αυτό που σπούδασαν.

Το 2018 φέρνει νέους μποναμάδες στις φοιτήτριες από τις κα-
θηγητικές σχολές. Νέα πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής  αποσπάει ακόμα περισσότερο το πτυχίο από το επάγ-
γελμα, καθώς πετάει έξω από το πτυχίο την παιδαγωγική επάρ-
κεια. Δίνεται το “πράσινο φως” ώστε να πεταχτούν  τα παιδαγω-
γικά μαθήματα και η πρακτική άσκηση εκτός πτυχίου και να γί-
νονται από μία “ειδική δομή” που μπορεί να έχει δίδακτρα. Ηδη
το ΕΚΠΑ προσφέρει “πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας”
με αντίτιμο 700 ευρώ! Ο γολγοθάς δε θα σταματήσει εδώ. Ακο-
λουθούν οι πιστοποιήσεις, οι αξιολογήσεις, ο διαγωνισμός του
ΑΣΕΠ.

Γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η υποβάθμιση των
προπτυχιακών σπουδών και οι αλλαγές στα προγράμματα τους,
η ένταση των πολλών και αμφιβόλου ποιότητας μεταπτυχιακών,
η αξιολόγηση, μπροστά στο φόβο της ανεργίας, οδηγεί τις φοι-
τήτριες σ’ ένα ατέρμονο ατομικό κυνήγι δεξιοτήτων, όπου η κα-
θεμία φτιάχνει τον ατομικό της φάκελο, μαζεύει πιστωτικές μο-
νάδες, γίνεται “συλλέκτρια” πιστοποιητικών επιμόρφωσης. Αυτό
είναι το έδαφος πάνω στο οποία καλλιεργούνται οι αυταπάτες
περί “καριέρας”, περί δυνατότητας ατομικής λύσης, η απαξίωση
κάθε συλλογικής δράσης και σκέψης. Καλλιεργείται η λογική

ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Για επιστημονική μόρφωση χωρίς φραγμούς

και εργασία με δικαιώματα στο αντικείμενο των σπουδών μας

Χριστίνα Σκαλούμπακα
Πρόεδρος της ΟΓΕ



8 9

Καμπάνια ΟΓΕ 2018Καμπάνια ΟΓΕ 2018

ότι είναι προσωπική υπόθεση της καθεμιάς ή εξεύρεση εργα-
σίας. Βρίσκουν έδαφος οι λογικές όπως “η καλύτερη θα τα κα-
ταφέρει”, το επιχειρηματικό πνεύμα και το ρίσκο επιβραβεύον-
ται”. Πρόκειται για αντιλήψεις που αποσυνδέουν το ατομικό από
το κοινωνικό συμφέρον, ενώ παρουσιάζουν υπερτιμημένα τις
προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης των μελλοντικών
εργαζόμενων με ευνοϊκούς όρους. Σ΄αυτή τη βάση καλλιεργεί-
ται ως διέξοδος και η φυγή στο εξωτερικό, η οποία πλέον υπο-
στηρίζεται από πολλά προγράμματα «κινητικότητας»

Φοιτήτριες  - Εργαζόμενες
Το αυξανόμενο κόστος σπουδών μαζί με τη φοροληστεία και το
χαράτσωμα των λαϊκών οικογενειών, οδηγούν πάρα πολλές
φοιτήτριες να εργάζονται για να τα βγάλουν πέρα με τις σπουδές
τους. Οι φοιτήτριες αναζητούν εργασία από τα πρώτα έτη. Κατά
κύριο λόγο συγκεντρώνονται σε κλάδους όπως ο επισιτισμός,
τα τηλεφωνικά κέντρα, το εμπόριο, όπου επικρατούν τα ελαστικά
ωράρια, οι βάρδιες, οι ολιγόμηνες συμβάσεις, η ανασφάλιστη
εργασία, χωρίς μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού
στο χώρο εργασίας. 

Στα ΤΕΙ, οι σπουδάστριες ξεκινούν πρακτική άσκηση από τα
πρώτα εξάμηνα, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι απλήρωτες,
ανασφάλιστες, και η πρακτική είναι άσχετη με το αντικείμενο
σπουδών. Για παράδειγμα, οι κοπέλες από τη Νοσηλευτική κά-
νουν  την πρακτική τους χωρίς τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
του γυναικείου οργανισμού (γάντια, εμβολιασμός κλπ). Ετσι μα-
θαίνουν να εξοικειώνονται και να συμβιβάζονται από μικρή ηλι-
κία στις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας που επικρατούν. 

Γενικότερα γίνεται μια συστηματική προσπάθεια προκειμένου
να κυριαρχήσουν στη συνείδηση και στη στάση των σπουδα-
στριών οι χαμηλές απαιτήσεις για τους όρους ζωής, σπουδών,
εργασίας, η αποδοχή της εργασιακής ζούγκλας.

Η εξεύρεση εργασίας πάνω στο αντικείμενο των σπουδών
τους για τις φοιτήτριες δεν είναι ζήτημα “ατομικής επιλογής” ή
“ατομικής ικανότητας”. Το πρόβλημα της ανεργίας, της υποαπα-
σχόλησης, των τσακισμένων δικαιωμάτων των αποφοίτων
υπάρχει γιατί τα πάντα μετρώνται με βάση το επιχειρηματικό
κέρδος και όχι την κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγ-
κών. Για παράδειγμα στις σχολές υγείας η ανεργία σπάει κό-
καλα, αλλά τα δημόσια νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας έχουν
τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και δεν μπορούν να καλύ-
ψουν τις λαϊκές ανάγκες, οδηγώντας χιλιάδες ασθενείς να βά-
λουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Την ίδια στιγμή στηρίζονται από
την κυβέρνηση τα ιδιωτικά μεγαθήρια για να επενδύσουν στην
υγεία και να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα κεφάλαιά τους. Προσ-
λαμβάνουν νοσηλεύτριες και γιατρούς με ανύπαρκτα εργασιακά
δικαιώματα, με συμβάσεις μερικών μηνών, με "μπλοκάκι".  Την
ίδια στιγμή δεν μπορούν να πουν “θα κάνω τη δική μου δουλειά,
θα εργαστώ ως αυταπασχολούμενη”, όταν γιγαντώνονται τα
ιδιωτικά πολυϊατρεία και οι ιδιωτικές κλινικές που βάζουν λου-
κέτο σε κάθε μικρό επαγγελματία. Να λοιπόν πως κάνουν κου-
μάντο τα μονοπώλια στον κλάδο της υγείας, ενώ οι απόφοιτες
μένουν άνεργες ή συμβασιούχες χωρίς δικαιώματα και οι ασθε-
νείς υποχρεώνονται να ακριβοπληρώνουν για να διαθέτουν

ακόμα και τις στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας. 
Αντίστοιχα ζητήματα αντιμετωπίζουν και οι απόφοιτες στις κα-

θηγητικές σχολές, στη Φιλοσοφική, αλλά και στα Παιδαγωγικά.
Εργασία σε φροντιστήρια με μισθούς πείνας και ανασφάλιστες,
ενώ είναι χιλιάδες οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν στη δη-
μόσια εκπαίδευση.

Μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές προβάλλονται αντιδραστι-
κές απόψεις,  σύμφωνα με τις οποίες παρουσιάζεται η μισθωτή
επιστήμονας ως “συνεργάτρια” της καπιταλιστικής εργοδοσίας.
Πάνω σε αυτή τη βάση γίνονται αποδεκτές και οι συμβάσεις με
μπλοκάκι, κάτω από τις οποίες κρύβεται η απαλλαγή του εργο-
δότη από μια σειρά υποχρεώσεις όπως ασφάλιση, άδειες μη-
τρότητας κλπ. 

Στο συλλογικό αγώνα η δύναμη...
Οι φοιτήτριες και οι σπουδάστριες που αντιμετωπίζουν σήμερα
μεγάλα εμπόδια για  να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, που
αναγκάζονται να δουλέψουν για να τις ολοκληρώσουν, που βλέ-
πουν τους γονείς και τις οικογένειές τους  να μην μπορούν να
τα βγάλουν πέρα με την ανεργία, τους πετσοκομμένους μισθούς
και τη φοροληστεία, που βλέπουν ολοένα και περισσότερο να
απομακρύνεται η δυνατότητα να βρουν εργασία στο αντικείμενο
των σπουδών τους, που βιώνουν τη μεγαλύτερη  εκμετάλλευση
ως μισθωτές επιστήμονες, την εργοδοτική βία που θεωρεί κό-
στος τη μητρότητα και τις ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες των γυ-
ναικών, είναι πιο ευάλωτες στο φόβο, στην ηττοπάθεια, σε υπο-
κειμενικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία.
Πρόκειται για αντικειμενικά εμπόδια που τις κρατάνε μακριά

από τη συλλογική δράση. Είναι μικρό το  ποσοστό φοιτητριών
που δραστηριοποιούνται στους φοιτητικούς συλλόγους και
ακόμα μικρότερο αυτών που είναι οργανωμένες στα σωματεία
τους ή είναι μέλη στις διοικήσεις των σωματείων.  Η γυναικεία
συμμετοχή στο κίνημα είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες. 

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να έχουν όλες οι φοιτήτριες δη-
μόσια και δωρεάν εκπαίδευση, χωρίς καμία επιχειρηματική
δράση μέσα στις σχολές, να έχουν δωρεάν σίτιση, στέγαση, με-
τακίνηση, να υπάρχει ένα πτυχίο ανά επιστημονικό αντικείμενο
και αυτό το πτυχίο να είναι η μόνη προϋπόθεση για να έχουν
πρόσβαση στο επάγγελμα.  Ομως όλα αυτά σκοντάφτουν πάνω
στην πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων που στηρίζουν το
πανεπιστήμιο των επιχειρηματικών συμφερόντων. 

Γι αυτό χρειάζεται ο οργανωμένος και συλλογικός αγώνας

των φοιτητριών μέσα από τους συλλόγους τους, μέσα από τα
σωματεία τους αν εργάζονται, μέσα από το ριζοσπαστικό γυναι-
κείο κίνημα, την ΟΓΕ. Πρέπει να βρούμε τρόπους για να φτάσει
στις νέες γυναίκες, στις φοιτήτριες και στις σπουδάστριες το μή-
νυμά μας : ατομική λύση δεν υπάρχει, ατομικά δεν μπορούμε
να ξεφύγουμε από τις συνέπειες του  “επιχειρηματικού ανταγω-
νιστικού πανεπιστημίου” και τη θύελλα των αντεργατικών μέ-
τρων.

Η ΟΓΕ μπορεί να μπολιάσει τις νέες γυναίκες με την αξία της
συλλογικής δράσης, της αγωνιστικής στάσης ζωής, της διεκδί-
κησης για όλα αυτά που τους ανήκουν και τους τα στερούν ΕΕ
και κυβερνήσεις.  Να συνειδητοποιήσουν τον πραγματικό τους
αντίπαλο, τους επιχειρηματικούς ομίλους που κερδίζουν διπλά
και τρίδιπλα από την εκμετάλλευση της εργατικής τους δύναμης.

� Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες τις γυ-
ναίκες, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά
δικαιώματα, με βάση το επιστημονικό αντικεί-
μενο.   

� Σταθερό ωράριο εργασίας, που θα κατοχυρώ-
νεται από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με
7ωρο-5μερο-35ωρο. 

� Να μπει τέρμα στα ακανόνιστα, στα σπαστά
ωράρια που σμπαραλιάζουν την προσωπική
και οικογενειακή ζωή, ιδιαίτερα των νέων ερ-
γαζόμενων γυναικών. Να  μπει τέρμα στις ελα-
στικές εργασιακές σχέσεις. 

� Καμιά φοιτήτρια να μην είναι ανασφάλιστη. 

� Να καταργηθεί με νόμο το αίσχος των άθλιων
μισθών πείνας, ο υποκατώτατος μισθός για τη
νεολαία, η διάκριση των μισθών ανάλογα με
την ηλικία (586-511 ευρώ) και καμιά εργαζό-
μενη και εργαζόμενος να μην αμείβεται κάτω
από 751 ευρώ.

� Επέκταση της άδειας κυήσεως και τοκετού,
ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, σε όλες τις
εργαζόμενες εγκύους και μέτρα προστασίας
της υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας,
με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του γυναικείου
οργανισμού (πχ κατάργηση της νυχτερινής
βάρδιας στη βιομηχανία, βιοτεχνία, άρση βά-
ρους, μειωμένα ωράρια, εκτίμηση του επαγ-
γελματικού κινδύνου). 

� Νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης
αργίας. 

� Να σταματήσει το σκλαβοπάζαρο των προ-

γραμμάτων απασχόλησης και το άθλιο καθε-
στώς των ενοικιαζόμενων εργαζομένων, με τα
σύγχρονα δουλεμπορικά γραφεία των εται-
ριών προσωρινής απασχόλησης. 

� φοιτητική άδεια απο την εργασία με πλήρεις
αποδοχές την περίοδο της εξεταστικής, αντί-
στοιχο ωράριο εργασίας για να μπορούν να
συνεχίσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους, με
αυξήσεις στους μισθούς και πλήρη ασφάλιση.  

� πρακτική άσκηση των σπουδαστριών με πλή-
ρεις αποδοχές και εργασιακά - ασφαλιστικά δι-
καιώματα.

Αναδεικνύουμε την ανάγκη σύνδεσης του
πτυχίου με τους όρους εργασίας, την ανάγκη
μέτρων προστασίας της μητρότητας, του γυ-
ναικείου οργανισμού στο χώρο εργασίας

� Στον κλάδο της υγείας απαιτούμε μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη
εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα  με γεν-
ναία χρηματοδότηση δημόσιων νοσοκομείων,
ΠΕΔΥ, Κέντρων Μάνας και Παιδιού κλπ από
τον κρατικό προϋπολογισμό. 

� Στην εκπαίδευση απαιτούμε μαζικές προσλή-
ψεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπι-
κού, με μόνιμη και σταθερή εργασία, με μονι-
μοποίηση όλων των αναπληρωτών καθηγη-
τών. Αναδεικνύουμε την ανάγκη κατοχύρω-
σης άδειας τοκετού, λοχείας, μητρότητας,
άδειας ασθένειας σε όλο το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, ανεξάρτητα από σχέση εργασίας. 

Προβάλουμε τις αγωνιστικές διεκδικήσεις μας για:
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Τ α δικαιώματα των γυναικών στην εργασία, την πλήρη και
αποκλειστικά κρατική κοινωνική προστασία της μητρό-
τητας, με δωρεάν σύγχρονες κοινωνικές υπηρεσίες στή-

ριξης όλων των αναγκών της γυναίκας, σε κάθε ηλικιακή πε-
ρίοδο της ζωής της πρέπει να είναι υπόθεση της κοινωνίας, του
κράτους. Όμως η μόρφωση, η εργασία, η μητρότητα, οι ανάγκες
των νέων γυναικών θεωρούνται ατομική υπόθεση. Η επιλογή
δημιουργίας οικογένειας εξαρτάται από μια σειρά οικονομικούς,
κοινωνικούς παράγοντες στη ζωή μιας νέας γυναίκας, ενός νέου
ζευγαριού (συνθήκες εργασίας, μισθοί, στέγαση, ασφάλιση). 

Από αυτή τη σκοπιά, η μητρότητα φαντάζει «μακρινό όνειρο» για
την πλειοψηφία των φοιτητριών, ενώ αναπαράγονται μέσα στις
πανεπιστημιακές σχολές αντιδραστικές απόψεις για τη σχέση της
γυναίκας με τη μητρότητα. Είτε προβάλλεται η μητρότητα ως απο-
κλειστικός ρόλος των γυναικών, είτε προτάσσεται ύπουλα και
έντεχνα το πρότυπο της γυναίκας- καριερίστριας. Αυτές οι από-
ψεις παρουσιάζουν εξισωτικά τον άνδρα και τη γυναίκα, δηλαδή
διαγράφουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας της μητρότητας, του
γυναικείου οργανισμού στο χώρο εργασίας. Καλλιεργείται στη
συνείδηση της φοιτήτριας ότι η «επαγγελματική εξέλιξη» δεν
μπορεί να συμβαδίσει με τη μητρότητα, με τη δημιουργία οικο-
γένειας. Αυτό είναι το γόνιμο έδαφος για να συμβιβαστεί η νέα
γυναίκα, ως αυριανή μισθωτή επιστήμονας με τα πετσοκομμένα
εργασιακά δικαιώματα, χωρίς άδειες μητρότητας κλπ, αλλά και
με την αναβολή δημιουργίας οικογένειας στην πιο παραγωγική
ηλικία της, ώστε να την εκμεταλλεύεται απρόσκοπτα (χωρίς δε-
σμεύσεις από την ευθύνη της φροντίδας του παιδιού) η καπιτα-
λιστική εργοδοσία. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό της στόχευσης
των συγκεκριμένων απόψεων το παράδειγμα της «κρυοσυντή-
ρησης» των ωαρίων από επιχειρηματικούς κολοσσούς όπως η
Google και η Apple. Επιδοτούν τις εργαζόμενες τους για να βά-
λουν στο «ψυγείο» την επιλογή της μητρότητας. Η κρυοσυντή-
ρηση των ωαρίων είναι μια επιστημονική μέθοδος για την ανα-
παραγωγή, αναγκαία για ιατρικούς λόγους. Στην προκειμένη
όμως περίπτωση, προβάλλεται μια σημαντική επιστημονική κα-
τάκτηση, όχι με βάση τις ανάγκες των γυναικών, αλλά με βάση
τα συμφέροντα και τα κέρδη των μονοπωλίων.

Αυτές οι αντιδραστικές απόψεις επενδύονται με το «περιτύ-
λιγμα» της «αυτοδιάθεσης του σώματος», προβάλλοντας υποκρι-

τικά ότι η γυναίκα είναι «ελεύθερη» να αποφασίσει πότε θα γίνει
μητέρα. Σε αυτή την κατεύθυνση ανοίγει και η συζήτηση για το
ζήτημα των αμβλώσεων. Τα υποκριτικά, κροκοδείλια δάκρυα της
ΕΕ και των κυβερνήσεων για τα υψηλά ποσοστά των αμβλώσεων
σε ορισμένες χώρες, όπως στην Ελλάδα, ή για την απαγόρευση
των αμβλώσεων σε χώρες της Ευρώπης, όπως στην Ιρλανδία,
στη Μάλτα, δεν μπορούν να κρύψουν την τεράστια κρατική ευ-
θύνη. Η παντελής έλλειψη σεξουαλικής αγωγής και οικογενει-
ακού προγραμματισμού, οι οικονομικοί και κοινωνικοί περιορι-
σμοί αποτελούν τα αίτια για τις ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. 

Πώς μια φοιτήτρια να αποφασίσει να συνεχίσει την εγκυμοσύνη
όταν δεν υπάρχουν οι αναγκαίες κρατικές υποδομές προσχολι-
κής αγωγής, φροντίδας του παιδιού, όταν δεν έχει την επιστημο-
νική και κοινωνική στήριξη, όταν- έστω και περιορισμένα- επι-
βιώνουν αναχρονιστικές αντιλήψεις για τις ανύπαντρες μητέρες,
όταν κυριαρχεί στη νεολαία η εργασιακή ανασφάλεια μετά το
πτυχίο, με τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας των γυναικών αποφοί-
των της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Πόσο «ελεύθερη» είναι η
επιλογή της, που παρουσιάζεται αποκλειστικά ως ατομική της
υπόθεση;

Η θέση της ΟΓΕ είναι ότι οι αμβλώσεις, είτε κατ’ επιλογή της γυ-
ναίκας σε περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης, είτε για ιατρι-
κούς λόγους πρέπει να είναι νόμιμες. Να πραγματοποιούνται
αποκλειστικά δωρεάν σε δημόσιες μονάδες Υγείας, με επιστη-
μονικό και ασφαλή τρόπο. Δεν πρέπει, όμως, να αποτελούν τον
βασικό τρόπο αντισύλληψης, καθώς θέτουν σε κίνδυνο την ψυ-
χοσωματική και αναπαραγωγική υγεία των νέων γυναικών. Η
μείωση του ποσοστού των αμβλώσεων αποτελεί ευθύνη του
κράτους. 

Για την ΟΓΕ, η  αναπαραγωγική διαδικασία έχει άμεση σχέση
με τις κοινωνικές ανάγκες και συνθήκες. Η  μητρότητα πρέπει
να έχει κοινωνική αξία, γι’ αυτό διεκδικούμε την  ολόπλευρη στή-
ριξή της από το κράτος. Η μητρότητα δεν αφορά στενά μόνο την
εγκυμοσύνη και τη λοχεία. Η διαμόρφωση και ωρίμανση της γυ-
ναίκας για την ικανότητα τεκνοποίησης -όπως άλλωστε και του
άνδρα- βιολογικά και ψυχολογικά, αρχίζει από την ώρα της σύλ-
ληψής της και εξαρτάται από μια σειρά κοινωνικούς παράγοντες. 

Οι πρόσθετες και αυξημένες ανάγκες των γυναικών αφορούν
κάθε ηλικιακή περίοδο της ζωής τους. Είναι αναγκαίες μια σειρά
διαγωνιστικές, προληπτικές εξετάσεις, όπως  το  PAP test, η μα-
στογραφία, οι εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου κλπ. Η ΕΕ, η ση-
μερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, οι επιχειρηματι-
κοί όμιλοι δε λογαριάζουν τις ανάγκες των γυναικών για την πρό-
ληψη της υγείας τους, αλλά το κόστος που προκύπτει για τη στή-
ριξη της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρη-
ματικών ομίλων. Έτσι,   θέτουν περιορισμούς και εξαιρέσεις στην
κάλυψη αυτών των εξετάσεων, με βάση και ηλικιακά κριτήρια.
Για παράδειγμα, δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ η μαστογραφία
(συνταγογραφείται μετά την ηλικία των 35 ετών). Την  ίδια στιγμή,
οι κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
που έχει υιοθετήσει η ΕΕ, προβλέπουν ότι το pap test πρέπει να
γίνεται 1 φορά στα 3 χρόνια για τις νέες γυναίκες!!!

Στο έδαφος των εμπορευματοποιημένων και υποβαθμισμένων
κρατικών υποδομών και υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

Υγείας, η πλειοψηφία των φοιτητριών οδηγείται στον ιδιωτικό
τομέα για να κάνει τις αναγκαίες εξετάσεις. Η κατάσταση επιδει-
νώνεται από τις πετσοκομμένες «παροχές» των ασφαλιστικών
ταμείων των γονιών των φοιτητριών- που ενδεχομένως να είναι
και ανασφάλιστοι- ή από τη σχεδόν ανύπαρκτη ασφάλιση που
δικαιούνται τα κορίτσια από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 

Ιδιαίτερα βλαπτικές για την υγεία των φοιτητριών, με βάση τις
ιδιαίτερες ανάγκες του γυναικείου οργανισμού, είναι οι συνθήκες
διαβίωσης στις εστίες, στις οποίες μένουν χιλιάδες κοπέλες, που
δυσκολεύονται να τα φέρουν «βόλτα» με το χαμηλό οικογενειακό
εισόδημα. Αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με βάση την
ανύπαρκτη υγιεινή στους χώρους των εστιών (τουαλέτες, ντους
χωρίς ζεστό νερό, κοινόχρηστοι χώροι). Αυτά είναι τα αποτελέ-
σματα της υποχρηματοδότησης των πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Υγεία και ασφάλεια στο χώρο πρακτικής και εργασίας
Τα μέτρα κοινωνικής προστασίας του γυναικείου οργανισμού
πρέπει να επεκτείνονται και στους χώρους πρακτικής των φοι-
τητριών, στους χώρους εργασίας των εργαζόμενων φοιτητριών.
Η επιβάρυνση της υγείας των εργαζομένων γυναικών από χη-
μικούς, φυσικούς, βιολογικούς ή οργανωτικούς παράγοντες
επαγγελματικού κινδύνου  δεν είναι αναπόφευκτη, ούτε είναι
δική τους ατομική ευθύνη, αλλά ευθύνη του εργοδότη. Όμως, η
στρατηγική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που μετράει τα πάντα
με βάση το επιχειρηματικό κέρδος, αντιμετωπίζει αυτά τα μέτρα
ως «κόστος» για το κράτος και την εργοδοσία, όπως ακριβώς
αντιμετωπίζεται και η μητρότητα. «Βλάπτουν» σοβαρά την υγεία
των εργαζόμενων γυναικών, ιδιαίτερα των νέων. 

Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα από χώρους που συγκεν-
τρώνουν νέες εργαζόμενες, φοιτήτριες που εργάζονται παράλ-
ληλα με τις σπουδές για οικονομικούς λόγους, που η εντατικο-
ποίηση της εργασίας οδηγεί σε αύξηση των μυοσκελετικών προ-
βλημάτων. Η ανυπαρξία μέτρων προστασίας κυριαρχεί και στους
χώρους πρακτικής των σπουδαστριών. 

Η ΟΓΕ παλεύει για την κοινωνική προστασία του γυ-
ναικείου οργανισμού, της μητρότητας στα πλαίσια ενός
αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος
Υγείας, Πρόνοιας, Φαρμάκου, με έμφαση στην Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με αποκλειστικά δωρεάν
διαγνωστικές, προληπτικές εξετάσεις στις γυναίκες,
χωρίς ηλικιακούς ή άλλους περιορισμούς. Σε αυτή τη
βάση, διεκδικεί την ανάπτυξη δημόσιων δομών ΠΦΥ
κοντά στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, στις εστίες, τη στε-
λέχωσή τους με το απαραίτητο υγειονομικό και άλλο
προσωπικό, ιδιαίτερα με γυναικολόγους για τις ανάγ-
κες των φοιτητριών. Αναπτύσσει αγωνιστικές διεκδι-
κήσεις για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των φοι-
τητριών στις εστίες και την ανάπτυξη αντίστοιχων υπο-
δομών, με προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και
σταθερή εργασία.

ΝΕΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Για δικαιώματα στην κοινωνική προστασία
του γυναικείου οργανισμού, της μητρότητας
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Για το νεοφεμινισμό
και τις «θεωρίες του φύλου»

Μ ε την καμπάνια που ξεκινάει η ΟΓΕ απευθυνόμενη
στις φοιτήτριες και στις σπουδάστριες επιδιώκει να
ανοίξει τη συζήτηση μαζί τους τόσο για το φεμινισμό

που «αναθερμαίνεται» το τελευταίο διάστημα, όσο και για τις αν-
τιεπιστημονικές θεωρίες του «κοινωνικού φύλου» που έχουν
κατακλείσει τα πανεπιστήμια ως ακαδημαϊκή γνώση, αλλά τις
ζωές των νέων γυναικών μέσα από τα κανάλια χειραγώγησης
της συνείδησής τους.

Η αφετηρία από την οποία ξεκινούν οι νεοφεμινιστές είναι η
θέση ότι η γυναικεία ανισοτιμία σχετίζεται μόνο με τις αναχρο-
νιστικές και αντιδραστικές αντιλήψεις και πρακτικές γύρω από
το φύλο. Βγάζουν απ' έξω τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές
συνθήκες στις οποίες εργάζεται και δημιουργεί οικογένεια η γυ-
ναίκα. Χαρακτηρίζουν «πατριαρχική» την κοινωνία, υποτιμών-
τας ή και αποσιωπώντας τελείως το βασικό χαρακτηριστικό
γνώρισμά της, που δεν είναι άλλο από την εκμετάλλευση των
εργαζόμενων γενικά και ανεξαρτήτως φύλου. Σε αυτή τη βάση
δεν προτάσσουν την ενότητα και την κοινή πάλη με βάση την
κοινωνική ένταξη και την ταξική θέση, αλλά με βάση το φύλο:
όλες οι γυναίκες ενωμένες ενάντια στους άντρες-καταπιεστές.    

Η ανισοτιμία των γυναικών αποτελεί κοινωνικό-ιστορικό
φαινόμενο, το οποίο γεννήθηκε μαζί με την πρώτη διαίρεση της
κοινωνίας σε τάξεις και έκτοτε συνόδευσε όλες τις εκμεταλλευ-
τικές κοινωνίες, φτάνοντας ως και τις μέρες μας. Αποτέλεσμα
αυτής της μακράς ιστορικής διαδρομής αιώνων είναι να απο-
κτήσει βαθιές ρίζες στη συνείδηση, έτσι που η ανισότητα των
δύο φύλων να μοιάζει σαν ένα πρόβλημα αντιλήψεων και στε-
ρεοτύπων. Αυτή τη λανθασμένη πεποίθηση προσπαθεί να δι-
αιωνίσει ο νεοφεμινισμός αφήνοντας στο απυρόβλητο τις πραγ-
ματικές αιτίες της γυναικείας ανισοτιμίας. Θεωρεί ότι οι αναχρο-
νιστικές αντιλήψεις, οι νοοτροπίες, τα χαρακτηριστικά της προ-
σωπικότητας αποτελούν την κύρια πηγή της ανισοτιμίας. Στην
πραγματικότητα όμως οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές γεν-
νιούνται πάνω στην βάση των υλικών όρων ζωής, των υλικών
σχέσεων των ανθρώπων και γι αυτό δεν μπορούν να αποτελούν
κυρίαρχη αιτία των κοινωνικών προβλημάτων.  

Χαρακτηριστικό της φιλολογίας του νεοφεμινισμού είναι η
επιμονή στην ανάδειξη συγκεκριμένων μορφών της ανισοτιμίας,
όπως ο σεξισμός, η βία ενάντια στις γυναίκες, η πορνεία. Κατ'
αρχήν δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την ύπαρξη αυτών
των πολύ σοβαρών προβλημάτων, και ούτε φυσικά να παρα-

βλέψει τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυ-
ναικών. Προκύπτει, όμως, το ερώτημα: γιατί η ανάδειξη μόνο
αυτών των  προβλημάτων ως περιεχομένου της γυναικείας ανι-
σότητας; Αυτά είναι τα κυρίαρχα προβλήματα που απασχολούν
τις εργαζόμενες γυναίκες, τις αυταπασχολούμενες της πόλης
και της υπαίθρου ή μόνον αυτά πρέπει να τις απασχολούν ως
πλαίσιο διεκδίκησης και αγώνα για την ισοτιμία;

Στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και της βάρβαρης
επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων γίνεται ακόμα πιο
σαφές πως δεν βιώνουμε όλες την ανισοτιμία και τις συνέπειές
της με τον ίδιο τρόπο. Οι γυναίκες της εργατικής τάξης και των
λαϊκών στρωμάτων είναι αυτές που υφίστανται την ταξική εκ-
μετάλλευση και τη φυλετική καταπίεση, γι' αυτό έχουν συμφέ-
ρον από την ανάπτυξη και την οργάνωση της πάλης και με μα-
χητικές μορφές, για την εξάλειψή τους. Η πάλη τους χρειάζεται
να κατευθύνεται ενάντια στους επιχειρηματικούς ομίλους και
την εξουσία τους, που αξιοποιούν την ανισότιμη θέση των γυ-
ναικών για να αυξάνουν την κερδοφορία τους.

Ταυτόχρονα, η προβολή της ακτιβιστικής δράσης διάφορων
φεμινιστικών ή άλλων παρόμοιων οργανώσεων κατά καιρούς
ως ριζοσπαστικής και προωθημένης μορφής πάλης, αξιοποιεί-
ται ώστε να παρουσιάζονται οι αγώνες και οι μορφές πάλης του
εργατικού- λαϊκού, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος ως
ξεπερασμένες, ως αναποτελεσματικές, σε αντίθεση με τα δήθεν
σύγχρονα και μοντέρνα κινήματα. 

Δίπλα σ’ αυτές τις θεωρίες κυκλοφορούν ευρέως οι  πιο
πρόσφατες θεωρίες για το φύλο, μέσα  στα αμφιθέατρα που δι-
δάσκονται όχι μόνο στις νέες γυναίκες, αλλά γενικά στους νέους.
Μιλάμε για νέες θεωρίας, αν και πραγματικά νέο δεν είναι πάντα
το χρονικά καινούριο. Συχνά, παλιές, σκουριασμένες ιδέες ντύ-
νονται ένα μοντέρνο μανδύα και παρουσιάζονται ως νέες και
δήθεν προοδευτικές.

Κάτω από το γενικό τίτλο «θεωρίες φύλου» μπαίνουν διά-
φορες προσεγγίσεις στο ζήτημα της φυλετικής καταπίεσης, που
μπορεί να μη συμπίπτουν απολύτως, έχουν όμως ένα κοινό πε-
ρίγραμμα: διαχωρίζουν το «βιολογικό» από το «κοινωνικό»
φύλο, δηλαδή τη γενετήσια ταυτότητα από την έμφυλη ταυτότητα,
το ρόλο που δίνει στο άτομο η κοινωνία. 

Πρόκειται για τις αντιεπιστημονικές θεωρίες που υποστη-
ρίζουν ότι το φύλο είναι «κοινωνική» και «γλωσσική κατα-
σκευή». Διατυπώνουν τη θέση ότι ο καθένας αυτοπροσδιορίζε-
ται με βάση τις δικές του απόψεις ή τις απόψεις που κυριαρχούν

στην κοινωνία, ότι το φύλο είναι κάτι ρευστό, που
μπορεί να αλλάζει οποιαδήποτε στιγμή. Δεν ανα-
γνωρίζουν το διαχωρισμό σε άνδρες και γυναίκες
ως αντικειμενικό γεγονός. Οι θεωρίες αυτές αρ-
νούνται σε τελική ανάλυση την ύπαρξη της αντι-
κειμενικής πραγματικότητας, η οποία υπάρχει
ανεξάρτητα από την ανθρώπινη γνώση και απει-
κονίζεται από αυτή π.χ. με το βίωμα, τη γλώσσα.

Υποστηρίζουν πως φύλο δεν είναι αυτό που εί-
μαστε, αλλά αυτό που «επιτελούμε», ένας ρόλος
κατά κάποιο τρόπο, τον οποίο, όμως, δεν παίζουμε
ελεύθερα, γιατί εγκλωβιζόμαστε σε «σενάρια» που
κατασκευάζονται από την κοινωνία. Στη βάση
αυτή, η άποψη πως κάθε άνθρωπος ανήκει, με
τρόπο φυσικό και αναπότρεπτο, σε ένα φύλο,
όπως και η αντίληψη ότι υπάρχουν δύο μόνο φύλα
σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους, δεν θεωρούν-
ται παρά μια πλάνη.

Ανάλογα ερμηνεύουν τα αίτια της φυλετικής
ανισότητας και προτείνουν αντίστοιχες «λύσεις». Η «επιβολή»
ανδρικών και γυναικείων ταυτοτήτων από την κοινωνία, τα στε-
ρεότυπα  για τα φύλα  υποδεικνύονται ως αιτίες της φυλετικής
καταπίεσης. Υποστηρίζεται σε γενικές γραμμές πως μέσα από
την άρνηση κάθε «ταμπέλας» φύλου, την εναντίωση στους «κα-
νόνες» της σεξουαλικότητας, το άτομο μπορεί να ξεφύγει από
τα στερεότυπα και να  προχωρήσει προς το ιδανικό του αυτο-
προσδιορισμού και του σχηματισμού μιας ταυτότητας τελείως
προσωπικής.

Η «ελευθερία της ατομικής επιλογής» στο φύλο, αλλά και γε-
νικά, η έννοια του ατομικού δικαιώματος παρουσιάζονται απο-
σπασμένα από τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθή-
κες. Στην πραγματικότητα, όμως, κανένα ατομικό δικαίωμα δεν
είναι εγγυημένο έξω από τα συλλογικά κοινωνικά δικαιώματα.
Όσο τσακίζεται ο καθολικός χαρακτήρας του κοινωνικού δικαιώ-
ματος τόσο περιορίζονται τα ατομικά δικαιώματα. Στις ΗΠΑ για
παράδειγμα αναγνωρίζονται 32 χαρακτηρισμοί για τον προσδιο-
ρισμό φύλου, ενώ την ίδια στιγμή εκατομμύρια Αμερικάνοι δεν
έχουν δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Οι θεωρίες αυτές δίνουν στη χειραφέτηση των γυναικών
στρεβλό περιεχόμενο συνδέοντάς τη με την «αυτοδιάθεση του
σώματος». Η σημαία της αυτοδιάθεσης γίνεται όχημα για τη διά-
δοση των σάπιων αξιών του συστήματος της εκμετάλλευσης,
δήθεν ριζοσπαστικό  άλλοθι για τα πιο ακραία φαινόμενα της πα-
ρακμής του. Απαξιώνει τη συλλογική πάλη και προβάλλει το
δρόμο της ατομικής λύσης.

Για παράδειγμα, η αυτοδιάθεση του σώματος αξιοποιείται ως
επιχείρημα υπεράσπισης της πορνείας, της πιο χυδαίας μορφής
εκμετάλλευσης των γυναικών και γενικότερα του ανθρώπου.
Υποκριτικά κάποιοι διατείνονται πως «υπάρχουν διαφορετικές
προσεγγίσεις γύρω από το φαινόμενο». Ξεχωρίζει η προσέγγιση
η οποία υποστηρίζει πως «η πορνεία προάγει την ισότητα των
φύλων, ενισχύοντας το δικαίωμα της γυναίκας να ελέγχει τον
τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το σώμα της». Αποτέλεσμα
αυτής της θέσης είναι και το γεγονός ότι σε πολλές χώρες, με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η πορνεία αναγνωρίζεται από

το νόμο ως επάγγελμα. Με την ίδια επιχειρηματολογία της ατο-
μικής επιλογής και της αυτοδιάθεσης του σώματος συνοδεύεται
και η προσπάθεια να απελευθερωθεί η χρήση ναρκωτικών και
να εμπεδωθεί από τους νέους η κουλτούρα της ανοχής απέναντι
στο φαινόμενο.

Ένα μέρος της αρθρογραφίας στέκεται με αρνητικό τρόπο
απέναντι στις συγκεκριμένες απόψεις, από τη σκοπιά, όμως, της
αναπαραγωγής αντιδραστικών, οπισθοδρομικών απόψεων για
τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Πρόκειται για θέσεις που
συνδέονται με την υπεράσπιση της αναγκαιότητας παραμονής
της γυναίκας στο σπίτι, με στόχο τη φροντίδα της οικογένειας και
τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Προβάλλουν ότι αμφισβητείται
και αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της οικογένειας, ως κοινωνικός
θεσμός που εξασφαλίζει τη διαιώνιση της εθνικής και θρησκευ-
τικής συνείδησης στην Ελλάδα. Οι αντίστοιχοι σχολιασμοί απορ-
ρέουν από αντιδραστικές θέσεις εκθειασμού της οικογένειας
ως πυρήνα αναπαραγωγής της κοινωνίας, κινούμενη στη γνω-
στή ιδεολογική γραμμή «Πατρίς - Θρησκεία - Οικογένεια». 

Οι θεωρίες για το φύλο, όσο και αν εμφανίζονται ότι αφορούν
μόνο στο φυλετικό προσδιορισμό, αναπαράγονται σε όλες τις
πλευρές της κοινωνικής ζωής. Θεοποιώντας τον ατομισμό, τον
υποκειμενισμό, τη μοιρολατρία, αναπαράγουν σμπαραλιασμέ-
νες ταυτότητες. Αυτές οι αντιλήψεις στέλνουν στη νέα γενιά το
εξής μήνυμα: «Δεν χρειάζεται ν’ αλλάξεις την άθλια πραγματι-
κότητα που ζεις. Αρκεί απλά να σκέφτεσαι και να μιλάς διαφο-
ρετικά γι αυτήν». Έχουν στόχο κατευθείαν τη συνείδηση, όχι
μόνο για να την αδρανοποιήσουν, αλλά και για να αποκρύψουν
την κοινωνική πραγματικότητα που έχει εκμεταλλευτές και εκ-
μεταλλευόμενους, καταπιεστές και καταπιεζόμενους. Στις συν-
θήκες κυριαρχίας της ρευστότητας και της σχετικότητας, σε μια
πραγματικότητα που ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από την
υποκειμενική εμπειρία και το ατομικό βίωμα, καθένας και κα-
θεμιά στέκεται μόνος του απέναντι στα προβλήματα, ψάχνει να
πορευτεί τον δικό του μοναχικό δρόμο, που δεν αμφισβητεί τα
βάθρα της εκμετάλλευσης στα οποία είναι χτισμένη η σημερινή
κοινωνία.

Εικόνα με την οποία πλασάρονται οι αντιεπιστημονικές θεωρίες του φύλου
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Ο «βαθύς» ρόλος του Facebook…

Σ άλος προκλήθηκε πρόσφατα, όταν ο πρώην αν-
τιπρόεδρος του Facebook, σε δηλώσεις του, ση-

μείωσε πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «δια-
βρώνουν τα βασικά θεμέλια του τρόπου συμπεριφο-
ράς των ανθρώπων». Μάλιστα, κατά τη διάρκεια ομι-
λίας του τον περασμένο Νοέμβρη, επεσήμανε σε φοι-
τητές: «Δεν το καταλαβαίνετε αλλά σας προγραμμα-
τίζουν (...) όμως τώρα πρέπει να αποφασίσετε πόσα
είστε διατεθειμένοι να παραχωρήσετε, πόση από τη
διανοητική σας ανεξαρτησία», υπογραμμίζοντας πως
ο ίδιος δεν θέλει να υφίσταται «προγραμματισμό» και
για το λόγο αυτό δεν χρησιμοποιεί αυτήν την «αηδία»
- όπως χαρακτηριστικά ανέφερε για το Facebook -
και δεν επιτρέπει ούτε στα παιδιά του να το χρησιμο-

ποιούν! Μπορεί το συγκεκριμένο στέλεχος των πο-
λυεθνικών απλά να άλλαξε αφεντικό και εξαιτίας του
ανταγωνισμού να βγαίνουν «άπλυτα» στη φόρα... Η
αλήθεια είναι, ωστόσο, πως όλο και πληθαίνουν τα
δημοσιεύματα και οι έρευνες σχετικά με το ρόλο που
διαδραματίζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (βλ.
Facebook, Twitter, Instagram κ.ά.) στη διαμόρφωση,
στον «προγραμματισμό» της κοινής γνώμης, στην
επικοινωνία, την ενημέρωση, ακόμα και στο χαρα-
κτήρα και την προσωπικότητα του ατόμου. Η ευρεία
διάδοσή τους έχει επιφέρει μεγάλες αλλαγές και αυτό
το γνωρίζουν πρωτίστως κυβερνήσεις, μεγάλες επι-
χειρήσεις, κρατικές υπηρεσίες, που τα αξιοποιούν
στην πολυπλόκαμη δράση τους.

Έ νας πολιτικός αναλυτής, ο Εβγκένι Μορόζοφ, ση-
μειώνει πως «τα κοινωνικά μέσα έχουν κάνει

επίσης ευκολότερη τη δουλειά της μυστικής αστυνο-
μίας να γνωρίζει εκ των προτέρων το συναίσθημα των
διαφωνούντων και να λαμβάνει προληπτικά μέτρα».
Έτσι, για παράδειγμα, στη Γερμανία, το κράτος έχει το
δικαίωμα - και με το νόμο - να παρακολουθεί τη δια-
δικτυακή συμπεριφορά οποιουδήποτε χωρίς καν ει-
σαγγελική εντολή. Την ίδια στιγμή, σε κτίριο της CIA
στη Βιρτζίνια έχει συγκεντρωθεί ένας λόχος πρακτό-
ρων, με ευθύνη να αναλύουν τις πολιτικές απόψεις
που αναπτύσσονται από χρήστες μέσων κοινωνικής

δικτύωσης. Οι εκθέσεις τους εμπεριέχονται στην
πρωινή ενημέρωση του Προέδρου των ΗΠΑ... Πλέον
έχει κυλήσει πολύ νερό στο αυλάκι, έχουν γίνει και γί-
νονται καθημερινά αποκαλύψεις για το μέγεθος και
τους τρόπους φακελώματος που χρησιμοποιούν οι
μονοπωλιακοί όμιλοι. Από τις πιο αθώες εφαρμογές,
δίνεται η δυνατότητα να διαμορφωθεί το προφίλ κά-
ποιου που χρησιμοποιεί τακτικά το διαδίκτυο και είτε
γράφει προσωπικές εμπειρίες στο Facebook ή σε κά-
ποιο blog, είτε γράφει σε κάποιο forum, είτε ψωνίζει
προϊόντα, είτε απλά από τις σελίδες που παρακολουθεί
λιγότερο ή περισσότερο συχνά. 

Οι τεράστιες δυνατότητες της σύγχρονης εποχής, της τεχνικής και της επιστήμης που
δημιούργησαν οι άνθρωποι, είναι εμφανείς σε όλους. Το γεγονός όμως ότι η τεχνολογία
αυτή , όπως το διαδίκτυο, βρίσκεται στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων σημαίνει ότι
χρησιμοποιείται για να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους, να συμβάλει στην αύξηση των
κερδών τους, αντί να αξιοποιείται για τη κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων. Ας

δούμε κάποια στοιχεία που «ψαρέψαμε» στον Τύπο,  που το τεκμηριώνουν

Η ΟΓΕ, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, αξιοποιώντας κάθε
δυνατότητα που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, γνωρίζει

καλά ότι με τίποτα δεν μπορεί να υποκατασταθεί η καθημερινή,
ζωντανή επαφή, με τις νέες γυναίκες στους χώρους δουλειάς και

εκπαίδευσης, στις λαϊκές γειτονιές, εκεί που μπορούν να
σφυρηλατηθούν πραγματικοί δεσμοί αγώνα και συλλογικής δράσης.
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Σ τα  Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής και Δημοτικής
εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής, καθώς και στα τμήματα
Φιλολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Ιστορικού-

Αρχαιολογικού, διαφόρων Ξένων Γλωσσών, Θεολογίας σπου-
δάζουν κυρίως γυναίκες κι όταν αποφοιτούν απορροφούνται
κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στην εκπαίδευση. Ακόμη, ση-
μαντικός είναι ο αριθμός των νέων γυναικών που σπουδάζουν
στις Θετικές Σχολές, που κι αυτές βρίσκουν επαγγελματική διέ-
ξοδο στην εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονο-
μικής κρίσης και των μνημονίων που γονάτισαν τη λαϊκή οικο-
γένεια, είναι μεγαλύτερες οι δυσκολίες και σε ότι αφορά τους
όρους και τις συνθήκες σπουδών, αλλά ακόμα και το να βρεις
δουλειά ως εκπαιδευτικός. 

Μιλώντας με δύο φοιτήτριες και μια απόφοιτη τέτοιων σχολών,
θέλαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα προβλήματα, που αντιμε-
τωπίζουν, κι εκείνες μας σκιαγράφησαν την κατάσταση που επι-
κρατεί στις σπουδές και το επάγγελμα.

Η Χριστίνα, φοιτήτρια στο Ιστορικό-Αρχαιολογικό, υποστηρίζει
ότι το πτυχίο από μόνο του σε καμία περίπτωση δεν είναι αρκετό
για να δουλέψει κανείς.

Όπως τονίζει χαρακτηριστικά «Στη σχολή μας προωθούν την
ανάγκη να πάρουμε όσο πιο πολλά «προσόντα» γίνεται, να
κυνηγάμε πιστοποιητικά και καταρτίσεις, να κάνουμε μετα-
πτυχιακά (τα οποία, ειδικά σε αντικείμενα που υπάρχει προς
το παρόν σχετική απορρόφηση, όπως η ειδική αγωγή, έχουν
πανάκριβα δίδακτρα που φτάνουν τα 4.000-5.000 ευρώ το
χρόνο). Την ίδια ώρα πετιούνται από τα προπτυχιακά προ-
γράμματα βασικές και απαραίτητες γνώσεις, μέχρι και η ίδια
η παιδαγωγική επάρκεια. Πρόσφατα έκανε πρόταση το Ιν-
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής να «φύγει» από το πτυχίο
η παιδαγωγική επάρκεια σε όλα τα τμήματα που έχουν να
κάνουν με την εκπαίδευση. Σύμφωνα με αυτήν την πρόταση,
ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να είναι σε θέση να διδάξει «τα
αντικείμενα της συνολικής επιστημονικής περιοχής του»
(δηλαδή μια απόφοιτη Ιστορικού-Αρχαιολογικού να πρέπει
να διδάξει από Θρησκευτικά μέχρι Οικονομικά), στο όνομα
της εξοικονόμησης πόρων. Η συγκεκριμένη στόχευση θα
έχει ως αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη απόσπαση του
πτυχίου από το επάγγελμα, ενώ δίνει τη δυνατότητα να βγουν
εκτός πτυχίου τα αντίστοιχα παιδαγωγικά μαθήματα, αλλά

και η πρακτική άσκηση και να παρέχονται από διάφορες
«δομές» και μάλιστα χωρίς να καθορίζεται αν θα είναι δω-
ρεάν. 

Η Δέσποινα, απόφοιτη του τμήματος Νηπιαγωγών ανησυχεί για
το εργασιακό της μέλλον:

«Η αλήθεια είναι ότι η εκτεταμένη ανεργία που επικρατεί
οδηγεί τις περισσότερες από εμάς να απασχολούμαστε «από
‘δω και από ‘κει», εφόσον οι προσλήψεις στα δημόσια σχο-
λεία γίνονται με το σταγονόμετρο, κι αυτές ορισμένου χρό-
νου. Την ώρα που συγχωνεύονται σχολεία και οι μαθητές
στοιβάζονται στις τάξεις, ενώ υπάρχουν και χιλιάδες κενά,
την ίδια ώρα κλείνουν και άλλα νηπιαγωγεία και τα παιδιά
αναγκάζονται να μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις. Βλέ-
πεις ο νέος νόμος  ανεβάζει τα ελάχιστα παιδιά από 7 σε 14
ανά τμήμα, ενώ χιλιάδες νέες εκπαιδευτικοί, στις πιο παρα-
γωγικές ηλικίες είτε είμαστε στην ανεργία, είτε δουλεύουμε
σε άσχετα αντικείμενα ή περιμένουμε τα 5μηνα του ΟΑΕΔ.
Όσες πάλι βρίσκουν δουλειά στην ιδιωτική εκπαίδευση γί-
νονται «λάστιχο» στα φροντιστήρια για 3 ευρώ την ώρα,
χωρίς πλήρη ασφάλιση και πολλές φορές ακόμα και με
«μπλοκάκι».

Εδώ η Μαρία, φοιτήτρια του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης
παρεμβαίνει:

«Στις δασκάλες είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αφού μετά
από 4-5 χρόνια αναμονής μας παίρνουν ως αναπληρώτριες.
Περιπλάνηση ανά την Ελλάδα, με μια βαλίτσα στο χέρι για
χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζεις μέρη ! Αρκεί να μπο-
ρείς να βρεις σπίτι και να ανταποκριθείς στα έξοδα. Γιατί αλ-
λιώς «ξενοδοχείο τα αστέρια», όπως συνέβη για τους συνα-
δέλφους φέτος στη Σαντορίνη. Αλίμονο μόνο μη σου τύχει
κι αρρωστήσεις σοβαρά. Βλέπεις οι αναπληρώτριες δεν
έχουν άδειες ασθενείας κλπ, όπως οι υπόλοιπες μόνιμες
συναδέλφισσές τους. Η κατάσταση αυτή αποτρέπει φυσικά
από τη δημιουργία οικογένειας, καθώς αντιμετωπίζουν με-
γάλα προβλήματα και δεν έχουν καμιά σταθερότητα. Φυσικά
είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για όσες έχουν ήδη παιδιά,
οι οποίες μπροστά στο φόβο να χάσουν μόρια είτε αφήνουν
πίσω μικρά παιδιά να τα μεγαλώνουν οι γιαγιάδες, είτε τα
σέρνουν μαζί από πόλη σε πόλη. Ακόμα χειρότερα είναι και
για τις αναπληρώτριες στη δευτεροβάθμια που πολλές

φορές τρέχουν σε 3 και 4 σχολεία για να συμπληρώσουν το
ωράριο τους».

«Υπάρχει και η άλλη πλευρά» σημειώνει η Μαρία «για το
τι θα διδάξουμε και πως! Το ίδιο το περιεχόμενο των σπου-
δών μας στοχεύει να μας κάνει πιο αποτελεσματικές ώστε
να εφαρμόζουμε την εκπαιδευτική πολιτική σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της ΕΕ και τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ. Στόχος είναι
η ταχεία μετάδοση της πληροφορίας, περιορισμός σε δεξιό-
τητες που στενεύουν τις αναπτυξιακές δυνατότητεςτης σκέ-
ψης, χωρίς ολοκληρωμένη μόρφωση. Παράδειγμα η γνώση
της γλώσσας να περιορίζεται στη χρηστική πλευρά της, μέσα
από οδηγίες χρήσεως ηλεκτρικών συσκευών και συντα-
γών. Δηλαδή, το περίφημο «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», που
σημαίνει  διδασκαλία σκόρπιων πληροφοριών, ασύνδετων
μεταξύ τους, χωρίς την απαιτούμενη διαμόρφωση κριτη-
ρίου, ώστε να μπορούν να τις επεξεργαστούν, και χωρίς συ-
νολικό υπόβαθρο κατανόησης του κόσμου.Αυτό συνδέεται
και με την αντίληψη που προωθείται κατά κόρον στα παιδα-
γωγικά τμήματα ότι το παιδί πρέπει να «κατασκευάζει μόνο
του τη γνώση» και να τη διαμορφώνει σύμφωνα με την προ-
σωπική του «οπτική» και όχι να την ανακαλύπτει στη βάση
της πραγματικότητας, πράγμα πολύ βολικό για το σύστημα
γιατί γνωρίζω την πραγματικότητα σημαίνει ότι μπορώ και
να την αλλάξω.»

Ξαναμπαίνοντας στη συζήτηση η Δέσποινα συμπληρώνει:  
«Επίσης,είναι κι η «επιχειρηματικότητα», που προωθείται
από το νηπιαγωγείο ακόμα. Θέλουν το εκπαιδευτικό σύ-
στημα να εξασφαλίζει στους νέους τις δεξιότητες εκείνες
που επιβάλλουν οι σύγχρονες τάσεις της διεθνούς οικονο-
μίας και οι σημερινές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας κι

έτσι επιχειρηματικά και  κυβερνητικά επιτελεία συντονίζουν
το βηματισμό τους σ’ αυτή την κατεύθυνση.

«Προωθώντας τη λεγόμενη «διαφοροποίηση» σχολείων
και μαθητών πατάνε πάνω στα διαφορετικά χαρακτηριστικά,
σε ιδιαιτερότητες που πρέπει να ληφθούν υπόψη,  για να κα-
ταλήξουν τελικά στην κατάργηση του ενιαίου χαρακτήρα της
εκπαίδευσης με «χαμένους» φυσικά τα παιδιά των φτωχών
οικογενειών και τα σχολεία των λαϊκών συνοικιών», συμ-
πληρώνει η Μαρία.  «Στα τελευταία έρχεται να συνηγορήσει
και η σύγχρονη εκλεπτυσμένη μορφή της αντίληψης ότι «κά-
ποια παιδιά δεν παίρνουν τα γράμματα», με το επιχείρημα
ότι υπάρχουν «πολλών ειδών ευφυΐες» και άρα ένα παιδί
που δεν τα πηγαίνει καλά στα μαθηματικά, για παράδειγμα,
δεν πρέπει να το «ζορίζουμε» γιατί μπορεί να τα καταφέρνει
καλά στο να κατασκευάζει κάτι με τα χέρια του». 

Κλείνοντας τη συζήτηση η Χριστίνα ζήτησε να προσθέσει
ακόμα δυο λόγια:

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε χρέος σαν μελλοντικές εργαζό-
μενες στην εκπαίδευση να αναδεικνύουμε τις σύγχρονες
ανάγκες για ολοκληρωμένη μόρφωση και να παλεύουμε
γι΄αυτές μέσα κι έξω από τα σχολεία. Αλίμονο αν μείνουμε
στις διαπιστώσεις.  Ή ακόμα χειρότερα αν δεχτούμε μοιρο-
λατρικά αυτή τη κατάσταση, ή κοιτάζουμε μόνο πως προ-
σωπικά θα πορευτούμε. Χρειάζεται από τη μια να επισημαί-
νουμε τις πραγματικές αιτίες και τους κύριους υπεύθυνους
και από την άλλη συλλογικά και οργανωμένα να αγωνι-
στούμε για τη ζωή μας, αλλιώς είμαστε χαμένες “από χέρι” .
Είτε σαν φοιτήτριες, είτε σαν εργαζόμενες η ικανοποίηση
των αναγκών μας πρέπει να είναι στο επίκεντρο και να μη
κάνουμε βήμα πίσω.»

                  Γεωργία Τριανταφύλλου
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
για ολοκληρωμένη μόρφωση και μόνιμη και σταθερή δουλειά

είναι αδιαπραγμάτευτα για τις νέες εκπαιδευτικούς
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Ο ι σχολές Υγείας περιλαμβάνουν τα πανεπιστημιακά
Τμήματα της Ιατρικής, της Οδοντιατρικής, της Νοσηλευ-
τικής και της Φαρμακευτικής, στα οποία, κυρίως στη

Νοσηλευτική, υπάρχουν πολλές νέες κοπέλες. Εκτός όμως από
τα πανεπιστημιακά Τμήματα στον τομέα της Νοσηλευτικής
υπάρχουν και αντίστοιχα Τμήματα στα ΤΕΙ ενώ μπορεί κάποιος
να αποφοιτήσει νοσηλευτής και από ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΕΠΑΛ, δημό-
σια και ιδιωτικά ΙΕΚ αλλά και μέσω 2ετών σπουδών σε κλινικές
νοσοκομείων. 

Στο επίπεδο των σχολών
Οι φοιτήτριες των σχολών Υγείας από πολύ νωρίς έρχονται αν-
τιμέτωπες με πλήθος εμποδίων τόσο στην προσπάθειά τους να

μάθουν ολοκληρωμένα την επιστήμη τους αλλά και όσον αφορά
το εργασιακό τους μέλλον. Μετά από τα ακριβοπληρωμένα
φροντιστήρια και όλα τα οικονομικά εμπόδια που συναντούν
ώστε να περάσουν στην σχολή, τα προβλήματα δεν σταματάνε
εκεί. Στις σχολές δημιουργούνται εκρηκτικά προβλήματα λόγω
και της τεράστιας υποχρηματοδότησης που συνεχίζει και η ση-
μερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Για παράδειγμα, υπάρχουν
ελλείψεις σε αναλώσιμα και υλικά εργαστηρίων ακόμα και σε
συγγράμματα που οι φοιτητές αναγκάζονται να πληρώνουν από
την τσέπη τους. 

Η πολιτική που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις στον
τομέα της Υγείας αποκρυσταλλώνονται και στα προγράμματα
σπουδών των αντίστοιχων σχολών. Διαμορφώνονται με τέτοιο
τρόπο ώστε να κυριαρχεί και να καλλιεργείται η αντίληψη ότι η
Υγεία είναι εμπόρευμα και ο ασθενής πελάτης. Υπάρχουν ακόμα
και μαθήματα όπως τα “Οικονομικά της Υγείας” στο Τμήμα Νο-
σηλευτικής του ΕΚΠΑ όπου οι φοιτητές μαθαίνουν πως να δια-
χειρίζονται τους ανύπαρκτους πόρους των νοσοκομείων, πως
να μπορούν να δουλέψουν με λιγότερα αναλώσιμα, εξοπλισμό
από αυτόν που είναι απαραίτητος. Χαρακτηριστικά, όπως ανα-
φέρεται στο πρόγραμμα σπουδών το συγκεκριμένο μάθημα έχει
σαν στόχο: «να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν την πο-
λυπλοκότητα των οικονομικών παραμέτρων που διέπουν τη
λειτουργία των συστημάτων υγείας… ώστε να διαχειρίζονται με
ορθολογικό τρόπο τους πεπερασμένους υλικούς και ανθρώπι-
νους πόρους περιορίζοντας κάθε ενδεχόμενο σπατάλης.»  Καλ-
λιεργείται η αντίληψη ότι η Υγεία είναι ατομική ευθύνη του κάθε
ασθενή με αποτέλεσμα να μην δίνεται βάρος στην πρόληψη.  

Στα μαθήματα για την "Προληπτική Ιατρική" και την "Ιατρική
της εργασίας", η πρόληψη στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος
υγείας, αλλά και ξεχωριστά σε χώρους εργασίας παρουσιάζεται
με τη λογική του κόστους-οφέλους και κυρίως από την πλευρά
των χρημάτων που εξοικονομεί. Για παράδειγμα αναφέρεται ότι
παρότι ορισμένες επιδημίες μπορεί να είχαν προληφθεί, το κό-
στος του προληπτικού εμβολιασμού ενός πληθυσμού υψηλού
κινδύνου δεν τον επιτρέπει. Όλα αυτά σε συνάφεια με την οικο-
νομική επιβάρυνση κράτους-ταμείων-εργοδοτών από την πε-
ρίθαλψη ασθενών, από την απώλεια εργατοωρών κλπ. 

Οι προσαρμογές που γίνονται στα προγράμματα σπουδών
έχουν ως στόχο να διαμορφώσουν τον αυριανό υγειονομικό, ο
οποίος θα είναι “κομμένος και ραμμένος” σε αυτό το σύστημα
Υγείας, θα συμβιβάζεται με τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξο-
πλισμό. Μέσω ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται και στις σχολές

προωθείται η αντίληψη ότι πέρα και μακριά από τον συλλογικό
αγώνα μπορεί να δοθεί μια πρόσκαιρη λύση στα προβλήματα
στο χώρο της Υγείας αξιοποιώντας και την διάθεση για προ-
σφορά που υπάρχει σε μεγάλο κομμάτι των φοιτητών. Στις Ια-
τρικές πανελλαδικά δραστηριοποιούνται διάφορες οργανώσεις,
όπως η ΕΕΦΙΕ (Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελ-
λάδας)  η οποία αναφέρει ως σκοπό της:  «την ενεργοποίηση
των φοιτητών Ιατρικής και την ενασχόλησή τους με θέματα επι-
στημονικού, κοινωνικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού,
ενώ στόχος είναι η παραγωγή έργου επιστημονικής και κοινω-
νικής φύσεως με άξονα την ανιδιοτελή προσφορά των φοιτητών
και με έμφαση στην ανάπτυξη του εθελοντισμού.» 

Στα αμφιθέατρα και μέσω των καθηγητών καλλιεργούνται και
επικίνδυνες λογικές για τους φοιτητές που έχουν διάθεση να
προσφέρουν την επιστήμη τους στο λαό. Προβάλλεται ότι αιτία
των προβλημάτων είναι η κακοδιαχείρηση, τα μνημόνια ενώ
εκθειάζονται τα συστήματα Υγείας σε χώρες όπως η Μ. Βρετα-
νία, η Σουηδία κλπ. Κρύβουν ότι η Υγεία και το φάρμακο αντι-
μετωπίζονται ως εμπόρευμα και ως πεδίο κερδοφορίας προς
όφελος των μονοπωλιακών ομίλων παντού, ακριβώς γιατί είναι
χαρακτηριστικό του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος. Χα-
ρακτηριστικό παράδειγμα το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της
Μ. Βρετανίας όπου η υποστελέχωση και οι περικοπές δαπανών
έχουν οδηγήσει από τη μία στη ραγδαία χειροτέρευσή του και
από την άλλη σε αντιδραστικοποίηση των όρων εργασίας του
υγειονομικού προσωπικού. 

Όροι εργασίας
Κατά την διάρκεια των σπουδών στις σχολές της Ιατρικής και
της Νοσηλευτικής περιλαμβάνονται και ασκήσεις στην κλινική
πράξη, μέσα στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Ενδεικτικό του
ότι δεν υπάρχει καμιά μέριμνα για την προστασία και την φρον-
τίδα της Υγείας των φοιτητριών. Δεν εμβολιάζονται, ουσιαστικά
θεωρείται ατομική τους ευθύνη το αν θα προστατέψουν την
υγεία τους αλλά και των ασθενών. Όμως, η κατάσταση που πε-
ριμένει την νέα υγειονομικό αφού αποφοιτήσει δεν είναι διαφο-
ρετική. Η γυναίκα εργαζόμενη στο χώρο της Υγείας έρχεται αν-
τιμέτωπη με πληθώρα προβλημάτων που αφορούν την ίδια την
προστασία της υγείας της, με όλες τις ιδιαίτερες ανάγκες λόγω
και του ρόλου της στην αναπαραγωγική διαδικασία, αλλά και με
τις ίδιες τις συνθήκες εργασίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη ψήφιση από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ του νόμου για τη ρύθμιση του
χρόνου εργασίας των γιατρών. Σύμφωνα με αυτόν ελαστικο-
ποιείται πλήρως ο εργάσιμος χρόνος με την κατάργηση ουσια-
στικά του σταθερού ημερήσιου και εβδομαδιαίου χρόνου εργα-
σίας των γιατρών καθώς ορίζεται ως μέσος εβδομαδιαίος χρό-
νος εργασίας οι 48 ώρες σε διάστημα 4 μηνών. Αυτό σημαίνει
ακόμα περισσότερη εντατικοποίηση της εργασίας των υγειονο-
μικών, επιδείνωση της άθλιας κατάστασης που επικρατεί στα
δημόσια νοσοκομεια. Έρχεται ως συνέχεια των ήδη υπάρχον-
των ελλείψεων σε προσωπικό,της εργασιακής εξουθένωσης
που χαρακτηρίζει την τωρινή κατάσταση. Ακόμα συνεπάγεται
την πλήρη αποδιοργάνωση της προσωπικής και οικογενειακής

ζωής των υγειονομικών, με τη φθορά που ακολουθεί αυτές τις
συνθήκες εργασίας αλλά και ό,τι μπορεί να σημαίνει και για την
ίδια την υγεία των ασθενών (ιατρικά λάθη κλπ.). Μια νέα υγει-
ονομικός πώς θα καταφέρει να δημιουργήσει οικογένεια όταν
έρχεται αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση, με όλα αυτά τα εμ-
πόδια; Επιπλέον  υπάρχει και η αύξηση των ορίων συνταξιοδό-
τησης στους υγειονομικούς, δηλαδή η αύξηση του χρόνου που
εκτίθενται στους επαγγελματικούς κινδύνους και ασθένειες
αλλά και η κατάργηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας των
νοσηλευτών.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση η νέα φοιτήτρια των σχολών
Υγείας, η επιστήμονας που θέλει να προσφέρει τις γνώσεις της
στην υπηρεσία του λαού πρέπει να αναρωτηθεί: Ποια θα είναι η
προσωπική της στάση; Θα διεκδικήσει, θα αγωνιστεί απέναντι
σε όσα μετατρέπουν την υγεία σε εμπόρευμα και τους ασθενείς
σε πελάτες ή θα αποδεχτεί αυτή την κατάσταση που υποβαθμίζει
την υγεία του λαού; Θα κρατήσει αγωνιστική στάση ενάντια στις
άθλιες συνθήκες εργασίας που θέτουν εμπόδια στην ίδια της
την προσωπική ζωή, στην προοπτική δημιουργίας οικογένειας
εντέλει στην ίδια της την υγεία; 

Οι νέες φοιτήτριες αλλά και εργαζόμενες στον χώρο της
Υγείας έχουν συμφέρον, λοιπόν, να διεκδικήσουν αποκλειστικά
δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας, πρόνοιας, με έμφαση στην
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, σε πανελλαδικό επίπεδο, χωρίς
καμιά εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα, των ΜΚΟ κλπ, την πλήρη
κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων Μονάδων Υγείας. Να
διεκδικήσουν αντίστοιχη αύξηση των κονδυλίων από τον κρα-
τικό προϋπολογισμό για την καθολική, πλήρη και απολύτως δω-
ρεάν χορήγηση όλων των φαρμάκων και εμβολίων, όλων των
νέων «καινοτόμων» φαρμάκων με αυστηρά και μόνο επιστη-
μονικά κριτήρια αλλά και ικανό αριθμό προσλήψεων γιατρών
όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτών, μαιών, τεχνολόγων και
άλλων υγειονομικών με μόνιμη, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης σχέση εργασίας για την πλήρη κάλυψη των αναγ-
κών στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας και στις αποκεντρωμέ-
νες μονάδες τους.

                                  Κάλλια Φαλάλη
Φοιτήτρια Ιατρικής

Οι φοιτήτριες στις σχολές Υγείας
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Τ α επιτελεία ΕΕ, ΟΟΣΑ, ΔΝΤ κ.α.
το τελευταίο καιρό ασχολούνται
σταθερά με την άνοδο της γυναι-

κείας συμμετοχής στην παραγωγική δια-
δικασία. Μετά από συστηματικές έρευ-
νες που έχουν πραγματοποιήσει έχουν
καταλήξει ότι «η συμμετοχή περισσότε-
ρων γυναικών στην παραγωγή έχει τε-
ράστιο αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την αν-
ταγωνιστικότητα και τη μελλοντική ετοι-
μότητα των οικονομιών και των επιχει-
ρήσεων παγκοσμίως». Σ’ αυτή τη κατεύ-
θυνση και στη χώρα μας τα διάφορα επι-
τελεία της κυβέρνησης, εργοδοτικών
οργανισμών και επιχειρήσεων εργάζον-
ται πυρετωδώς. Συνδέουν την βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρημα-
τικών ομίλων της ΕΕ και της χώρας μας
και με την ανάπτυξη των απαραίτητων
δεξιοτήτων των γυναικών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, με βάση τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη
(«Ευρώπη 2020»). 

Οικονομία με «άρωμα γυναίκας» για περισσότερα κέρδη
Εδώ και πολύ καιρό, ακόμα και οι βαρετές και ανιαρές οικονο-
μικές στήλες, τα οικονομικά περιοδικά, τα σκληρά στρατευμένα
στο άρμα της «δίκαιης ανάπτυξης», απέκτησαν «άρωμα γυναί-
κας». Παράδειγμα το δελτίο του ΣΕΒ, «Οικονομία και Επιχειρή-
σεις», στις 18/1/18, με τίτλο «Η ισοτιμία γυναικών και ανδρών
κάνει καλό και στην οικονομία και στην κοινωνία»  αναφέρει:
«Διεθνώς, το χάσμα ευκαιριών και εισοδήματος μεταξύ των δύο
φύλων μικραίνει διαχρονικά, αν και θα πάρει δεκαετίες η εξά-
λειψη του φαινομένου σε κάποιο σημαντικό βαθμό. Αυτό είναι
αποτέλεσμα της προόδου που σημειώνεται στο πεδίο της συμ-
μετοχής των γυναικών στην εκπαίδευση και την πολιτική...». Τι
συμβαίνει λοιπόν; Σε τέτοιες άγρια ανταγωνιστικές εποχές δεν
υπάρχει αμφιβολία, ότι η «ισότητα των γυναικών» μπορεί να
γίνει ακόμη μεγαλύτερη πηγή κέρδους, όσο περισσότερο αυξη-
θεί η εκμετάλλευση της. Άλλωστε είμαστε υποψιασμένες πια,
αφού στο όνομα της ισότητας πάρθηκαν πίσω κατακτήσεις,
όπως η 5ετία  στα όρια ηλικίας των γυναικών.  Στο ίδιο δελτίο

τονίζεται: «Μεγαλύτερα επίπεδα ευημερίας(ποιών άραγε!) μπο-
ρούν να παραχθούν, εάν κλείσει ακόμη περισσότερο το χάσμα
που υπάρχει μεταξύ ανδρών  και γυναικών. Προς αυτή την κα-
τεύθυνση απαιτείται αφενός να αυξηθεί η συμμετοχή των γυ-
ναικών στην παραγωγική διαδικασία και αφετέρου οι γυναίκες,
μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, να αποκτήσουν δεξιότη-
τες υψηλότερης προστιθέμενης αξία, που θα ισχυροποιήσουν
ταυτόχρονα την παρουσία τους σε θέσεις πολιτικής / οικονομι-
κής ηγεσίας». Αλήθεια, να που τώρα, πιο επιτακτικά και καθαρά
φαίνεται σε ποια κατεύθυνση χτυπάνε τα σφυριά ΕΕ, κυβέρνη-
σης, ΓΓΙΦ, όταν απ’ τις πιο σημαντικές προτεραιότητες τους είναι
η προώθηση γυναικών σε κέντρα λήψης αποφάσεων σε πεδία
εξουσίας, όπως είναι το πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό.  Αλλά
στο σημαντικό αυτό δελτίο του ΣΕΒ ψαρεύουμε και τη διαπί-
στωση ότι: «Η ανισότητα των γυναικών οφείλεται εν πολλοίς και
στις χαμηλότερες αμοιβές των δεξιοτήτων που αποκτούν μέσω
του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και της διακριτικής μετα-
χείρισης που ενδεχομένως υφίστανται πολλές φορές στην
αγορά εργασίας σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, παρά τη νο-
μική απαγόρευση». Εδώ επιβεβαιώνεται και για τους πιο αφε-
λείς, ότι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και το «μνημόνιο
για την Παιδεία» είναι κι αυτά στρατευμένα στη «δίκαιη ανά-
πτυξη» της οικονομίας για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών

Σ
την ατζέντα της επικαιρότητας, και μάλιστα στις πρώτες
της θέσεις, βρίσκεται τους τελευταίους μήνες το ζήτημα
της σεξουαλικής παρενόχλησης. Το έναυσμα δόθηκε τον

περασμένο Οκτώβρη, όταν γνωστή ηθοποιός κατήγγειλε πως
παρενοχλήθηκε από μεγαλοπαραγωγό του Hollywood, πριν από
δύο περίπου δεκαετίες. Ακολούθησε «χιονοστιβάδα» ανάλογων
καταγγελιών για λιγότερο ή περισσότερο πρόσφατα περιστατικά
και «κρούσματα», τόσο στη λεγόμενη βιομηχανία του θεάματος
όσο και σε άλλους εργασιακούς χώρους. Η συζήτηση για το
«#me too» και τη σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος των γυ-
ναικών βρίσκεται παντού: Από τις συζητήσεις στο πλαίσιο του
Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός μέχρι την τελετή απονομής
των βραβείων της «Χρυσής Σφαίρας». Και δεν φαίνεται να υπο-
χωρεί από το προσκήνιο, με δεδομένο ότι έχει μετατραπεί σε
«εργαλείο» πολλαπλά χρήσιμο στα χέρια αυτών που δίνουν τον
τόνο στη σχετική συζήτηση.

Μέσα σε σύντομο διάστημα το «#me too» («κι εγώ επίσης»), μια
πρωτοβουλία που αριθμεί πάνω από δέκα χρόνια ζωής, έγινε
γνωστή σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Μάλιστα, το περιο-
δικό «Time» ανακήρυξε ως «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2017
τις γυναίκες, κυρίως ηθοποιούς του Χόλιγουντ, που «έσπασαν τη
σιωπή τους», και μίλησαν για την εμπειρία τους μέσα από αυτή.
Ακολούθησε την 1η Ιανουαρίου, η πρωτοβουλία «Time's Up»,
που υποστηρίζεται επίσης από γνωστές ηθοποιούς, με στόχο να
προσφέρει νομική υποστήριξη στις γυναίκες που δέχτηκαν σε-
ξουαλική επίθεση ή παρενόχληση στον χώρο εργασίας τους.

Το πρόβλημα της βίας ενάντια στις γυναίκες, από τα περιστα-
τικά παρενόχλησης μέχρι τα κρούσματα βιασμών και κακοποί-
ησης, είναι υπαρκτό. Υπάρχει και συντηρείται στο έδαφος του
σύνθετου κοινωνικού φαινομένου της ανισοτιμίας των γυναι-
κών, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα μέσα στην πορεία εκα-
τοντάδων χρόνων. Ενός φαινομένου που έχει τις ρίζες του βαθιά
στις εκμεταλλευτικές σχέσεις στις οποίες βασίζεται και η σημε-
ρινή κοινωνία, ενώ «καρποί» του είναι και μια σειρά αντιδρα-
στικές απόψεις, αντιλήψεις, προκαταλήψεις για την κοινωνική
θέση της γυναίκας. Αυτό είναι το "πρόσφορο" έδαφος για την εκ-
δήλωση παρενοχλητικών και βίαιων συμπεριφορών σε βάρος
των γυναικών.

Τι γίνεται όμως όταν η γυναίκα που υφίσταται τις συμπεριφο-
ρές αυτές δεν ανήκει στην κατηγορία των αστραφτερών «αστέ-
ρων» του χώρου του θεάματος, αλλά είναι μια εργαζόμενη που
αντιμετωπίζει παρενόχληση και βίαιες συμπεριφορές στο γρα-
φείο, το ξενοδοχείο, το κατάστημα που δουλεύει; Τι γίνεται όταν

είναι μια άνεργη που είναι αναγκασμένη να συμβιώνει με έναν
βίαιο σύντροφο κάτω και από το βάρος της οικονομικής της κα-
τάστασης; Είναι φανερό ότι οι καμπάνιες και οι «εκστρατείες»
ευαισθητοποίησης δεν μπορούν να δώσουν από μόνες τους
λύση στο πρόβλημα. Όταν η προτροπή στις γυναίκες να «σπά-
σουν τη σιωπή τους» δεν συνοδεύονται από καμία ουσιαστική
κοινωνική προστασία, πέρα από τη ...φιλανθρωπία για την πα-
ροχή νομικών συμβουλών.

Τα φώτα της δημοσιότητας που έχουν εστιάσει στο πρόβλημα
δεν αποκαλύπτουν ούτε τις διαστάσεις ούτε τις αιτίες του. Πίσω
από τα μεγάλα λόγια για το «κοινωνικό κίνημα» του «#me too»
αναπαράγεται η προβολή των γυναικών ως το «κοινωνικό υπο-
κείμενο» που εναντιώνεται και αντιστέκεται στην επέλαση του
«συντηρητισμού», του σεξισμού, της «πατριαρχίας», της παρε-
νόχλησης και της βίας, με σβησμένες τις ταξικές διαφοροποι-
ήσεις ανάμεσα στις εργάτριες, τις άνεργες, τις μετανάστριες και
τις γυναίκες στελέχη επιχειρήσεων, τις γυναίκες «πρώτα βιολιά»
των αστικών κυβερνήσεων, τις λαμπερές «σταρ» του Holly-
wood. Με τον τρόπο αυτό «αναστηλώνεται» το ρεύμα του φεμι-
νισμού σε βάσεις που του επιτρέπουν να εξυπηρετεί αποτελε-
σματικότερα τις επιδιώξεις, τις αντιπαραθέσεις και τις κόντρες
ανάμεσα σε διαφορετικά συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων,
ιμπεριαλιστικων οργανισμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα
από την «εκστρατεία» ξεκίνησε ήδη η συζήτηση γύρω από τη
δυνατότητα να αναδειχθεί μια γυναίκα πρόεδρος των ΗΠΑ, απέ-
ναντι στο σημερινό πρόεδρο Ντ. Τραμπ, με τα πρώτα ονόματα
να έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι. Η απάντηση που πρέπει να
δώσουν οι εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες είναι πως δεν
θα επιτρέψουν να τις αξιοποιούν οι εκμεταλλευτές τους για
τους δικούς τους σκοπούς.

Πόπη Ξεκαλάκη
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

Η εκπαίδευση και η εργασία των γυναικών
προτεραιότητα για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων

                             Ευτυχία Χαϊντούτη
Μέλος του ΔΣ  της ΟΓΕ

#me too... «εργαλείο» πολλαπλά χρήσιμο
για να στρατεύσουν τις εργαζόμενες, τις νέες γυναίκες 

με τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών τους
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Τ ο παραμύθι, τέχνη κυρίως λαϊκή, είναι το
καθρέφτισμα της ζωής. Γεννημένο απ’

όλους, δε γνωρίζει πατέρα. Είναι ένας ήχος πα-
ρόμοιος μ’ εκείνον που βγάζουν οι αιολικές
άρπες: ο άνεμος του αιώνα περνάει μέσα από
μια γενιά, και βγαίνουν από κει τραγούδια. Με τη
διαφορά πως εδώ, καθώς χορδές είναι οι άν-
θρωποι, τα τραγούδια λένε αυτό που οι άνθρω-
ποι αισθάνονται και αυτό που είναι… 

Το λαϊκό παραμύθι γεννήθηκε από πολλούς και
μεγάλωσε -ανατράφηκε θα μπορούσαμε να
πούμε- από ακόμα περισσότερους. Δε θα έφτανε
όμως ως τις μέρες μας αν δεν υπήρχαν οι αφη-
γητές, οι άνθρωποι δηλαδή που το διηγούνταν
σε άλλους, οι οποίοι με τη σειρά τους γίνονταν
στη συνέχεια αφηγητές. Με τα πόδια όλων
αυτών των ανθρώπων, το παραμύθι -στην ουσία
του ίδιο, αλλά και κάπως αλλαγμένο κάθε φορά-
περπάτησε μέσα στο χρόνο. Με τις φωνές τους
απόκτησε τα χαρακτηριστικά του, που ήταν παρ-
μένα από τη ζωή τους και από τη ζωή των
ομοίων τους. Με τους αγώνες και τις αγωνίες
των καθημερινών ανθρώπων που συναντούσε
στο διάβα του σιγά-σιγά μεταμορφωνόταν.

Μια φορά
κι έναν καιρό…

«Για μένα, όλη η λογοτεχνία,
για όλα τα είδη της,

αρχινάει με το παραμύθι
και τελειώνει με το παραμύθι»

Ναζίμ Χικμέτ

«Το παραμύθι είναι όλων των λαών, όλων των εποχών. Το
πιο βαθύ αράπικο παραμύθι ο Γιαπωνέζος ή ο Εγγλέζος
θα το καταλάβει αμέσως και θα το αγαπήσει. Ο Ρώσος, είτε
είναι εργάτης είτε επιστήμονας, στο πιο βαθύ τούρκικο πα-
ραμύθι αμέσως θα καταλάβει τη γλύκα. Ένα παιδί από τις
Ινδίες μαζί με τον πατέρα του μπορούνε ν’ ακούσουν το
ίδιο παραμύθι. Το παραμύθι ενώνει την ανθρωπότητα». (Ν.
Χικμέτ)

Μ ε ένα δικό τους, μυστικό τρόπο, τα παραμύθια περιέ-
χουν την ιστορία του λαού που τα γέννησε. Και το πιο

ωραίο, το πιο ενδιαφέρον, το πιο μαγικό είναι όταν καταφέρ-
νεις να την ανακαλύψεις κάτω από τα, σκόπιμα μερικές
φορές, παραπλανητικά στοιχεία του παραμυθιού, που έχει
φτάσει ως τις μέρες μας μασκαρεμένο -κάποτε- σα γελωτο-
ποιός. 

Σαν το σιτάρι σπέρνεται στον κόσμο η αλήθεια
Κι απ’ τον καθάριο σπόρο της φυτρώνουν παραμύθια.
Καλότυχος όποιος μπορεί τα στάχυα να θερίσει.
Και το σιτάρι απ’ τ’ άχυρο καλά να ξεχωρίσει.
Για το μικρό τον κόπο του μεγάλο κέρδος μένει:
Όλη η αλήθεια που θα βρει στα ψέματα κρυμμένη.
Γ. Δροσίνης (Παιδικά Παραμύθια, α΄ έκδ. 1889)

ομίλων. Βέβαια αυτή η παραπάνω αποστροφή είναι διπλά ανη-
συχητική για τις εργαζόμενες, ιδιαίτερα τις νεότερες. Αποδίδει
πολύ έντεχνα και πονηρά την ανισότητα των γυναικών στην αν-
δροκρατούμενη κοινωνία, ευνοώντας την αντίληψη, ότι αν οι
εργοδότες είναι γυναίκες θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα, ίσως
να γίνει και η πολυδιαφημισμένη «συμφιλίωση των τάξεων»!
Ανησυχητική είναι όμως και η φράση: «διακριτική μεταχείριση
που υφίστανται οι γυναίκες», γιατί μπορεί να εννοούν και όσες
κατακτήσεις έχουν ακόμα απομείνει(άδειες μητρότητας, κλπ).
«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντες».  

«Φύλο + εκπαίδευση»: ΓΓΙΦ, ΙΕΠ και Υπουργείο Παιδείας
οδηγούν εκπαιδευτικούς - μαθητές-σπουδαστές στην
υπηρεσία  της «δίκαιης ανάπτυξης» 
Τα σχέδια των οικονομικών επιτελείων, στηρίζονται και βοη-
θούνται και από τα «θεωρητικά» και ιδεολογικά επιτελεία του
συστήματος. Η εκπαίδευση είναι ένας τέτοιος χώρος, μιας και
βγάζει τη νέα βάρδια των εργαζομένων, προωθεί τις «δεξιότη-
τες» που χρειάζονται, αλλά διαμορφώνει και αντιλήψεις, στάση
ζωής, τη συνείδηση γενικότερα των νέων ανθρώπων. 

Τη στιγμή που η «γυναικεία απασχόληση» σε συνδυασμό με
την εκπαίδευση των κοριτσιών είναι σε πρώτο πλάνο, και μιας
και η  Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων (ΓΓΙΦ) εκφράζει
την κυβερνητική πολιτική για τα γυναικεία ζητήματα,  δεν μπο-
ρούσε παρά να συμβάλλει στην ένταξη της «διάστασης του
φύλου», την «ισότητα των γυναικών» στις δράσεις μιας σειράς
φορέων. Σ’ αυτή τη κατεύθυνση το Υπουργείο Παιδείας, το Ιν-
στιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και η ΓΓΙΦ, συνδιοργάνωσαν
ημερίδα με θέμα «ΦΥΛΟ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», στις 2 Δεκέμβρη
2017 στην Αθήνα.

Από το άνοιγμα κιόλας πρωταγωνίστησε η μεταρρύθμιση στην
οποία προχωρά το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία η «καταπο-
λέμηση των ανισοτήτων και των διακρίσεων είναι βασικός στό-
χος». Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο, όταν οι στόχοι του
«μνημονίου για τη παιδεία» περιλαμβάνουν αξιολόγηση, συγχω-
νεύσεις σχολείων κ.α. Από την ημερίδα απουσίαζε κάθε ανα-
φορά στη διάκριση δικαιωμάτων που υπάρχει στο χώρο της εκ-
παίδευσης ανάλογα με τις σχέσεις εργασίας των εκπαιδευτικών
(μόνιμοι, αναπληρωτές κλπ). Πρώτα θύματα είναι οι γυναίκες εκ-
παιδευτικοί με τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, οι οποίες στε-
ρούνται βασικά μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού,
της μητρότητας όπως άδειες ασθενείας, λοχείας, ανατροφής.

Στο ερώτημα «Ποιοι παράγοντες συντελούν στη διατήρηση
της έμφυλης ανισότητας και των παραδοσιακών ρόλων» η
απάντηση που δόθηκε ήταν: «οι γενικές πολιτικές που αφορούν
στην εκπαίδευση, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών
από τα κείμενα ως την εικονογράφηση, το κρυφό αναλυτικό
πρόγραμμα, τα παιχνίδια...οι δικές μας προσδοκίες και οι συμ-
περιφορές, ο λόγος που οι εκπαιδευτικοί αρθρώνουν (και στον
οποίο λόγο το αρσενικό υποκαθιστά και τα δύο φύλα, κάνοντας
το θηλυκό γένος αόρατο)». Με αυτό τον τρόπο προβάλουν ως
αιτία της ανισότιμης θέσης της γυναίκας τις κοινωνικές αντιλή-
ψεις για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, αξιοποιώντας
υπαρκτά κοινωνικά ζητήματα, όπως τα κοινωνικά στερεότυπα

για το κάθε φύλο, δηλαδή τις κοινωνικές διακρίσεις σε κάθε
πλευρά της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής ζωής της γυ-
ναίκας. Στόχος να αποκρύψουν τη ρίζα και την κύρια αιτία: την
πολιτική της εκμετάλλευσης, που στο βωμό της ανταγωνιστικό-
τητας και της κερδοφορίας, σμπαραλιάζουν εργασιακά, κοινω-
νικά και άλλα δικαιώματα, προκαλούν νέες σύγχρονες μορφές
της γυναικείας ανισοτιμίας.

Από τις παρεμβάσεις αξίζει να μνημονεύσουμε εκείνη με
θέμα «Ποια αντιμετώπιση του φύλου στην εκπαίδευση συμβάλ-
λει στην εμβάθυνση της δημοκρατίας». Ανάμεσα στα άλλα ανα-
φέρεται ότι «...για να είναι ουσιαστική η δημοκρατία χρειάζεται
ελεύθερους, συμμετοχικούς, ισότιμους πολίτες, συνδιαμορφω-
τές και συνυπεύθυνους στη λήψη αποφάσεων με στόχο το δη-
μόσιο συμφέρον... Αυτή είναι η βασική πρόκληση για τη δημο-
κρατία του 21ου αιώνα».   Στην πραγματικότητα όταν χρησιμο-
ποιείται η έννοια «πολίτης» σκοπός του εκμεταλλευτικού συ-
στήματος είναι να προβάλει ψευδώς ότι υπάρχει ισονομία με-
ταξύ των «ατόμων-πολιτών» και ότι «όλοι οι πολίτες έχουν ίδια
δικαιώματα και υποχρεώσεις». Ετσι «πολίτης» είναι και ο καπι-
ταλιστής εργοδότης «πολίτης» είναι και ο εργαζόμενος,  «πολί-
της» είναι και ο εκμεταλλευτής, «πολίτης» είναι και ο εκμεταλ-
λευόμενος. Είναι φανερό ότι στοχεύουν ιδιαίτερα στους νέους,
να τους εκπαιδεύσουν  να  θεωρούν δικό τους συμφέρον το
«δημόσιο συμφέρον», δηλαδή το συμφέρον των επιχειρηματι-
κών ομίλων. Τα υποκριτικά συνθήματα περί «ισότιμων πολιτών,
συνδιαμορφωτών και συνυπεύθυνων στη λήψη αποφάσεων»,
περί «ουσιαστικής δημοκρατίας» γίνονται θρύψαλα στην εκπαι-
δευτική κοινότητα, τη στιγμή που  ποινικοποιούνται οι οργανω-
μένοι αγώνες των μαθητών μέσα από τις μαθητικές τους κοι-
νότητες. 

Καλύτερο συγχωροχάρτι στους κύριους υπεύθυνους για τη
γυναικεία ανισοτιμία στη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία,
όπως για τις συνθήκες εργασίας και τη ζωή λάστιχο, για τη μη-
τρότητα υπό διωγμό.... δεν θα μπορούσε να δοθεί.

Στην ημερίδα δόθηκαν στοιχεία για συγκεκριμένους
«δείκτες σχετικούς με την εκπαίδευση και την απα-
σχόληση των γυναικών». Δείκτες που δεν αφορούν
βέβαια την ποιότητα και το περιεχόμενο της εκπαί-
δευσης των νέων γυναικών. 

Το 2016 στην εκπαίδευση καταγράφεται «έμ-
φυλο χάσμα 3 ποσοστιαίων μονάδων σε βάρος
των ανδρών» αναφορικά με την πρόωρη εγκα-
τάλειψη της σχολικής φοίτησης (υπάρχει μια
μικρή μείωση σε σχέση με το 2011), ενώ σε
σχέση με την επίδοση στην τριτοβάθμια «9,5
ποσοστιαίες σε βάρος των ανδρών» (υπάρχει
μια αύξηση σε σχέση με το 2011). Σε σχέση με
την κάλυψη θέσεων εργασίας από κατόχους
προσώπων τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης είναι «4,8 ποσοστιαίες μονάδες σε
βάρος των γυναικών», με αύξηση από το 2011.
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Για το παιδίΓια το παιδί

Μ Μια φορά κι έναν καιρό, παιδί μου, ζούσε σε μια χώρα ένας σοφός ασπρογένης,
που η σοφία του ξεπερνούσε τα χαρίσματα της ψυχής του. Η καλοσύνη του πάλι,

ήταν πιο πλατιά και από του νου του τον πλούτο. 

Στην πιο πολυσύχναστη πλατεία της πρωτεύουσας της χώρας όπου ζούσε ο σοφός άν-
θρωπος, ήταν στημένο ένα πελώριο άγαλμα. Είχε μάτια λαμπερές πολύτιμες πέτρες,
μαλλιά ασημένια και σώμα από καθαρό χρυσάφι. 

Ο μόνος που δεν πίστευε σ’ αυτό το άγαλμα, παιδί μου, ήταν ο ασπρογένης σοφός. Και
αυτή τη δυσπιστία την κρατούσε μυστικιά, όσο ήτανε ακόμα νέος. Όσο όμως προχω-
ρούσαν τα χρόνια, αυτό που έκρυβε μέσα του άρχισε να πλακώνει σαν βαριά πέτρα την
ψυχή του. Μια μέρα δε βάσταξε, πήγε στην πλατεία όπου ήταν στημένο το άγαλμα και
άρχισε να φωνάζει:

- Γιατί λατρεύετε αυτό το είδωλο; Με τα ίδια σας τα χέρια το στήσατε εδώ. Είναι δημι-
ούργημα της φαντασίας σας αυτό που φτιάξατε με τα χέρια σας. Και νομίζετε ότι αυτό
το είδωλο σας έδωσε τα χέρια. Γκρεμίστε αυτό το άγαλμα συμπολίτες μου!...

Στην αρχή δεν κατάλαβαν τα λόγια του σοφού και καλού αυτού γέροντα. Μετά απόρε-
σαν, αργότερα θύμωσαν, και πιο ύστερα πήραν πέτρες από καταγής, και άρχισαν, παιδί
μου, να τον πετροβολάνε. Και τα άσπρα γένια του γέροντα βάφτηκαν στο κόκκινο αίμα.
Όμως εκείνος δεν εννοούσε να σωπάσει. Μιλούσε με όλη τη δύναμη της ψυχής του,
γιατί πίστευε σ’ αυτά που έλεγε. Και όσο πιο πολύ φώναζε, τόσο πιο νέος φάνταζε. 

Έτσι παιδί μου, ενώ ο ασπρογένης που σαν βροχή έπεφταν επάνω του οι πέτρες ξανά-
νιωνε, αυτοί που τον πετροβολούσαν γέρασαν, καμπούριασαν, και τα χέρια τους άρχισαν
να τρέμουν. Δεν μπορούσαν πια να φυλάξουν το άγαλμά τους. Και ο άνθρωπος που ξα-
νάγινε νέος, ο σοφός και γενναίος άνθρωπος με την καλή καρδιά, έδωσε μια γροθιά και
γκρέμισε το πελώριο άγαλμα.

Έτσι κι εσύ παιδί μου, να μη φοβάσαι να λες τη γνώμη σου, για κάτι που δεν πιστεύεις.
Ακόμα κι αν σε πετροβολήσουν για τις ιδέες σου, μη δειλιάσεις. Όπως πολλοί άνθρωποι,
έτσι παιδί μου κι εσύ θα ’σαι αιώνια νέος.

Παραμύθι στο γιο μου Ο γάτος και ο τίγρης
Δ εν ξέρω φίλοι μου αν το ’χετε ακουστά, ο γάτος

και ο τίγρης είναι συγγενείς. Ο γάτος είναι θείος
του τίγρη.  

Μια μέρα, ας πούμε Τρίτη, θα μου πείτε γιατί Τρίτη
και όχι Τετάρτη, ας πούμε τότε μια Τετάρτη, γιατί Τε-
τάρτη θα πείτε, ας είναι, το πιο σωστό όπως αρχίσαμε,
ας πούμε μια μέρα, ο τίγρης συναντήθηκε με το γνή-
σιο θείο του το γάτο. 

- Βαχ καημενούλη θείε μου, του είπε, γιατί είσαι
έτσι μικροκαμωμένος;

- Και συ αν έπεφτες στα χέρια των ανθρώπων, θα
καταλάβαινες γιατί κατάντησα έτσι. 

- Για κοίταξε θειούλη μου, δε μου δείχνεις κι εμένα
κανέναν άνθρωπο;

- Να σου δείξω… Προχώρα!...
Θείος κι ανεψιός πλάι-πλάι, άρχισαν να περπατάνε.
Από μακριά φάνηκε ένα κοπάδι βουβάλια. Όταν

φτάσανε κοντά στο κοπάδι, ρώτησε ο τίγρης:
- Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μου λες;
Γέλασε ο γάτος:
- Για κοίτα ερωτήσεις που μου κάνεις, είπε. Ένα

μόνο τέκνο από το ανθρώπινο είδος μπορεί να οδη-
γήσει εκατοντάδες τέτοια δημιουργήματά του στη
βοσκή. Τα πάει όπου θέλει. 

Θείος και ανεψιός συνέχισαν το δρόμο. Απ’ αντί-
κρυ, φάνηκε ένα κοπάδι άλογα. Όταν έφτασαν κοντά
στο κοπάδι, ρώτησε ο τίγρης:

- Αυτοί είναι οι άνθρωποι που μου λες;
Γέλασε ο γάτος:
- Κύριε ελέησον! είπε ο γάτος, οι άνθρωποι, ανεψιέ

μου, κάθονται στην πλάτη τους και γυρίζουν στα τέσ-
σαρα σημεία του κόσμου. 

Εξακολούθησαν να περπατάνε, θείος και ανεψιός.
Απ’ αντίκρυ, φάνηκε ένα κοπάδι καμήλες. Πίστεψε
ο τίγρης πως ήταν οπωσδήποτε άνθρωποι και φώ-
ναξε:

- Επιτέλους, να οι άνθρωποι!
Αυτή τη φορά ο γάτος ξεκαρδίστηκε στα γέλια:
- Πάλι δεν τα κατάφερες ανεψιέ μου. Ένα από τα

παιδιά των ανθρώπων τα δένει αυτά τα ζώα το ένα με
το άλλο, κάθεται και ο ίδιος σ’ ένα γαϊδούρι, και κο-
τζάμ ζώα τα πάει όπου θέλει. 

Συνέχισαν το δρόμο τους θείος και ανεψιός.
Περπάτησαν κάμποσο και φτάσανε στους πρόποδες

βουνού. Εκεί ήταν δάσος. Εκεί, ένας ξυλοκόπος προ-
σπαθούσε να πριονίσει τον κορμό μεγάλου δέντρου.
Ήταν ξεμανίκωτος και από το φαρδύ μέτωπό του
έσταζε ιδρώτας. 

Λέει ο γάτος:
- Ιδού ο άνθρωπος!
Απόρησε ο τίγρης. Απόρησε που ήταν έτσι αδυνα-

τισμένος ένας άνθρωπος. 
Ο γάτος σύστησε τον τίγρη στον ξυλοκόπο. Του

εξήγησε και την έντονη επιθυμία του τίγρη να γνω-
ρίσει έναν από τους ανθρώπους. 

- Καλώς ήρθες αδερφέ μου τίγρη, του είπε ο ξυλο-
κόπος. Μια που ήρθες ως εδώ, αν θέλεις βοήθησέ με. 

Ο τίγρης κολακεύτηκε που ένας άνθρωπος ζήτησε
τη βοήθειά του. Του γάτου, δηλαδή του θείου του, του
’κλεισε το μάτι και είπε. 

«Για κοίταξε τι είναι ο άνθρωπος, ζήτησε να τον
βοηθήσω!». Είπε και στον ξυλοκόπο:

- Χάι χάι, τι λογής βοήθεια ζητάς από μένα;
- Αν θες χώσε τα νύχια σου εδώ στη σχισμή του

δέντρου, για να μπορέσω να δουλέψω πιο εύκολα.
Εγώ δεν έχω τη δύναμη ν’ ανοίξω τη σχισμή...

Ο τίγρης έκλεισε πάλι το μάτι στο θείο του, δηλαδή
το γάτο. Ύστερα έχωσε τα νύχια του στο άνοιγμα του
δέντρου που είχε κόψει σύρριζα ο ξυλοκόπος. Αμέσως
τότε τράβηξε ο ξυλοκόπος τη σφήνα από τη σχισμή
του δέντρου. Έτσι μαγκώθηκαν τα νύχια του τίγρη
εκεί που τα είχε βάλει. 

Ο ξυλοκόπος κάθησε σταυροπόδι αντίκρυ στο σα-
στισμένο τίγρη. Άναψε και το τσιγάρο του. Ο τίγρης
ήθελε να φωνάξει από τον πόνο των ποδιών του, αλλά
ντρεπόταν. Την ίδια ώρα ο γάτος, δηλαδή ο θείος του
τίγρη, που είχε σκαρφαλώσει στην κορφή ενός πεύ-
κου, έβλεπε απ’ εκεί τον ανεψιό του και έστριβε το
μουστάκι του, ξεκαρδισμένος στα γέλια. Στο τέλος, δε
βάσταξε ο τίγρης, σήκωσε το κεφάλι του επάνω και
ρώτησε το γάτο:

- Αμάν βρε θειούλη μου, πρέπει να περιμένω να
μικρύνω σαν κι εσένα για να μ’ αφήσει ο άνθρωπος;

- Αυτό ο θεός το ξέρει, είπε ο γάτος, και έκανε
μιάου.

Όπως λένε, το μιαούρισμα του γάτου, δηλαδή του
θείου του τίγρη, που ήρθε στα κέφια βλέποντας το
πάθημα του ανεψιού του, έμεινε απ’ εκείνη την
εποχή.

Ναζίμ Χικμέτ
από τη συλλογή παραμυθιών «Το ερωτευμένο σύννεφο» 
εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή - Μετάφραση: Έρμος Αργαίος

Ναζίμ Χικμέτ
από τη συλλογή παραμυθιών «Το ερωτευμένο σύννεφο»                            

εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή
Μετάφραση: Έρμος Αργαίος

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ (1902 -1963)
Διαχρονικός, επαναστάτης διανοούμενος  Τούρκος
ποιητής, από τις σημαντικότερες φωνές της τουρκι-
κής λογοτεχνίας τον 20ο αιώνα. Πέρασε πολλά χρόνια
στη φυλακή για τις επαναστατικές του ιδέες και πέ-
θανε εξόριστος στη Μόσχα.
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8 Μάρτη8 Μάρτη

Σήμερα - Μέρα αγώνα & διεκδίκησης

Η 8η Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, έχει τις ρίζες
της στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Είναι η επέτειος

για την ηρωική θυσία των απεργών εργατριών γυναικών που
έγινε στις 8 Μάρτη του 1857 στη Νέας Υόρκης. Οι εργάτριες ζη-
τούσαν «10ωρη δουλειά, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς, με-
ροκάματα ίσα με των αντρών κλωστοϋφαντουργών και των ρα-
φτών». Οι γυναίκες δέχθηκαν επίθεση από την αστυνομία και η
διαδήλωση βάφτηκε με αίμα. Όμως τίποτα δεν πήγε χαμένο. Οι
πρώτες αυτές κινητοποιήσεις άνοιξαν το δρόμο και για τις πρώ-
τες κατακτήσεις που αφορούσαν στις συνθήκες εργασίας στη
κλωστοϋφαντουργία.

Τότε οι γυναίκες δούλευαν στα εργοστάσια 81 ώρες την εβδο-
μάδα για 3 δολάρια. Το ένα τέταρτο από αυτά το έδιναν για τη
στέγαση τους στους κοιτώνες της εταιρείας. Η δουλειά ξεκι-
νούσε στις 5 το πρωί σε χώρους χωρίς φωτισμό και εξαερισμό,
με το δυνατό θόρυβο από τις μηχανές. Δούλευαν από την παι-
δική ή εφηβική ηλικία.

Το 1910, στη Συνδιάσκεψη Σοσιαλιστριών Γυναικών στην Κο-
πεγχάγη, η επαναστάτρια και αγωνίστρια του εργατικού κινήμα-
τος Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί η 8η Μάρτη ως Παγ-
κόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Και στην Ελλάδα οι εργάτριες αγωνίζονταν για ανθρώπινες
συνθήκες δουλειάς, για ανθρώπινα μεροκάματα κλπ. Η πρώτη

απεργία εργατριών έγινε το 1892 στο εργοστάσιο υφαντουργίας
των αδελφών Ρετσίνα στον Πειραιά. Στις δεκαετίες του 1920 και
1930 γυναίκες καπνεργάτριες ξεχώρισαν με με τον αγώνα και
την ηρωική τους θυσία στους αγώνες των καπνεργατών.

Σ ήμερα, οι γυναίκες της ΟΓΕ συνεχίζουμε στο δρόμο του
αγώνα για τη γυναικεία χειραφέτηση και ισοτιμία, με την

παρακαταθήκη που μας άφησαν οι αγωνίστριες των εργατικών,
λαϊκών αγώνων στην Ελλάδα και παγκόσμια. 

Η ΟΓΕ αποτελεί το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα που ανα-
δεικνύει τις ρίζες της σύγχρονης γυναικείας ανισοτιμίας στην
εκμεταλλευτική κοινωνία. Αναπτύσσει αγώνες με κριτήριο τις
σύγχρονες ανάγκες της γυναίκας, της εργαζόμενης, της άνεργης,

της νέας μητέρας. Οι γυναίκες των συλλόγων και ομάδων της
ΟΓΕ θέλουμε να συμβάλλουμε στο να συνειδητοποιήσει η γυ-
ναίκα, η εργαζόμενη και άνεργη, η φοιτήτρια και η σπουδάστρια,
την ανάγκη οργάνωσης και αγώνα,  συμμετοχής της στο ριζο-
σπαστικό γυναικείο κίνημα, στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Έτσι θα
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των καιρών, δυ-
ναμώνοντας τον αγώνα για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση. 

8η Μάρτη - Μέρα μνήμης και τιμής

T ο τραγούδι αυτό έχει μια ιστορία όχι πολύ γνωστή.
Το Τρίνο ντι Βερτζελέζε με δυσκολία διακρίνεται

στο χάρτη. Είναι ένα μικρό χωριό της Βόρειας Ιταλίας
ανάμεσα στο Μιλάνο και το Τορίνο. Οι γυναίκες δου-
λεύουν σαν εργάτριες γης στους ορυζώνες της περιο-
χής εδώ κι αιώνες και η ιστορία τους έχει συνδεθεί με
σπουδαίους κοινωνικούς αγώνες. Είναι οι Μοντίνες και
το όνομά τους προέρχεται από το ιταλικό ρήμα mon-
dariso (ξεπλένω, καθαρίζω). Οι Μοντίνες συνδέονται
άμεσα και μ’ ένα ακόμα πασίγνωστο τραγούδι. Η με-
λωδία του τραγουδιού Μπέλα Τσάο διαδόθηκε πλατιά
όταν άρχισε να τραγουδιέται από την ιταλική αντίσταση
ενάντια στους φασίστες, με στίχους που αναφέρονται
στον απελευθερωτικό αγώνα των παρτιζάνων και τον

ηρωικό τους θάνατο.
Αλλά πριν χρησιμοποι-
ηθεί από τους Ιταλούς
αντάρτες, ήταν γνωστή
στην Ιταλία από τις αρχές κιόλας του 20ου αιώνα, όταν
την τραγουδούσαν οι γυναίκες που μάζευαν το ρύζι στις
φυτείες. Οι αρχικοί στίχοι αναφέρονταν στις δύσκολες
συνθήκες δουλειάς μέσα στον καυτό ήλιο κι η πρώτη
γνωστή ερμηνεία του 1906 έχει τη μορφή αντίδρασης
ενάντια στο αφεντικό που μ’ ένα ραβδί στο χέρι παρα-
κολουθεί τους εργάτες, χαραμίζει τη ζωή των γυναικών
και δεν πληρώνει τους μισθούς. Στο παλιό εκείνο τρα-
γούδι έχει αποτυπωθεί η πίστη των εργατριών ότι πλη-
σιάζει η μέρα της απελευθέρωσής τους. 

M ε την αφορμή της 8ης Μάρτη, θα αναφερθούμε σε τέσ-
σερα τραγούδια από το παγκόσμιο εργατικό κίνημα. Γνω-

στά ή άγνωστα, έχουν και τα πέντε άρωμα γυναίκας, είτε είναι
αυτή που «τραγουδά» είτε είναι εκείνη που «τραγουδιέται». Είναι
το άρωμα της αγωνίστριας γυναίκας, που ξυπνάει από λήθαργο
χιλιετιών για να διεκδικήσει και να κατακτήσει όσα της ανήκουν.
Που ελπίζει και ονειρεύεται, μα όχι παθητικά ή ατομικά. Είναι η
γυναίκα που διαφεντεύει τις ελπίδες της και μάχεται για τα όνειρά
της. Αφυπνίζεται, συνειδητοποιώντας τη δύναμη που γεννιέται
από πολλούς και που ωφελεί ακόμα περισσότερους. Είναι η γυ-
ναίκα που τραγουδά τους αγώνες της ή η γυναίκα που τραγου-
διέται από όσους την υμνούν θαυμάζοντας την αφύπνισή της. 

«Πιότερο απ’ τους ανθρώπους,
τα τραγούδια τους αγάπησα…»
Ναζίμ Χικμέτ

Διαρκέστερα από τους δημιουργούς τους, τα τραγούδια είναι το
πιο σαφές αποτύπωμά της εποχής που τα γέννησε, όταν κατα-
φέρνουν να την εκφράσουν. Τα τραγούδια είναι το άρωμα που
μένει πίσω, σαν ανάμνηση των περασμένων. Μια σκυτάλη που
παραδίνεται στις επόμενες γενιές για να κάνουν, με τη σειρά
τους, τους δικούς τους αγώνες και να φτιάξουν τα δικά τους τρα-
γούδια. 

Αγράμματες, χωρίς σχολειά, καταπιεσμένες από τ’ αφεντικά, 
είμαστε της γης οι τελευταίοι και οι ορυζώνες είναι σαν φυλακή. 
Μας είπαν ότι έτσι είναι η ζωή και πάντα έτσι θα είναι, 
πάντα θα υπάρχουν αφεντικά αν θέλουμε να μας δίνουν δουλειά. 
Αλλά μια ωραία μέρα τους απαντήσαμε 
«Εσείς είστε υπηρέτες των αφεντικών. Αν αγωνιστούμε 
θα έχουμε δικαιοσύνη και δικαιώματα στο ψωμί και στην εργασία». 
Τα όπλα των αφεντικών είναι το ψέμα και η εξαγορά. 
Έχουν τις εφημερίδες, τον κινηματογράφο και το ραδιόφωνο 
που ελέγχουν οι προφήτες των αφεντικών. 
Για μας τις γυναίκες όμως το πιο σημαντικό 
είναι να ξεκινήσουμε  να λέμε τη δική μας αλήθεια. 
Τα δικά μας όπλα είναι ότι έχουμε φωνή και στόχο 
που γυρεύουν δικαιοσύνη για όλες εμάς τις Μοντίνες.

Μόλις σηκώνομαι το πρωί, είμαι υποχρεωμένη να πάω στο ρυζοχώραφο
και σκληρά πρέπει να δουλέψω μέσα στα έντομα και στα κουνούπια,
με σκυμμένο το κεφάλι κάτω από το ραβδί του επιστάτη…
Μάνα μου τι μαρτύριο! Δεν υπάρχει μέρα που να μην παρακαλάω να τελειώσει…
Θα ’ρθει όμως κάποια μέρα 
που όλες μας πια θα δουλεύουμε χωρίς αφεντικά
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H κομητεία Χάρλαν, στο
Κεντάκι των ΗΠΑ, πε-

ριοχή με πολλά ανθρακω-
ρυχεία, ήταν γνωστή σαν
«ματωμένη κομητεία». Στα
τέλη της δεκαετίας του 1920,
στην περιοχή έκανε την εμ-
φάνισή του το συνδικάτο
United Mine Workers
(UMW - Ένωση Ανθρακω-
ρύχων). Ταυτόχρονα εμφα-
νίστηκαν και οι «Ομάδες Κρούσης» σαν απάντηση
των εργοδοτών. Το 1931, η Φλόρενς Ρις, κόρη και
γυναίκα ανθρακωρύχου, δέχτηκε μαζί με τα παιδιά
της την επίθεση των ομάδων αυτών, επειδή ο άν-
τρας της ήταν μέλος του UMW. Το ίδιο βράδυ
έγραψε τους στίχους του τραγουδιού. Όταν στα μέσα
της δεκαετίας του ’70 το Χάρλαν έγινε και πάλι επί-
κεντρο αναταραχών, η Φλόρενς Ρις, παρότι ηλικιω-
μένη, ξαναβρέθηκε στο πλευρό των απεργών,
υπενθυμίζοντας με την παρουσία αλλά και με τους
στίχους της το ερώτημα στο οποίο οφείλει να απαν-
τήσει κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη: «Εσύ, με
ποιανού το μέρος είσαι;...» 

Εργάτες, έχω καλά νέα να σας πω…
Θα σας πω για το συνδικάτο
Που ήρθε εδώ για να μείνει…
Με ποιανού το μέρος είστε παιδιά;
Με ποιανού το μέρος είστε;
Κανείς δεν μπορεί να μείνει ουδέτερος
Θα είστε άθλιοι απεργοσπάστες ή όχι;…
Μη στηρίζετε τ’ αφεντικά,
Μην ακούτε τα ψέματά τους
Οι φτωχοί δεν έχουν καμιά ελπίδα
Αν δεν οργανωθούν…

T ο τραγούδι «Γυναίκες της εργατικής τάξης» γράφτηκε από τον
Μαλ Φιντς, αλλά υιοθετήθηκε ως ύμνος του αγώνα των γυναικών

κατά τη διάρκεια της απεργίας των Βρετανών ανθρακωρύχων το 1984
και το 1985. Το γεγονός ότι εκείνη την εποχή στην πρωθυπουργία της
χώρας βρισκόταν γυναίκα, η Μάργκαρετ Θάτσερ για την ακρίβεια, επι-
βεβαιώνει την εκτίμηση ότι ο αγώνας των γυναικών δεν μπορεί να
είναι κυρίως φυλετικός και ότι οι ρίζες του γυναικείου ζητήματος βρί-
σκονται στις εκμεταλλευτικές κοινωνίες.  

Είμαστε γυναίκες, με δύναμη παλεύουμε για τη ζωή μας,
στο πλευρό των αντρών μας που είναι εργάτες.
Μας ενώνουν οι αγώνες και το παρελθόν.
Αυτός είναι ο δρόμος που βαδίζουμε
εμείς οι γυναίκες της εργατικής τάξης

Δεν χρειαζόμαστε την έγκριση της κυβέρνησης για όσα θέλουμε
να κάνουμε, 

Ούτε την άδειά της για να έχουμε δική μας γνώμη.
Κανείς δε θα μας πει τι να σκεφτόμαστε ή να λέμε
Διαθέτουμε και τη δύναμη και τη γνώση για να χαράξουμε το

δρόμο που θ’ ακολουθήσουμε. 

Μας μιλούν για στατιστικές, μας λένε για τιμές,
εμείς όμως πεθαίνουμε περιμένοντας τα επιδόματα απορίας
Παλεύοντας για το μέλλον μας βρήκαμε τρόπους να οργανω-

θούμε!
Αυτή η απεργία μας κινητοποίησε, δίνοντας το πραγματικό

νόημα στην απελευθέρωση της γυναίκας

Οι απειλές δεν μπορούν να σπάσουν την ενότητά μας,
όσα μάθαμε κανένα βιβλίο ή σχολειό δεν μπορεί να τα διδάξει...
Μπορεί να βρισκόμαστε αντιμέτωπες με το χλευασμό και τη βία
μα όποιος παλεύει για την επιβίωση, τίποτα πια δεν έχει να

χάσει…

«Σιχαίνομαι ένα τραγούδι που σε κάνει να πιστεύεις πως είσαι
άχρηστος. Σιχαίνομαι ένα τραγούδι που σε κάνει να πιστεύεις
πως είσαι απλά γεννημένος για να χάνεις. Καταδικασμένος να
χάνεις. Ότι είσαι άχρηστος για όλους, για οτιδήποτε. Επειδή
είσαι πολύ γέρος ή πολύ νέος ή πολύ παχύς ή πολύ λεπτός,
πολύ άσχημος ή πολύ το ένα ή το άλλο. Τραγούδια που σε τα-
πεινώνουν ή σε κοροϊδεύουν για την τύχη σου. Εγώ είμαι στο
δρόμο για να παλέψω ενάντια σε αυτά τα τραγούδια μέχρι την
τελευταία μου ανάσα και την τελευταία σταγόνα του αίματός
μου. Είμαι στο δρόμο για να τραγουδήσω τραγούδια που θα σου
αποδείξουν πως αυτός είναι ο δικός σου κόσμος και πως ακόμα
κι αν σου έχει φερθεί σκληρά και σε έχει κλωτσήσει κάτω μια
ντουζίνα φορές, ό, τι χρώμα και αν είσαι, ό, τι είδους άνθρωπος
και αν είσαι, εγώ είμαι στο δρόμο για να πω τραγούδια που θα
σε κάνουν να νιώσεις περηφάνια γι' αυτό που είσαι και γι' αυτό
που κάνεις. Τα τραγούδια που γράφω φτιάχνονται για όλους
τους ανθρώπους που είναι σαν κι εσένα…»

O Γούντι Γκάθρι, Αμερικανός τραγου-
δοποιός, γεννήθηκε το 1912 στην

Οκλαχόμα, σε φτωχή αγροτική οικογένεια.
Αναγκάστηκε να παρατήσει νωρίς το σχο-
λείο και να βγει στη βιοπάλη. Υπήρξε ο θε-
μελιωτής των τραγουδιών διαμαρτυρίας.
Πέθανε σε ηλικία μόλις 55 ετών (1967). Στο
τραγούδι του Union Maid (1940), τραγουδά
για το κορίτσι του σωματείου, τη συνδικα-
λίστρια που στέκεται ισότιμα και ισάξια
πλάι στους άντρες συναδέλφους της στη
μάχη του μεροκάματου, αλλά και ενάντια
στα αφεντικά και τους σερίφηδες.

Ήταν κάποτε μια κοπελιά, μέλος του σωματείου, που ποτέ δεν φοβόταν
ούτε τους μπράβους, τα τσιράκια, τους απεργοσπάστες του αφεντικού, ούτε και

τις επιδρομές που έκαναν οι βοηθοί του σερίφη.
Ποτέ δεν έχανε συνέλευση του σωματείου
κι όταν έρχονταν οι τραμπούκοι έμενε ακλόνητη.

Δεν θα καταφέρετε να με τρομάξετε 
γιατί είμαι με το σωματείο και θα είμαι μέλος του μέχρι να πεθάνω.

Η κοπελιά του σωματείου ήταν έξυπνη κι ήξερε όλα τα κόλπα των ρουφιάνων.
Κανένα από τα τσιράκια του αφεντικού δεν μπορούσε να την ξεγελάσει.
Είχε επιτυχίες όταν απεργούσε για καλύτερο μισθό
κι έγραφε πάντα κι άλλους στο σωματείο.
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Οι ιμπεριαλιστές σήμερα δολοφονούν παιδιά στην Υεμένη
Αύριο πού;…

Η Δημοκρατία της Υεμένης βρίσκεται στην Αραβική Χερ-
σόνησο στη Νοτιοδυτική Ασία και αποτελεί κράτος της
Μέσης Ανατολής. Συνορεύει με το Ομάν και τη Σαου-

δική Αραβία. Δυτικά βρέχεται από την Ερυθρά Θάλασσα και
νότια από τον κόλπο του Άντεν. Είναι από τις φτωχότερες αρα-
βικές χώρες, παρά το ότι ο πληθυσμός της αυξάνεται ταχύτατα.
Ωστόσο, διαθέτει στρατηγικά περάσματα για τη διεθνή ναυτιλία
–το Μαντέμπ, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα και απ’ όπου
περνά ο μεγαλύτερος όγκος εμπορευμάτων και ενέργειας προς
την Κίνα και άλλες χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού– καθώς
και αποδεδειγμένα κοιτάσματα φυσικού αερίου στην επικράτειά
της, ενώ η πρώτη μονάδα παραγωγής υγροποιημένου αερίου
άρχισε να λειτουργεί στη χώρα το 2009. 

Ο επί δύο δεκαετίες (1990-2012) πρόεδρος της χώρας, Αλί Αμ-
πντουλάχ Σαλέχ, παραιτήθηκε το 2011. Ο διάδοχός του, Αμπντ
αλ-Ραμπ Μανσούρ αλ-Χαντί, παραιτήθηκε αντίστοιχα έπειτα από
την κατάληψη της πρωτεύουσας από τους σιίτες αντάρτες Χούτι
το Γενάρη του 2015. Έκτοτε, στη χώρα μαίνεται εμφύλιος πόλε-
μος, ενώ από το Μάρτη του ίδιου χρόνου ο υπό τη Σαουδική
Αραβία στρατιωτικός συνασπισμός αραβικών κρατών πολεμά
εναντίον των Χούτι και εναντίον τμημάτων των ένοπλων δυνά-
μεων που παραμένουν πιστά στον πρώην πρόεδρο Σάλεχ, στη-
ρίζοντας στην εμφύλια διαμάχη τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυ-
βέρνηση της χώρας. Επίσης ο στρατιωτικός συνασπισμός των
αραβικών κρατών έχει κηρύξει εμπάργκο στη χώρα, κλείνοντας
από το Νοέμβρη του 2015 το λιμάνι Χοντέιντα και το Σάλιφ.

Στη συνέχεια, το χειμώνα και την άνοιξη του επόμενου χρό-
νου, επιδημία χολέρας έπληξε την Υεμένη, ως αποτέλεσμα του

συνεχιζόμενου πολέμου. Οι υποδομές ήταν κατεστραμμένες, η
ηλεκτροδότηση σποραδική, ενώ οι σταθμοί άντλησης του νερού
δε λειτουργούσαν κανονικά και αυτό είχε επίπτωση στην ποι-
ότητα του νερού, οδηγώντας στο ξέσπασμα της χολέρας με
250.000 κρούσματα και εκατόμβες νεκρών, σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Επιπλέον, ο πόλεμος μέχρι τώρα –σύμφωνα με τα στοιχεία
του ΟΗΕ– έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 8.750 αν-
θρώπους, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε 50.600. Χιλιάδες
σχολεία και κέντρα υγείας έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί
πλήρως. 2.000.000 παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό και
περισσότερα από 11.000.000 παιδιά έχουν απελπιστική ανάγκη
από ανθρωπιστική βοήθεια, με δεδομένο ότι κάθε 10 λεπτά ένα
παιδί πεθαίνει από ασθένειες που θα μπορούσαν ν’ αποφευχ-
θούν.

Σύμφωνα δε με διάφορες ΜΚΟ, 20.000 παιδιά κάτω των 5
ετών προστίθενται στον κατάλογο με τους οξεία υποσιτισμένους
κάθε μήνα, δηλαδή κατά μέσο όρο 27 παιδιά την ώρα. Ο δε εμ-
πορικός αποκλεισμός της χώρας επιδεινώνει τη διατροφική
κρίση –με αποτέλεσμα να αυξάνονται σημαντικά οι θάνατοι παι-
διών από έντονο υποσιτισμό– και έχει οδηγήσει περίπου
7.000.000 ανθρώπους να είναι αντιμέτωποι με το λιμό.

Οι πραγματικές αιτίες…
Εύλογο είναι λοιπόν το ερώτημα, γιατί η Σαουδική Αραβία απο-
φάσισε να επέμβει σε μια –κατά τα άλλα– πάμφτωχη χώρα,
όπως η Υεμένη;

Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις και ανταγωνισμοί αποτε-
λούν για άλλη μία φορά την πραγματική αιτία γι’ αυτά που βιώ-
νουν σήμερα τα παιδιά των μανάδων της Υεμένης. Εκτός από
τις διεργασίες στον οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό τομέα
που συντελούνται μέσα στο ίδιο το πολιτικό σύστημα της Σαου-
δικής Αραβίας, με ραγδαίες αλλαγές στα πόστα εξουσίας και τις
ισχυρές κόντρες της σαουδαραβικής αστικής τάξης και του βα-
σιλικού οίκου των Σαούντ, συντελούνται και σοβαρές διεργασίες
στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες της περιοχής.

Οι διεργασίες αυτές οδήγησαν στην ενίσχυση των σχέσεων
ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας επί διακυβέρνησης Ντ. Τραμπ, με
νέες συμφωνίες αγοράς όπλων αξίας 380 δισεκατομμυρίων δο-
λαρίων. Πρόκειται για 34 συμφωνίες στην άμυνα, στο πετρέλαιο,
στις αερομεταφορές. Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία μαζί με το
Ισραήλ αποτελούν την αιχμή του δόρατος στη σκλήρυνση της
στάσης των ΗΠΑ έναντι του Ιράν για το πυρηνικό του πρό-
γραμμα. Επίσης, η Σαουδική Αραβία βρέθηκε σε σφοδρή αντι-
παράθεση με τη Συρία και τον πρόεδρο Άσαντ και στήριξε ένο-
πλες δυνάμεις για να προωθήσουν τα συμφέροντά της, από κοι-
νού με τις ΗΠΑ και άλλες πετρελαιομοναρχίες του Κόλπου,
όπως και με το Ισραήλ, την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έτσι, οι αντιθέσεις της κόντρας με ανταγωνιστικές δυνάμεις,
όπως το Ιράν, αντανακλώνται στον πόλεμο της Υεμένης. Από το
Μάρτη του 2015 που έχει ξεκινήσει η ιμπεριαλιστική επίθεση
της Σαουδικής Αραβίας και των συμμάχων της (Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, Αίγυπτος, ΗΠΑ κλπ.), οι σφαγές και η λιμοκτονία
εκατομμυρίων αμάχων –κυρίως παιδιών– είναι στοιχείο της
καθημερινότητας, ενώ έτσι ενισχύονται και οι τζιχαντιστές της

Αλ Κάιντα και του «Ισλαμικού Κράτους», δίνοντας με αυτόν τον
τρόπο το κατάλληλο πρόσχημα για να επέμβουν και άλλες ιμ-
περιαλιστικές δυνάμεις…

Συνένοχη η ελληνική κυβέρνηση
Η δε ελληνική κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δικαιώνοντας
πλήρως το «αριστερό» και «φιλολαϊκό» της προφίλ, σκόπευε να
πουλήσει οπλικά συστήματα, όπλα κάθε είδους, στη Σαουδική
Αραβία. Υποστηρίζει ότι σκοπός αυτής της δοσοληψίας ήταν να
«αναβαθμίσει γεωστρατηγικά» την Ελλάδα. Με απλά λόγια, αυτό
σημαίνει ότι η κυβέρνηση –ακριβώς όπως και οι προκάτοχοί
της– δε διστάζει να εμπλέκει άμεσα τη χώρα στους ιμπεριαλι-
στικούς πολέμους, κάνοντας «μπίζνες» ακόμη και με κράτη-δο-
λοφόνους που αναγκάζουν παιδιά να πεθαίνουν από πείνα και
χολέρα ή τα σκοτώνουν απευθείας με όπλα διασποράς…

...και ο πραγματικός αντίπαλος 
Η ΟΓΕ επισήμαινε το καλοκαίρι του 2015 ότι «οι πόλεμοι που μαί-
νονται στη γειτονιά μας δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι και στο μέλ-
λον θα χτυπούν την πόρτα μας μόνο με τις καραβανιές των προ-
σφύγων». 

Σήμερα λοιπόν βλέπουμε ότι δολοφονούνται τα παιδιά του
λαού της Υεμένης. Και γιατί; Για τις αντιθέσεις, τους ανταγωνι-
σμούς των ιμπεριαλιστών και τις «μπίζνες» με τους εταίρους
τους. Βλέπουμε να διαδραματίζεται ένα αληθινό έγκλημα, το
οποίο πιθανά αύριο να το δούμε να συμβαίνει ακόμη πιο κοντά
μας, πολύ πιο κοντά μας.

Γιατί για τους ιμπεριαλιστές θεός είναι τα κέρδη των μονοπω-
λίων. Και στο βωμό τους θυσιάζουν σήμερα πρόθυμα τα παιδιά
του λαού της Υεμένης και αύριο τα παιδιά κάποιου άλλου λαού
–γιατί όχι και τα δικά μας;

Γι’ αυτό και οι γυναίκες που παλεύουμε μέσα από τις γραμμές
του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος δεν ξεχνάμε ούτε
στιγμή ποιος είναι ο πραγματικός μας αντίπαλος και με τη δράση
μας διατρανώνουμε ότι τα παιδιά μας δε θα τα θυσιάσουμε στα
σφαγεία των ιμπεριαλιστών, αλλά θ’ αγωνιστούμε για να έχουν
ένα μέλλον διαφορετικό, αυτό που πραγματικά τους αξίζει!

Η ΟΓΕ ήδη από το καλοκαίρι του 2015 τόνιζε ότι «τα γεγονότα στη Συρία, στην Ουκρανία κ.α.
δείχνουν πως έρχεται κάποια στιγμή που η μόνη “διέξοδος” για το εκμεταλλευτικό σύστημα
είναι το νέο μοίρασμα των αγορών και των σφαιρών επιρροής με τη βία, με στρατιωτικές
συγκρούσεις, με νέους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Ο λεγόμενος “πολυπολικός κόσμος”, της
λεγόμενης “νέας αρχιτεκτονικής των διεθνών σχέσεων”, δεν είναι ο κόσμος της ειρήνης και
της ασφάλειας για τους λαούς, αλλά ο κόσμος των οξυμένων ενδοϊμπεριαλιστικών
αντιθέσεων». Η Υεμένη είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

Βούλα Λίτσιου,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Από το Γραφείο ΤύπουΑπό το Γραφείο Τύπου

Σ τις 10/1 του νεοαφιχθέντος έτους 2018 προβλήθηκε
στην κρατική τηλεόραση μονόωρη εκπομπή με θέμα
την υπογεννητικότητα και τίτλο “Μικραίνουμε μεγαλώ-

νοντας”. Οι δημοσιογράφοι-υπεύθυνες της εκπομπής απευ-
θύνθηκαν στην ΟΓΕ και ζήτησαν να συμμετέχουν στις συνεν-
τεύξεις δύο γυναίκες μέλη της Ομοσπονδίας μας για να πουν
την προσωπική τους ιστορία και άποψη, με δεδομένη την το-
ποθέτησή μας στην Επιτροπή της Βουλής για το δημογραφικό
που είχε προβληθεί στο τέλος του 2017. Στην εκπομπή συμμε-
τείχαν από την ΟΓΕ μία ψυχολόγος άνεργη νέα μητέρα, και μία
ιατρός παθολόγος με δύο παιδιά στο δημοτικό.

Οι περιγραφές και τα νούμερα χρειάζονται για να δίνουν το μέ-
γεθος του προβλήματος. ΑΛΛΑ...

Από μόνα τους δε φωτίζουν ούτε τις αιτίες, ούτε και τη λύση
με βάση τα συμφέροντα, τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζο-
μένων, του λαού. 

Οι προσωπικές ιστορίες της καθεμιάς και του καθενός είναι
κομμάτι της κοινωνικής πραγματικότητας και καλό είναι να
προβάλλονται. ΑΛΛΑ... η προβολή τους πρέπει να γίνεται για
να φωτιστεί  το πρόβλημα στην ολότητά του. Και όχι να λει-
τουργεί σαν μεγεθυντικός φακός που εστιάζει σκοπίμως στο
μερικό για να συσκοτίσει τη συνολική εικόνα και να αποκρύψει
τους πραγματικούς ενόχους.

Οι λέξεις εργασία και ανεργία ακούστηκαν από διάφορα στό-
ματα σε αυτή την εκπομπή ως βασικά αίτια-παράγοντες της
υπογεννητικότητας. Και έτσι είναι. Αυτό που δεν ακούστηκε
είναι ποιος ευθύνεται, ποιος ωφελείται  από την ανεργία ή από
την ολιγόμηνη, την ανασφάλιστη, την κακοπληρωμένη εργασία. 

Ποιος ωφελείται; Η καπιταλιστική εργοδοσία

Ποιος ζημιώνεται; Μεταξύ άλλων οι μισθωτές και άνεργες γυ-
ναίκες, οι αυτοαπασχολούμενες της πόλης και της υπαίθρου,
που βιώνουν την εργασιακή ανασφάλεια, συναντούν εμπόδια
ακόμα και για να κάνουν έστω ένα παιδί, να εξασφαλίσουν τις
στοιχειώδεις ανάγκες της οικογένειάς τους. 

Όμως, η ικανοποίηση των δικαιωμάτων της γυναίκας στη μό-
νιμη και σταθερή εργασία, στην κοινωνική προστασία της μη-
τρότητας, με κοινωνικές υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας
πρέπει να είναι υποχρέωση του κράτους. Αυτές είναι οι οικο-
νομικές, κοινωνικές προϋποθέσεις για να μην υπάρχουν  πε-
ριορισμοί για ένα νέο ζευγάρι στην επιλογή δημιουργίας οικο-
γένειας.  Απαιτείται μία  πολιτική που θα έχει στο επίκεντρο τις
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες της γυναίκας και της οικογέ-
νειάς της, και όχι το επιχειρηματικό κέρδος.

Στη συγκεκριμένη εκπομπή αθωώθηκε με έντεχνο τρόπο η
πολιτική της κυβέρνησης με το αντεργατικό, αντιλαϊκό της
οπλοστάσιο, που στηρίζει απλόχερα τα συμφέροντα των μονο-
πωλίων, τσακίζοντας τα εργασιακά, κοινωνικά δικαιώματα.
Και αυτό έγινε με πολλούς τρόπους.

Δια στόματος κυβερνητικού υπαλλήλου προβλήθηκε ότι ο
νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα για να κλείσει η 3η αξιολό-
γηση  αποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Και ας καταργούνται τα επι-
δόματα πολυτέκνων. Για την κατάργηση του επιδόματος τοκε-
τού, που δίνεται μόνο σε όσες γυναίκες γεννάνε στο σπίτι, ούτε
κουβέντα! 

Οι δημοσιογράφοι της εκπομπής με τις ερωτήσεις τους προ-
σπάθησαν να αποκρύψουν τους πραγματικούς ενόχους. Να ρί-
ξουν το «μπαλάκι» στα «ψυχολογικά αίτια» που τα νέα ζευγάρια
δεν κάνουν παιδιά, φορτώνοντάς τα με ενοχές γιατί «θέλουν να
τα δώσουν όλα σε υπερβολικό βαθμό στα παιδιά τους».  

Επίσης στη συγκεκριμένη εκπομπή αναπαράχθηκαν, όχι τυ-
χαία, και άλλα στρεβλά και αποπροσανατολιστικά ιδεολογή-
ματα του τύπου «Για την κακή κατάσταση των ασφαλιστικών
ταμείων ευθύνεται η γήρανση του πληθυσμού». Ούτε κου-
βέντα για τα λεφτά που επί δεκαετίες πλήρωναν οι συνταξιού-
χοι με τον ιδρώτα της εργασίας τους. Ούτε μία κουβέντα για τα
εκατομμύρια ευρώ των ασφαλιστικών ταμείων που τζόγαραν
οι κυβερνήσεις στο χρηματιστήριο τα προηγούμενα χρόνια και
έκαναν φτερά. 

Προβλήθηκε επίσης από την εκπομπή το κύμα μετανάστευσης
Ελλήνων στο εξωτερικό, ιδίως επιστημόνων, ως αιτία μείωσης
των γεννήσεων στη χώρα μας, αφού πρόκειται για ανθρώπους
σε παραγωγική και αναπαραγωγική ηλικία. Η εκπομπή όχι
μόνο δεν ανέδειξε τα πραγματικά αίτια της μετανάστευσης των
νέων επιστημόνων στο εξωτερικό. Αλλά αντιθέτως, αντέ-
στρεψε πλήρως την πραγματικότητα προβάλλοντας τη θέση ότι
δημιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις επιστροφής των επι-
στημόνων στην Ελλάδα.  Παρουσίασε μάλιστα γι αυτό το σκοπό
και  δύο μεμονωμένα παραδείγματα ιατρών από την Αγγλία
και τη Σουηδία.

Την ίδια στιγμή  αποκρύφτηκε (σκοπίμως άραγε;;;) ότι η ιατρός-
παθολόγος μητέρα δύο παιδιών (μέλος της ΟΓΕ) κάνει καθη-
μερινά 170 χιλιόμετρα για να βρίσκεται στην εργασία της στο
νοσοκομείο Θήβας. Διότι μετά από 15 χρόνια εργασίας εκεί διο-

ρίστηκε, αφού οι θέσεις στα νοσοκομεία, παρά τις τεράστιες ελ-
λείψεις, προκηρύσσονται με το σταγονόμετρο. Και βέβαια ερ-
γάζεται υπό συνθήκες πλήρους εντατικοποίησης λόγω έλλει-
ψης προσωπικού, με 7 ενεργείς εφημερίες μηνιαίως, δηλαδή
εικοσιτετράωρη παραμονή στο νοσοκομείο, μέχρι και 32 ώρες
δουλειάς. Παρόλα όσα η ίδια παρέθεσε, οι υπεύθυνοι της εκ-
πομπής δε θεώρησαν άξιο λόγου να αναφερθούν στις απαρά-
δεκτες εργασιακές συνθήκες για τις γυναίκες-μητέρες υγειονο-
μικούς (νοσηλεύτριες, ιατρούς κ.α.) με τις αλλεπάλληλες νυ-
χτερινές βάρδιες κλπ., οι οποίες τις αποτρέπουν από την τεκνο-
ποίηση ή και την απόκτηση μεγαλύτερου αριθμού παιδιών. 

Προφανώς πρόκειται για συνειδητή επιλογή  να μην παρουσια-
στούν όλα αυτά που αποτελούν μία  πραγματική και σοβαρή πα-
ράμετρο στο δημογραφικό πρόβλημα και φωτίζουν τις πολιτικές
ευθύνες όλων διαδοχικά των κυβερνήσεων, και της σημερινής
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για την κατάσταση του συστήματος Υγείας.

Στην εκπομπή, κόπηκε στο μοντάζ η άποψη που εκφράστηκε
από τις γυναίκες, μέλη του Προεδρείου της ΟΓΕ, ότι τα οξυμένα
προβλήματα των νέων ζευγαριών δεν αντιμετωπίζονται με ατο-
μικό τρόπο. Χρειάζεται η συμμετοχή τους στους εργατικούς,
λαϊκούς αγώνες. Η απάντηση στην βαρβαρότητα της εκμεταλ-
λευτικής κοινωνίας που βάζει εμπόδια στην επιλογή δημιουρ-
γίας οικογένειας είναι η αγωνιστική διεκδίκηση μέσα από τα
σωματεία και τους φορείς του λαϊκού κινήματος. Μέσα από το
ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Πυξίδα στους αγώνες μας είναι
τα σύγχρονα δικαιώματα στην εργασία, τη μητρότητα, τον ελεύ-
θερο χρόνο, ενάντια σε όλους αυτούς που μας τα στερούν: Τους
επιχειρηματικούς ομίλους, την Ε.Ε., τις κυβερνήσεις. Και τους
μηχανισμούς που τους εξυπηρετούν και είναι πανέτοιμοι να
καταπνίξουν και να στρεβλώσουν κάθε φωνή που μπορεί να
δημιουργήσει ρωγμή στη συνείδηση και τον τρόπο σκέψης του
καθενός και της καθεμιάς. Τηλεθεατή, ακροατή, αναγνώστη...

Αθήνα, 23.1.2018
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Σκέψεις,
απόψεις, θέσεις
και σχολιασμοί

Με αφορμή την εκπομπή
“ΕΡΤ report” με θέμα
την υπογεννητικότητα

Στις 10/1 του νεοαφιχθέντος έτους 2018 προβλήθηκε στην κρατική τηλεόραση μονόωρη
εκπομπή με θέμα την υπογεννητικότητα και τίτλο “Μικραίνουμε μεγαλώνοντας”. Οι

δημοσιογράφοι-υπεύθυνες της εκπομπής απευθύνθηκαν στην ΟΓΕ και ζήτησαν να συμμετέχουν
στις συνεντεύξεις δύο γυναίκες μέλη της Ομοσπονδίας μας για να πουν την προσωπική τους

ιστορία και άποψη, με δεδομένη την τοποθέτησή μας στην Επιτροπή της Βουλής για το
δημογραφικό που είχε προβληθεί στο τέλος του 2017. Στην εκπομπή συμμετείχαν από την ΟΓΕ

μία ψυχολόγος άνεργη νέα μητέρα, και μία ιατρός παθολόγος με δύο παιδιά στο δημοτικό. 

Η απάντηση στην βαρβαρότητα
της εκμεταλλευτικής κοινωνίας
που βάζει εμπόδια στην επιλογή
δημιουργίας οικογένειας είναι η
αγωνιστική διεκδίκηση μέσα
από τα σωματεία και τους φορείς
του λαϊκού κινήματος, μέσα από
το ριζοσπαστικό γυναικείο
κίνημα.  

Οι περιγραφές και τα νούμερα
χρειάζονται για να δίνουν το
μέγεθος του προβλήματος, αλλά
από μόνα τους δε φωτίζουν ούτε
τις αιτίες ούτε και τη λύση
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Σ υνεχίζοντας το αφιέρωμα στο σημαντικό βιβλίο
της Αλεξάνδρας Μ. Κολοντάι “Το γυναικείο ζή-
τημα από την πρωτόγονη κοινωνία στη σύγχρονη

εποχή” παραθέτουμε ενδιαφέροντα αποσπάσματα, συ-
νεχίζοντας την παρουσίαση της θέσης της γυναίκας σε
επόμενες ιστορικές περιόδους στην εξέλιξη της ανθρώ-
πινης κοινωνίας. Από τη φεουδαρχική οργάνωση της οι-
κονομικής και κοινωνικής ζωής φτάνουμε στα πρώτα
δειλά βήματα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής
παρατηρώντας σκηνές από τη ζωή των γυναικών των
διαφόρων τάξεων και αποδεικνύοντας, για μια ακόμα
φορά, σύμφωνα με τα ίδια τα λόγια της Κολοντάι, “πως
η θέση της γυναίκας και το δικαίωμά της στην ανθρώ-
πινη αξιοπρέπεια και τη μόρφωση εξαρτώνται πάντα από
τη συμμετοχή της στην οικονομία και την παραγωγή.”

Θα μπορούσε κάποια γυναίκα να αναρωτηθεί τι έχει να
προσφέρει ένα βιβλίο, που γράφτηκε πριν εννέα δεκαε-
τίες, στον αγώνα επιβίωσης που δίνουμε σήμερα οι ερ-

γαζόμενες και άνεργες, οι νέες κοπέλες, μαθήτριες, φοι-
τήτριες· πώς μπορεί ν’ αξιοποιηθεί από τις γυναίκες που
δραστηριοποιούμαστε στην ΟΓΕ, από τις συνδικαλίστριες
στην καθημερινή αγωνιστική συλλογική δράση;

Ακριβώς επειδή πρόκειται για προφορικές διαλέξεις
και όχι για γραπτό λόγο, το περιεχόμενό του είναι λιτό και
περιεκτικό. Κάνοντας μια αναδρομή στην εξέλιξη της αν-
θρώπινης κοινωνίας, εξετάζει τη θέση της γυναίκας σε
κάθε περίοδο αυτής της πορείας. Αναδεικνύει την κα-
θοριστική σχέση της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία
σχετικά με τη θέση της στην κοινωνική παραγωγή.  Η
γνώση της εξελικτικής πορείας αυτής της σχέσης είναι
πολύτιμη για το σήμερα, αλλά και συναρπαστική. Μέσα
από αυτήν την ιστορική γέφυρα φωτίζεται το σήμερα.
Μπορεί να βοηθήσει την αναγνώστρια να κατανοήσει τις
αιτίες της γυναικείας ανισοτιμίας και στις σύγχρονες
συνθήκες, να την οδηγήσει σε συμπεράσματα που δεί-
χνουν το δρόμο για την κατάκτηση της πραγματικής ισο-
τιμίας και χειραφέτησης.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Μ. ΚΟΛΟΝΤΑΪ

Το γυναικείο
ζήτημα

από την πρωτόγονη
κοινωνία στη

σύγχρονη εποχή
Τ ο είδα και κάποια ελατήρια στον μπουκωμένο μου εγκέφαλο τινάχτηκαν. Δεν μπορεί,

είπα, πόση πια κοροϊδία μπορείς να αντέξεις! Πόσο πια θα μας εμπαίζουν! Ναι, για το δια-
φημιστικό σποτ της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ μιλάω. Αυτό που προσπαθεί να σε πείσει ότι
αυτό που ζεις είναι εικονικό και άλλη είναι η πραγματικότητα, με τρελαίνει! 

Από πού να αρχίσω!

«Με το παλιό ξεμπερδέψαμε….». Χα!! Χα!! Για τι πράγμα πανηγυρίζετε κύριοι; Για το νήμα
του τέλους των μνημονίων που δεν κόβετε και δεν κόβεται; Η Ε.Ε. είναι εδώ, κυρίαρχη και
δυνατή, το «σπίτι μας», όπως διακηρύσσετε σε όλους τους τόνους. Είναι εδώ και δίνει το τόνο,
σας δείχνει με το δάκτυλο το δρόμο της «δίκαιης ανάπτυξης», που εσείς είστε οι «νονοί της»
και την προωθείτε με σπάνια συνέπεια! «Με το παλιό ξεμπερδέψαμε…» μήπως εννοείτε, το
παλιό προσωπικό, μιας κι εσείς, το νέο, είστε πιο καλοί μαθητές και πιο αποτελεσματικοί στη

βρώμικη δουλειά;  Κι εδώ ψεύδεστε...
Παλιό και νέο πάτε πακέτο για να μαντρώ-
νει ο ένας όποιον απογοητεύει ο άλλος! 

Άλλη «σοφία»: «Ανοίγουμε καινούριους
λογαριασμούς, καθαρούς και δίκαιους».
Όσον αφορά τους λογαριασμούς, συμφω-
νούμε... Έχετε ανοίξει λογαριασμούς με
όλους, εργαζόμενους, συνταξιούχους, μι-
κρούς αγρότες, αυτοαπασχολούμενους. 

Η κορύφωση όμως δίνεται με τη γυναι-
κεία συμβολή... Μια ηλικιωμένη κυρία

να σου λέει τι θέλουμε κι εμείς οι ηλικιωμένες: «Θέλουμε ησυχία και κάποιον να μας φρον-
τίζει». Ώ, ναι! Θέλουμε στοργή και προδέρμ! Και καπάκι η εικόνα, σου κοτσάρει στη μούρη
ένα ταψί εκμέκ κανταΐφι κι από πάνω ένα ρυζόγαλο! Τι ανέμελα που είναι αυτά τα παιδιά των
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ! Τι Μαρίες Αντουανέττες! Γιατί τι θέλει ένας ηλικιωμένος? Το ρυζόγαλο του και
την ησυχία του για να το φάει. Μπορεί να μην έχει φάρμακα, μπορεί να μην έχει θέρμανση,
αλλά έχει ρυζόγαλο...

Παιδιά της «πρώτης φοράς αριστερά», φαίνεται πως η χρόνια «αμφισβήτησή» σας «σε εξου-
σίες, στερεότυπα, κλπ...» βρήκε επιτέλους δικαίωση! Δεν θέλω να σας ταράξω, αλλά η δική
μου η γιαγιά και οι περισσότερες γιαγιάδες δεν μπορούν να είναι ήσυχες...με πετσοκομμένες
συντάξεις, με ακριβοπληρωμένη υγεία και πρόνοια, με τα παιδιά τους άνεργα ή κακοπληρω-
μένα, χωρίς   προστασία της μητρότητας…. Αισθάνονται όμως ότι όσο οι δρόμοι  γεμίζουν με
εργαζόμενους που αγωνίζονται για τα δικαιώματα τους υπάρχει ελπίδα... και τότε η δική μου
γιαγιά αισθάνεται πιο «ήσυχη και φροντισμένη», γιατί είναι παλιά αγωνίστρια και ξέρει... 

Σταματήστε λοιπόν, να παίζετε με τα νεύρα μας! Γιατί σας πληροφορούμε, ότι ήδη κι εμείς
έχουμε ανοίξει λογαριασμούς μαζί σας, «καθαρούς και δίκαιους».

«Στοργή και προδέρμ...»
με αφορμή το spot της Κυβέρνησης

Ολυμπία Χαλτσοτάκη,
πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αργυρούπολης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Η κατάσταση της γυναίκας στη

φυσική οικονομία1 της αυτάρκειας 

[...] Χάρη στην υψηλή της καταγωγή, η γυναίκα αριστοκρά-
τισσα στην εποχή της φεουδαρχίας απολάμβανε το σεβασμό
και είχε ορισμένα δικαιώματα. Εκτός οικογένειας, οι ιππότες
την πλησίαζαν με σεβασμό και θαυμασμό. Μέσα όμως στην
οικογένειά της, ήταν τόσο στερημένη δικαιωμάτων, όσο κι
ένας δουλοπάροικος. 

Όταν η φεουδαρχική οργάνωση της οικονομικής ζωής
έφτασε στο αποκορύφωμά της (γύρω στο 14ο αιώνα) η σύ-
ζυγος του άρχοντα, επιφορτισμένη με τη διαχείριση αυτής
της οικονομίας, έπαιρνε μια σχετική μόρφωση. Ήταν επίσης
επιφορτισμένη με την ανατροφή των παιδιών της. Αλλά με
την ανάπτυξη του εμπορίου, αυτή η μορφή οικονομικής ορ-
γάνωσης έχασε τη σπουδαιότητά της και προκάλεσε την
υποβάθμιση της γυναικείας εργασίας. Το χρήμα έγινε το
κύριο κριτήριο του πλούτου. Η γυναίκα περιορίστηκε στο
ρόλο της αναπαραγωγικής μηχανής. Μεταβλήθηκε σε πα-
ράσιτο, όπως γινόταν με τις συζύγους των πλούσιων Αθη-
ναίων πολιτών. Από τότε έπαψε πια να επιστατεί τη δουλειά
των σιδεράδων και των υφαντών, που φρόντιζαν να επινο-
ούν νέα σχέδια. Έπαψε να ελέγχει την καλή κατάσταση των
μύλων και να φροντίζει για την κατασκευή των όπλων και
των πανοπλιών. Όλοι αυτοί οι κλάδοι της παραγωγής έπα-
ψαν ν’ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φεουδαρχικής
οικονομίας. Μετατοπίστηκαν από τον πύργο στην πόλη ή
στον αχυρώνα του χωρικού. Η φεουδαρχική ιδιοκτησία και
ο πύργος δε διατηρούσε πια παρά την καθαρά υπηρετική
εργασία, δηλαδή την οικιακή, κι έτσι οι αριστοκράτισσες απο-
μακρύνθηκαν και από αυτά τα καθήκοντα, τα οποία και ανα-
τέθηκαν στους υπηρέτες ή στους επιστάτες τους. Η οκνηρία,
η ανοησία και η στενομυαλιά που γέννησε αυτή η αργόσχολη
και τεμπέλικη ζωή άρχισαν να γενικεύονται ανάμεσα στις
γυναίκες. 

Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε πως η κατάρ-
ρευση της φεουδαρχικής οικονομικής οργάνωσης, η οποία
χαρακτηριζόταν από μια αυτάρκεια με βάση τη φυσική οι-
κονομία, ευθύνεται για τη γρήγορη πτώση του επιπέδου
μόρφωσης και καλλιέργειας των γυναικών που ανήκαν στα
υψηλά κοινωνικά στρώματα. Με μια πρώτη ματιά αυτό μας
φαίνεται περίεργο. Πώς να εξηγήσεις όμως διαφορετικά το
γεγονός πως σε μια εποχή σκοταδισμού, όπως ο 10ος αι-
ώνας, έζησαν γυναίκες έξυπνες και μορφωμένες σαν τη Ρο-
σβίθα και την Χιλντεγκάρντ, ενώ οι γυναίκες του 17ου και
του 18ου αιώνα διακρίνονταν για την κουταμάρα τους, τη χα-

μηλή τους μόρφωση, την κλίση
τους στη δεισιδαιμονία, καθώς και
τη χαρακτηριστική αγάπη τους για
τα κουτσομπολιά και τις επιπόλαιες
διασκεδάσεις; Αυτό αποδεικνύει,
για μια φορά ακόμα, πως η θέση της
γυναίκας και το δικαίωμά της στην
ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη μόρ-
φωση εξαρτώνται πάντα από τη
συμμετοχή της στην οικονομία και
την παραγωγή. [...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Η γυναικεία εργασία στην αγροτική

και στη βιοτεχνική παραγωγή 
[...] Στο Μεσαίωνα ο χωρικός μπορούσε να διώξει τη γυναίκα
του από τα κτήματά του ή να την πουλήσει σε πλειστηριασμό
στην πλατεία του χωριού. Όταν η ατομική ιδιοκτησία κατά-
φερε να επικρατήσει στις αγροτικές κατηγορίες, το πατρικό
δίκαιο και κατά συνέπεια η εξουσία του άντρα πάνω στη γυ-
ναίκα και τα παιδιά ισχυροποιήθηκε. Από κει και πέρα οι χω-
ρικοί άρχισαν κι αυτοί να κάνουν γάμους από συμφέρον και
όχι από έρωτα. Είναι αλήθεια ότι ο γάμος από έρωτα εμπο-
διζόταν συχνά από τους άρχοντες, που διέταζαν με τον πιο
απλό τρόπο τον Ιβάν τούτου του χωριού να παντρευτεί τη
Μαρία του άλλου χωριού. Έτσι η χωριάτισσα υπηρετούσε
δύο αφεντικά μαζί, τον άρχοντά της, στον οποίο όφειλε τη
συντήρησή της, και το σύζυγό της. [...]  

Μόνο στο τέλος του Μεσαίωνα άρχισαν οι χωρικοί να επα-
ναστατούν ενάντια στις καταχρήσεις των αρχόντων. Οι γυ-
ναίκες έπαιξαν πολύ ενεργό ρόλο σ’ αυτές τις αγροτικές επα-
ναστάσεις. Στη διάρκεια της Zacquire (αγροτική εξέγερση
του Μεσαίωνα, στη Γαλλία το 1358) οι γυναίκες ήταν οι πρώ-
τες που όρμησαν να κάψουν τους πύργους και να σκοτώ-
σουν τους κατοίκους τους
με τσεκουριές ή τσουγκρα-
νιές. Διηγούνται παρόμοιες
ιστορίες για τις γυναίκες των
Lollards στην Αγγλία (θρη-
σκευτική αίρεση του 14ου
και 15ου αιώνα με κοινω-
νικό χαρακτήρα, που διώ-
χτηκε βίαια), τις γυναίκες
των Γερμανών χωρικών,
τους χουσίτες 2 και τους
οπαδούς του Τόμας Μούν-

2ο ΜΕΡΟΣ τσερ. Οι ιστοριογράφοι περι-
γράφουν τις επαναστατημέ-
νες χωριάτισσες σαν πλά-
σματα, εκδικητικά, αναί-
σθητα και αιμοδιψή, που ξε-
περνούσαν σε ωμότητες
ακόμα και την ξέφρενη οργή
των αντρών. Και πώς θα
μπορούσε να είναι αλλιώς;
Οι χωρικές, εξαιτίας των δι-

καιωμάτων και των ηθών που διαμoρφώθηκαν σε βάρος
τους και που πήγαζαν από το πατριαρχικό δίκαιο, ζούσαν μια
ζωή σκυλίσια. Ήταν υποχρεωμένες να σκύβουν το κεφάλι
στον αρχηγό της οικογένειας και δεν ήταν τίποτα παραπάνω
από ζώα αγγαρείας 3. Όργωναν, μάζευαν τη σοδειά και φύ-
λαγαν τα ζωντανά. Έκαναν όλες τις δουλειές χωρίς εξαίρεση.
Οι συνθήκες αυτές, άλλωστε, μένουν οι ίδιες στις πιο απο-
μακρυσμένες και καθυστερημένες περιοχές της Ρωσίας,
καθώς και σε άλλες χώρες οικονομικά υπανάπτυκτες. Η
χωριάτισσα δεν είχε κανένα δικαίωμα, παρά το γεγονός ότι
κατείχε την ίδια θέση με το χωριάτη στην παραγωγή.[...]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Η θέση της γυναίκας στην εποχή

άνθισης του εμπορικού κεφαλαίου
και της μανιφατούρας 

[...] Οι αρχές του καπιταλισμού,
ανάμεσα δηλαδή στο 14ο
αιώνα και το 17ο ή 18ο, ανά-
λογα με τις περιπτώσεις, στά-
θηκαν πολύ σκληρές εποχές
γι’ αυτούς που δεν είχαν την
τύχη ν’ ανήκουν στην κυρίαρχη
τάξη. [...] Η πείνα, η φτώχεια, η
απουσία στέγης ανάγκασαν τις
γυναίκες να υποταχτούν στους
νόμους που στρέφονταν εναν-
τίον τους. Περιορίστηκαν σε
εργασίες που δεν ήταν ακόμα
αποκλειστικό προνόμιο των
αντρών και, καθώς οι πιθανότητες επιτυχίας τους ήταν λίγες,
κατέληξαν να αποδεχτούν οι ίδιες την υποτίμηση της εργατι-
κής τους δύναμης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χειροτερέ-
ψουν ακόμα περισσότερο οι συνθήκες της ζωής τους. Δεν
είναι περίεργο, λοιπόν, που από τα τέλη του 13ου αιώνα ο
αριθμός των μοναστηριών πολλαπλασιάστηκε εκπληκτικά 4.
Το μοναστήρι ήταν ένα σίγουρο καταφύγιο για τις χωριάτισ-
σες και τις αστές που ήταν μόνες και ανυπεράσπιστες.[...]

Ο 15ος και 16ος αιώνας βαφτίστηκαν με το εντυπωσιακό
όνομα «Αναγέννηση». Πιο σωστό θα ήταν να ονομάσουμε
την εποχή αυτή «περίοδο διαμόρφωσης του καπιταλισμού».
[...] Πολλοί ιστορικοί χαρακτήρισαν την Αναγέννηση ως
αιώνα των «σοφών γυναικών»... Η Ιππολύτη Σφότσα ήταν
μαικήνας 5 και πολιτική ακτιβίστρια, η Βικτώρια Κολόνα ήταν
φίλη του Μιχαήλ Άγγελου, πάνω στον οποίο άσκησε μεγάλη
επιρροή. Οι σύγχρονοί της την θαύμαζαν και την περιέγρα-
φαν ως μια μορφή με υψηλή πνευματικότητα, γεμάτη χάρη
και μεγαλοπρέπεια. Την ίδια εποχή, δύο θεολόγοι, η Ισα-
βέλλα ντε Κολόν και η Τζουλτάνε Μορέλι, αποκτούσαν σπου-
δαία φήμη στην Ισπανία. Η Αγγλία, όπου η Αναγέννηση εμ-
φανίστηκε πιο αργά, φημιζόταν στο 16ο αιώνα για τη μόρ-
φωση των γυναικών της. Οι βασίλισσες της Αγγλίας ήξεραν
πολύ καλά λατινικά και η σπουδαία καλλιέργεια της λαίδης
Τζένη Γκρέι ήταν γνωστή σε όλους. Η μητέρα του φιλόσοφου
Μπέικον, κόρη του παιδαγωγού του Ερρίκου του 8ου, φη-
μιζόταν για τις απίστευτες επιστημονικές της γνώσεις. 

[...] Στην εποχή της Αναγέννησης η γυναίκα παρέμεινε τις
περισσότερες φορές εξαρτημένη από τον άντρα ή τον πατέρα
της, τον αρχηγό της οικογένειας. Στην πραγματικότητα ήταν
μια μειονότητα γυναικών και όχι η πλειοψηφία που προσπα-
θούσε να φτιάξει μια ανεξάρτητη ζωή. Ακόμα κι αν πολλές
γυναίκες των πιο φτωχών τάξεων δοκίμασαν την τύχη τους
στην αγορά εργασίας, παρέμειναν παρόλ’ αυτά μια μειονό-
τητα πλάι στη μεγάλη πλειοψηφία, που την αποτελούσαν οι
αγρότισσες και οι γυναίκες των τεχνιτών και που συνέχιζαν
να ζουν παράμερα, από τις δραστηριότητες του άντρα τους. 

[...] Η μανιφατούρα, εξέλιξη της εργασίας στο σπίτι, δεν
ήταν βασικά τίποτε άλλο από τη συγκέντρωση κάτω από την
ίδια στέγη εργατών που προηγούμενα εργάζονταν μοιρα-
σμένοι ο καθένας στο σπίτι του. Με αυτόν τον τρόπο ήταν πιο
εύκολο να προμηθεύει κανείς στους εργάτες τις πρώτες
ύλες και πιο βολικό να μαζεύει τα τελικά προϊόντα. Αργότερα
ο κεφαλαιούχος θ’ ανακαλύψει πως μπορεί ν’ αυξήσει την
παραγωγικότητα με μια πιο λογική κατανομή της εργασίας.

1. Η οικονομία στην οποία κυριαρχεί η παραγωγή προϊόντων με άμεσο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και όχι την πώληση στην αγορά.
2. Oπαδοί του χριστιανικού κινήματος που ακολούθησε τις διδασκαλίες του Τσέχου μεταρρυθμιστή Γιαν Χους, που ενδιαφέρθηκαν για κοι-

νωνικά ζητήματα.

3. Εννοεί ότι αναλάμβαναν τις αγγαρείες μέσα στα πλαίσια του νοικοκυριού των χωρικών.
4. Στη Δυτική Ευρώπη.
5. Προστάτρια των γραμμάτων και των τεχνών.
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Ο ι ομάδες της ΟΓΕ στα Μεσόγεια συναποφασίσαμε
την προηγούμενη χρονιά μπροστά στην 8η Μάρτη
να κάνουμε παρέμβαση στις εργαζόμενες στο “εκ-

πτωτικό χωριό ΜcΑrthurGlen” στα Σπάτα. Στόχος μας ήταν
να τις ενημερώσουμε για την καμπάνια μας "εργασία - μη-
τρότητα - ελεύθερος χρόνος". Ταυτόχρονα θέλαμε να συμ-
παρασταθούμε στις εργαζόμενες στα  καταστήματα H&M,
που με επιτροπές αγώνα, με το σωματείο των Εμποροϋ-
παλλήλων της Αθήνας δίπλα τους,  αγωνίζονταν για να μην
χάσουν και τα ελάχιστα δικαιώματα τους.

Ήμασταν 30 γυναίκες της ΟΓΕ και μαζί με το ταξικό  σωμα-
τείο του κλάδου μπήκαμε στη μάχη. Ηταν πράγματι μια
μάχη. Μόλις μας είδαν στείλανε τους «σεκιούριτι» για να
μας πουν το παραμύθι τους, ότι: «απαγορεύεται» να είμαστε
εκεί, «ο χώρος είναι ιδιωτικός», «θα φωνάξουμε την αστυ-
νομία» και άλλα παρόμοια. Μας «συνόδευαν» συνεννοού-
μενοι μεταξύ τους μέσω ασυρμάτου, ποντάροντας στη ψυ-
χολογική πίεση. Δε «μασήσαμε», δε διστάσαμε ούτε λεπτό.
Όχι μόνο κάναμε την παρέμβαση στα H&M, αλλά δεν αφή-
σαμε εργαζόμενη, ούτε πελάτισσα που να μην πάρει το
υλικό μας.

Φεύγοντας νοιώθαμε πιο δυνατές, αλλά  αισθανθήκαμε
και πιο έντονη την ανάγκη της συνέχειας στη παρέμβαση
μας, του συντονισμού της δράσης με τα ταξικά σωματεία,
ιδιαίτερα στους μεγάλους εργασιακούς χώρους που απα-
σχολούνται πολλές γυναίκες. Καταλάβαμε ακόμη ότι είναι
ανάγκη η κάθε ομάδα στην περιοχή της να βρει αυτές τις
εργαζόμενες του εκπτωτικού χωριού, να πιάσει επαφή μαζί
τους και να τις καλέσει μέσα από την ΟΓΕ να παλέψουμε
μαζί, να αγωνιστούμε, να διεκδικήσουμε τις σύγχρονες
ανάγκες μας.

Γι' αυτό κάναμε σχεδιασμό και βρεθήκαμε πάλι στο εκ-
πτωτικό χωριό, αυτή τη φορά με τα σωματεία, πιο μαζικά,
οργανωμένα, πιο δυναμικά. Τώρα, εκτός από τους «σε-
κιούριτι» είχαμε και την αστυνομία, για να φυλάξουν όλοι
μαζί τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομί-
λων. Βαδίσαμε μπροστά, ανοίξαμε πανό, ντουντούκα και

βροντοφωνάξαμε συνθήματα, όπως: «Θέλουνε  συναίνεση
να φτάσουμε στο πάτο οργάνωση παντού να ‘ρθούν τα
πάνω κάτω». Οι εργαζόμενοι, γυναίκες και άντρες, βγαίναν
στις πόρτες των καταστημάτων, εμείς μπαίναμε στα μαγαζιά
και μας ζητούσαν  να αφήσουμε υλικό να δώσουν και οι
ίδιοι. Έβγαιναν να μας συναντήσουν, γιατί είχαμε κερδίσει
την εμπιστοσύνη τους. Σταθήκαμε δίπλα τους, όταν η εργο-
δοσία θέλησε να τους  επιβάλλει να δουλέψουν τη δεύτερη
μέρα των Χριστουγέννων, τους καλέσαμε να σηκώσουν το
ανάστημά τους, να αντισταθούν. Είχαν πια πείρα, πέρυσι
τους είχαν  απαιτήσει από τους ίδιους να δουλέψουν τη
δεύτερη μέρα της Πρωτοχρονιάς και είχαν δεχτεί. Φέτος
είχε σειρά η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων - Αχόρτα-
γοι οι εργοδότες. Οι συνάδελφοι με τη ντουντούκα και τις
αιτήσεις εγγραφής του σωματείου στο χέρι μιλάνε με κάθε
εργαζόμενο. Οι γυναίκες από τις ομάδες μας μοιράζουν το
υλικό μας, καλούν τις εργαζόμενες να γραφτούν στο σω-
ματείο τους, να το δυναμώσουν, να οργανωθούν. Ακόμα
και σε εργαζόμενες, πελάτισσες δίναμε την κάρτα γνωρι-
μίας μας και τις καλούσαμε στις γραμμές της ΟΓΕ. 

Το αποτέλεσμα ήταν μια μικρή αλλά σημαντική νίκη: να
μην ανοίξει κανένα μαγαζί τη δεύτερη μέρα των Χριστου-
γέννων. Η παρέμβαση μας, οι εγγραφές στο σωματείο, η
δύναμη του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα, δυνά-
μωσε τους εργαζόμενους και πέτυχαν να κρατήσουν την
κατακτημένη αργία. Για πόσο; Για όσο οι εργαζόμενες και
εκεί δεν «τσιμπάνε» στο παραμύθι της κυβέρνησης, της ΕΕ
και των εργοδοτών για τη «δίκαιη ανάπτυξη», δεν δέχονται
να θυσιάζουν τα δικαιώματα και τις ζωές τους για τα συμ-
φέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Κι εμείς
οι γυναίκες της ΟΓΕ έχουμε χρέος να δώσουμε τις καλύτε-
ρες δυνάμεις μας για το σκοπό αυτό, για να ενταχθούν στη
ριζοσπαστική οργανωμένη δράση όλες αυτές οι εργαζόμε-
νες. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ...

ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΟΓΕ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ

Η ΟΓΕ στο
εκπτωτικό χωριό
ΜcΑrthurGlen

στα Σπάτα
Μια αγωνιστική παρέμβαση με

συνέχεια, σε συντονισμό με το
Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων ΑθήναςΣτη μανιφατούρα γεννήθηκε μια νέα οργάνωση της εργασίας

και ο καταμερισμός της απλοποίησε τη διαδικασία. [...] 
Για το λόγο αυτό, η μανιφατούρα αποτέλεσε όπως ήταν

φυσικό μια ανέλπιστη τύχη για τη μεγάλη πλειοψηφία των
γυναικών, που δεν είχαν επαγγελματικά προσόντα. Αυτή
όμως η δυνατότητα να καλύπτει η ίδια τις ανάγκες της γρή-
γορα στράφηκε εναντίον της γυναίκας. Έτσι, σ’ όλη τη διάρ-
κεια της μανιφατούρας (και της εργασίας στο σπίτι), η γυ-
ναίκα έμεινε καθισμένη στο σκοτεινό και καπνισμένο σπίτι
της δουλεύοντας για να προμηθεύσει στην παγκόσμια αγορά
αντικείμενα πολυτελείας ή καθημερινής χρήσης. Δούλευε
μέρα νύχτα στον αργαλειό της, έραβε ή κατεργαζόταν τα δέρ-
ματα. Ήταν απαράβατη προϋπόθεση για να μπορέσει η δου-
λειά της να συναγωνιστεί τις μονοπωλιακές συντεχνίες –
αυτές τις μισητές αριστοκράτισσες της εργασίας. Για το λόγο
αυτό, οι εργάτριες της Γαλλίας πολέμησαν με λύσσα για τη
διάλυση των συντεχνιακών οργανώσεων. 

Όταν αυτές εξαφανίστηκαν πια το 1781, οι προλετάριες πα-
νηγύρισαν. Το γεγονός αυτό τους φάνηκε σαν το πρώτο βήμα
για την οικονομική απελευθέρωση. Η τροποποίηση των κοι-
νωνικών δικαιωμάτων είχε φέρει μαζί της ένα μονοπώλιο
των συντεχνιακών οργανώσεων, που είχε σπρώξει τις γυ-
ναίκες να επιστρέψουν στην οικογενειακή εστία. Μόνο με τη
χρήση του ατμού, αυτού του πανίσχυρου νεοτερισμού, ξα-
ναγύρισαν οι γυναίκες στην παραγωγή. [...]

Την ίδια εποχή που διαμορφωνόταν η τάξη των μισθωτών
εργαζόμενων ή προλετάριων, η γυναίκα έφτανε σε μια νέα
καμπή της ιστορίας της κι ετοιμαζόταν να υποστεί μια τριπλή
καταπίεση: Απουσία δικαιωμάτων μέσα στο κράτος και την
κοινωνία, υποδούλωση κι εξάρτηση μέσα στην οικογένειά
της και ανελέητη εκμετάλλευση από τον καπιταλισμό. Η πε-
ρίοδος που η γυναίκα ως ελεύθερη τεχνίτρια και μέλος της
συντεχνίας της απολάμβανε το σεβασμό ολόκληρης της κοι-
νωνίας είχε περάσει οριστικά. Η υποδούλωση της γυναίκας
μεγάλωσε. Τώρα οι γυναίκες των φτωχών τάξεων εξαρτιόν-
τουσαν όλο και περισσότερο από τους μεσάζοντες επιχειρη-
ματίες και τους ιδιοκτήτες των εργοστασίων. 

Οι καλοσεβούμενες γυναίκες των τεχνιτών, των αγροτών
και των εύπορων εμπόρων έδειχναν ιδιαίτερη περιφρόνηση

για τις εργάτριες της μανιφατούρας, τις «φαμπρικούδες». Τις
θεωρούσαν κοινωνικά αποβράσματα και τις σύγκριναν με
τις πόρνες. [...]

Το παράδοξο αυτό εξηγείται από το γεγονός πως οι γυναί-
κες που πήγαιναν στο εργοστάσιο ανήκαν στην τάξη των μι-
σθωτών σκλάβων, που υπηρετούσαν το κεφάλαιο, με άλλα
λόγια στο προλεταριάτο που περιφρονούσε ο αστικός κό-
σμος. Κατάσταση που αντιστοιχεί ακριβώς σ’ αυτήν που
ίσχυε στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι ελεύθεροι πολίτες περι-
φρονούσαν τους υποταγμένους σκλάβους. Κάτω από την
κυριαρχία του κεφαλαίου και κάτω από την εξουσία της ατο-
μικής ιδιοκτησίας, δεν υπήρχε κανένας σεβασμός γι’ αυτούς
που παρήγαγαν τα καταναλωτικά αγαθά, αλλά μόνο γι’ αυ-
τούς που κατάφερναν να τα συσσωρεύουν. «Τον εθνικό
πλούτο δεν τον παρήγαγε ο εργάτης με την χειρωνακτική του
εργασία, μα ο καπιταλιστής επιχειρηματίας με την αποταμί-
ευσή του, την οξυδέρκειά του και την επιδεξιότητά του.» Ο
«οργανωτής» της εργασίας εισέπραττε τo γενικό σεβασμό.
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως στην εποχή της μανιφα-
τούρας μόνο μια μικρή μειονότητα γυναικών δούλευε στην
παραγωγή. Οι γυναίκες που αναγκάζονταν να πουλάνε την
εργατική τους δύναμη και που έπεφταν στα νύχια του κεφα-
λαίου δεν αποτελούσαν ακόμα σύνηθες φαινόμενο. Έτρεφαν
άλλωστε την ελπίδα πως θα κατάφερναν μια μέρα να ζήσουν
πάλι μια ζωή κανονική και να φτιάξουν κι αυτές το σπίτι τους,
όπως οι άλλες όμοιες τους. Δυστυχώς, η ελπίδα αυτή δια-
ψεύστηκε για τις περισσότερες. Ο καπιταλιστικός τρόπος πα-
ραγωγής ισχυροποιήθηκε κι επιβλήθηκε οριστικά. 

Τώρα πια στην έλλειψη δικαιωμάτων μέσα στην οικογέ-

νεια και στην κοινωνία ήρθε να προστεθεί και ο δεσποτισμός
του κεφαλαιοκράτη επιχειρηματία. Και παράλληλα άρχισαν
να διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για την οριστική απε-
λευθέρωση της γυναίκας. Οπότε η προλετάρια αναγκάστηκε
να μοιραστεί την τριπλή τύχη της εργατικής τάξης και ανέ-
τειλε έτσι για τη γυναίκα μια νέα ιστορική περίοδος, που συ-
νέδεσε αξεχώριστα πια τη μοίρα της με τη μοίρα της εργατι-
κής τάξης. Η δουλειά της, που μέχρι τότε ήταν υποβαθμι-
σμένη, απέκτησε αξία για το σύνολο της οικονομίας. Η ισό-
τητα της γυναίκας, που ποδοπατήθηκε ανελέητα μέσα στους
αιώνες, δεν μπορούσε να ξανακατακτηθεί, παρά μέσα στον
κοινό αγώνα της εργατικής τάξης για τα δικαιώματά της και
για την κυριαρχία του προλεταριάτου. [...]
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Η Πόπη εργάζεται πολλά έτη σε εργοστάσιο τροφίμων
στην περιοχή της Χαλκίδας. 

«Η μονάδα απασχολεί 50 άτομα εκ των οποίων οι πε-
ρισσότερες είναι γυναίκες. Το 40% των συναδέλφων
έχουν προσληφθεί τα τελευταία χρόνια είτε με ευέλικτη
μορφή εργασίας είτε με μισθούς πολύ κάτω από αυτούς
που προβλέπονταν για τον κλάδο τα προηγούμενα χρό-
νια μέσα από τη συλλογική σύμβαση εργασίας.»

Η Πόπη εργάζεται σε βάρδιες - 12ωρα, όλες τις ημέ-
ρες της εβδομάδας. Είναι από τους παλιούς εργαζόμε-
νους και η αμοιβή της φτάνει τα 900 ευρώ το μήνα, με
αυτούς τους ρυθμούς εργασίας. Μας λέει ότι «οι βάρ-
διες συνήθως ορίζονται τελευταία στιγμή ή καλούμαστε
απροειδοποίητα ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η επι-
χείρηση για την παραγωγή». 

Στην επιχείρηση, υπάρχει προϊστάμενος που ελέγχει
διαρκώς τους εργαζόμενους, σε χρόνους, παραγωγι-
κότητα κλπ. «Ο προϊστάμενος μας απειλεί με απολύσεις

εάν αρνηθούμε να δουλέψουμε Σαββατοκύριακο γιατί
όπως έχει πει χαρακτηριστικά "αποτελούμε αναλώσιμα
υλικά"».

«Η εργασία μας γίνεται κάτω από πολύ ψηλές και
πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Από 37 βαθμούς Κελσίου
στους φούρνους έως 10 βαθμούς Κελσίου στα ψυγεία,
με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία μιας γυναίκας.
Στο χώρο δεν υπάρχουν απορροφητήρες κάτι που
κάνει την ατμόσφαιρα πολλές φορές αποπνιχτική. Επί-
σης δεν υπάρχουν αποδυτήρια και αλλάζουμε στην
τουαλέτα. Η επιχείρηση έχει ιατρείο, το οποίο όμως δεν
είναι στελεχωμένο με προσωπικό και υλικά και η ευ-
θύνη εναποτίθεται σε έναν ιατρό που επισκέπτεται πε-
ριστασιακά τη μονάδα. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργείται
ζήτημα όταν υπάρχει επείγον περιστατικό, όπως για πα-
ράδειγμα, συναδέλφισσα που κάτω από τη ζέστη και
την πίεση της δουλειάς λιποθύμησε και κλήθηκε καρ-
διολόγος από το ιδιωτικό του ιατρείο».

Από τη συζήτηση φάνηκε ότι συνολικά οι εργαζόμε-

νες είναι αγανακτισμένες, κουρασμένες και αυτό έχει
σαν συνέπεια συχνά να διαπληκτίζονται μεταξύ τους,
να ξεσπούν μ’ αυτό τον τρόπο την πίεση λόγω της εντα-
τικοποίησης της δουλειάς. Μιας δουλειάς που τις εμ-
ποδίζει, αυτά που παράγουν να μπορούν και να τα κα-
ταναλώνουν. «Δεν φτάνει ο μισθός για να έχουμε κάθε
βδομάδα πράγματα που τα παράγουμε στο εργοστάσιο
με τους τόνους κάθε μέρα». 

Στις αποθήκες της ίδιας μονάδας εργάζονται 150
άτομα, ανάμεσά τους και γυναίκες, σε δουλειές φορ-
τώματος ή picking, με χαμηλότερους μισθούς. Εκεί η
συνθήκες είναι επίσης πολύ δύσκολες, καθώς το υλικό
από το οποίο είναι φτιαγμένες οι αποθήκες είναι λαμα-
ρίνα και ως εκ τούτου μαζεύεται πολύ κρύο το χειμώνα
και πολύ ζέστη το καλοκαίρι κάτι που δημιουργεί πολ-
λές δυσκολίες. Σ’ αυτά τα πόστα επίσης οι εργαζόμενες
σηκώνουν φορτία, χειρίζονται μηχανήματα, με μέσα
προστασίας τα οποία δεν ανταπεξέρχονται στις ανάγκες
της δουλειάς, τα οποία μάλιστα όταν φθαρούν, όπως πχ
οι γαλότσες τους, φέρουν αυτές την ευθύνη για την αλ-
λαγή τους. Υπάρχει μεγάλη εντατικοποίηση, προσβολές
προς τις εργάτριες, τρομοκρατία από την εργοδοσία. 

Η Παναγιώτα είναι 38 ετών και μητέρα 3 παιδιών
και εργάζεται σε εργοστάσιο τροφίμων
περίπου ενάμιση χρόνο. 

«Η μονάδα απασχολεί περίπου 200 άτομα, οι περισσό-
τερες γυναίκες. Η δική μου αρχική σύμβαση ήταν
4μηνη, 8ωρο, 5μερο με μεροκάματο 30 ευρώ. Αφού
αξιολογήθηκα πως τους κάνω, ότι κάνω "σωστά" τη
δουλειά μου, ένα χρόνο μετά, πήρα αύξηση 1,5 ευρώ
ημερησίως». Συνεχίζει επίσης σχετικά με την τρομο-
κρατία της απόλυσης: «Η εταιρία απολύει πολύ εύκολα
εργαζόμενους που δεν είναι αρκετά "παραγωγικοί",
σύμφωνα με τα κριτήριά τους». Την ίδια στιγμή που γί-
νονται απολύσεις, το εργοστάσιο ανοίγει νέες πτέρυγες

και επεκτείνεται, με βάρδιες επί 24ώρου βάσεως. 
Όπως μας ενημερώνει ούτε εδώ υπάρχει ιατρός ερ-

γασίας επί μονίμου βάσεως όπως θα έπρεπε, για να
μπορεί ν' αντιμετωπιστεί και το επείγον. Μια φορά την
εβδομάδα επισκέπτεται τη μονάδα ιατρός για τα τακτικά
περιστατικά. Επίσης η εταιρία δημιουργεί για τις εργα-
ζόμενες σεμινάρια ψυχολογίας με θέματα που αφο-
ρούν την συνεργασία κλπ και θέματα ασφάλειας. 

Η Νατάσα είναι νέα μητέρα 2 παιδιών
και εργάζεται σε εργαστήριο ζυμαρικών
που απασχολεί 7 εργαζόμενες. 

«Αρχικά προσλήφθηκα δοκιμαστικά για ένα 10ήμερο
και αφού αξιολογήθηκα "καλώς" υπέγραψα μια σύμ-
βαση αρχικού για 3 μήνες - 4ωρη απασχόληση με 18
ευρώ ημερομίσθιο. Στην πραγματικότητα όμως δου-
λεύουμε τις διπλάσιες ώρες, 8ωρο δηλαδή με
«μαύρα». Οι βάρδιες μας είναι σπαστές, πρωί - από-
γευμα.  Η εργασία μας είναι χειρωνακτική χωρίς τη
χρήση κάποιου μηχανήματος και μας αναγκάζουν όλο
το 8ωρο να είμαστε όρθιες». 

Στο χώρο αυτό οι κινήσεις είναι επαναλαμβανόμενες
σε πολύ έντονο ρυθμό με αποτέλεσμα οι εργαζόμενες
να έχουν συχνά μυοσκελετικά προβλήματα όπως τε-
νοντίτιδα. Η εντατικοποίηση είναι τόσο έντονη που «εάν
κάποια χρησιμοποιήσει την ώρα του διαλείμματος, 15
- 30 λεπτά, αυτό αναπληρώνεται στο τέλος της βάρδιας.
Επίσης ο εργοδότης παρακολουθεί το χώρο εργασίας
με κάμερα και ήχο. Συνολικά έχει στόχο να αυξάνει όσο
γίνεται την παραγωγή, δημιουργώντας ανταγωνιστικό
περιβάλλον εργασίας. Το καλλιεργεί και στους συνα-
δέλφους αφού όποιος δεν παράγει σύμφωνα με τις
απαιτήσεις, εργάζεται λιγότερο, αμείβεται λιγότερο,
παίρνει περισσότερα ρεπό». Και σ’ αυτή την περίπτωση
δεν υπάρχει σταθερό πρόγραμμα εργασίας και οι ειδο-
ποιήσεις γίνονται τελευταία στιγμή.

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Βιομηχανικές εργάτριες μας μιλούν
για τις συνθήκες δουλειάς τους
Η Ομάδα Γυναικών της ΟΓΕ στη Χαλκίδα, μέσα από τη συνολική
δραστηριότητά της το τελευταίο διάστημα ήρθε κοντά με βιομηχανικές εργάτριες
της περιοχής, συζήτησε μαζί τους τα ζητήματα της καθημερινότητας, της
δουλειάς, της ζωής, κάτω από το πρίσμα των σύγχρονων αναγκών μας και με το
βλέμμα στραμμένο στο δρόμο που χρειάζεται να ανοίξουμε όλες μαζί για να τις
φέρουμε στο φως, για εμάς και τα παιδιά μας.

Η Ομάδα Γυναικών της Χαλκίδας συνεχίζει να ανοίγει δρόμους
επικοινωνίας και να χτίζει δεσμούς με τις βιομηχανικές εργάτριες της
περιοχής, που κυβέρνηση και εργοδότες παραμυθιάζουν με
υποσχέσεις για το «όραμα της ανάπτυξης», για να ξεχάσουν ότι οι
δικές τους ζωές, τα συμφέροντα και οι ανάγκες τους δε μπορούν να
συναντηθούν πουθενά  με τις  επιδιώξεις όλων όσων αυξάνουν τα
κέρδη τους από την εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Τ ις γυναίκες αυτές τις συναντήσαμε στις εκδηλώσεις
της Ομάδας για τη θέση μας ενάντια στον ιμπεριαλι-

στικό πόλεμο, για τη μητρότητα και τον ελεύθερο χρόνο
αλλά και στη γειτονιά με αξιοποίηση του Δελτίου μας. Αυτές
οι γυναίκες, που από τα χέρια τους καθημερινά παράγονται
χιλιάδες από τα είδη τροφίμων που στοιβάζονται στα ράφια
του σούπερ μάρκετ (καθώς πρόκειται κυρίως για εργάτριες
σε βιομηχανίες τροφίμων), προσπάθησαν μέσα από την
Ομάδα να πάρουν μια ανάσα, να μοιραστούν την αγωνία
τους γι’ αυτό που βιώνουν καθημερινά στη δουλειά με ό,τι
αυτό συνεπάγεται και για την υπόλοιπη ζωή τους, ακόμα
και την αδυναμία τους σε κάποιες περιπτώσεις η ίδιες να

απολαμβάνουν τα προϊόντα που παράγουν. Μας εμπιστεύ-
τηκαν, κάποιες έκαναν το βήμα και δραστηριοποιήθηκαν
μέσα από την Ομάδα Γυναικών Χαλκίδας. Αναγνωρίζοντας
τη συλλογική δράση, χωρίς υποχωρήσεις από τις σύγχρο-
νες ανάγκες μας, την επέλεξαν γιατί εναγνώρισαν ότι μπο-
ρεί να τους δώσει αισιοδοξία, να τις γεμίσει κουράγιο για
να σταθούν στη δουλειά και στη ζωή. Με αυτές τις γυναίκες
λοιπόν συζητήσαμε για τους όρους εργασίας τους… Παρότι
πρόκειται για εργάτριες από διαφορετικές βιομηχανίες, το
μοτίβο της εκμετάλλευσης επαναλαμβάνεται με τόση πι-
στότητα που οποιοσδήποτε οφείλει να αναγνωρίσει ότι είναι
καθολικό.

Ας δούμε τι μας είπαν:
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΙΛΚΙΣ

Με κοπιαστική επίμονη δουλειά
χτίζουμε δεσμούς αλληλεγγύης & εμπιστοσύνης 
με τις εργαζόμενες στα εργοστάσια

Ο ι γυναίκες του Συλλόγου  Κιλκίς μπροστά στο σχε-
διασμό της δράσης μας για τη καμπάνια «εργα-
σία- μητρότητα -ελεύθερος χρόνος» συζητήσαμε

και σχεδιάσαμε την δράση του με στόχο να μπει η φωνή
της ΟΓΕ  και το αγωνιστικό της μήνυμα σε  γυναίκες εργα-
ζόμενες σε εργοστάσια της περιοχής.

Στο νομό Κιλκίς σήμερα, υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις
και εργοστάσια, με σημαντικά κέρδη και κατά την περίοδο
της κρίσης. Πολλές από αυτές αύξησαν τις δραστηριότητες
τους και τις εξαγωγές σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι  πε-
ρισσότερες  βρίσκονται στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, στην περιοχή της
Νέας Σάντας, στο Πολύκαστρο. Επιχειρήσεις του κλάδου
τροφίμων και ποτών, υπάρχουν πολλές και στη Θεσσαλο-
νίκη, Σέρρες, Γιαννιτσά και γενικά στην Κ.Μακεδονία. 

Οι εργαζόμενες εκεί, αισθάνονται φοβισμένες, απομο-
νωμένες. Είναι ασυνδικάλιστες και ανοργάνωτες, μιας και
δεν υπάρχει ούτε σωματείο.  Άλλωστε οι συμβιβασμένες
συνδικαλιστικές ηγεσίες, με πρωταγωνιστή το Εργατικό
Κέντρο Κιλκίς συνέβαλλαν στην απογοήτευση, στο κλίμα
εφησυχασμού, λειτουργώντας σαν πυροσβέστες στις
όποιες αντιδράσεις υπήρξαν από τους εργαζόμενους τα
προηγούμενα χρόνια. Τους κάλεσαν να υπογράψουν  μεί-
ωσης μισθών στη λογική: «να υπάρχει δουλειά», «να μη
φύγει ο επιχειρηματίας από την περιοχή», «να γίνουν και
άλλες επενδύσεις», στηρίζοντας τις επιδιώξεις των βιομη-
χάνων της περιοχής για τη δημιουργία Ειδικής Οικονομικής
Ζώνης, δηλαδή τζάμπα δουλειά για τους εργαζόμενους,
αμύθητα κέρδη για τους επενδυτές.

Σε αυτούς τους χώρους που συγκεντρώνουν μεγάλο
αριθμό εργατριών, χτυπά η καρδιά των γυναικών που πρέ-
πει οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ σταθερά να γνωρί-
σουν, να στηρίξουν, να συμβάλλουν στην αγωνιστική δρα-
στηριοποίηση τους. Είναι χώροι δουλειάς, που η εντατικο-
ποίηση, οι ελλείψεις στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας
για την προστασία του γυναικείου οργανισμού, τα εξαντλη-
τικά ωράρια, η νυχτερινή βάρδια κυριαρχούν. Σε κάποιες
περιπτώσεις, το καλοκαίρι που μας πέρασε, οι συνθήκες ερ-
γασίας και τα ωράρια, ευθύνονταν για τις  επαναλαμβανό-
μενες λιποθυμίες εργατριών, στη γρήγορη και μεγάλη απώ-
λεια βάρους, σε πρόκληση σοβαρών βλαβών στην υγεία
τους, λόγω των απότομων και γρήγορων εναλλαγών στη
θερμοκρασία (από το πολύ κρύο-ψύξη στη μεγάλη ζέστη). 

Στη προσπάθεια μας να βρούμε τρόπους να μιλήσουμε
σ’ αυτές τις γυναίκες, να γνωρίσουν την ΟΓΕ και τη δράση
της, είπαμε να αξιοποιήσουμε τις Παγκόσμιες Ημέρες. Εί-
παμε να αντιστρέψουμε τους στόχους τους, που συνήθως
είναι  η συσκότιση των πραγματικών αιτιών και των κύριων
υπευθύνων για τα λαϊκά προβλήματα και η ευκαιριακή
«ευαισθητοποίηση» με ημερομηνία λήξης. Έτσι με αφορμή
την 25 Νοέμβρη, «Παγκόσμια Ημέρα για τη εξάλειψη της
βίας κατά των Γυναικών», το Δ.Σ. του συλλόγου μας επι-
κοινώνησε με κάποιες από τις προαναφερθείσες επιχειρή-
σεις και ζήτησε να μιλήσει στις εργαζόμενες την ώρα του
διαλείμματος. Μας δέχτηκαν σε μια από αυτές. Ο χώρος
που επισκεφθήκαμε, απασχολεί εργαζόμενες που  μένουν
στη Θεσσαλονίκη και στο Κιλκίς, έτσι συνεργαστήκαμε και
οι δύο περιοχές με κοινή ομάδα. 

Στο διάλειμμα, λοιπόν παρουσιάσαμε με συντομία το χα-
ρακτήρα της ΟΓΕ (ο χρόνος ήταν περιορισμένος), μιλήσαμε
για τη θέση μας για την Βία κατά των Γυναικών. Μιλήσαμε
και για τη σεξουαλική βία, την κακοποίηση μέσα στην οι-
κογένεια ή στο ζευγάρι από τον σύζυγο ή τον σύντροφο,
αναδεικνύοντας όμως και τη βάση που γεννά και αναπα-
ράγει τέτοιες συμπεριφορές ακόμα και σήμερα. Και αυτό
γιατί ακόμα  δεν άλλαξαν οι κοινωνικές και οικονομικές
συνθήκες, οι υλικοί όροι  στις ζωές γυναικών και ανδρών.
Αναδείξαμε τη ταξική διάσταση της βίας κατά των γυναικών
και όλες τις μορφές της. Καταλήγοντας είπαμε ότι εμείς, οι
γυναίκες της βιοπάλης μαζί με τους άντρες συντρόφους
μας, συναδέλφους μας, πρέπει να αγωνιστούμε, να πά-
ρουμε τις τύχες της ζωής στα χέρια μας με επίκεντρο τις
δικές μας ανάγκες.

Η αρχή έγινε, κι εμείς συνεχίζουμε. Παρά τις δυσκολίες,
είμαστε αισιόδοξες. Θα επιμείνουμε, βήμα το βήμα, με
γνώση, προσοχή και αποφασιστικότητα, όπως οι γυναίκες
της ΟΓΕ γνωρίζουμε καλά. Χρειάζεται κοπιαστική επίμονη
δουλειά, μέσα και έξω από  χώρους δουλειάς, να χτίσουμε
δεσμούς αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης με αυτές τις γυ-
ναίκες για να κάνουν το παραπάνω βήμα, να μπουν απο-
φασιστικά και αμετάκλητα στη συλλογική πάλη.

Καλή προσπάθεια, καλή υπομονή
και επιμονή σε όλες μας!

Θα τα καταφέρουμε!

Η Ομάδα μας δραστηριοποιείται στο νησί της
Ρόδου, όπου η μεγάλη πλειοψηφία όχι μόνο των
γυναικών, αλλά και του συνολικού πληθυσμού

απασχολούνται στον τουρισμό. Σερβιτόροι, μάγειρες, κα-
μαριέρες, εργαζόμενοι στον επισιτισμό, σε τουριστικά κα-
ταστήματα, που δουλεύουν εποχιακά με ξέφρενους ρυθ-
μούς για 6-7 μήνες το χρόνο και όλο τον υπόλοιπο είναι
άνεργοι.

Έτσι η Ομάδα μας αποφάσισε γνωρίσει και να επικοινωνή-
σει με αυτές τις γυναίκες. Με αφορμή ένα αφιέρωμα για τη
μεγάλη απεργία των ξενοδοχοϋπαλλήλων στη Ρόδο το
1982, αφιερώσαμε την περυσινή εκδήλωση μας για την 8η
Μάρτη σ’ αυτές τις εργαζόμενες. Μ’ αυτό το τρόπο θέλαμε
να γνωρίσουν κι αυτές την ΟΓΕ και να σταθεροποιηθούν οι
επαφές μας μαζί τους.

Προχωρήσαμε για την προετοιμασία της σε κοινή σύ-
σκεψη του ΔΣ της Ομάδας με τα Δ.Σ. 3 επιχειρησιακών σω-
ματείων ξενοδοχείων της Ρόδου. Στη σύσκεψη αυτή ξεδι-
πλώθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι  εργαζό-
μενες στα ξενοδοχεία του νησιού, οι δυσκολίες που αντι-
μετώπισαν για τη σύσταση των σωματείων, όχι μόνο από
την τρομοκρατία της εργοδοσία, αλλά και από τις αντιλήψεις
των ίδιων των εργαζομένων. 

Απληρωσιά, καθυστέρηση των επιδομάτων μέχρι κι ένα
χρόνο, δουλειά 7.30-19.30, χωρίς ρεπό ολόκληρη σεζόν
πολλές φορές. Οι καμαριέρες να δουλεύουν με τα χημικά
όλη τη βάρδια χωρίς προστασία, να καθαρίζουν ως 25 δί-
κλινα, αντί για 18 που είναι το ανώτερο επιτρεπτό, ή 18-21
πεντάκλινα αντί για 12-14. Οι έγκυες εργαζόμενες δε, μέχρι
τον 8ο μήνα να δουλεύουν στις ίδιες συνθήκες χωρίς καμιά
επιπλέον προστασία, με ότι αυτό συνεπάγεται για την υγεία
των ίδιων αλλά και των εμβρύων που κυοφορούν.

Αυτά και άλλα προβλήματα ώθησαν τις πιο πρωτοπόρες
από αυτές να πειστούν ότι έχει αξία οργανωμένα να διεκ-
δικήσουν με θάρρος τα δικαιώματα τους,  να ξεπεράσουν
τις αναστολές και τους φόβους τους και δραστήρια να συμ-
βάλλουν στο να στηθούν τα σωματεία. Περιέγραψαν τους
εκφοβισμούς της εργοδοσίας στους υπόλοιπους εργαζό-
μενους για να μη γραφτούν, τις συκοφαντίες για τους πρω-
τοπόρους,  τους φόβους που και οι ίδιες είχαν πριν να πει-
στούν για την αναγκαιότητα αυτή. Σκόνταψαν μπροστά και
σε αντιδραστικές αντιλήψεις για το ρόλο των γυναικών που
δυσκόλεψαν τη δράση τους. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια

μιας μετανάστριας καθαρίστριας «δε με αφήνει ο άντρας
μου ν’ αγωνιστώ με το σωματείο».

Συνεχίσαμε με μια πιο πλατιά σύσκεψη με γυναίκες ξε-
νοδοχοϋπαλλήλους για να γνωρίσουν την ΟΓΕ, τις θέσεις
μας, για να συμβάλλουν κι αυτές στην επιτυχία της εκδή-
λωσης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν γύρω στις 20 γυναίκες
με τις οποίες συζητήσαμε τα προβλήματά τους, τι είναι η
ΟΓΕ, τι στόχους έχει, πώς παλεύει.  Επισημάναμε ότι ο κύ-
ριος αντίπαλος μας είναι οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας,
δεν είναι οι άντρες μας. Κάποιες απ’ αυτές περιέγραψαν οι
ίδιες πόσο δυναμώνουν παλεύοντας μέσα από τα σωματεία
τους και πόσο σημαντική είναι η κοινή δράση. 

Πραγματοποιήθηκε η κοινή εκδήλωση για την 8η Μάρτη,
με καλή συμμετοχή, προβάλλοντας τη παρουσίαση της ΟΓΕ
για τη θεματική εβδομάδα, που  ενθουσίασε.  Με αρκετές
από αυτές διατηρήσαμε επικοινωνία, πήραν το ενημερω-
τικό υλικό της καμπάνιας. Και δεσμευτήκαμε για την επό-
μενη συνάντηση. Πριν την έναρξη της σεζόν, προχωρήσαμε
στην προβολή της ταινίας «Norma Rae». Οι γυναίκες αντα-
ποκρίθηκαν, την παρακολούθησαν και στο τέλος είπαν ότι
ήταν σα να βλέπουν τη δική τους προσπάθεια για να στή-
σουν τα σωματεία τους.

Ανοίχτηκε ένας δίαυλος επικοινωνίας με τις  ξενοδοχοϋ-
παλλήλους της περιοχής μας. Συνεχίζεται από τότε, αγωνι-
στικά με ψηφίσματα στήριξης, με  ανακοινώσεις, με συμ-
παράσταση σε κάθε αγώνα τους, όπως λίγο πριν τα Χρι-
στούγεννα με τις απολύσεις εργαζομένων στον όμιλο Alde-
mar, ανάμεσά τους και μια εγκύου. Με έμπρακτη στήριξη
έξω από τα ξενοδοχεία στην προετοιμασία της απεργίας
τους το καλοκαίρι, με συμμετοχή τους στις γενικές συνε-
λεύσεις της ομάδας μας.

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΔΟΥ

Ανοίξαμε αγωνιστικό δίαυλο επικοινωνίας
με τις ξενοδοχοϋπαλλήλους της περιοχής 
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Η ΟΓΕ δηλώνει ξανά την υποστήριξή της
στους αγώνες των μικρομεσαίων αγροτών

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, οι Σύλλογοι και οι
Ομάδες της δήλωσαν την υποστήριξη τους στους μι-
κρομεσαίους αγρότες, δίνοντας ξανά το αγωνιστικό

τους παρών  στα μπλόκα του αγώνα με αιτήματα επιβίωσης, αν-
ταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των
Μπλόκων. 

Κάθε χρόνο χειροτερεύει η θέση της μικρομεσαίας αγροτιάς
και χιλιάδες αγρότες της χώρας μας οδηγούνται στη φτώχεια
και το ξεκλήρισμα. Γι αυτό παλεύουν ενάντια στα παλιά και νέα
μέτρα που τους τσακίζουν, μέτρα της κυβέρνησης και της αντι-
λαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Όπως χαρακτηριστικά έγραφε η ανακοίνωση της ΟΓΕ: «Ο αγώ-
νας των μικρομεσαίων αγροτών είναι και δικός μας αγώνας,
καθώς τα προβλήματα της φτωχής αγροτιάς αφορούν κάθε γυ-
ναίκα της λαϊκής οικογένειας, είτε η ίδια είναι αγρότισσα είτε όχι. 

Καλούμε τη γυναίκα της υπαίθρου, την αγρότισσα να δώσει
το δικό της παρόν στα μπλόκα του αγώνα, καθώς κάθε αντιλαϊκό
μέτρο τη χτυπά διπλά και τριπλά. Να πάρει θέση στον αγώνα
δίπλα στον αγρότη άνδρα της, αδελφό, πατέρα ή γιο.» 

Ενώνοντας τη φωνή μας με τη φωνή τους και στηρίζοντας τα
δίκαια αιτήματά της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των
Μπλόκων παραβρεθήκαμε στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 3
Φλεβάρη στη Θεσσαλονίκη, στη διάρκεια της έκθεσης «AGROT-
ICA». Οι γυναίκες των Συλλόγων και των  Ομάδων της ΟΓΕ ήταν
παρούσες, όπου ξεδιπλώθηκαν οι αγώνες της αγροτιάς . Μα-
κεδονία, Θεσσαλία, Κρήτη, Πελοπόννησο, ... παντού. Ο Σύλλογος
Γυναικών Πτολεμαΐδας, ο Ομάδα Γυναικών Ποντοκώμης και η
Ομάδα Γυναικών Φιλώτα, βρέθηκαν για συμπαράσταση στο
μπλόκο των αγροτών στον κόμβο του Αντιγόνου!  

Αξίζει να σημειώσουμε την έμπρακτη αλληλεγγύη που εξέ-
φρασαν οι Σύλλογοι Γυναικών της ΟΓΕ στη Κρήτη. Το βράδυ της
Παρασκευής,  2/2, ο Σύλλογος Γυναικών Χανίων και η ομάδα
Γυναικών Ραμνής έκοψαν την πίτα τους και κράτησαν τη βρα-
δινή βάρδια του μπλόκου.

Η Ομάδα Γυναικών Μαραθοκάμπου Σάμου από την
ίδρυση της μέχρι σήμερα (2 χρόνια περίπου),  πα-
λεύει για την στελέχωση του Περιφερειακού Ια-

τρείου του χωριού. Τη μάχη αυτή τη δίνει από κοινού με τη
Λαϊκή Επιτροπή του χωριού, τους κατοίκους και τα σωμα-
τεία. Μετά λοιπόν από πολύμορφες κινητοποιήσεις όλων
των προηγούμενων χρόνων (συσκέψεις, συλλογή υπογρα-
φών, παραστάσεις διαμαρτυρίας) και σε σύγκρουση με τη
λογική πως τίποτα δε γίνεται και τίποτα δεν αλλάζει, πετύ-
χαμε να έρθει γιατρός στο χωριό μας.

Από την πρώτη στιγμή  ξεκίνησε η επαφή της γιατρού  με
την ομάδα. Σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα του ια-
τρείου, η Ομάδα ήταν διαθέσιμη να συζητήσει και να κινη-
τοποιηθεί προς την κατεύθυνση της κάλυψης των αναγκών
των κατοίκων του χωριού που έχουν να κάνουν με την
Υγεία και Πρόνοια.  Κάναμε σαφές πως διεκδικούμε την
πλήρη στελέχωση του ιατρείου με ακόμη έναν γιατρό, μαία
και νοσηλεύτρια. Επίσης κάθε φορά θέταμε το ζήτημα συ-
νολικότερα της Υγείας στο νησί μας, μιας και οι ελλείψεις
και η υποστελέχωση δεν ήταν προνόμιο μόνο του δικού
μας μικρού τόπου, αλλά ολόκληρου του νησιού.

Η γιατρός συμμετείχε στις κινητοποιήσεις και συμφω-
νούσε με τα αιτήματα μας και στη συνέχεια θέλησε να γίνει
μέλος της Ομάδας μας. Συνειδητοποίησε και η ίδια μέσα
από αυτή της την εμπειρία και τη δράση πως χωρίς αγώνες
τίποτα δεν μπορεί να κερδηθεί.

Ώσπου μια μέρα της ανακοινώθηκε πως μετακινείται από
την οργανική της θέση (Μαραθόκαμπος) στο Νοσοκομείο
Σάμου χωρίς δική της αίτηση ή έστω αίτημα του Νοσοκο-
μείου. Άμεσα ενημερώθηκαν οι κάτοικοι για την εξέλιξη
αυτή και μαζί με τη Λαϊκή Επιτροπή καταγγείλαμε την άδικη
δίωξη της και απαιτήσαμε την άμεση επιστροφή στην ορ-
γανική της θέση. Ακολούθησε  μαζική κινητοποίηση, όπου

αυτοκινητοπομπή ξεκίνησε από το χωριό και κατευθύν-
θηκε στο Κέντρο Υγείας Καρλοβάσου για να συναντήσει την
τριμελή  Διοικούσα Επιτροπή αρμόδια για τα θέματα του Ια-
τρείου και να απαιτήσει να παρθεί πίσω η απόφαση αυτή.
Είναι τουλάχιστον προκλητικό στις μέρες μας να μετακινεί-
ται μια εργαζόμενη από την οργανική της θέση χωρίς τη θέ-
λησή της, τη στιγμή μάλιστα που η δουλειά της έχει να κάνει
με ανθρώπινες ζωές.

Η Ομάδα εξέδωσε ανακοίνωση, που δημοσιεύτηκε στα
τοπικά ΜΜΕ και διαβάστηκε στην πλατεία την ημέρα της
μεγάλης κινητοποίησης. Στην ανακοίνωση μας διατυπω-
νόταν η απαίτηση μας για την άμεση επαναφορά της γιατρού
στην θέση της, έτσι ώστε ο Μαραθόκαμπος να γίνει ξανά
Κέντρο Εφημεριών και να εξασφαλιστεί η καθημερινή λει-
τουργία του, με πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό.
Πρωτοστατώντας σ’ αυτό το δίκαιο αγώνα, διεκδικούμε το
αυτονόητο δικαίωμά μας στην υγεία και πρόνοια, στηρίζον-
τας με όλες τις δυνάμεις την γιατρό του χωριού μας, που
είναι μέλος της Ομάδας μας.  

Σε όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων η Ομάδα του
Μαραθόκαμπου είχε τη συμπαράσταση και την ενεργή στή-
ριξη και των άλλων Σ/Ο της ΟΓΕ από τη Σάμο, την Προοδευ-
τική Κίνηση Γυναικών Σάμου (Βαθύ), το Σύλλογο γυναικών
Μυτιληνιών Σάμου, την Ομάδα Γυναικών Καρλοβάσου
Σάμου. 

Δεν έχουμε άλλο δρόμο από τη συλλογική αγωνιστική
μας δράση για να διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανή-
κουν και μας στερούν ΕΕ και κυβερνήσεις. Ο συλλογικός
μας αγώνας ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας
είναι η μόνη απάντηση στα μέτρα που τσακίζουν τη ζωή
μας, που μας καταδικάζουν σε μια ζωή χωρίς δικαιώματα
στην εργασία και στη μητρότητα. Kαι αυτή την απάντηση ΘΑ
ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΝΑ ΤΗ ΔΙΝΟΥΜΕ.....

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας
διεκδικώντας το δικαίωμά μας στην υγεία
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Η ΟΓΕ στο πλευρό
των παιδιών της προσφυγιάς ξανά

Η ΟΓΕ εγκαινίασε τα νέα της γραφεία

O ι Σύλλογοι γυναικών Χαϊδαρίου, Πε-
τρούπολης, Εξαρχείων και Σεπο-
λίων -Κολωνού, από κοινού, στις

αρχές Γενάρη βρέθηκαν σε τρία σχολεία
του Δήμου Χαϊδαρίου στα οποία φοιτούν
μαθητές-πρόσφυγες, που διαμένουν στις
δομές του Σκαραμαγκά. Όπως και  οι
σύλλογοι του Αιγάλεω και της Αγίας
Βαρβάρας επισκέφτηκαν τα δύο δημο-
τικά  του Αιγάλεω που φιλοξενούν
προσφυγόπουλα. Ανάλογες δράσεις

πραγματοποιήθηκαν από τους Συλλόγους
γυναικών της ευρύτερης περιοχής του
Πειραιά σε σχολεία  Νίκαιας, Περάματος
και Κερατσινίου στα οποία φοιτούν παιδιά
της προσφυγιάς, που διαμένουν στη δομή
του Σχιστού. 

Με την πρωτοβουλία αυτή οι Σύλλογοι της
ΟΓΕ θέλησαν να εκφράσουν την αλληλεγ-
γύη τους στα προσφυγόπουλα και στις οι-
κογένειές τους, που βρίσκονται εγκλωβι-
σμένοι στη χώρα μας και ζουν μέσα σε πολύ
δύσκολες συνθήκες. Οι μαθητές δέχτηκαν
με πολύ μεγάλη χαρά τα σχολικά είδη που
είχαν συγκεντρώσει οι Σύλλογοι και με τον
παιδικό αυθορμητισμό τους, τα γέλια και τις
αγκαλιές τους προς τις γυναίκες των Συλλό-
γων, που τους τα παρέδωσαν, προκάλεσαν
ρίγη πραγματικής συγκίνησης και χαράς. 

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας -γραμμένη Ελληνικά,
Αγγλικά, Αραβικά και Φαρσί- με την οποία η ΟΓΕ
απευθύνεται στα προσφυγόπουλα και τις μητέρες τους
βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Από τη συζήτηση που
έγινε και σε όλα σχολεία με τις δασκάλες φάνηκε ότι
υπάρχουν δυσκολίες στη στήριξη αυτών των παιδιών
που με τόσες δυσκολίες και κινδύνους έφτασαν στη
χώρα μας και τώρα αγωνίζονται να μορφωθούν.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε συ-
νέχεια των πολύμορφων δράσεων της ΟΓΕ για επικοινω-
νία με τις γυναίκες πρόσφυγες, δράσεις που έχουν ξεδι-
πλωθεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι γυναίκες της
ΟΓΕ θα συνεχίσουμε να αγκαλιάζουμε αυτά τα παιδιά και
τις οικογένειες τους με εκδηλώσεις αλληλεγγύης, προ-
σπαθώντας να αποκτήσουμε ισχυρότερους και μονιμότερους
δεσμούς, αναδεικνύοντας τον πραγματικό υπαίτιο για τη φτώ-

χεια, τους πολέμους, την προσφυγιά.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) εγκαινίασε στις 27
Γενάρη τα νέα της γραφεία, στην οδό Βερανζέρου 1, στην

πλατεία Κάνιγγος (4ος όροφος). Την εκδήλωση των εγκαινίων
πλημμύρισαν γυναίκες από το Διοικητικό Συμβούλιο αό όλη
την Ελλάδα, τους συλλόγους και τις ομάδες της Ομοσπονδίας,
εκπρόσωποι σωματείων, του ΠΑΜΕ, της ΠΑΣΕΒΕ, της ΕΕΔΥΕ
και της ΕΕΔΔΑ.

Η εκδήλωση άνοιξε με την ομιλία της Προέδρου Χριστίνας Σκα-
λούμπακα, η οποία τόνισε: «Τα νέα μας γραφεία θέλουμε να γί-
νουν το ορμητήριο της δράσης μας». Η πρόεδρος της ΟΓΕ ευ-
χαρίστησε ιδιαίτερα τις γυναίκες που διατέλεσαν μέλη του προ-
εδρείου και του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας κατά

το παρελθόν, που «της έδωσαν πνοή όταν γεννήθηκε και την
κράτησαν όρθια στις δύσκολες στιγμές της», και ήταν παρούσες
στην εκδήλωση. Ευχαρίστησε ακόμα όλους όσους συνέβαλαν
στην προετοιμασία του χώρου προσφέροντας τη δουλειά, τις
ιδέες και το μεράκι τους.

Την πολιτιστική πινελιά της εκδήλωσης έδωσε η χορωδία του
ΠΑΜΕ με όμορφα τραγούδια που με παλμό και αγωνιστική διά-
θεση σιγοτραγουδήσαμε όλες και όλοι μαζί. Ακολούθησε η κοπή
της πίτας, με το τυχερό νόμισμα να πέφτει στην χορωδία του
ΠΑΜΕ. Φίλες από όλους τους Συλλόγους και Ομάδες της Αττικής
συνέβαλαν στην παρουσίαση ενός μπουφέ με σπιτικά εδέσματα,
που προσφέρθηκαν μετά το κόψιμο της πίτας.




