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της Σύνταξης

Καλή Ανάγνωση!

Αγαπητή αναγνώστρια, 

Από το εξώφυλλο κιόλας αυτού του τεύχους σου στέλνουμε το μήνυμά μας: όταν τα μαύρα
σύννεφα του πολέμου πυκνώνουν απειλητικά στην περιοχή μας δεν έχουμε άλλο δρόμο
από την οργανωμένη και συλλογική δράση ενάντια στον πόλεμο που έχουν κηρύξει οι ιμ-
περιαλιστές.

Είναι αλήθεια ότι τα χτυπήματα στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, στους μισθούς, η φορολη-
στεία, η ένταση της κρατικής καταστολής συνδέονται άρρηκτα με την εμπλοκή της χώρας
μας στους θανάσιμους ενδοϊμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς, στους πολέμους και τις επεμ-
βάσεις. Αυτοί που κλέβουν τον ιδρώτα των εργαζομένων και ιδιαίτερα εμάς των γυναικών
σε συνθήκες ειρήνης, είναι οι ίδιοι που τους στέλνουν στον πόλεμο για να σκοτωθούν για
τα συμφέροντά τους. 

Από την άλλη η κυβέρνηση θέλει να περάσει ένα κλίμα εφησυχασμού, αποσιωπώντας πως
η χώρα μας, διάσπαρτη από ΝΑΤΟϊκές βάσεις, με υποδομές και άλλα μέσα, υποστηρίζει
ενεργά τα ιμπεριαλιστικά σχέδια, «αναβαθμίζοντας» έτσι τους κινδύνους για το λαό μας.

Με αυτό το μήνυμα του εξωφύλλου μας θέλουμε να επισημάνουμε ότι ο κίνδυνος του πο-
λέμου δεν απομακρύνεται όσο κυριαρχεί η άγνοια και η παθητικότητα, αλλά όσο πιο πλατιά
δυναμώνει η συλλογική δράση.

Αγαπητή αναγνώστρια, 

Στις σελίδες του δελτίου μας θα δεις ένα αφιέρωμα στην καμπάνια μας, που συνεχίζουμε
και στο επόμενο διάστημα, στις κοπέλες που σπουδάζουν σε ΑΕΙ-ΤΕΙ, γνωρίζοντας την ΟΓΕ,
να κάνουν το βήμα να συσπειρωθούν στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Ξεχωριστή θέση
στις επόμενες σελίδες έχει η ενημέρωση για μια σειρά νομοθετικές πρωτοβουλίες και ρυθ-
μίσεις της κυβέρνησης, που με υποκριτικό ενδιαφέρον για ζητήματα που απασχολούν τις
γυναίκες, προσπαθεί να συσκοτίσει τις ευθύνες της για την αντιλαϊκή πολιτική, που διαιω-
νίζει την γυναικεία ανισοτιμία. 

Η ΟΓΕ αγωνίζεται για τα δικαιώματα των παιδιών και την παιδική προστασία των εγκατα-
λελειμμένων παιδιών, με αποκλειστικό γνώμονα το τι είναι πραγματικά συμφέρον για αυτά,
για την ομαλή ψυχοσωματική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Αυτό αναδεικνύεται μέσα από
το αφιέρωμα μας στην υιοθεσία, με αφορμή σχετικό νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις
ημέρες στη Βουλή. Κριτήριο για την ΟΓΕ είναι τα σύγχρονα δικαιώματα καθολικά για όλα
τα παιδιά, και με αυτό το κριτήριο αναδεικνύουμε και το ζήτημα της Προσχολικής Αγωγής. 

Άλλωστε όποιος νοιάζεται για τα παιδιά του, νοιάζεται και για τα παιδιά όλου του κόσμου.
Γι’ αυτό δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες θύματα των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων, στις χιλιάδες πρόσφυγες και τα παιδιά τους,  στον Παλαιστινιακό λαό και στις
γυναίκες και τα παιδιά, που αγωνίζονται να ζήσουν σε μια ελεύθερη πατρίδα, με το λαό κυ-
ρίαρχο σ’ αυτήν. Τέτοιες  αγωνιστικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης της ΟΓΕ θα γνωρίσετε και
μέσα από αυτό το τεύχος.

Με το σεργιάνι σ’ αυτές τις σελίδες ευελπιστούμε να συμβάλουμε στην ενημέρωση σου,
αλλά και στην αγωνιστική σου ετοιμότητα, στο δυνάμωμα της συλλογικής δράσης. 
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ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΓΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά 2018

Εργαζόμενη και άνεργη, αυτοαπασχολούμενη,
αγρότισσα, νέα μητέρα, φοιτήτρια, συνταξιούχε,

μετανάστρια και πρόσφυγα,

1η Μάη 2018: Η ΟΓΕ απευθύνεται σε σένα που ασφυκτιάς από
την ανασφάλεια, τη σκληρή καθημερινότητα γεμάτη με υπο-
χρεώσεις και χωρίς δικαιώματα, τη βία σε κάθε πτυχή της ζωής
σου. 

Σε καλεί να δυναμώσουμε το αγωνιστικό μήνυμα της εργα-
τικής πρωτομαγιάς, συνεχίζοντας την πάλη για τα σύγχρονα δι-
καιώματά μας στην εργασία, στην κοινωνική προστασία της μη-
τρότητας, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

Αντλούμε δύναμη από το παράδειγμα χιλιάδων εργαζόμε-
νων γυναικών και ανδρών στην παγκόσμια ιστορία, όπως οι
εργάτες του Σικάγο το 1886, που δε συμβιβάστηκαν με τα
δεσμά της μίζερης ζωής, των άθλιων συνθηκών εργασίας και
ζωής. Ο αγώνας τους για ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση, πολέμους, προσφυγιά ανοίγει δρόμους σήμερα,
ακόμα και μέσα από τα χαλάσματα των αλλεπάλληλων χτυπη-
μάτων σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής.

Απευθυνόμαστε σε σένα που δεν αντέχεις πια να μετράς τις
συνέπειες του αντιλαϊκού οδοστρωτήρα στο εισόδημα, στην
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε κοινωνικές υποδομές
Πρόνοιας, Παιδείας.

Η ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
μας δεν μπορεί να περιμένει!

Με τη μαζική μας συμμετοχή στην οργάνωση και πάλη να επι-
στρέψουμε ως απαράδεκτα τα καλέσματα της κυβέρνησης, των
επιχειρηματικών ομίλων. Στο όνομα της «κοινωνικής ηρεμίας»
και με εκβιασμούς για το κλείσιμο της «αξιολόγησης» της πο-
ρείας υλοποίησης των αντιλαϊκών μέτρων, μας καλούν να συ-
νηθίσουμε την «ευέλικτη» δουλειά και τα σμπαραλιασμένα ερ-
γασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα, τις απολύσεις εγκύων, τη
ζωή λάστιχο, τους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις, τη
φτώχεια. 

Να αποδεχτούμε ότι εμείς και οι οικογένειές μας θα συνε-
χίσουμε να αιμορραγούμε για τα συμφέροντα των επιχειρη-
ματικών κολοσσών, για τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες και εξοπλι-
σμούς. 

Τη στιγμή που: 
3 η κρατική χρηματοδότηση προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τον

ΕΟΠΥΥ, τα νοσοκομεία μειώθηκε κατά 700 εκατ. ευρώ περίπου
το 2018,

3 το επίδομα τοκετού δίνεται μόνο σε όσες γυναίκες γεννούν στο
σπίτι.

3 26,6% των παιδιών στην Ελλάδα ζουν σε συνθήκες σχετικής
φτώχειας

3 Χιλιάδες επικουρικοί, αναπληρωτές, συμβασιούχοι εργαζόμενες
και εργαζόμενοι σε Νοσοκομεία, ΠΕΔΥ, στην εκπαίδευση, στην
καθαριότητα βρίσκονται σε εργασιακή ανασφάλεια. 

Την ίδια στιγμή:
3 Η κυβέρνηση δίνει 2,5% του ΑΕΠ το χρόνο για τις ανάγκες του

ΝΑΤΟ, 1,7 δις ευρώ για ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς, 
3 Θα δοθούν, όπως υπολογίζεται, από τον κρατικό προϋπολογι-

σμό απευθείας σε επιχειρηματικούς ομίλους ποσά που φτά-
νουν το 3,65% του ΑΕΠ.

Αυτές οι δαπάνες, αυτές οι συμμαχίες ΔΕΝ εξασφαλίζουν την ει-
ρηνική συμβίωση με τους γειτονικούς λαούς.

Αυτός ο δρόμος είναι αδιέξοδος για τα εργατικά, λαϊκά συμφέ-
ροντα. Είναι στρωμένος με νέες θυσίες διαρκείας για τις λαϊκές
οικογένειες, είτε στο όνομα της «δίκαιης ανάπτυξης», είτε στο
όνομα της «γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Ελλάδας». 

Είναι δρόμος στρωμένος με τεράστιες αντιθέσεις και ανταγω-
νισμούς μεταξύ των επιχειρηματικών κολοσσών στη βιομηχανία,
στις μεταφορές, στο τραπεζικό σύστημα για τη μοιρασιά της πίτας
των πηγών και δρόμων ενέργειας, εμπορευμάτων, των σφαιρών
επιρροής. Αυτοί οι ανταγωνισμοί έχουν βάλει τη σφραγίδα τους
στα 7 χρόνια εμπόλεμης κατάστασης στη Συρία, που ο λαός πλή-
ρωσε με το αίμα του, με τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τον ξεριζωμό
και την προσφυγιά.

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

Με τη νέα επίθεση ΗΠΑ - Βρετανίας - Γαλλίας στη Συρία τα σύν-
νεφα του πολέμου πυκνώνουν στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανα-
τολή, στην Α. Μεσόγειο, στο Αιγαίο. 

2_2018_Layout 1  09-May-18  11:06 AM  Page 4



5

Πρωτομαγιά 2018

Τώρα οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου χρειάζεται

να εντείνουμε την πάλη μας ενάντια στους επικίνδυνους

σχεδιασμούς ΝΑΤΟ, ΕΕ. 

Τα διάφορα καλέσματα «μη πρόκλησης» προς την Τουρκία για να
καλμάρουν οι επεκτατικές της βλέψεις, είναι η άλλη όψη των πολιτι-
κών επιλογών της κυβέρνησης για νέες βάσεις και νέες διευκολύν-
σεις στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. 

Τη στιγμή που το ΝΑΤΟ έχει απλώσει τα πλοκάμια του σε όλη την
Ελλάδα, με ευθύνη της κυβέρνησης και άλλων κομμάτων που στη-
ρίζουν τη συμμετοχή της χώρας στις πολεμικές επεμβάσεις, χρειάζε-
ται να δυναμώσουμε τον αγώνα για να κλείσουν οι ΝΑΤΟικες βάσεις
του θανάτου στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στον Άραξο, στην Αν-
δραβίδα, στο Άκτιο, στη Λάρισα, στη Σύρο. Να μη χρησιμοποιηθεί η
Ελλάδα ως ορμητήριο των φονιάδων των λαών. Να μην παρασχεθεί
καμία διευκόλυνση, σε έδαφος, νερό και αέρα.

Εργαζόμενη και άνεργη, αυτοαπασχολούμενη, αγρότισσα,
Η ΟΓΕ σε καλεί να απορρίψουμε τα «παραμύθια» της κυβέρνησης ότι
η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ, στην ΕΕ αποτελεί παράγοντα ασφάλειας και
σταθερότητας. 

3 Το ΝΑΤΟ δεν αποτρέπει τους πολέμους. Ήταν, είναι και θα είναι μια
πολεμική μηχανή που αιματοκύλισε τους λαούς στη Γιουγκοσλαβία
το 1999, στο Αφγανιστάν το 2001, στο Ιράκ το 2003, στη Λιβύη το
2011, σήμερα στη Συρία. 

3 Το ΝΑΤΟ δεν εξασφαλίζει τη σταθερότητα για το λαό. Αντίθετα, υπο-
κινεί τον εθνικισμό, διαιρεί τους λαούς, έχει χαράξει τα σύνορα με
το αίμα των λαών. Διαμορφώνει γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. 

3 Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δεν είναι μια «μεγάλη οικογένεια». Στην κινού-
μενη άμμο των επιθετικών σχεδίων και των ανταγωνιστικών συμ-
φερόντων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στον πολεμικό,
στρατιωτικό οργανισμό, καμιά ασφάλεια δεν μπορεί και δεν πρέπει
να νοιώθει ο λαός. 

Η κοινή αγωνιστική δράση με το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, το
εργατικό, λαϊκό κίνημα άλλων χωρών είναι ο μοναδικός φωτεινός
δρόμος για να απαλλαγούμε από το βραχνά ΝΑΤΟ, ΕΕ, κυβερνήσεων,
μονοπωλίων που μας καταδικάζουν σε μια ζωή με ανασφάλεια, πο-
λέμους, προσφυγιά, καταπίεση και εκμετάλλευση. 

Αγαπητές μητέρες

Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας για το ενδεχόμενο να πάνε τα παιδιά
σας στον πόλεμο. Όμως, αυτός ο κίνδυνος δεν εξορκίζεται με την
άγνοια, την παθητικότητα. Περιορίζεται με τη συλλογική οργανωμένη
παρέμβαση και λαϊκή δράση. 

Καταλαβαίνουμε την αγωνία σας για το μέλλον των παιδιών σας.
Όποιος νοιάζεται για τα παιδιά του, νοιάζεται για τα παιδιά όλου του
κόσμου.

Σας καλούμε να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας στις γυναίκες
των γειτονικών λαών, στις χιλιάδες πρόσφυγες και τα παιδιά τους, στις
γυναίκες θύματα των πολεμικών επεμβάσεων και συγκρούσεων του
ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, ΕΕ. Τα συμφέροντα των γυναικών των λαϊκών δυνάμεων
είναι κοινά, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, πολιτιστικές
παραδόσεις. Κοινός είναι και ο αντίπαλος: η ανισότιμη, εκμεταλλευ-
τική κοινωνία. Αυτό είναι το διεθνιστικό μήνυμα της 1ης Μάη.

Η πάλη μας είναι η ασπίδα προστασίας
από το μίσος των εθνικιστών

Έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας να μην πιάσει
τόπο το δηλητήριο της ναζιστικής, εγκληματικής Χρυσής
Αυγής. Να απομονώσουμε τις εθνικιστικές, ρατσιστικές
φωνές από κάθε χώρο δουλειάς, γειτονιά, σχολείο και
σχολή. 

Έχουμε ευθύνη να μάθουμε στα παιδιά μας την αλ-
ληλεγγύη, τη συλλογική δράση, να ακούν τη γνώμη του
άλλου και να έχουν το θάρρος της δικής τους γνώμης!
Να μάθουν να αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους, για
μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. 

Στη δράση, και μόνο εκεί, μπορεί να καταπολεμηθεί

και ο φυσιολογικός ατομικός φόβος για το αύριο.

Γυναίκα,
Η συλλογική δράση, η αγωνιστική στάση ζωής, η διεκ-
δίκηση για όλα αυτά που μας ανήκουν αποτελεί τη μόνη
διέξοδο για να βγούμε στο ξέφωτο μιας ζωής με δικαιώ-
ματα στην εργασία, στη μόρφωση, στην κοινωνική προ-
στασία της μητρότητας, στη δημιουργική ζωή. 

Η ΟΓΕ σε καλεί να γνωριστούμε και να παλέψουμε μαζί:

3 Καμιά αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα κα-
τοχυρώνουν

3 Καμιά συμμετοχή στις επεμβάσεις και τα επιθετικά
σχέδια ΝΑΤΟ, ΕΕ, που ματώνουν τους λαούς.

3 Να κλείσουν όλες οι ΝΑΤΟικές βάσεις του θανάτου.
Να γυρίσουν τώρα πίσω ελληνικά πλοία, αεροπλάνα,
στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων.

3 Καμιά δαπάνη για τις εξοπλισμούς της πολεμικής μη-
χανής του ΝΑΤΟ. Να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο.

3 Γενναία κρατική χρηματοδότηση σε κοινωνικές υπη-
ρεσίες και υποδομές για την προστασία της μητρότη-
τας, για την Υγεία, Πρόνοια, Φάρμακο, Παιδεία, για τη
στήριξη της οικογένειας με μαζικές προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού.

3 Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες τις γυναίκες, με
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με
βάση το επιστημονικό αντικείμενο.

3 Σταθερό ωράριο εργασίας, που θα κατοχυρώνεται
από τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με 7ωρο-
5μερο-35ωρο. Να μπει τέρμα στα ακανόνιστα, στα
σπαστά ωράρια, στις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

3 Επέκταση της άδειας κυήσεως και τοκετού, ανεξάρ-
τητα από σχέση εργασίας, σε όλες τις εργαζόμενες εγ-
κύους και μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας
στο χώρο εργασίας, με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες του
γυναικείου οργανισμού. Καμιά απόλυση εγκύου!

3 Επίδομα τοκετού για όλες τις εγκύους. Επίδομα άδειας
μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες και τις αγρό-
τισσες, ανεξάρτητα ασφαλιστικής ενημερότητας, για 6
μήνες, στο ύψος του επιδόματος μητρότητας του ΟΑΕΔ.
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Σ
τις 20 Ιούλη του 1889, το ιδρυτικό συνέδριο της Δεύτερης
Διεθνούς κατέληξε στη παρακάτω απόφαση που σφράγισε

την ιστορία του εργατικού κινήματος σε ολόκληρο τον κόσμο:
«Σκοπός μας - έλεγε η απόφαση- είναι να οργανωθεί μια μεγα-
λειώδης διαδήλωση σε συγκεκριμένη ημερομηνία, με τέτοιο
τρόπο ώστε ταυτόχρονα σ' όλες τις χώρες και σ' όλες τις πόλεις,
την ίδια συμφωνημένη ημέρα, οι εργάτες να απαιτήσουν απ' τις
δημόσιες αρχές να μειώσουν με νόμο την εργάσιμη ημέρα στις
οκτώ ώρες και να εφαρμόσουν στην πράξη τις υπόλοιπες απο-
φάσεις του Συνεδρίου του Παρισιού. Έχοντας υπόψη το γεγονός
ότι μια παρόμοια διαδήλωση έχει ήδη αποφασιστεί για την 1η
Μαΐου 1890 από την Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας στο Συ-
νέδριό της, το οποίο συνήλθε στο Σαιντ Λούις τον Δεκέμβριο του
1888, η ημερομηνία αυτή υιοθετείται και για την διεθνή διαδή-
λωση. Οι εργάτες των διαφόρων χωρών θα πρέπει να οργανώ-
σουν την διαδήλωση αυτή σύμφωνα με τις συνθήκες που τους
έχουν επιβληθεί απ' την συγκεκριμένη κατάσταση κάθε χώρας». 

Όμως δε γεννήθηκε τυχαία, ούτε αυθαίρετα επιλέχθηκε η
1η Μάη κάθε έτους να είναι η μέρα όπου η εργατική τάξη σε όλο
τον πλανήτη θα απεργεί και θα διεκδικεί μαχητικά την ικανοποί-
ηση των αιτημάτων της. Λίγα χρόνια πριν το συνέδριο του Πα-
ρισιού, η εργατική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών
σφράγιζε ανεξίτηλα την Πρωτομαγιά. 

Στην Πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 στις ΗΠΑ
γύρω στο μισό εκατομμύριο εργάτες παράτησαν τη
δουλειά τους και συνενώθηκαν στους δρόμους του
αγώνα. Σημαντικές απεργίες και διαδηλώσεις έγιναν
στις περισσότερες από τις μεγάλες πόλεις, αλλά και στις
μικρές πόλεις και κωμοπόλεις. Επίκεντρο του αγώνα
αναδείχτηκε το Σικάγο, με 90.000 διαδηλωτές στους
δρόμους. Τότε οι μεγαλοεπιχειρηματίες θεώρησαν
πως έπρεπε να επιβληθούν δυναμικά. Έτσι πραγματο-
ποίησαν ένα από τα πιο επαίσχυντα εγκλήματά τους σε
βάρος των εργατών. Στις 3 Μάη, η αστυνομία πυροβό-
λησε εν ψυχρώ εναντίον εργατών που διαδήλωναν -
κατά των απεργοσπαστών - έξω από το εργοστάσιο θε-
ριστικών μηχανών Μακ Κόρμικ, με αποτέλεσμα να δο-

λοφονηθούν εν ψυχρώ 4 διαδηλωτές. Την επομένη, 4 Μάη, η
εργατική τάξη του Σικάγο πραγματοποίησε διαδήλωση διαμαρ-
τυρίας στο Χέιμαρκετ, όπου κάποιος προβοκάτορας έριξε
βόμβα, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας πάνω από 70
αστυνομικούς. Τότε η αστυνομία ανασυγκροτήθηκε κι άρχισαν
να πυροβολούν εναντίον του πλήθους... Έτσι δόθηκε η αφορμή
να συλληφθούν και να οδηγηθούν σε σκηνοθετημένη δίκη 8 άν-
θρωποι που είτε δε βρίσκονταν στην πλατεία του Χέιμαρκετ, όταν
ρίχτηκε η βόμβα, είτε δεν ήταν σε θέση έμμεσα ή άμεσα να
έχουν την παραμικρή εμπλοκή σ' αυτήν την υπόθεση. Τελικά,
από τους 8 οι Πάρσανς, Σπάις, Φίσερ και Ενγκελ απαγχονίστη-
καν στις 11 Νοέμβρη 1887, ο Λιγκ βρέθηκε νεκρός στο κελί του
και οι Νημπ, Σουάμπ και Φίλντεν καταδικάστηκαν σε πολλά χρό-
νια καταναγκαστικά έργα.

Η πρωτομαγιάτικη απεργία του 1886 είχε ως αποτέλεσμα
185.000 εργάτες να κερδίσουν το 8ωρο και τουλάχιστον 200.000
εργάτες να μειώσουν το χρόνο εργασία τους από τις 12 στις 10
και 9 ώρες. Σε πολλές επίσης περιοχές αναγνωρίστηκε η ημιαρ-
γία του Σαββάτου, ενώ αρκετές βιομηχανίες σταμάτησαν την κυ-
ριακάτικη εργασία. Ήταν λογικό, επομένως, να υιοθετηθεί στη
συνέχεια η Πρωτομαγιά ως η παγκόσμια μέρα της εργατικής
τάξης. Άρχισε δε να γιορτάζεται ως τέτοια από το 1890.

1η του Μάη δεν είναι αργία
Είναι Απεργία

Η 1η του Μάη,  μέρα βαμμένη κόκκινη με το αίμα χιλιάδων εργατριών και εργατών, μέρα διεκδίκησης,

αναμέτρησης των εργαζομένων με τους εκμεταλλευτές τους. Είναι η μέρα ορόσημο, που προετοιμάζει,

σχεδιάζοντας τους αυριανούς αγώνες, το δυνάμωμα της σύγκρουσης που θα οδηγήσει να πάρουν στα

χέρια τους οι γυναίκες και οι άντρες εργαζόμενοι τον πλούτο που αυτοί παράγουν με τα χέρια και το

μυαλό τους. Αυτό είναι το πραγματικό περιεχόμενο της Πρωτομαγιάς.

Έτσι γεννήθηκε η Εργατική Πρωτομαγιά
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Σ
τα γεγονότα του Μάη του ’36 αναδεικνύεται ένα σημαντικό
δείγμα της δράσης και των εργατριών της εποχής, ειδικά

των καπνεργατριών, αλλά και των κλωστοϋφαντουργίνων  και
άλλων. Άλλωστε, το 70% των 12.000 καπνεργατών, που στις 29
Απρίλη κατέβηκε σε απεργία ύστερα από απόφαση του συνδι-
καλιστικού τους φορέα, ήταν γυναίκες. Χαρακτηριστικό γνώρι-
σμα της συμμετοχής τους σε αυτόν τον αγώνα ήταν η αποφασι-
στικότητα, η αυτοθυσία και το μαχητικό πείσμα, που έφτανε και
στην ανοιχτή σύγκρουση με τους εργοδότες και την αστυνομία. 

Τη  Τετάρτη 6 Μαΐου σαράντα χιλιάδες καπνεργάτες, βρίσκον-
ται στην 8η μέρα της απεργίας  και βγαίνουν στο δρόμο, ενώ το
αστικό κράτος απειλεί με την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.
Πραγματοποιεί συλλήψεις και απειλεί με εξορίες. Η ανταπό-
κριση από τους άλλους κλάδους είναι μεγάλη, οι τσαγκαράδες
και οι έμποροι κλείνουν τα μαγαζιά τους  και οι υφάντρες της
Θεσσαλονίκης βγαίνουν σε απεργία, μηνύματα στήριξης έρχον-
ται από τα Εργατικά Κέντρα στη Δράμα, τις Σέρρες, την Πελο-
πόννησο και την Κρήτη. Στη Δράμα κηρύσσεται γενική απεργία
αλληλεγγύης.

«Σε μιαν άλλη άκρη, όξω από το υφαντουργείο του Τσίτση, οι
υφαντουργίνες μάχονται εναντίον της χωροφυλακής που κάνει
επίθεση, για να μπάσει με τη βία μέσα απεργοσπάστες. Κοριτσάκια
12 και 14 χρονώ είν’ οι αμυνόμενες. Ο επικεφαλής της αστυνομι-
κής δύναμης ενωματάρχης γελά σατανικά καθώς τα βλέπει, δια-
τάσσει “εμπρός”!

Στην πρώτη σύγκρουση, οι χωροφύλακες νομίζουνε πως είναι
παιχνίδι και δε νοιάζονται τόσο να φυλαχτούνε όσο πως να κά-
νουνε αισχρές χειρονομίες στα κορίτσια. Θα ‘λεγες πως ξεχάσανε
το λόγο που τους έκανε να βρεθούνε εκεί. Ξεχάσανε κι απεργο-
σπάστες κι απεργίες, κι αρχίσανε να μοιράζονται τη “λεία τους”.
Ριχτήκανε σαν πεινασμένοι, λιμασμένοι λύκοι για να σπαράξουνε
τη σάρκα των αθώων αυτών παιδιών, που πολεμούσανε για το
ψωμάκι της φαμίλιας τους. Οι έφιπποι κατεβήκανε από τ’ άλογα,
ριχτήκανε μέσα στις πυκνές ομάδες των κοριτσιών κι αρχίσανε
να χαϊδεύουνε τα στήθια τους, τα πόδια τους, τη μέση τους, κάνο-
ντας τάχα πως προσπαθούνε να τις... συλλάβουνε.

Μα οι μικρές υφαντουργίνες δεν ήρθανε να παίξουνε μπροστά

σ’ αυτό το εργοστάσιο που τους είχε στραγγίξει τα νιάτα. Αισθά-
νονται να κινούνται σαν πολεμιστές. Οι πέτρες ήτανε το μόνο τους
όπλο. Και σαν τελειώσανε κι αυτές, ριχτήκανε με τα χέρια, με τα
νύχια, με τα δόντια. Σ’ αυτή τη σύγκρουση έσπασε και το πρώτο
σπαθί της έφιππης αστυνομίας. Μια εργάτισσα τ’ άρπαξε από το
χέρι του χωροφύλακα τη στιγμή που κατέβαινε μ’ ορμή στο κεφάλι
μια άλλης, που πολεμούσε να ξεφύγει από τα χέρια ενός υπαξιω-
ματικού.

Σαν άνδρες μάχονται αυτά τα μικρά κοριτσάκια. Αφοπλίζουνε
τρεις χωροφύλακες ξυλώνουνε τα γαλόνια του επικεφαλής και
λευτερώνουνε ένα συνάδελφο που πολεμούσε ανάμεσά τους,
τσαγκρουνισμένα, στάζουνε αίμα και τα μαλλιά τους, ξέπλεκα κι
άταχτα, πηγαίνουνε κι έρχονται από ένα ώμο στον άλλο την ώρα
της απεγνωσμένης πάλης.

Η αστυνομία προσπαθεί να πάρει την τραυματισμένη εργάτισσα
Μαρία Σιμοπούλου, που έχει πέσει κάτω αιμόφυρτη, και την τσα-
λαπατούνε άλογα και συμπλεκόμενοι. Γύρω από την τραυματι-
σμένη γίνεται μάχη αληθινή. Και τελικά η αστυνομία υποχώρησε
μπροστά στην ορμή των απεργών. Ανασυντάχθηκε κι ετοιμάζεται
για δεύτερη επίθεση. 

Μα η πρώτη νίκη είναι των απεργών. Κι αυτό μεγαλώνει τη μα-
χητικότητα, διπλασιάζει το θάρρος και διώχνει κάθε ιδέα κινδύνου».

Θέμος Κορνάρος, Θεσσαλονίκη, 9-11 Μάη του 1936
(Οι Αγώνες του Λαού),  Σύγχρονη Εποχή, 2017, σελ. 15-16

Ο ματωμένος Μάης του ’36
Οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις, που πνίγηκαν

στο αίμα. Σε μια από αυτές πέφτει νεκρός ο εργάτης Τάσος Τούσης.  Την επομένη της

δολοφονίας του ο Γιάννης Ρίτσος βλέποντας στην εφημερίδα τη φωτογραφία της μάνας

πάνω από το σκοτωμένο παιδί της, συγκλονίζεται. Η καρδιά του φλέγεται και τα φυματικά

πνευμόνια του αιμορραγούν, αλλά η πένα του άγρυπνη ένα μερόνυχτο σταλάζει στο χαρτί το

θρήνο και το σπαραγμό της τραγικής μάνας για τον αδικοχαμένο γιο της, αλλά μαζί και την

οργή για τους δολοφόνους του: «...Γλυκέ μου εσύ δεν χάθηκες, μέσα στις φλέβες μου είσαι.

Γιε μου, στις φλέβες ολουνών έμπα βαθιά και ζήσε...»

Οι εργάτριες βάζουν τη σφραγίδα τους στο Μάη του ’36
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Δ
εκαεπτά οργανώσεις φιλοξενήθηκαν από την Ένωση Σο-
σιαλιστριών Γυναικών Κορέας και ειδικότερα: Από το Ευ-

ρωπαϊκό Γραφείο της ΠΔΟΓ η Ελλάδα, η Τουρκία, η Πορτογαλία
και η Ιταλία.  Από το Γραφείο Λατινικής Αμερικής η Κούβα, η Κο-
λομβία, η Βενεζουέλα, το Μεξικό (2 οργανώσεις), η Αργεντινή, η
Βραζιλία, το Ελ Σαλβαδόρ. Από το Αφρικανικό Γραφείο η Αγκόλα,
η Ναμίμπια, η Δυτική Σαχάρα. Από το Ασιατικό Γραφείο το Βιετ-
νάμ και η Κορέα. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας εκπροσω-
πήθηκε από την Πρόεδρο Χριστίνα Σκαλούμπακα και την Αντι-
πρόεδρο Μαιρήνη Στεφανίδη.

Κατά την πανηγυρική έναρξη των εργασιών, όπου παραβρέ-

θηκαν 1500 γυναίκες από την Ένωση Σοσιαλιστριών Γυναικών
Κορέας καθώς και κυβερνητικοί αξιωματούχοι και πρέσβεις, η
πρόεδρος της ΟΓΕ απηύθυνε χαιρετισμό. 

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης, η συντονί-
στρια του Ευρωπαϊκού γραφείου εκ μέρους της ΟΓΕ, Μαιρήνη
Στεφανίδη, παρουσίασε την Έκθεση για την πολιτική κατάσταση
στην Ευρώπη και ειδικότερα στα Βαλκάνια, αλλά και τη Μέση
Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο,  καθώς και για τις δραστηριό-
τητες της ΟΓΕ και των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων. Η ΟΓΕ  κατέ-
θεσε Σχέδιο Ψηφίσματος ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και
το ΝΑΤΟ,  που ψηφίστηκε ομόφωνα. 

Συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας
της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ)

ΠΙΟΝΓΚ ΓΙΑΝΓΚ, 19-23 ΑΠΡΙΛΗ 2018

Η ετήσια συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Παγκόσμιας

Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ) πραγματοποιήθηκε στην

Πιόνγκ Γιάνγκ της Βόρειας Κορέας στις 19 – 23 Απρίλη 2018.
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«Αγαπητές συναγωνίστριες,
Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο γενναίο λαό και τις γυναί-
κες της Κορέας που πέτυχαν στον αγώνα τους ενάντια στον ιμ-
περιαλισμό και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν χωρίς φόβο τις
ιμπεριαλιστικές απειλές.

Σε όλον τον πλανήτη οι λαοί όλου του κόσμου
είναι θύματα του ιμπεριαλισμού
Και εκμεταλλευόμαστε την ευκαιρία να σας ενημερώσουμε ότι
ακριβώς αυτή τη στιγμή  στη χώρα μας την Ελλάδα, η λεγόμενη
αριστερή κυβέρνηση του Τσίπρα επιτέθηκε και χτύπησε βίαια
τους Έλληνες φοιτητές που διαμαρτυρήθηκαν εναντίον των ΗΠΑ
και της ΕΕ για τον πόλεμο στη Συρία. Οι φοιτητές προσπάθησαν
να αποκαθηλώσουν το άγαλμα του Χάρυ Τρουμάν που βρίσκεται
στο κέντρο της Αθήνας σε μια συμβολική κίνηση. Ο Τρούμαν
είναι ο πιο μισητός Αμερικανός Πρόεδρος, καθώς είναι υπεύθυ-
νος για τις μεγαλύτερες θηριωδίες στον κόσμο, μεταξύ των
οποίων ο βομβαρδισμός της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι, η υπο-
στήριξη πολλών δικτατοριών σε όλο τον κόσμο, ο βομβαρδισμός
με Ναπάλμ εναντίον του Δημοκρατικού Στρατού της Ελλάδας και
φυσικά ο εγκληματικός πόλεμος εναντίον του λαού της Κορέας.
Αυτό το άγαλμα - σημάδι του ιμπεριαλισμού - προστατεύεται από
την ελληνική κυβέρνηση. 

Αλλά ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντησή του. Θα πολε-
μήσει ενάντια στον ιμπεριαλισμό μέχρι την τελική νίκη.

Αγαπητές συναγωνίστριες,
Η ΟΓΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της στους λαούς και τις γυναίκες
που είναι θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και του πο-
λέμου. Συγκεκριμένα, η σκέψη μας βρίσκεται στο λαό της Συρίας
και στους λαούς της περιοχής που αντιμετωπίζουν την κλιμά-

κωση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας των ΗΠΑ, της Μ. Βρε-
ταννίας. της Γαλλίας και των συμμάχων τους στο ΝΑΤΟ και στην
ΕΕ. Αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου.

Οι αντιθέσεις εντείνονται σε περιοχές οικονομικά και γεωστρα-
τηγικά σημαντικές για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομί-
λων και των ενδοϊμπεριαλιστικών διαγωνισμών. Τέτοιες περιο-
χές είναι ο νότιος Ειρηνικός και η Θάλασσα της Κίνας, οι περιοχές
της Αρκτικής, της Λατινικής Αμερικής και η Αφρική. Ομως, η Νο-
τιοανατολική Μεσόγειος και τα Βαλκάνια έχουν στρατηγική ση-
μασία.

Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι των τελευταίων χρόνων σε όλο τον
κόσμο, έγιναν με βάση  κατασκευασμένα προσχήματα που χρη-
σιμοποίησαν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ για να προωθήσουν τα
συμφέροντά τους. Αυτό ισχύει για το διαμελισμό της Γιουγκοσ-
λαβίας και την επίθεση του ΝΑΤΟ το 1999. Ισχύει για τους πολέ-
μους στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη και τη Συρία και σ’ όλες
τις περιπτώσεις επεμβάσεων και πολέμων. Ισχύει επίσης στη
Συρία τώρα και στην αναφορά τους στα λεγόμενα χημικά όπλα. 

Οι ιμπεριαλιστές μοιράζουν τον κόσμο σπέρνοντας το θα-

νάτο και την προσφυγιά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καλ-
λιεργούν εθνικιστικό και θρησκευτικό μίσος μεταξύ των λαών.
Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Συρία συνεχίζεται εδώ και επτά
χρόνια, με κόστος εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια
πρόσφυγες και μετανάστες.

Οι πραγματικές αιτίες του πολέμου είναι η γεωγραφική θέση
της Συρίας και οι πλούσιοι πόροι της.

Η ΟΓΕ ανησυχεί σοβαρά για τη συμμετοχή της ελληνικής

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, ως

σημαιοφόρος του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Παρέχει στρατιωτικές βάσεις σε όλη την Ελλάδα, όπως η
Σούδα στην Κρήτη, Νατοϊκές υποδομές και άλλα μέσα που υπο-
στηρίζουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Ταυτόχρονα, οι ναυτικές δυ-

Ομιλία της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ)

στην τελετή έναρξης της Συνάντησης

της Εκτελεστικής  επιτροπής της ΠΔΟΓ στην Κορέα 19.4.2018

Παραθέτουμε την ομιλία που εκφώνησε  η πρόεδρος της ΟΓΕ, Χριστίνα Σκαλούμπακα,  στην εναρκτήρια
εκδήλωση της συνάντησης. Μετά τους χαιρετισμούς στους επίσημους καλεσμένους και τις ευχαριστίες στις

Κορεάτισσες συναγωνίστριες της ΠΔΟΓ, αναφέρθηκαν τα παρακάτω: 
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νάμεις του ΝΑΤΟ βρίσκονται στο Αιγαίο εδώ και 2 χρόνια, μετά
από πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης, με πρόσχημα τους
πρόσφυγες, αλλά στην πραγματικότητα για τον έλεγχο των ρω-
σικών δυνάμεων.

Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση αναβαθμίζει τις στρατιω-
τικές και οικονομικές της σχέσεις με το κράτος του Ισραήλ. Αυτό
το δολοφονικό κράτος, το οποίο συνεχίζει επί δεκαετίες τώρα την
κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και βασανίζει τον γενναίο
παλαιστινιακό λαό με εποικισμούς, δολοφονίες, χιλιάδες πολιτι-
κούς κρατούμενους. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση του Τσίπρα
αρνείται να αναγνωρίσει ως πρωτεύουσα της Παλαιστίνης την
Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως έχει αποφασίσει το Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο από το 2015.

Η ΟΓΕ δεσμεύεται να σταθεί δίπλα στον παλαιστινιακό λαό

και τις γυναίκες, που αγωνίζονται να ζήσουν σε μια ελεύθερη
πατρίδα, με κυρίαρχο το λαό. Στη χώρα μας η Ομοσπονδία μας
οργάνωσε μεγάλη κινητοποίηση για την απελευθέρωση της
16χρονης Ahed Tamimi με την ευκαιρία της 8ης Μαρτίου, της
Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας.

Αγαπητές συναγωνίστριες,
Οι εργαζόμενοι, οι γυναίκες και η νεολαία των λαϊκών στρωμά-
των στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς και σε ολό-
κληρο τον κόσμο, δεν έχουν κανένα συμφέρον απο τους πολέ-
μους και την αιματοχυσία που σχεδιάζουν τα μονοπώλια και οι
κυβερνήσεις τους.

Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να χύσουν το αίμα μας
και το αίμα των παιδιών μας για τα συμφέροντα των βιομηχάνων,
των τραπεζιτών και των εφοπλιστών που τα συμφέροντά τους
εξυπηρετούν  κράτη και  διεθνείς οργανισμοί.

Εμείς, οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, που ο πόλεμος μας
σπρώχνει στη φτώχεια και στην προσφυγιά, έχουμε το συμφέ-
ρον, το δικαίωμα και την υποχρέωση να ξεσηκωθούμε και να
ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Οι οργανώσεις της ΠΔΟΓ πρέπει να υποστηρίξουμε με όλους
τους τρόπους τον αντιπολεμικό, αντιμονοπωλιακό και - κατά την
έννοια αυτή – την αντιιμπεριαλιστικό αγώνα των λαών.

Γι’ αυτόν τον λόγο συνεχίζουμε επίμονα την πάλη για απεμ-
πλοκή της χώρας μας από το ιμπεριαλιστικό ΝΑΤΟ, την ΕΕ,
καθώς και τον αγώνα για την εξάλειψη των αιτιών του ιμπερια-
λιστικού πολέμου. Αυτές οι αιτίες είναι άρρηκτα δεμένες με την
σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία.

Πρέπει να είναι σαφές ότι ο λεγόμενος «πολυπολικός κόσμος»
δεν είναι ο κόσμος της ειρήνης και της ασφάλειας των λαών. Ο
ιμπεριαλισμός δεν είναι μόνο μια επιθετική εξωτερική πολιτική.
Το πρώτο και το πιο βασικό χαρακτηριστικό του ιμπεριαλισμού
είναι το καπιταλιστικό μονοπώλιο. Γι’ αυτό, τα καπιταλιστικά
κράτη δεν μπορούν να φέρουν ειρήνη.

Οι έννοιες της «ανεξαρτησίας» και της «κυριαρχίας» θα πρέπει
να σημαίνουν για εμάς ότι οι λαοί μας θα έχουν το δικαίωμα να
ορίζουν το παρόν και το μέλλον τους μόνοι τους, να  γίνουνε κυ-
ρίαρχοι του πλούτου που παράγουν σε μια κοινωνία που έχουν
οι ίδιοι την εξουσία και όχι οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Είμαστε επίσης αντίθετες με την «ιμπεριαλιστική ειρήνη»,

που είναι μια ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο, καθώς και
με την πολιτική των προσαρτήσεων, των αλλαγών των συνόρων
που συμβαίνουν ακόμη και με «ειρηνικό» τρόπο.

Για την ΟΓΕ η υπεράσπιση της πατρίδας δεν περιορίζεται στην
υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Υπερασπιζόμαστε
την πατρίδα του λαού και όχι την πατρίδα του κεφαλαίου. Για το
λόγο αυτό, συνδέουμε την υπεράσπισή της μας με τον αγώνα για
την απελευθέρωση από τις  ιμπεριαλιστικές ενώσεις και σχέδια,
με την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων, με την οικοδό-
μηση μιας κοινωνίας όπου ο πλούτος δεν θα ανήκει στους λί-
γους, αλλά θα είναι ιδιοκτησία του λαού και η οικονομία θα λει-
τουργεί με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό  και υπό τον έλεγχο των
εργαζομένων με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών των αν-
θρώπων και όχι την αύξηση των κερδών των μονοπωλίων. 

Μόνο σε αυτήν την κοινωνία μπορεί να γίνει πραγματικότητα

η ισοτιμία και η χειραφέτηση των γυναικών.

ΖΗΤΩ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ!

Από την Πορεία Αλληλεγγύης που διοργανώθηκε στην Πιονγκ Γιάνγκ
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«Νέα Γυναίκα Παλεύουμε Μαζί
για μόρφωση, εργασία, δημιουργική ζωή»

«Α
πευθυνόμαστε  στην αυριανή επιστημόνισσα και την κα-
λούμε να σκεφτεί: Μπορεί το πτυχίο να σου εξασφαλί-

σει μόνιμη και σταθερή εργασία; Πόσο «ελεύθερη» είναι αλή-

θεια η επιλογή σου για τη δημιουργία οικογένειας; Τι εξυπη-

ρετούν οι σύγχρονες «θεωρίες του φύλου» που σου πλασά-

ρουν όχι μόνο μέσα από τα μαθήματα στη σχολή; Μπορεί ο ατο-

μικός τρόπος σκέψης και δράσης που καλλιεργείται, από τα

σύγχρονα κανάλια χειραγώγησης, τα μέσα κοινωνικής δι-

κτύωσης να λύσει τα αδιέξοδα που βιώνεις;  

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ, παλεύει για την
ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική
δραστηριότητα, για ισότιμα δικαιώματα ανδρών και γυναικών
στη μόρφωση, στην εργασία, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής
ζωής. H ισοτιμία και η χειραφέτηση της γυναίκας δεν μπορεί να
εξασφαλιστεί για όλες αποκλειστικά με νομικές ρυθμίσεις. Μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε μια κοινωνία που θα εξασφα-
λίζει την καθολική συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική πα-
ραγωγή. Αυτό προϋποθέτει ένα καθολικό σύστημα δημόσιας και
δωρεάν εκπαίδευσης για όλες τις νέες γυναίκες.

Οι νέες που σπουδάζουν σήμερα στη χώρα μας έχουν να αν-
τιμετωπίσουν ένα σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης υποχρημα-
τοδοτούμενο, σε βαθμό οικονομικής ασφυξίας, που σημαίνει ελ-
λείψεις στα συγγράμματα, διακοπή της δωρεάν σίτισης, περιο-
ρισμός της δωρεάν στέγασης, πανάκριβη μετακίνηση. Οι σπου-
δάστριες στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ βιώνουν το εμπόριο των
τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών από τα ιδρύματα, το ξεπού-
λημα υποδομών, τη γενίκευση των διδάκτρων στα μεταπτυχιακά.
Αναγκάζονται να εργαστούν για να αντεπεξέλθουν στις σπουδές
τους. 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 ερ-
γασία.

Παράλληλα, οι νεοφεμινιστικές και αντιεπιστημονικές θε-

ωρίες που διδάσκονται στις σχολές επιδρούν στις συγχύσεις
που κυριαρχούν στη συνείδησή τους. Ετσι διαμορφώνουν στρε-
βλή αντίληψη  τόσο για την αιτία της γυναικείας ανισοτιμίας που
επικεντρώνεται στην “εξουσία του άνδρα”, όσο και για τον αντι-
κειμενικό προσδιορισμό του φύλου που οι σύγχρονες θεωρίες
της μετανεωτερικότητας αρνούνται πεισματικά.

Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανώτατη Εκ-
παίδευση έχει στόχο την προσαρμογή της στις ανάγκες των επι-
χειρηματικών ομίλων.  Έτσι, προωθούν τη “δια βίου μάθηση”,
που σημαίνει κατάρτιση και επανακατάρτιση και “εργασιακή κι-
νητικότητα”. Αυτό αποτυπώνεται έντονα στο περιεχόμενο, στη
λειτουργία των σχολών. Tα πανεπιστημιακά πτυχία δεν εξασφα-
λίζουν πρόσβαση στο επάγγελμα, εντείνεται η διαφοροποίηση
μεταξύ των σχολών ΑΕΙ-ΤΕΙ που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση
των αποφοίτων, στην κατηγοριοποίηση επαγγελματικών δικαιω-
μάτων, δηλαδή στην κατηγοριοποίηση των αυριανών μισθωτών
εργαζόμενων και επιστημόνων. Αυτοί οι διαχωρισμοί αξιοποι-
ούνται από τους επιχειρηματικούς ομίλους για να συμπιεστούν
τα εργασιακά, ασφαλιστικά δικαιώματα όλων προς τα κάτω.  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, υλοποιεί με συνέπεια τις κα-
τευθύνσεις της ΕΕ και των επιχειρηματικών ομίλων για τα πα-
νεπιστήμια. Οι σχολές είναι με τεράστιες ελλείψεις καθηγητών,
εργαστηριακού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού, προσωπικού
στην καθαριότητα, με ελλείψεις συγγραμμάτων.  Η κρατική χρη-
ματοδότηση έχει φτάσει σε μείωση ρεκόρ 80% με αποτέλεσμα
την υπολειτουργία πολλών Τμημάτων. Χρησιμοποιούν την υπο-
χρηματοδότηση για να ενισχύσουν την “αυτονομία” των Ιδρυμά-
των. Αυτή σημαίνει εξασφάλιση ιδιωτικών πόρων  για να συνε-
χίσουν τη λειτουργία τους, είτε επιβάλλοντας δίδακτρα στα μετα-
πτυχιακά, είτε κλείνοντας δουλειές με επιχειρηματίες που θα
αξιοποιούν τις υποδομές και το προσωπικό για να μειώσουν το
κόστος παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.  Σε αυτό το έδα-
φος, δημιουργούν ακόμα περισσότερα πτυχία πολλών ταχυτή-

Στόχος η γνωριμία των φοιτητριών με την ΟΓΕ, μέσα από  τα υλικά της καμπάνιας,

τις πρωτοβουλίες, τις εκδηλώσεις που προγραμματίσθηκαν στις σχολές. Επιδίωξη να

γνωρίσουν το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα στη χώρα μας, γιατί παλεύει, γιατί

χρειάζεται να υπάρχει σήμερα, σε ποιες γυναίκες απευθύνεται. Να τις μπολιάσει με

τη σημασία της συλλογικής δράσης, της συμμετοχής τους στη δράση της ΟΓΕ,

γενικότερα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Στην συνέντευξη την εισήγηση έκανε η

Πρόεδρος της ΟΓΕ, Χριστίνα Σκαλούμπακα, που μεταξύ άλλων είπε:

Η ΟΓΕ έδωσε συνέντευξη τύπου στις 28/2/18 προκειμένου να

ενημερώσει για την καμπάνια που ξεκινούσε με θέμα τα σύγχρονα

δικαιώματα της νέας φοιτήτριας, σπουδάστριας στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
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των, διαβατήρια για την κακοπληρωμένη δουλειά χωρίς δικαιώ-
ματα. Αποσυνδέουν πλήρως το πτυχίο από το επάγγελμα, οι από-
φοιτες θα είναι σε συνεχές κυνήγι πιστοποιητικών και βαθμίδων
μήπως και καταφέρουν να δουλέψουν σε αυτό που σπούδασαν.

Οι παραπάνω συνθήκες σπουδών είναι το έδαφος πάνω στο
οποίο καλλιεργούνται οι αυταπάτες περί “καριέρας”, περί δυνα-
τότητας ατομικής λύσης, η απαξίωση κάθε συλλογικής δράσης
και σκέψης. Η εξεύρεση εργασίας πάνω στο αντικείμενο των
σπουδών τους για τις φοιτήτριες δεν είναι ζήτημα “ατομικής επι-
λογής” ή “ατομικής ικανότητας”. Για παράδειγμα στις σχολές
υγείας η ανεργία σπάει κόκαλα, αλλά τα δημόσια νοσοκομεία και
τα κέντρα υγείας έχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό και
δεν μπορούν να καλύψουν τις λαϊκές ανάγκες. Την ίδια στιγμή
στηρίζονται από την κυβέρνηση τα ιδιωτικά μεγαθήρια για να
επενδύσουν στην υγεία και να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα κε-
φάλαιά τους

Φοιτήτριες  - Εργαζόμενες
Το αυξανόμενο κόστος σπουδών μαζί με τη φοροληστεία και το
χαράτσωμα των λαϊκών οικογενειών, οδηγούν πάρα πολλές φοι-
τήτριες να εργάζονται από τα πρώτα έτη για να τα βγάλουν πέρα
με τις σπουδές τους. Συγκεντρώνονται σε κλάδους όπου επικρα-
τούν 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. Γενικότερα γίνεται μια συστηματική προσπάθεια προ-
κειμένου να κυριαρχήσουν στη συνείδηση των σπουδαστριών
οι χαμηλές απαιτήσεις για τους όρους ζωής, σπουδών, εργασίας,
η αποδοχή της εργασιακής ζούγκλας.

Μπροστά σ’ αυτήν την κατάσταση η μητρότητα φαντάζει “μα-

κρινό όνειρο” για την πλειοψηφία των φοιτητριών, ενώ αναπα-
ράγονται μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές αντιδραστικές από-
ψεις για τη σχέση της γυναίκας με τη μητρότητα. Είτε προβάλλεται
η μητρότητα ως αποκλειστικός ρόλος των γυναικών, είτε προ-
τάσσεται ύπουλα και έντεχνα το πρότυπο της γυναίκας- καριερί-
στριας. Καλλιεργείται στη συνείδηση της φοιτήτριας ότι η “επαγ-
γελματική εξέλιξη” δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη μητρότητα.
Αυτό είναι το γόνιμο έδαφος για να συμβιβαστεί η νέα γυναίκα,
ως αυριανή μισθωτή επιστήμονας με τα πετσοκομμένα εργα-
σιακά δικαιώματα, χωρίς άδειες μητρότητας κλπ, αλλά και με την
αναβολή δημιουργίας οικογένειας στην πιο παραγωγική ηλικία
της ώστε να την εκμεταλλεύεται απρόσκοπτα η καπιταλιστική ερ-
γοδοσία.

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. Η παντελής έλλειψη σεξουαλικής αγω-
γής και οικογενειακού προγραμματισμού, οι οικονομικοί και κοι-
νωνικοί περιορισμοί αποτελούν τα αίτια για τις ανεπιθύμητες εγ-
κυμοσύνες. Η θέση της ΟΓΕ είναι ότι οι αμβλώσεις, είτε κατ’ επι-
λογή της γυναίκας σε περίπτωση ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης,
είτε για ιατρικούς λόγους πρέπει να είναι νόμιμες. Να πραγμα-
τοποιούνται αποκλειστικά δωρεάν σε δημόσιες μονάδες Υγείας,
με επιστημονικό και ασφαλή τρόπο. Δεν πρέπει, όμως, επ’ουδενί
να αποτελούν τον βασικό τρόπο αντισύλληψης, καθώς θέτουν σε
κίνδυνο την ψυχοσωματική και αναπαραγωγική υγεία των νέων
γυναικών. 

Ιδιαίτερα βλαπτικές για την υγεία των φοιτητριών, με βάση
τις ιδιαίτερες ανάγκες του γυναικείου οργανισμού, είναι οι συν-
θήκες διαβίωσης στις εστίες, με βάση την ανύπαρκτη υγιεινή
στους χώρους των εστιών αποτέλεσμα0 της υποχρηματοδότη-
σης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό. 
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Ας δούμε όμως και μέσα από ποια κανάλια προσπαθούν
να χειραγωγήσουν τη συνείδηση των φοιτητριών
Τον τελευταίο καιρό αναθερμαίνεται η συζήτηση περί φεμινι-
σμού. Φεμινίστριες διαδηλώνουν εναντίον του Τράμπ αμέσως
μετά την εκλογή του, ενώ χιονοστιβάδα καταγγελιών για σεξουα-
λική παρενόχληση έχει κατακλύσει το Χόλυγουντ, αποτελεί θέμα
συζήτησης από τα φόρουμ του Νταβός μέχρι την απονομή των
Οσκαρ και φέρνει στην επιφάνεια το κίνημα «me too». 

Ο φεμινισμός και ο νεοφεμινισμός προσπαθεί να διαιωνίσει
τη λανθασμένη θέση ότι η γυναικεία ανισοτιμία σχετίζεται μόνο
με τις αναχρονιστικές και αντιδραστικές αντιλήψεις  αφήνοντας
στο απυρόβλητο τις πραγματικές αιτίες της γυναικείας ανισοτι-
μίας. Σε αυτή τη βάση δεν προτάσσουν την ενότητα και την κοινή
πάλη με βάση την κοινωνική ένταξη, αλλά με βάση το φύλο: όλες
οι γυναίκες ενωμένες ενάντια στους άντρες – καταπιεστές.

Η ΟΓΕ αναδεικνύει την ουσία και την πραγματική αιτία του
γυναικείου ζητήματος. Πρόκειται για ένα ιστορικό-κοινωνικό
φαινόμενο που περιλαμβάνει το σύνολο των οικονομικών, πο-
λιτικών, πολιτιστικών διακρίσεων σε βάρος της γυναίκας, όπως
διαμορφώθηκαν σε χιλιάδες χρόνια στην πορεία της κοινωνικής
εξέλιξης. Η ρίζα του βρίσκεται στην εμφάνιση της εκμεταλλευτι-
κής κοινωνίας. Η ανισότιμη θέση της γυναίκας  «γεννήθηκε» μαζί
με το διαχωρισμό της κοινωνίας σε διαφορετικές τάξεις, μαζί με
την υποταγή των εκμεταλλευόμενων στους εκμεταλλευτές. Ετσι
η εκμετάλλευση των δούλων από τους δουλοκτήτες συνοδεύ-
τηκε με την υποταγή του γυναικείου φύλου στο ανδρικό.  

Χαρακτηριστικό της φιλολογίας του νεοφεμινισμού είναι η
επιμονή στην ανάδειξη μόνο κάποιων μορφών της ανισοτιμίας,
όπως ο σεξισμός, η βία ενάντια στις γυναίκες, η πορνεία.  

Ταυτόχρονα, η προβολή της ακτιβιστικής δράσης διάφορων
φεμινιστικών ή άλλων παρόμοιων οργανώσεων κατά καιρούς,
ως ριζοσπαστική και προωθημένη μορφή πάλης, αξιοποιείται
ώστε να παρουσιάζονται οι αγώνες και οι μορφές πάλης του ερ-
γατικού - λαϊκού, του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος ως
ξεπερασμένες, ως αναποτελεσματικές, σε αντίθεση με τα δήθεν
σύγχρονα και μοντέρνα κινήματα.

Στα φοιτητικά αμφιθέατρα, κάτω από το γενικό τίτλο “θεωρίες
φύλου” μπαίνουν διάφορες προσεγγίσεις στο ζήτημα της φυλε-
τικής καταπίεσης, που έχουν ένα κοινό περίγραμμα: διαχωρίζουν
το “βιολογικό” από το “κοινωνικό” φύλο, δηλαδή τη γενετήσια ταυ-
τότητα από την έμφυλη ταυτότητα, το ρόλο που δίνει στο άτομο η
κοινωνία. 

Πρόκειται για τις αντιεπιστημονικές θεωρίες που υποστηρί-
ζουν ότι το φύλο είναι “κοινωνική” και “γλωσσική κατασκευή.
Δεν αναγνωρίζουν το διαχωρισμό σε άνδρες και γυναίκες ως
αντικειμενικό γεγονός. Οι θεωρίες αυτές αρνούνται σε τελική
ανάλυση την ύπαρξη της αντικειμενικής πραγματικότητας, η
οποία υπάρχει ανεξάρτητα από την ανθρώπινη γνώση και όπως
απεικονίζεται από αυτή π.χ. με το βίωμα, τη γλώσσα.

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.

Στις ΗΠΑ για παράδειγμα αναγνωρίζονται 32 χαρακτηρισμοί για
τον προσδιορισμό φύλου, ενώ την ίδια στιγμή εκατομμύρια Αμε-
ρικάνοι δεν έχουν δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη.

Οι θεωρίες αυτές δίνουν στη χειραφέτηση των γυναικών
στρεβλό περιεχόμενο συνδέοντάς τη με την «αυτοδιάθεση του
σώματος». Η «αυτοδιάθεση του σώματος» αξιοποιείται ως επι-
χείρημα υπεράσπισης της πορνείας, της πιο χυδαίας μορφής εκ-
μετάλλευσης των γυναικών και γενικότερα του ανθρώπου, αλλά
και της ναρκωκουλτούρας.

Η «αυτοδιάθεση» είναι μία αυταπάτη! Καλλιεργεί την αντί-
ληψη ότι η ανισοτιμία είναι αποτέλεσμα προσωπικών επιλογών
και αντιλήψεων. Αποκρύπτει το γεγονός ότι  η ανισοτιμία πηγάζει
από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Με την προ-
βολή αυτής της θεωρίας επιχειρούν να πείσουν τις εργαζόμενες
και νέες γυναίκες ότι η κοινωνία δεν αλλάζει, ούτε  έχει νόημα η
πάλη σ’ αυτήν την κατεύθυνση. Το μόνο που έχει νόημα είναι να
αλλάξει η καθεμία τον τρόπο που σκέφτεται, που συμπεριφέρεται,
που αντιλαμβάνεται το φύλο. Τελικά, με βάση αυτές τις θεωρίες,
σημασία δεν έχει αν υφίστασαι εκμετάλλευση, αλλά αν εσύ θε-
ωρείς ότι υφίστασαι. Μ’ αυτό τον τρόπο οι γυναίκες “χάνουν από
τα μάτια τους” τον πραγματικό τους αντίπαλο και βλέπουν σα
λύση την "ατομική επιλογή", τον "ατομικό δρόμο".   

Από την άλλη πλευρά ένα μέρος της αρθρογραφίας στέκεται
με αρνητικό τρόπο απέναντι στις συγκεκριμένες απόψεις, από τη
σκοπιά, όμως, της αναπαραγωγής αντιδραστικών, οπισθοδρο-
μικών απόψεων για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Πρό-
κειται για θέσεις που συνδέονται με την υπεράσπιση της ανα-
γκαιότητας παραμονής της γυναίκας στο σπίτι, με στόχο τη φρον-
τίδα της οικογένειας και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Προ-
βάλλουν ότι αμφισβητείται και αλλοιώνεται ο χαρακτήρας της οι-
κογένειας, ως κοινωνικός θεσμός που εξασφαλίζει τη διαιώνιση
της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης στην Ελλάδα. Οι αντί-
στοιχοι σχολιασμοί απορρέουν από αντιδραστικές θέσεις εκθει-
ασμού της οικογένειας ως πυρήνα αναπαραγωγής της κοινω-
νίας, κινούμενη στη γνωστή ιδεολογική γραμμή “Πατρίς - Θρη-
σκεία - Οικογένεια”.

Στο συλλογικό αγώνα η δύναμη

Η ΟΓΕ καλεί τις φοιτήτριες να δράσουν συλλογικά και οργα-

νωμένα μέσα από τους Συλλόγους και τις Ομάδες της. Να

παλέψουμε μαζί για μόρφωση, εργασία, δημιουργική ζωή

κόντρα σε αυτούς που μας τα στερούν, την ΕΕ, τις κυβερνή-

σεις, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η δύναμή  βρίσκεται

στο συλλογικό αγώνα, στον αγώνα όλων αυτών που έχουν

τα ίδια προβλήματα  στη σχολή, στη δουλειά και όχι στην ατο-

μική λύση.

Η καμπάνια μας μπορεί να είναι ένα ουσιαστικό βήμα στην

κοινή δράση της ΟΓΕ με φοιτητικούς συλλόγους, με επιτρο-

πές αγώνα που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ με βάση τα σύγ-

χρονα δικαιώματα των φοιτητριών, για μια ζωή χωρίς εκμε-

τάλλευση και καταπίεση.
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A
πό αρχές του Μάpτη οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών
της  ΟΓΕ Ανατολικών συνοικιών (Ζωγράφου, Καισαρια-

νής, Βύρωνα) βρέθηκαν επί ποδός για τη γνωριμία της ΟΓΕ με
τις φοιτήτριες στις ανώτατες σχολές.

Από 5 Μάρτη, με εργαλείο τις αφίσες, τα φυλλάδια, το δελτίο
μας, τις κάρτες γνωριμίας της ΟΓΕ, ξεκινήσαμε. Ήταν ένα στοί-
χημα, μια πρόκληση για μας για το πως θα ανταποκριθούν οι
νέες κοπέλες στο κάλεσμα του ριζοσπαστικού γυναικείου κινή-
ματος, πως θα τις προσεγγίσουμε και πως θα δέσουμε τα προ-
βλήματα τους με τα προβλήματα των γυναικών της λαϊκής οι-
κογένειας σήμερα, αναδεικνύοντας την κοινή ρίζα, τις κοινές αι-
τίες που τα προκαλούν, την κοινή δράση για την αντιμετώπισή
τους.

Κάθε μέρα και για 20 μέρες με τραπεζάκι της ΟΓΕ, εξορμή-
σεις, ανακοινώσεις, συζητήσεις  και εκδηλώσεις κάναμε αι-
σθητή την παρουσία μας πρώτα στην Νοσηλευτική έπειτα στις
εστίες ΦΕΠΑ, ΦΕΕΜΠ, μετά στο Πολυτεχνείο και τελευταία στην
Φιλοσοφική. Όπως και οι υπόλοιποι Σ/Ο της ΟΓΕ στην Αττική, οι
οποίοι βρέθηκαν στα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο του Πειραιά, στο Πάντειο, στο Παιδαγωγικό κ.α.
Σκοπός μας να συμβάλλουμε στην ανάδειξη πλευρών της γυ-

ναικείας ανισοτιμίας που αφορούν τις φοιτήτριες, τα προβλήματα
στη σύνδεση του πτυχίου με τους όρους εργασίας. Κυρίως θέ-
λαμε να ακούσουμε τα προβλήματα των νέων γυναικών που
σπουδάζουν σήμερα. 

Αρχίσαμε με την Νοσηλευτική. Μοιράσαμε το υλικό μας, μι-
λήσαμε με τις φοιτήτριες λίγο πριν το μάθημα τους. Η Μυρτώ,
τριτοετής φοιτήτρια νοσηλευτικής, μας μίλησε για τα προβλήματα
της σχολής. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Η κατάσταση είναι δύ-
σκολη. Δυστυχώς  δεν υπάρχει επάρκεια στους καθηγητές. Συγ-
κεκριμένα από πέρσι δεν υπάρχει  καθηγητής φυσιολογίας και
αναγκαστικά γίνεται συνδιδασκαλία με την Ιατρική ενώ εμείς  οι
φοιτήτριες της Νοσηλευτικής δεν έχουμε πρόσβαση στα εργα-
στήρια.   Επίσης υπάρχει έλλειψη συγγραμμάτων και αναγκα-
ζόμαστε να πληρώνουμε για να τα βρούμε.»

Η Βάσια, δευτεροετής φοιτήτρια, μας συμπλήρωσε:  «Έχουν
σταματήσει  να διδάσκονται κάποια μαθήματα, όπως “Δεξιότητες
Επικοινωνίας”, “Δερματολογία” κ.α. “Ενδονοσοκομειακές λοι-
μώξεις” είναι ένα μάθημα που γίνεται από συνταξιοδοτημένη
καθηγήτρια οικειοθελώς. Στην πρακτική μας δεν υπάρχουν κλι-
νικοί εκπαιδευτές, υλικοτεχνικός  εξοπλισμός και άλλα. Η κρα-
τική χρηματοδότηση  των σχολών  παίρνει την κατιούσα με απο-

Η ΟΓΕ κάνει ποδαρικό

τον Μάρτη στα ΑΕΙ
Μαρία Κατσιγιάννη

Πρόεδρος Δημοκρατικού

Συλλόγου Γυναικών Ζωγράφου
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τέλεσμα να υπολειτουργούν τμήματα, να δίνεται το πρά-
σινο φως στην χρηματοδότηση  από επιχειρηματίες με
τα ανάλογα ανταλλάγματα.»

Προβληματισμένες αρκετές κοπέλες,  βουτηγμένες στο
ατομικό πρόβλημα και στο κυνήγι της ατομικής λύσης του
<< μετά το πτυχίο τί;>>. Ανταλλάξαμε  τις εμπειρίες μας,
δίνοντας και τα δικά μας ζωντανά παραδείγματα - με πτυ-
χίο και “μεταπτυχιακό” στην ανεργία, στην ημιαπασχόληση,
στις ευέλικτες μορφές εργασίας και φυσικά όχι πάνω στο
αντικείμενο σπουδών μας.  Αναδείξαμε ότι, όλα αυτά τα επι-
τάσσουν οι κατευθύνσεις της ΕΕ, οι απαιτήσεις του ΣΕΒ, και
τα υλοποιούν οι κυβερνήσεις, οι προηγούμενες και η ση-
μερινή. Όλα στην υπηρεσία της κερδοφορίας και της αντα-
γωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων.

Επιβάλλεται να αναφερθούμε στην απαράδεκτη κατά-
σταση στις Εστίες,  όπου στην ΦΕΠΑ (Φοιτητική Εστία Πανε-
πιστημίου Αθηνών) υπάρχει πχ 1 τουαλέτα κοινή και έλλειψη
σε προσωπικό καθαριότητας με επικινδυνότητα  στην
υγεία των σπουδαστριών. Όσο για τις κτηριακές εγ-
καταστάσεις, εδώ και χρόνια έχουν πάψει να συντη-
ρούνται.

Στη συνέχεια μπήκαμε στα αμφιθέατρα της Φιλοσο-
φικής και σε 3 συνελεύσεις των Μηχανικών με την
ανακοίνωση της ΟΓΕ, όπου με μια σύντομη παρέμ-
βαση αναφερθήκαμε στο τι είναι η ΟΓΕ, στις σύγχρονες
ανάγκες της νέας γυναίκας, αλλά και στη διέξοδο για να
έρθουν στο προσκήνιο. Ο ελπιδοφόρος δρόμος  βρίσκε-
ται στον οργανωμένο και συλλογικό αγώνα μέσα από
τους φοιτητικούς συλλόγους, τα εργατικά σωματεία, το
γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα. Μας άκουσαν με ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, μάλιστα στο τέλος χειροκρότησαν κιό-
λας. Στις συνελεύσεις είχαμε την δυνατότητα να ακού-
σουμε κι εμείς τις φοιτήτριες και τα εξειδικευμένα  προ-
βλήματα τις σχολής τους.  

Το αποκορύφωμα της παρέμβασής μας ήταν οι εκδη-
λώσεις μας.  Στη  Νοσηλευτική, την Φιλοσοφική, τo Πάν-
τειο, τo Παιδαγωγικό, στα ΤΕΙ Αθήνας. Ιδιαίτερα πολύτιμη
σ’ αυτή την προσπάθεια ήταν η βοήθεια των κοριτσιών από
τους φοιτητικούς συλλόγους και τις επιτροπές αγώνα που
συσπειρώνονται στο ΜΑΣ, που μας άνοιξαν το δρόμο γνω-
ριμίας και επικοινωνίας με τόσες νέες κοπέλες που σπου-
δάζουν, γνωρίζοντας κι εκείνες με τη σειρά τους τι παλεύει
και ποια είναι η δράση της ΟΓΕ. 

Η πρώτη μάχη γνωριμίας δόθηκε. Συνεχίζουμε ώστε να
μονιμοποιήσουμε τους δεσμούς και με τα κορίτσια που με τη
κάρτα γνωριμίας, που συμπλήρωσαν, θέλουν να γνωρίσουν
πιο ουσιαστικά τη δράση των Σ/Ο της ΟΓΕ στη γειτονιά τους.
Συνεχίζουμε τη  καμπάνια μας σ΄ αυτή την κατεύθυνση, γιατί
υπάρχει δυνατότητα να γίνουν ουσιαστικά βήματα στην κοινή
δράση της ΟΓΕ με φοιτητικούς συλλόγους, με επιτροπές
αγώνα φοιτητών, με βάση τα σύγχρονα δικαιώματα των φοι-
τητριών της λαϊκής οικογένειας. Ο μήνας αυτός μας γέμισε αι-
σιοδοξία και εμπειρία για το πώς μπορούμε να δώσουμε τη
σκυτάλη στη νέα γενιά, ώστε να αποτελέσει συνέχεια στο ριζο-
σπαστικό γυναικείο κίνημα.
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Συζητώντας με τις φοιτήτριες
Θέλουμε να δουλέψουμε με δικαιώματα
στο αντικείμενο που σπουδάζουμε

Πείτε μας καταρχήν ποιες είναι οι πρώτες δυσκολίες
που συναντά μια νέα φοιτήτρια με την εισαγωγή της
στα ΑΕΙ – ΤΕΙ; 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Μετά από τα πανάκριβα φροντιστήρια και τα
οικονομικά εμπόδια που συναντήσαμε, νιώσαμε ότι οι
θυσίες οι δικές μας και της οικογένειας μας δεν πήγανε
χαμένες, και η χαρά μας ήταν μεγάλη από την είσοδο μας
στη σχολή. Από πολύ νωρίς όμως,  ήρθαμε αντιμέτωπες
με πλήθος εμποδίων. 

Ο οικονομικός στραγγαλισμός των σχολών του ΕΜΠ
έχει σαν αποτέλεσμα, ο εξοπλισμός στα περισσότερα ερ-
γαστήρια να είναι πολύ παλιός, με αποτέλεσμα τα μηχα-
νήματα και οι υπολογιστές να χαλάνε αρκετά συχνά. Οι
σχολές δεν έχουν επαρκή αριθμό καθηγητών και επιστη-
μονικού δυναμικού και μάλιστα κάποιες φορές αναθέ-
τουν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να μας διδάσκουν αμι-
σθί σε ασφυκτικά γεμάτα εργαστήρια! Την ίδια στιγμή, η
επιχειρηματική δραστηριότητα και οι εργολαβίες μέσα
στις σχολές ολοένα και αυξάνονται. Η κυβέρνηση  χρη-
ματοδοτεί τον ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας), στον οποίο κάνουν πάρτυ οι επιχειρήσεις ξε-
ζουμίζοντας τα κρατικά κονδύλια.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Μετά από μεγάλη προσπάθεια κι αγώνα μια
νέα – ένας νέος μετά από την εισαγωγή στη σχολή του
Παιδαγωγικού τμήματος στην αρχή χρειάζεται να λύσει
το ζήτημα της διαμονής και της σίτισης, ειδικά αν έρχεται
από την επαρχία. Άλλωστε όσο περνάει ο καιρός όλο και
περισσότεροι είναι οι φοιτητές που κάνουν αίτηση για να
πάρουν ένα δωμάτιο στην εστία, λόγω της οικονομικής
κατάστασης των οικογενειών τους. Αλλά ακόμη πολλά
παιδιά που μένουν στην Αθήνα χρειάζεται να εξασφαλί-
σουν τη σίτιση τους, καθώς δεν έχουν την δυνατότητα
ακόμη και γι’ αυτό το έξοδο. Μάλιστα οι περισσότεροι φοι-
τητές από το πρώτο έτος κιόλας αναζητούν κάποια εργα-

σία για να ανταπεξέλθουν, με αποτέλεσμα  να μπαίνουν
σε δεύτερη μοίρα ακόμη και οι ίδιες οι σπουδές τους. Έτσι
κι εγώ όπως πολλές συμφοιτήτριες μου, παράλληλα με
τις σπουδές μου από το α΄ έτος,  προσπαθώ να έχω μια
δουλειά, ανασφάλιστη βέβαια τις περισσότερες φορές,
καθώς πρόκειται συνήθως για ιδιαίτερα μαθήματα ή φύ-
λαξη παιδιών.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Πολλές φοιτήτριες και φοιτητές αναγκαζό-
μαστε παράλληλα με τις σπουδές να εργαζόμαστε  για να
μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα, δεν υπάρχει καμιά
μέριμνα. Χάνουμε εργαστήρια και μάλιστα επειδή τα πε-
ρισσότερα είναι υποχρεωτικά, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να χάνονται ολόκληρα εξάμηνα. 

Δώσε μας μια εικόνα όσον αφορά στο περιεχόμενο των
μαθημάτων, μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα που να
δίνουν την εικόνα του τι διδάσκονται οι νέες, αλλά και
προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις σπουδές.     

ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Γενικότερα στα Παιδαγωγικά υπάρχει ποι-
κιλία μαθημάτων. Ωστόσο είναι αντιδραστικό το περιεχό-
μενο που δίνεται στο ρόλο του δασκάλου. Σε πολλά μα-
θήματα  κυριαρχούν οι λογικές ότι ο δάσκαλος χρειάζεται
να είναι ουδέτερος έτσι ώστε το παιδί να «οικοδομεί»
μόνο του τη γνώση, να καθορίζει εκείνο ποια είναι η αλή-
θεια και να φτιάχνει τον κόσμο με βάση την υποκειμενική
ματιά του, λες και δεν υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια.
Επίσης προβάλλονται με μια επίφαση προοδευτισμού οι
αντιεπιστημονικές θεωρίες που υποστηρίζουν ότι το φύλο
είναι “κοινωνική” και “γλωσσική κατασκευή”, ότι ο καθέ-
νας αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις δικές του απόψεις ή
τις απόψεις που κυριαρχούν στην κοινωνία. Αρνούνται
ουσιαστικά την ύπαρξη της αντικειμενικής πραγματικό-
τητας. Αυτή η αντίληψη στέλνει στη νέα γενιά το εξής μή-

Μέσα απο την καμπάνια της ΟΓΕ στις φοιτήτριες, με σύνθημα «Νέα Γυναίκα Παλεύουμε Μαζί για

μόρφωση, εργασία, δημιουργική ζωή», γνωρίσαμε την Δέσποινα Κούτα, φοιτήτρια στο γ΄ έτος

του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, την Κατερίνα Θεοχάρη, τελειόφοιτη στη

σχολή ΣΕΜΦΕ του ΕΜΠ και τη Δανάη Πλα-Καρύδη, πτυχιούχο  Ηλεκτρολόγο/Μηχανικό και

Μηχανικό Η/Υ, που εργάζεται στον κλάδο της Έρευνας. Ακολουθεί μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη

που μας παραχώρησαν τα κορίτσια. 
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νυμα:  «Δεν χρειάζεται ν’ αλλάξεις την άθλια πραγματικό-
τητα που ζεις. Αρκεί απλά να σκέφτεσαι και να μιλάς δια-
φορετικά γι αυτήν.»  Ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα προ-
ωθούν αυτές τις θεωρίες πιο οργανωμένα και συστημα-
τικά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης γι’ αυτό χρει-
άζονται τους κατάλληλους εκπαιδευτικούς που να μπο-
ρούν να τις υποστηρίξουν. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Στις σχολές του Πολυτεχνείου ανοίγουν κατά
καιρούς το ζήτημα αλλαγών στα προγράμματα σπουδών.
Λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας είναι πολύ λογικό ένα
επιστημονικό ίδρυμα να αλλάζει το πρόγραμμα σπουδών
ώστε να προσαρμόζεται στις επιστημονικές εξελίξεις. Ο
σκοπός τους όμως είναι να διαμορφώνουν κάθε φορά το
πρόγραμμα σπουδών έτσι που να μαθαίνουμε μόνο ότι
θέλει η αγορά. Πολλές φορές καταργούνται μαθήματα
που συμβάλλουν στην κατάκτηση θεωρητικών βάσεων
γιατί θεωρούνται πολυτέλεια, πετιούνται βασικά μαθή-
ματα εκτός σπουδών με σκοπό να τα ακριβοπληρώσουμε
σε σεμινάρια αργότερα, μένουν στον αέρα βασικά μαθή-
ματα λόγω ελλείψεων σε καθηγητές ή εργαστηριακό εξο-
πλισμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην παρέχεται όλη

η απαραίτητη γνώση στο πτυχίο και να κατηγοριοποιούν-
ται οι φοιτητές ανάλογα με το πόσα σεμινάρια και πιστο-
ποιητικά αντέχει η τσέπη τους να πληρώσουν αργότερα.
Τα πτυχία  μετατρέπονται σε κουρελόχαρτα αφού δεν κα-
τοχυρώνουν την πρόσβαση στο επάγγελμα. 

Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές μιας απόφοιτου
είτε των παιδαγωγικών σπουδών είτε του ΕΜΠ;   

ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Είναι περιορισμένες, καθώς μετά το πτυχίο
δεν είναι δεδομένο ότι θα βρει δουλειά σε σχολείο όπως
θα έπρεπε. Περιμένει όπως και χιλιάδες δάσκαλοι και
καθηγητές στη λίστα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
μέχρι να αρχίσει η περιπλάνηση ανά την Ελλάδα ως ανα-
πληρώτρια για χρόνια, μήπως και μπορέσει να μαζέψει
να απαιτούμενα μόρια για να διοριστεί. Για τον μόνιμο
διορισμό υπάρχει κι άλλος δρόμος, ο διαγωνισμός του
ΑΣΕΠ, που όταν  γίνει, μπαίνεις στη λίστα των επιτυχόν-
των – μετά στη λίστα των διοριστέων, μέχρι να έρθει η
σειρά σου για να διοριστείς, ...όποτε  προκυρηχθουν θέ-
σεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικου. Η  πλειοψηφία
των αποφοίτων αδιόριστων εκπαιδευτικών προσπαθεί
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να βρει “ιδιαίτερα” μαθήματα, δηλαδή ανασφάλιστη δου-
λειά ή στα φροντιστήρια, ως ωρομίσθια, με κακοπληρω-
μένη δουλειά. Για μια σειρά αποφοίτους βάζουν νέα εμ-
πόδια στη σχέση πτυχίου – επαγγέλματος, παράδειγμα
αποτελεί το νέο απαράδεκτο σχέδιο της παιδαγωγικής
επάρκειας για χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες των κα-
θηγητικων σχολών. Έχουν ως στόχο το πτυχίο να μην
αποτελεί μοναδική προϋπόθεση για να βρούμε εργασία
πάνω στο αντικείμενο μας και να αναζητάμε συνέχεια πι-
στοποιήσεις, μεταπτυχιακά και σεμινάρια ώστε να απο-
κτήσουμε αυτά... τα προσόντα. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Στο ΕΜΠ αυτό που αναπαράγεται πολύ
συχνά μέσα στα αμφιθέατρα από τους καθηγητές είναι ότι
αν κοπιάσεις και γίνεις ‘καλός επιστήμονας - καλή επι-
στημόνισσα’ θα καταφέρεις να ξεφύγεις από την εργα-
σιακή ζούγκλα, οι πόρτες στην αγορά εργασίας θα σου
ανοίξουν διάπλατα. Επίσης η φυγή στο εξωτερικό προ-
τείνεται από την πλειοψηφία των καθηγητών ως η βέλτι-
στη λύση. Αυτό βέβαια συμβαίνει ως λύση ανάγκης. Αλλά
και στη χώρα μας, στα εργοτάξια και τα γραφεία των επι-
χειρηματικων ομίλων στις τηλεπικοινωνίες και την πλη-
ροφορική, δουλεύουν ατέλειωτες ώρες, ακόμα και τα
Σαββατοκύριακα. Με εξαντλητικά εντατικούς ρυθμούς,
μένουν για μήνες απλήρωτες και απλήρωτοι, ενώ υπάρ-
χει τεράστια έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγείας, με
πιέσεις για μετακίνηση σε έργα εκτός Αττικής ή εκτός Ελ-
λάδας με απαράδεκτους όρους, και πάντα με το φόβο της
απόλυσης και τις νέες μειώσεις μισθών να κρέμονται
πάνω από το κεφάλι τους. 

ΔΑΝΑΗ: Άλλο τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» που λέ-
γονται από «καθέδρας» κι άλλο η πραγματική ζωή. Για
παράδειγμα η είσοδος της νέας μηχανικού στην εργασία
γίνεται με όρους τέτοιους που μπορούν να συνοψιστούν
σε μία λέξη: «μπλοκάκι». Το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
(ΔΠΥ), που αποτελεί τον κανόνα στην απασχόληση των
νέων μηχανικών, είναι η  προβιά του «εξωτερικού συ-
νεργάτη» που φορά η εργοδοσία και το κράτος στους ερ-
γαζόμενους, ώστε να γλυτώσει από άδειες, επιδόματα,
αποζημίωση απόλυσης, καθορισμένα ωράρια και πλη-
ρωμή υπερωριών, αποζημιώσεις από εργατικά «ατυχή-
ματα», κλπ. Το καθεστώς της εργασίας με ΔΠΥ έχει οδυ-
νηρές συνέπειες ιδιαίτερα στη ζωή των νέων γυναικών,
καθώς δεν δικαιούνται άδεια και επιδόματα μητρότητας,
εξετάσεις, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, κλπ. Επιπλέον,
ιδιαίτερα όσες εργάζονται σε κλάδους ανάπτυξης τεχνο-
λογίας, έρχονται αντιμέτωπες με τον τρόπο που αναπτύσ-
σεται η καινοτομία και η νέα γνώση. Για παράδειγμα στον
τομέα της έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνολογίας γίνεται
μέσα σε έναν αδυσώπητο ανταγωνισμό μεταξύ εται-
ρειών, ερευνητικών ομάδων, καθηγητών, κλπ. Έναν αν-
ταγωνισμό που «μεταφέρεται» στα πλαίσια του χώρου ερ-
γασίας. Οι ερευνητές εργάζονται σε συνθήκες που απαι-

τούν συνεχή παρακολούθηση των επιστημονικών εξελί-
ξεων και πολύ εντατική δουλειά, ώστε να προλαβαίνουν
τον «ανταγωνιστή» τους. Οι γυναίκες έρχονται αντιμέτω-
πες με νέα εμπόδια, καθώς σε αυτήν την «αρένα», η μη-
τρότητα εκ των πραγμάτων τις βγάζει εκτός μάχης του-
λάχιστον για κάποιους μήνες. 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Γνωστό παράδειγμα ο όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ
που επιβάλλει στους μισθωτούς μηχανικούς με μπλοκάκι
να δεχτούν ατομική σύμβαση με απαράδεκτους όρους:
ξένο δίκαιο, απόλυση σε περίπτωση ασθένειας για πάνω
από 15 μέρες το χρόνο ή ορισμός και πληρωμή από την
τσέπη του εργαζόμενου κάποιου αντικαταστάτη, ασφά-
λιση από τον εργαζόμενο της μελέτης του και απαίτηση
αποζημίωσης του ομίλου από τον εργαζόμενο σε περί-
πτωση που προκύψουν απαιτήσεις κάποιου πελάτη προς
τον όμιλο, κατάργηση ιατρικού απορρήτου!!!

Πώς σας φάνηκε η καμπάνια της ΟΓΕ;

ΔΕΣΠΟΙΝΑ: Οι φοιτήτριες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον με
αφορμή την καμπάνια για να γνωριστούν με την ΟΓΕ και
σίγουρα η προσπάθεια αυτή μπορεί να μετατραπεί σε ένα
ουσιαστικό βήμα για την κοινή δράση της ΟΓΕ με φοιτη-
τικούς συλλόγους που συσπειρώνονται στο ΜΑΣ για τη
διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών μας, για να μην
συμβιβαστούμε στη ζωή που μας σερβίρουν δηλαδή να
παλέψουμε οργανωμένα για μια ζωή με δικαιώματα,
χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Παρόλες τις δυσκολίες δεν πρέπει να σκε-
φτούμε ούτε στιγμή ότι οι κόποι μας και οι θυσίες που
έχουμε κάνει ως τώρα έχουνε πάει χαμένα. Ακριβώς
επειδή αγαπάμε αυτό που κάνουμε πρέπει να στραφούμε
ενάντια σε αυτούς που μπαίνουν εμπόδιο στα όνειρα
μας.Έχουμε ανάγκη να σπουδάζουμε χωρίς εμπόδια, με
σύγχρονες υποδομές και εξοπλισμό, με φοιτητική μέρι-
μνα. Με ουσιαστική στήριξη και μέτρα στους φοιτητές που
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Θέλουμε να δου-
λέψουμε στο αντικείμενο που σπουδάζουμε, από το πτυ-
χίο μας να παίρνουμε όλη την απαραίτητη γνώση για το
επάγγελμά μας, να σταματήσουμε να πληρώνουμε πιστο-
ποιήσεις και μεταπτυχιακά.

ΔΑΝΑΗ: Για όλα αυτά που αξίζουμε να ζήσουμε συναν-
τηθήκαμε με την ΟΓΕ, με τις δυνάμεις του ΜΑΣ ως φοι-
τήτριες, με το ταξικό εργατικό κίνημα ως εργαζόμενες με
ψηλά το κεφάλι στο δρόμο της οργανωμένης δράσης, για
να παλέψουμε με αισιοδοξία για τη ζωή μας, για έναν
κόσμο απαλλαγμένο απ’ την εκμετάλλευση και κατα-
πίεση, κατάλληλο για μια νέα κοπέλλα να σπουδάζει
χωρίς φραγμούς, να εργάζεται με δικαιώματα, να κάνει
οικογένεια όποτε εκείνη κι ο σύντροφος της το επιλέξουν,
να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική ζωή.
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Facebook:
Το σκάνδαλο που επιβεβαιώνει τον κανόνα 

Τ
ο Facebook και οι υπόλοιπες διαδικτυακές πλατφόρμες,
όπως το Twitter, το Instagram, τα forums κ.ά. τα λεγόμενα

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) αποκτούν ολοένα και πε-
ρισσότερους χρήστες παγκοσμίως. Το Facebook, το δημοφιλέ-
στερο όλων, ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2004 και σήμερα μετρά
πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες. Εδώ και καιρό ταλανίζεται
στη δίνη του σκανδάλου της «Cambridge Analytica» και φαίνεται
ότι  πολλοί χρήστες του μέσου δε φαίνεται να συγχωρούν τον Ζού-
κερμπεργκ (ιδρυτή, διευθύνοντα σύμβουλο και κύριο μέτοχο) για
την αξιοποίηση, από την εταιρεία «Cambridge Analytica», προ-
σωπικών πληροφοριών 87 εκατομμυρίων χρηστών του «Face-
book», με σκοπό την πολιτική και κοινωνική χειραγώγησή τους
και ειδικότερα την υποστήριξη της προεκλογικής εκστρατείας του
Τραμπ.

Η υπόθεση «Cambridge Analytica» είναι μία μικρή πτυχή του
τρόπου που αξιοποιούνται τα δεδομένα που αλιεύει το «Face-
book». Πρόσφατα το «Facebook» ζήτησε συγγνώμη από τους χρή-
στες του, γιατί καθώς μερικοί ζήτησαν να δουν τι δεδομένα έχει
αποθηκευμένα γι' αυτούς, διαπίστωσαν πως τα πρόχειρα βίντεο
που είχαν κατασκευάσει και «ανεβάσει» προ δεκαετίας, παρότι τα
είχαν διαγράψει, συνέχιζαν να βρίσκονται στους κεντρικούς υπο-
λογιστές του «Facebook». Η εταιρεία το απέδωσε σε bug (σφάλμα)
του λογισμικού... Είπε επίσης ότι θα σταματήσει να επιτρέπει σε
άλλες εταιρείες να ανεβάζουν λίστες με διευθύνσεις e-mail πε-
λατών τους και να τις διασταυρώνουν με τα στοιχεία του «Face-
book», αν δεν έχουν έγκριση για τέτοια χρήση των στοιχείων τους. 

Οι αποκαλύψεις αυτές αρχίζουν να προκαλούν θυμηδία, καθώς
είναι ολοφάνερο ότι πρόκειται μόνο για την «κορυφή του παγό-
βουνου». ‘Οτι συγκαλύπτουν τη μεγαλύτερη εικόνα: Το ίδιο το
«Facebook» και τα άλλα ΜΚΔ εκμεταλλεύονται πρώτα απ' όλους
και σε μόνιμη βάση τις πληροφορίες που σκοπίμως ή άθελά τους,
με άμεσο, αλλά κυρίως με έμμεσο τρόπο αναρτούν τα δισεκα-
τομμύρια των χρηστών τους στις σελίδες τους. Όλα αυτά τα ΜΚΔ
υποτίθεται ότι προσφέρουν επικοινωνία, νέες φιλίες και επαφές,
ψυχαγωγία. Σε πρώτο πλάνο όλα φαντάζουν εύκολα και αθώα:
“Θα δημιουργήσω ένα προφίλ και θα βρω τους φίλους μου!’’. Έτσι
ο χρήστης - κυρίως νέες, νέοι και παιδιά - εισάγει συνειδητά το
ονοματεπώνυμο και όχι κάποιο ψευδώνυμο, βιογραφικά και

προσωπικά στοιχεία, ηλικία, τόπο κατοικίας κ.ά. με σκοπό την επι-
κοινωνία. Στα «διαδικτυακά χωριά» οι χρήστες μιλούν με παλιούς
φίλους, δημιουργούν νέους, αλλά ταυτόχρονα εισάγουν πληρο-
φορίες, δεδομένα και φωτογραφίες, δηλώνουν τις προτιμήσεις
τους (κάνοντας like) ακόμα και τις πεποιθήσεις τους (πολιτικές,
θρησκευτικές, σεξουαλικές). Με δυο λόγια, προσφέρουν απλό-
χερα την προσωπικότητά τους σε όποιον επιθυμεί να την εξερευ-
νήσει και να την εκμεταλλευτεί..

Φυσικά και το συγκεκριμένο σκάνδαλο δεν μας εκπλήσσει,
αλλά πρέπει να μας προβληματίσει. Προφανώς και δεν είναι μόνο
το Facebook, αλλά όλα τα ΜΚΔ που λειτουργούν μ’ αυτόν τον
τρόπο. Οι ιστοσελίδες αυτές είναι μονοπώλια που αν και προσφέ-
ρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους - με μια και μόνο έγκυρη διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντάσσεσαι άμεσα σε αυτές!
- έχουν ομως τεράστια κέρδη από τις διαφημίσεις και τις μετα-
πωλήσεις πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις και τις συνή-
θειες των χρηστών.

Καθεμία και καθένας που συμμετέχει σε μια τέτοια ιστοσελίδα
χάνει τον έλεγχο των προσωπικών στοιχείων που περιλαμβά-
νονται σε αυτή. Η εταιρεία-πάροχος έχει δικαίωμα χρήσης όλων
αυτών των πληροφοριών και διατήρησής τους στο διηνεκές
ακόμη και μετά τη διαγραφή αυτών  από τους χρήστες!! Τα πάντα
δηλαδή καταγράφονται και φυλάσσονται ώστε ανά πάσα στιγμή
να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να επεξεργαστούν από
οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο (κυβερνήσεις, κρατικές υπηρεσίες,
επιχειρήσεις).

Είναι σημαντικό να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα που μας δίνει
η τεχνολογική εξέλιξη, αλλά το ίδιο σημαντικό είναι να προφυ-
λασσόμαστε από τους κινδύνους που κρύβουν διάφορες “ευκο-
λίες” και «δωρεάν» παρόμοιες υπηρεσίες.

Πριν αποκτήσουμε πρόσβαση σε κάποιο από τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, θα ήταν καλύτερο να αναρωτηθούμε αν θέ-
λουμε να αποκτήσουν εκείνα πρόσβαση στην προσωπικότητά
μας. Να αφήσουμε τα μονοπώλια και τις κρατικές υπηρεσίες να
ξεπουλούν και να ελέγχουν τη ζωή μας ή να επιλέξουμε μια
ασφαλέστερη και ουσιαστικότερη επικοινωνία, μια άμεση επαφή
με τους συναδέλφους, τους συμφοιτητές, τους φίλους, τους συ-
ναγωνιστές και τις συναγωνιστριες μας...

Αμαλία Καραδήμα

Ομάδα Τεχνικών
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Έργα & Ημέρες... της Κυβέρνησης

Tο πολυδιαφημισμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης

σχετικά με την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευ-

ρώπης για την «Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά

των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας», γνωστή και ως

Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, βρέθηκε στην επικαιρότητα

στη διάρκεια του Μάρτη. Προγραμματίζοντας την πρώτη συζή-

τηση στην αρμόδια Επιτροπή ανήμερα της 8ης Μάρτη και ολο-

κληρώνοντας την ψήφισή του στην Ολομέλεια στις 30 Μάρτη, η

κυβέρνηση προσπάθησε να «ξεπλύνει» την πολιτική της, με την

οποία τσακίζει τα δικαιώματα των γυναικών, στην «κολυμπή-

θρα» του υποτιθέμενου ενδιαφέροντός της για την αντιμετώπιση

του φαινομένου της βίας. Η ΟΓΕ με την τοποθέτησή της κατά

την ακρόαση των φορέων στην συνεδρίαση των Επιτροπών της

Βουλής, στις 13 Μάρτη, ανέδειξε τις διαστάσεις του προβλήμα-

τος της βίας, συμπεριλαμβάνοντας τις μορφές και εκφράσεις

του φαινομένου τις οποίες η κυβέρνηση προσπάθησε να παρα-

βλέψει, αλλά και τις διεκδικήσεις της ΟΓΕ για μέτρα που μπο-

ρούν ουσιαστικά να συμβάλουν στην καταπολέμηση της βίας

κατά των γυναικών. Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της προ-

έδρου της ΟΓΕ, Χριστίνας Σκαλούμπακα, στη συνεδρίαση των

Επιτροπών της Βουλής.

«Σ
υζητάμε σήμερα για τη Σύμβαση της
Κωνσταντινούπολης, ένα κείμενο πο-

λυδιαφημισμένο και προβαλλόμενο εδώ και
αρκετό καιρό ως η λύση προκειμένου να εξα-
λειφθεί η βία κατά των γυναικών. Αυτό που
εμείς αμφισβητούμε και θέτουμε και προς την
Επιτροπή, αλλά κυρίως προς τις γυναίκες του
καθημερινού μόχθου στις οποίες απευθυνό-
μαστε, είναι αν μπορεί η κύρωση αυτής της
Σύμβασης να συμβάλει ουσιαστικά στην υπό-
θεση της γυναικείας ισοτιμίας. Απ' ότι φαίνεται
μάλλον χρησιμοποιείται από την κυβέρνηση
για να ξεπλύνει την πολιτική της που διαιωνί-
ζει τη γυναικεία ανισοτιμία.Η ελληνική κυβέρ-
νηση αξιοποιεί την υπογραφή και την κύρωση
της Σύμβασης ως προσωπείο, πίσω από το
οποίο επιδιώκει να εμφανιστεί ως «υπερα-
σπιστής» των δικαιωμάτων των γυναικών. Το
ίδιο κάνουν και τα κόμματα που στηρίζουν την
πολιτική της ΕΕ.

Το κείμενο της Σύμβασης έχει χαρακτήρα
καταρχήν διακηρυκτικό. Για να είμαστε ακρι-
βείς περιλαμβάνει και μια σειρά από θετικά
στοιχεία και πλευρές, χωρίς όμως καμία εγ-
γύηση για την εφαρμογή τους στην πράξη.

Πίσω από το «δέντρο» της Σύμβασης κρύβεται το «δάσος» της
πολύμορφης βίας σε βάρος των γυναικών
Οι μορφές βίας που αναγνωρίζονται στο προοίμιο της Σύμβασης
είναι η ενδοοικογενειακή, η σεξουαλική παρενόχληση, ο βια-
σμός, ο εξαναγκαστικός γάμος, ο ακρωτηριασμός των γεννητι-
κών οργάνων. Προβάλλοντας επιλεκτικά κάποιες μορφές βίας,
φωτίζετε το «δέντρο» για να κρύψετε το δάσος της πολύμορφης
βίας σε βάρος των γυναικών. Όποια προσπάθεια και να κάνετε
δεν μπορείτε να κρύψετε τον εφιάλτη της εργοδοτικής βίας και
τρομοκρατίας που βιώνουν οι γυναίκες. Και γι' αυτήν τη βία δε
λέτε κουβέντα. Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη αναφορά στη
σύμβαση. Είναι η βία της ανεργίας και των ευέλικτων εργασια-
κών σχέσεων . Είναι η βία να εργάζεσαι χωρίς εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, με τους
μισθούς πείνας που δε φτάνουν να καλύψουν ούτε τις στοιχει-
ώδεις ανάγκες τις δικές σου και της οικογένειάς σου. Είναι η βία
του να μην έχεις αργία ούτε μια Κυριακή για να την αφιερώσεις
στην οικογένειά σου και στα ενδιαφέροντά σου. Είναι η βία που
στέλνει τη μητρότητα στο απόσπασμα γιατί θεωρείται κόστος για
την εργοδοσία και το κράτος. Είναι η βία που δίνει αέρα στα πανιά
των εργοδοτών για να απολύουν εγκύους με το αντεργατικό νο-

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Η νομοθετική της κύρωση δεν δίνει άλλοθι
στην πολιτική που διαιωνίζει την ανισοτιμία
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μικό οπλοστάσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων που διατη-
ρεί η σημερινή κυβέρνηση,όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις
εργαζόμενες «με μπλοκάκι» που εργάζονται χωρίς εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα ή στις εργαζόμενες με συμβάσεις
ορισμένου χρόνου. Είναι η βία του κράτους που αφήνει άνεργες
τις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς αν μείνουν έγκυες και έχουν
«επαπειλούμενη εγκυμοσύνη». Είναι η βία που θεωρεί την προ-
στασία των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ ατομική υπό-
θεση των γυναικών και μάλιστα ακριβοπληρωμένη. Είναι η βία
που βάζει στον πάγο το δικαίωμα των εργαζόμενων γυναικών
στη συνδικαλιστική δράση και στην απεργία.

Χωρίς την εξάλειψη αυτής της βίας δεν θα υπάρξουν ποτέ οι
προϋποθέσεις για να εξαλειφθεί και η ενδοοικογενειακή βία. Η
κύρωση της Σύμβασης, παρά τα όποια θετικά στοιχεία περιλαμ-
βάνει, δεν έχει ούτε μια πρόβλεψη για να μπορέσει μια γυναίκα
να αντιμετωπίσει την ανασφάλεια της ανεργίας, της φτώχειας,
για να σταθεί στα πόδια της, χωρίς να αναγκάζεται να παραμείνει
στα δεσμά μιας βίαιης οικογενειακής ή διαπροσωπικής σχέσης,
αφού δεν της εξασφαλίζει τους όρους της κοινωνικής και οικο-
νομικής της ανεξαρτησίας.

Υποκριτικό ενδιαφέρον
Αντίθετα, η κυβέρνηση και για το 2018 συνεχίζει την περικοπή
της κρατικής χρηματοδότησης σε κοινωνικές υπηρεσίες και
υποδομές Υγείας και Πρόνοιας, ενώ επικαλούμενη την «ισότητα
των φύλων» προωθεί τις πιο αντιδραστικές ρυθμίσεις που κα-
θιστούν τις γυναίκες εργαζόμενες τα μεγαλύτερα θύματα εκμε-
τάλλευσης που αυξάνουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών
ομίλων.

Τι άλλο παρά υποκρισία είναι να μιλούν για εξάλειψη της βίας
οι ίδιοι που έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την πολιτική
αυτή. Την ίδια στιγμή δεν γίνεται καμία αναφορά στον απαράδε-
κτο νόμο που κατοχυρώνει την πορνεία ως επάγγελμα, νόμο
που ψήφισε το 1999 το ΠΑΣΟΚ και διατήρησε η ΝΔ όταν με τη
σειρά της αναδείχθηκε κυβέρνηση.

Αντίστοιχα, υποκρισία είναι να υλοποιεί η κυβέρνηση «προ-
γράμματα καταπολέμησης της βίας για τις γυναίκες πρόσφυγες»,
ενώ εμπλέκεται ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ που σπέρνουν τον πόλεμο και την προσφυγιά
και διώχνουν εκατομμύρια γυναίκες από τις πατρίδες τους, αφή-
νοντάς τες βορά στα κυκλώματα του σωματεμπορίας και του
τράφικινγκ. Βία είναι ο εγκλωβισμός χιλιάδων γυναικών προ-
σφύγων στη χώρα μας που δεν μπορούν να ενωθούν με τις οι-
κογένειές τους, με τα παιδιά τους που βρίσκονται σε χώρες της
Κεντρικής Ευρώπης.

Φαινόμενο που συνοδεύει τις εκμεταλλευτικές κοινωνίες
Η σύμβαση προβάλει τη φυλετική καταπίεση ως την αιτία της
γυναικείας ανισοτιμίας. Συγκεκριμένα αναγνωρίζεται ότι «η δο-
μική φύση της βίας κατά των γυναικών είναι η βία η βασιζόμενη
στο φύλο» και ότι «η βία κατά των γυναικών συνιστά εκδήλωση
των ιστορικά άνισων σχέσεων ισχύος μεταξύ των γυναικών και
των ανδρών, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε επικυριαρχία και δια-
κρίσεις κατά των γυναικών από τους άνδρες και στην παρακώ-
λυση της πλήρους προόδου των γυναικών ».

Τελικά, προβάλλεται αντεστραμμένη η πραγματικότητα. Γιατί
δεν είναι η βία αυτή που γεννά τις διακρίσεις κατά των γυναικών
και την υποδεέστερη θέση τους, αλλά η βία εμφανίζεται πάνω
στο έδαφος των εκμεταλλευτικών σχέσεων, ως απόρροια της
συνείδησης και των αντιλήψεων που αυτές οι εκμεταλλευτικές
σχέσεις δημιουργούν και των προτύπων που καλλιεργούν και
αναπαράγουν. Γι αυτό και η βία είναι ένα φαινόμενο που συν-
δέεται άρρηκτα με τις εκμεταλλευτικές κοινωνίες. Ο ανταγωνι-
σμός, ο ατομικός τρόπος ζωής, οι αναχρονιστικές απόψεις για
τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία αγκαλιάζουν και τις σχέσεις
μεταξύ των δύο φύλων. Και αυτό εκφράζεται στη βία κατά των
γυναικών».

Τα αιτήματα
και οι διεκδικήσεις της ΟΓΕ

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, το ριζοσπαστικό γυ-

ναικείο κίνημα, απαιτεί από την κυβέρνηση μέτρα που

ουσιαστικά μπορούν να συμβάλλουν στην εξάλειψη της

βίας κατά των γυναικών:

• Μέτρα στήριξης των άνεργων γυναικών, των γυ-

ναικών από μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες,

μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς,

κατοχυρωμένους από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,

πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να

μπορέσουν οι γυναίκες να σταθούν με αξιοπρέπεια στα

πόδια τους και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Επί-

δομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

• Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό

για τη λειτουργία των κρατικών κοινωνικών υπηρε-

σιών και υποδομών για την πρόληψη του φαινομένου

της βίας κατά των γυναικών και για τη στήριξη των κα-

κοποιημένων γυναικών (ξενώνες, τηλεφωνικές γραμ-

μές κ.α.), με την άμεση και πλήρη στελέχωσή τους από

εξειδικευμένο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή ερ-

γασία χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ.

Σήμερα που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες δεν μας

αρκεί να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα των ευρω-

παϊκών προγραμμάτων για ολιγοήμερη φιλοξενία

στους ξενώνες και μετά μες στη μιζέρια της «φιλό-

πτωχης αλληλεγγύης», αντί να διεκδικήσουμε δου-

λειά με δικαιώματα, αξιοπρεπή μισθό, προνοιακές

παροχές.

Βγαίνουμε μπροστά στον αγώνα για μια ζωή

χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, για μια κοινω-

νία στα πλαίσια της οποίας θα διαμορφωθούν οι

προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση της βίας κατά

των γυναικών, για μια κοινωνία που οι σχέσεις με-

ταξύ των ανθρώπων, οι σχέσεις μεταξύ των δύο

φύλων θα βασίζονται στις αξίες της αλληλεγγύης,

της συντροφικότητας, της ισοτιμίας!
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Έργα & Ημέρες... της Κυβέρνησης

Η
«Ισόρροπη συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων»
ήταν το θέμα που συζητήθηκε στην «Ειδική μόνιμη επι-

τροπή ισότητας, νεολαίας και δικαιωμάτων του ανθρώπου» της
Βουλής στις  27 Φεβρουαρίου. Εκεί καλέστηκε και η  ΟΓΕ μαζί
με άλλους φορείς για να εκφράσουν τις απόψεις τους στο  θέμα.
Η Αθηνά Λαζαρίδου, εκ μέρους του προεδρείου της ΟΓΕ τόνισε
ότι «οι αποφάσεις των κυβερνήσεων, της ΕΕ, για τη στήριξη των
επιχειρηματικών κολοσσών, βλάπτουν σοβαρά τα δικαιώματα
των γυναικών. Όχι μόνο δεν μπορούν να διευκολύνουν, αλλά
αντίθετα συνεχώς χειροτερεύουν την καθημερινή ζωή της πλει-
οψηφίας των γυναικών». Και συνέχισε:

«...Γιατί όμως υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία; Για να κατα-
νοηθεί το έδαφος του προβληματισμού, χρειάζεται να σταθεί κά-
ποια ή κάποιος στο περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών των θε-
σμών. Έχουν φιλολαϊκό ή αντιδραστικό, αντιλαϊκό χαρακτήρα;
Ανοίγουν δρόμους για να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλές διακρί-
σεις των μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων γυναικών, των αγρο-
τισσών, των άνεργων και νέων γυναικών; Ή αντίθετα διαιωνί-
ζουν την ανισοτιμία της γυναίκας, με «σύγχρονο περίβλημα»; 

Την απάντηση τη δίνουν δεκάδες εργαζόμενες μητέρες που
απολύονται μετά την άδεια μητρότητας, χιλιάδες νέες γυναίκες
που εκβιάζονται να υπογράψουν δήλωση ότι δε θα δημιουργή-
σουν οικογένεια ως προϋπόθεση για να προσληφθούν, η πρω-
τιά των γυναικών στην ανεργία, στις ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Ο λόγος είναι ότι η μητρότητα είναι «κόστος» για την εργοδοσία
και το κράτος.

Το πρόσφατο παράδειγμα με την απόφαση του Ευρωδικαστη-
ρίου που δικαιώνει την απόλυση εγκύου από την ισπανική επι-
χείρηση “Bankia”, το επιβεβαιώνει με τον πιο ωμό τρόπο.

Τις αποφάσεις, λοιπόν, των «θεσμών» διέπουν οι νόμοι λει-
τουργίας της οικονομίας και της κοινωνίας, που δεν αλλάζουν
από ποσοστώσεις με βάση το φύλο. Στο επίκεντρο έχουν  το μέ-
γιστο κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων, που αξιοποιούν τις
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών για να μειώνουν μισθούς,
να εντείνουν την εργασιακή εκμετάλλευση. Πυρήνας αυτών των
αποφάσεων είναι η στήριξη της σύγχρονης βαρβαρότητας της
ανεργίας, της ανασφάλειας, της εξαθλίωσης, της εκμετάλλευσης
και καταπίεσης, των ιμπεριαλιστικών πολέμων και της προσφυ-
γιάς, των τεράστιων ανταγωνισμών μεταξύ επιχειρηματικών κο-

λοσσών και  ιμπεριαλιστικών συμμαχιών. 
Είναι προφανές, πως ούτε ο χαρακτήρας ούτε η στρατηγική,

για παράδειγμα,της ΕΕ, μπορεί να μεταβληθεί με την ανάδειξη
περισσότερων γυναικών στα όργανά της.

Εξάλλου, γυναίκες όπως η Θάτσερ, η Λαγκάρντ, η Μέρκελ, η
Κλίντον και άλλες, που όχι μόνο συμμετείχαν και συμμετέχουν
στα λεγόμενα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων, αλλά βρίσκονταν
στην ηγεσία τους, στήριξαν αντιλαϊκές αποφάσεις, όπως την κα-
τάργηση της μόνιμης εργασίας, την αύξηση των ορίων ηλικίας
για τη συνταξιοδότηση των γυναικών, τις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις.

Συνεπώς, οι αποφάσεις των κυβερνήσεων, της ΕΕ, για τη
στήριξη των επιχειρηματικών κολοσσών, «βλάπτουν» σοβαρά
τα δικαιώματα των γυναικών. Όχι μόνο δεν μπορούν να διευ-
κολύνουν, αλλά αντίθετα συνεχώς χειροτερεύουν την καθημε-
ρινή ζωή της πλειοψηφίας των γυναικών. 

Κατά την άποψή μας, η δέσμευση για συγκεκριμένη ποσοστι-
αία συμμετοχή των γυναικών δεν εξασφαλίζει ούτε τυπικά, την
προϋπόθεση για τη συμμετοχή και ανάδειξη των γυναικών από
τις εργατικές, λαϊκές οικογένειες στη σύνθεση για παράδειγμα
του ελληνικού κοινοβουλίου.

Πώς να εξασφαλίσει χρόνο μια μισθωτή, μια ελευθεροεπαγ-
γελματίας, μια αγρότισσα, που έχει σμπαραλιαστεί η οικογενει-
ακή και προσωπική της ζωή, με το σύγχρονο αντιλαϊκό οπλο-
στάσιο, με τα ευέλικτα και σπαστά ωράρια, με τις ελαστικές και
ευέλικτες μορφές απασχόλησης, που δεν της αφήνουν καθόλου
ελεύθερο χρόνο; 

Η συζήτηση για την ισόρροπη συμμετοχή στα Κέντρα Λήψης

Ισόρροπη συμμετοχή
στα κέντρα λήψης αποφάσεων
Tο ζήτημα της «ισόρροπης», όπως χαρακτηρίζεται, συμμετοχής των

γυναικών στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων (ΚΛΑ), δηλαδή της ανάδειξης

των γυναικών στα όργανα της κρατικής εξουσίας, αλλά και στη

διοίκηση των επιχειρηματικών ομίλων, βρίσκεται συνεχώς στο

επίκεντρο της προσοχής όλων των κυβερνήσεων, της ΕΕ αλλά και

άλλων ιμπεριαλιστικών οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ.
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Αποφάσεων άραγε αφορά την ανατροπή των αντεργατικών
νόμων, της εργασιακής ζούγκλας, της ζωής με υποχρεώσεις
και χωρίς δικαιώματα για τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου; 

Φυσικά και όχι.
Μάλιστα στο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα 2016-

2020» που έχει εκπονήσει η ΓΓΙΦ αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«...η ισόρροπη κατά φύλο συμμετοχή στην εξουσία ... συνιστά
το μέσο που μπορεί να καταστήσει εφικτή την ισότητα ... είναι
αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να λαμβάνονται υπόψιν τα
ιδιαίτερα συμφέροντα των γυναικών». 

Ποια είναι τα ιδιαίτερα συμφέροντα των γυναικών; Μήπως
αναφέρεται τις ιδιαίτερες κοινωνικές ανάγκες της γυναίκας και
την κρατική ευθύνη για την κοινωνική προστασία της μητρότη-
τας, του γυναικείου οργανισμού; Προφανώς όχι. Γιατί αυτές οι
ανάγκες έχουν ισοπεδωθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια με τον
αντιλαϊκό οδοστρωτήρα των μνημονίων, των αλλεπάλληλων
χτυπημάτων στα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά δικαιώ-
ματα, γυναικών και ανδρών. 

Γιατί ό,τι έπρεπε να αποτελεί κοινωνική υπόθεση, όπως η
στήριξη της οικογένειας, ακόμα και οι συνθήκες υγείας και
ασφάλειας στους χώρους εργασίας, αποτελεί ατομική- οικογε-
νειακή ευθύνη στη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία.

Άρα, το υπόβαθρο είναι άλλο, επικίνδυνο για την κοινή πάλη
ανδρών και γυναικών με βάση τα εργατικά, λαϊκά συμφέροντα.
Επιδίωξη είναι οι γυναίκες να βλέπουμε ως αντίπαλο το συνά-
δελφο, το σύζυγο, τον αδελφό, το συναγωνιστή μας, και όχι το
σύστημα που γεννά την ανισοτιμία μας. 

Επιδίωξη είναι να κρυφτεί η πραγματική αιτία της ανισό-
τητας των γυναικών, που βρίσκεται στη διαίρεση της κοινωνίας
σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Παρουσιάζεται ως
κυρίαρχη αιτία τις κοινωνικές αντιλήψεις και στερεότυπα για
το ρόλο της γυναίκας, που επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Παρου-
σιάζεται το αποτέλεσμα ως αιτία του προβλήματος. 

Η συζήτηση για την άνοδο της συμμετοχής των γυναικών στα
Κέντρα Λήψης Αποφάσεων, κατά τη γνώμη μας, έχει στόχευση.
Να διαμορφωθεί μια ελίτ γυναικών, που θα στηρίζει ενεργητικά
το σημερινό ματωμένο δρόμο ανάπτυξης, αξιοποιώντας όπως
λέτε ορισμένες ικανότητες της γυναίκας που αναπτύσσονται
μέσα από τους πολλαπλούς ρόλους της. 

Ταυτόχρονα, αξιοποιείται ως όπλο στη χειραγώγηση των ερ-
γαζόμενων και άνεργων γυναικών, ιδιαίτερα των μισθωτών
επιστημόνων, ώστε να στοιχίζονται πίσω από τα πρότυπα τέ-
τοιων γυναικών, που αντικειμενικά εχθρεύονται τα εργατικά,
λαϊκά συμφέροντα.

Άλλωστε, σε αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχει ούτε μια ανα-
φορά στη συμμετοχή των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια
των εργατικών σωματείων, των ενώσεων ελευθεροεπαγγελ-
ματιών, αυτοαπασχολούμενων, των αγροτικών συλλόγων, των
φοιτητικών συλλόγων. 

Αλλά και όταν γίνεται επίκληση στη χαμηλή συμμετοχή γυ-
ναικών στο συνδικαλιστικό κίνημα, αποκτά αντιδραστικό πε-
ριεχόμενο. Για παράδειγμα, σε πρόσφατη απόφαση της ΕΕ γί-
νεται σύσταση για ποσόστωση στην αντιπροσώπευση των γυ-
ναικών στις ενώσεις προσώπων. Τις ενώσεις, δηλαδή, που
στήνουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι για να μειώσουν μισθούς, να

επιτεθούν σε εργασιακές σχέσεις, διασπώντας την κοινή πάλη
των εργαζομένων του κλάδου για την υπογραφή Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας στο ύψος των σύγχρονων κοινωνικών
αναγκών.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, με τους γυναικείους συλ-
λόγους και ομάδες σε όλη την Ελλάδα, παλεύει για την ισότιμη
συμμετοχή των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή,
για τη χειραφέτηση της γυναίκας από κάθε οικονομικό και κοι-
νωνικό καταναγκασμό. Ενδιαφερόμαστε για την άνοδο της
συμμετοχής των εργαζόμενων και άνεργων γυναικών, των
αυταπασχολούμενων, των αγροτισσών, των φοιτητριών στην
κοινωνική και πολιτική ζωή, καθώς και στη δράση ριζοσπα-
στικού γυναικείου κινήματος, γενικότερα του εργατικού λαϊκού
κινήματος. 

Εμπνεόμαστε από τους ιστορικούς αγώνες των εργαζόμε-
νων γυναικών, από το σύγχρονο μήνυμα του αγώνα των εργα-
τριών το 1857 στη Ν. Υόρκη, που αναμετρήθηκαν με τους ερ-
γοστασιάρχες, με την αστυνομία παλεύοντας για ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας. 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις εργαζόμενες που στις
σημερινές συνθήκες σηκώνουν το ανάστημά τους απέναντι
στην εργοδοτική επιθετικότητα, όπως οι υγειονομικοί, οι εργα-
ζόμενες στα Τηλεφωνικά Κέντρα, οι απολυμένες  εμπορουπάλ-
ληλοι στα Γιάννενα που δέχτηκαν την επίθεση εργοδοσίας,
ΜΑΤ, δικαστικών αρχών. 

Καλούμε τις γυναίκες να συμμετέχουν στην οργανωμένη,
συλλογική, αγωνιστική διεκδίκηση, με πυξίδα τα σύγχρονα δι-
καιώματα της γυναίκας στην εργασία, στην κοινωνική προστα-
σία της μητρότητας, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθε-
ρου χρόνου. Σε σύγκρουση με αυτούς που μας τα στερούν: ΕΕ,
κυβερνήσεις, επιχειρηματικοί όμιλοι. 

Αντιπαλεύουμε αναχρονιστικές, αντιδραστικές απόψεις για
την κοινωνική θέση της γυναίκας, που αναπαράγονται και με
τη μορφή θρησκευτικών, εθνικιστικών δογμάτων. Αλλά και τις
δήθεν σύγχρονες αντιλήψεις υποτίθεται για την «ισότητα των
γυναικών» που ωθούν τη σκέψη και τη δράση ιδιαίτερα της
νέας γυναίκας στον ατομισμό, στον ατομικό δρόμο λύσης των
αδιεξόδων. 

Όλα αυτά, μαζί με τις συνθήκες εργασίας και ζωής, αποτε-
λούν εμπόδια στην πραγματική χειραφέτηση της γυναίκας, στη
συμμετοχή της  στα όργανα του εργατικού, λαϊκού κινήματος,
στον αγώνα... για μια ζωή χωρίς ανεργία, εργασιακή ανασφά-
λεια, εξαθλίωση, πορνεία, trafficking, πολέμους, προσφυγιά,
εργοδοτική και κρατική βία σε βάρος της γυναίκας, του παιδιού.
Για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.»

Η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες να
συμμετέχουν στην οργανωμένη,
συλλογική, αγωνιστική
διεκδίκηση, με πυξίδα τα
σύγχρονα δικαιώματα τους
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Σ
τη φάση της δημόσιας διαβούλευσης που όμως σύντομα
θα πάρει το δρόμο προς κατάθεση στη Βουλή βρίσκεται το

νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο για «την ου-
σιαστική ισότητα των δυο φύλων». Το περιεχόμενο των άρ-
θρων του σχεδίου νόμου περιλαμβάνει συνταγές από «ίση με-
ταχείριση» και «ίσες ευκαιρίες» για τα δυο φύλα, «εναρμόνιση
ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», «ενσω-
μάτωση της διάστασης του φύλου» στις δημόσιες πολιτικές,
«κοινωνικό διάλογο» για την εξάλειψη διακρίσεων και ανισο-
τήτων στην εργασία, «επιβράβευση» των επιχειρήσεων που...
προωθούν την «ισότητα». 

Κάτω από τον τίτλο της «προώθησης της ουσιαστικής ισότητας
των φύλων και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας» το νο-
μοσχέδιο επιδιώκει να παρουσιάσει την αντιλαϊκή πολιτική στο-
λισμένη με «περιτύλιγμα» ισότητας. Με αντίστοιχες τυμπανο-
κρουσίες προαναγγέλλει εδώ και μήνες τη νομοθετική της
πρωτοβουλία και η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
(ΓΓΙΦ), που προσπαθεί να κάνει το μαύρο-άσπρο και να μας
πείσει για την «ευαίσθητη πλευρά» της κυβέρνησης. 

Από το σύνολο του νομοσχεδίου, ξεχωρίζουμε ορισμένες

πλευρές και άρθρα χαρακτηριστικά για το περιεχόμενο που
δίνει η κυβέρνηση στην «ουσιαστική ισότητα»:

«Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου»
σε κάθε πτυχή της αντιλαϊκής πολιτικής
Το νομοσχέδιο βαδίζει στα χνάρια που έχει χαράξει η ΕΕ με τη
στρατηγική της για τη λεγόμενη «ενσωμάτωση της διάστασης
του φύλου» (gender mainstreaming) στις πολιτικές της. Στην
κατεύθυνση αυτή, προβλέπει (άρθρο 5) την υποχρέωση κάθε
υπουργείου να παρουσιάζει «δράσεις, μέτρα και προγράμματα»
με περιεχόμενο σχετικό με την «ισότητα». Τέτοια μέτρα είναι να
«υιοθετεί ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες» για την «αξιολό-
γηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα σχετικά
μέτρα και στις ασκούμενες πολιτικές», να συμπεριλαμβάνει
«έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων με βάση το φύλο» σε
κάθε σχέδιο νόμου, να αναρτά «Έκθεση Προόδου για τα θέματα
εξάλειψης των διακρίσεων με βάση το φύλο» σε ετήσια βάση
στον ιστότοπό του. Αντίστοιχες προβλέψεις γίνονται και όσον
αφορά στην κατάρτιση των δημόσιων προϋπολογισμών, δη-
λαδή των προϋπολογισμών υπουργείων, δημόσιων επιχειρή-
σεων και οργανισμών.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ»

Αντιλαϊκή πολιτική
με ολίγη από «ισότητα»…

Ευτυχία Χαϊντούτη 

Μέλος ΔΣ της ΟΓΕ
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Η ενσωμάτωση, όμως, της οπτικής του φύλου σε κάθε
πλευρά της κυβερνητικής πολιτικής δεν αλλάζει την αντιλαϊκή
της κατεύθυνση. Δεν γίνεται η πολιτική αυτή πιο «φιλική» για
τις εργαζόμενες και τις άνεργες γυναίκες, που τα σύγχρονα
δικαιώματά τους στην εργασία, στην κοινωνική προστασία της
μητρότητας, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής τους ζωής, συν-
θλίβονται καθημερινά λόγω του ανταγωνισμού των επιχειρή-
σεων, στο όνομα της «δίκαιης ανάπτυξης» και της «γεωστρα-
τηγικής αναβάθμισης» της Ελλάδας.

Εξάλλου, η πείρα των εργαζομένων γυναικών έχει δείξει
πως οι αρχές της «ίσης μεταχείρισης» και των «ίσων ευκαι-
ριών», που ακολουθούν πιστά ΕΕ και κυβερνήσεις, λειτουρ-
γούν στην πράξη ως οδοστρωτήρας και ισοπεδώνουν τα δι-
καιώματα όλων των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο όνομα της «ίσης μεταχείρισης»
έχουν παρθεί μια σειρά από αντιδραστικά μέτρα, όπως η εξί-
σωση προς τα πάνω των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αν-
δρών και γυναικών και η άρση της απαγόρευσης της νυχτε-
ρινής εργασίας στη βιομηχανία για τις γυναίκες.

«Κοινωνικός διάλογος» στο έδαφος της επίθεσης
σε μισθούς και δικαιώματα
Την τιμητική του στο νομοσχέδιο έχει ο «κοινωνικός διάλο-
γος», στον οποίο αφιερώνεται ένα ξεχωριστό άρθρο. «Το κρά-
τος προωθεί τον κοινωνικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών
εταίρων για την πραγμάτωση της ουσιαστικής Ισότητας των
Φύλων στην εργασία», αναφέρει συγκεκριμένα το άρθρο 17.

Προσθέτει πως «ενθαρρύνει τη σύναψη της Εθνικής Γενι-
κής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και λοιπών Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας», ενώ επισημαίνει πως οι Συμβάσεις
πρέπει να συμπεριλαμβάνουν «το στόχο της εξάλειψης των
ανισοτήτων και διακρίσεων με βάση το φύλο, ιδίως σε θέματα
όρων εργασίας και αμοιβών, καθώς και εναρμόνισης της
ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των ερ-
γαζόμενων γυναικών και ανδρών».

Τα αποτελέσματα του «διαλόγου» και των «διαπραγματεύ-
σεων» ανάμεσα στους «κοινωνικούς εταίρους» για τις εργα-
ζόμενες και τα δικαιώματά τους επιβεβαιώθηκαν για μια
ακόμα φορά πριν από λίγες μέρες, με την υπογραφή μιας
ακόμα ΕΓΣΣΕ από τους εργοδοτικούς φορείς και τη συνδικα-
λιστική πλειοψηφία της ΓΣΕΕ, που ανανεώνει τους άθλιους
κατώτερους μισθούς (586 ευρώ και 511 ευρώ μεικτά).

Οι επιπτώσεις, όμως, της επίθεσης κυβέρνησης και εργο-
δοτών στις Συλλογικές Συμβάσεις δεν αφορούν μόνο τους μι-
σθούς και τα μεροκάματα, ούτε περιορίζεται στην ΕΓΣΣΕ,
όπως δείχνουν τα παραδείγματα μιας σειράς κλάδων. Ανά-
μεσα στις πρόσφατα αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου Εργασίας επιχειρησιακές Συμβάσεις, βρίσκονται του-
λάχιστον οχτώ Συμβάσεις - καρμπόν που επιβλήθηκαν στους
εργαζόμενους από την εργοδοσία ξενοδοχειακών μονάδων
σε Ρόδο και Κω. Οι Συμβάσεις προβλέπουν δουλειά για έξι
μέρες τη βδομάδα, στις οποίες το 40ωρο «κατανέμεται κάθε
φορά ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης», όπως ανα-
φέρουν με πανομοιότυπο τρόπο, αλλά και δυνατότητα της ερ-

γοδοσίας να απασχολήσει το προσωπικό και την έβδομη μέρα
της βδομάδας, «εφόσον παρίσταται ανάγκη λόγω φόρτου ερ-
γασίας». Το ξεζούμισμα χιλιάδων ξενοδοχοϋπαλλήλων, ανά-
μεσά τους και πολλών γυναικών, με έξι και επτά μέρες δου-
λειά τη βδομάδα κατά τους μήνες της τουριστικής σεζόν, πήρε
τη μορφή Σύμβασης με την προσφιλή στις επιχειρήσεις πα-
τέντα των «Ενώσεων Προσώπων».

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση διατηρεί σε ισχύ τις «Ενώ-
σεις Προσώπων» δίνοντας τη δυνατότητα να παίρνουν τη
μορφή Συμβάσεων οι εργοδοτικές αξιώσεις για μισθούς - ψί-
χουλα, δουλειά χωρίς ωράριο και ρεπό, προσπαθεί να ρίξει
στάχτη στα μάτια των γυναικών. Έτσι, η ΓΓΙΦ αναλαμβάνει το
ρόλο της γυναικείας φωνής στην κυβερνητική χορωδία και
τους ύμνους στη «δίκαιη ανάπτυξη», προσθέτοντας δίπλα στην
«έξοδο από τα μνημόνια», που διαφημίζουν η κυβέρνηση και
οι υπουργοί της, την «εξάλειψη των ανισοτήτων και διακρί-
σεων» μέσα από τον «κοινωνικό διάλογο».

«Σήματα Ισότητας» για τους «καλούς εργοδότες»
Εξάλλου, με βάση το εν λόγω νομοσχέδιο, οι επιχειρήσεις
αναγορεύονται λίγο - πολύ σε «θεματοφύλακες» της «ισότη-
τας» των φύλων. «Η εργοδότρια - ο εργοδότης λαμβάνει μέ-
ριμνα για την εξάλειψη παραγόντων που ευνοούν τις διακρί-
σεις λόγω φύλου στο εργασιακό περιβάλλον», αναφέρει το
άρθρο 16, το οποίο επίσης προβλέπει την «υλοποίηση Σχε-
δίων Ισότητας» και «δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
με σκοπό την προώθηση της Ισότητας των Φύλων» από τις
επιχειρήσεις.

Για τη συμβολή τους αυτή, μάλιστα, η ΓΓΙΦ θα «επιβρα-
βεύει» τις επιχειρήσεις με τη χορήγηση «Σήματος Ισότητας».
Η «επιβράβευση» των επιχειρήσεων θα γίνεται με βάση κρι-
τήρια, όπως η «ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία», η ισόρ-
ροπη συμμετοχή στις διευθυντικές θέσεις, η «μη σεξιστική
διαφήμιση» αλλά και η «τήρηση της εργατικής νομοθεσίας
σχετικά με την προστασία της μητρότητας»!

Μόνο που η επιβράβευση των επιχειρήσεων για την τήρηση
της όποιας νομοθεσίας υπάρχει σήμερα για να προστατεύει
τη μητρότητα, είναι πέρα για πέρα προκλητική για τις εργαζό-
μενες που αντιμετωπίζουν την εργασιακή ζούγκλα, τις απο-
λύσεις νέων μητέρων, ακόμα και εγκύων, την εξάπλωση των
«ευέλικτων» εργασιακών σχέσεων και της μερικής απασχό-
λησης, την ανυπαρξία μέτρων για την προστασία του γυναι-
κείου οργανισμού στους χώρους δουλειάς.

Οι εργαζόμενες δεν χρειάζονται «ίσες ευκαιρίες» στην
ανεργία και στην «ευέλικτη» εργασία, στο μισθό και στη σύν-
ταξη πείνας, ούτε «ισότητα» κομμένη και ραμμένη στα πρό-
τυπα της «εταιρικής υπευθυνότητας» των επιχειρηματικών
ομίλων. Η ισοτιμία τους σε κάθε πλευρά της οικονομικής, πο-
λιτικής και κοινωνικής ζωής προϋποθέτει τη διασφάλιση των
δικαιωμάτων τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη
και αναβαθμισμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα,
την κοινωνική αναγνώριση και ουσιαστική προστασία της μη-
τρότητας, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των
ίδιων και των οικογενειών τους.
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Aπολύσεις εγκύων και συμβάσεις που λήγουν χωρίς να ανανεώνονται,

έλλειψη μέτρων για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας στους

χώρους δουλειάς, εργασιακές σχέσεις - λάστιχο που οδηγούν σε

ψαλιδισμένα δικαιώματα. Τα παραπάνω, μεταξύ άλλων, συνθέτουν την

κατάσταση με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπες οι εργαζόμενες κατά τη

διάρκεια της εγκυμοσύνης τους. 

H
εγκυμοσύνη και η μητρότητα αντιμετωπίζονται ως «κόστος»
και βαρίδι για τους εργοδότες, που αξιοποιούν τους αντερ-

γατικούς νόμους για να «παρακάμψουν» ή και για να κουρελιά-
σουν τις ελάχιστες προβλέψεις που υπάρχουν για την προστασία
της μητρότητας, προκειμένου να απαλλαγούν από τις εργαζόμενες
εγκύους και μωρομάνες.

Η απαράδεκτη απόφαση και το ιστορικό της
Η απαράδεκτη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης (ΔΕΕ) επιβεβαίωσε ακόμα μια φορά το αποκρουστικό πρό-
σωπο της αντεργατικής πολιτικής της ΕΕ. Πάνω σε αυτές τις ράγες
πάτησε το ευρωπαϊκό δικαστήριο.

Η απόφαση του ΔΕΕ αφορά απόλυση εργαζόμενης εγκύου από
την ισπανική επιχείρηση «Bankia» το 2013, στο πλαίσιο ομαδικών
απολύσεων. Η απολυμένη προσέφυγε στο δικαστήριο, το οποίο
όμως δικαίωσε την επιχείρηση. Η εργαζόμενη άσκησε έφεση
κατά της απόφασης στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καταλονίας, το
οποίο με τη σειρά του ζήτησε από το ΔΕΕ «να ερμηνεύσει την
απαγόρευση απόλυσης εγκύων εργαζομένων, που προβλέπεται
στην Οδηγία 92/85 για την υγεία και την ασφάλεια των εγκύων
εργαζομένων, στο πλαίσιο διαδικασίας ομαδικών απολύσεων
κατά την έννοια της Οδηγίας 98/59 για τις ομαδικές απολύσεις ».

Απαντώντας στο ερώτημα του ισπανικού δικαστηρίου, το ΔΕΕ
με απόφαση στις 22/2/18, θεώρησε ότι «η Οδηγία 92/85 δεν αν-

Βαρίδι για την
εργοδοσία η μητρότητα

ΕΕ και Κυβέρνηση «νομιμοποιούν» 

τις απολύσεις εγκύων εργαζόμενων γυναικών

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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τιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία επιτρέπει την απόλυση εγ-
κύου εργαζόμενης στο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων». Και
αναφέρει: «Απόφαση περί απολύσεως που λαμβάνεται κατά την
περίοδο από την έναρξη της εγκυμοσύνης μέχρι τη λήξη της
άδειας μητρότητας για λόγους που δεν συνδέονται με την κατά-
σταση εγκυμοσύνης της εργαζόμενης δεν αντιβαίνει στην Οδη-
γία 92/85, εφόσον ο εργοδότης δικαιολογεί δεόντως την από-
λυση γραπτώς και η απόλυση της οικείας εργαζόμενης γίνεται
δεκτή από τη νομοθεσία και την πρακτική του συγκεκριμένου
κράτους μέλους». Και το σκεπτικό του ΔΕΕ καταλήγει: «Κατά
συνέπεια, οι λόγοι που δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των ερ-
γαζομένων και των οποίων μπορεί να γίνει επίκληση στο πλαί-
σιο των ομαδικών απολύσεων κατά την έννοια της Οδηγίας
98/59, εμπίπτουν στις εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέ-
ονται με την κατάσταση των εργαζομένων γυναικών κατά την
έννοια της Οδηγίας 92/85».

Αυτό είναι το «ευρωπαϊκό κεκτημένο», η «ευρωπαϊκή κα-

νονικότητα», τα οποία με τόση ζέση διαφημίζει η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, φροντίζοντας για την υλοποίησή τους και στην
Ελλάδα κατ' απαίτηση της μεγαλοεργοδοσίας. Η λεγόμενη προ-
στασία των εγκύων εργαζόμενων γυναικών αποδεικνύεται
αδειανό πουκάμισο. Στην πράξη, το ΔΕΕ έδωσε αέρα στα πανιά
των εργοδοτών, νομιμοποιώντας τις απολύσεις εγκυων, αρκεί
οι επιχειρήσεις να επικαλούνται οποιονδήποτε άλλο λόγο...

Απολύσεις εγκύων και με τη «βούλα»
και των ελληνικών δικαστηρίων
Πρόσφατα ήρθε στο προσκήνιο ανάλογη δικαστική απόφαση
από την περιοχή των Χανίων.  Εργαζόμενη τον Νοέμβρη του
2014 ανακοίνωσε στην εργοδοσία του οίκου ευγηρίας, όπου ερ-
γαζόταν ως νοσηλεύτρια, ότι ήταν έγκυος. Η πρώτη κίνηση της
εργοδοσίας ήταν να της χορηγήσει μια βδομάδα άδεια, χωρίς η
ίδια να έχει ζητήσει κάτι τέτοιο. Φτάνοντας στο τέλος της «αναγ-
καστικής» αυτής άδειας, ζήτησε να ενημερωθεί για τις βάρδιες
της επόμενης βδομάδας, διαπιστώνοντας πως το όνομά της δεν
περιλαμβανόταν σε καμία από αυτές.

Ακολούθησε μια ακόμα βδομάδα «αναγκαστικής» άδειας για
να της ανακοινωθεί αμέσως μετά ότι απολύεται. Η εργαζόμενη
δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα. Απευθύνθηκε στην Επιθε-
ώρηση Εργασίας, η οποία έκανε σύσταση στην εργοδοσία να
επιστρέψει στη δουλειά. Αυτό όχι μόνο δεν έγινε πράξη, αλλά
σύντομα έλαβε και δεύτερη καταγγελία της Σύμβασής της.

Ακολούθησε η προσφυγή της στη Δικαιοσύνη, όπου όμως η
απόφαση του δικαστηρίου βασίστηκε αποκλειστικά και μόνο
στην ένορκη κατάθεση ενός εργαζόμενου, ο οποίος αναπαρή-
γαγε τις κατηγορίες της εργοδοσίας, για «αμελή συμπεριφορά»
και «πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων», παρά το γεγονός ότι οι
κοινές τους βάρδιες ήταν λιγοστές.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε πως οι κατηγορίες αυτές «απο-
δεικνύουν επαρκώς» την ύπαρξη «σπουδαίου λόγου» που δεν
συνδέεται με την εγκυμοσύνη και δικαιολογεί την απόλυση! Αξί-
ζει να σημειώσουμε ότι για πέντε ένσημα η εργαζόμενη δεν
έλαβε το επίδομα μητρότητας, ενώ έχασε και τη δυνατότητα να
μπει το ταμείο ανεργίας.

Με αφορμή αυτή τη περίπτωση ήρθαν στο φως της δημοσιό-
τητας και άλλες περιπτώσεις απολυμενων γυναικών. 

Να δυναμώσουν ο αγώνας και η συμμετοχή των γυναικών
Η εργαζόμενη από τα Χανιά, που σήμερα είναι μητέρα δύο μι-
κρών παιδιών, μέσα από αυτή τη δικιμασία ατσαλώθηκε αγω-
νιστικά. Συνεχίζει να διεκδικεί το δικαίωμά της στη δουλειά. Έχει
στο πλευρό της το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και τον Σύλ-
λογο Γυναικών της ΟΓΕ στα Χανιά, εργαζόμενους και φορείς της
πόλης, που «υποδέχθηκαν» την απαράδεκτη απόφαση με πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στα δικαστήρια.

Η ίδια δήλωσε ότι γνωρίζει καλά τις δυσκολίες, το φόβο που
πρέπει να ξεπεράσει μια εργαζόμενη, τις «συμβουλές» να μην
απευθυνθεί ούτε καν στην Επιθεώρηση Εργασίας «αν θέλει να
ξαναβρεί δουλειά», τις προκλητικές αξιώσεις εργοδοτών από
εγκύους να υπογράψουν την παραίτησή τους.

Γνωρίζει όμως εξίσου καλά πως ο αγώνας πρέπει να συνεχι-
στεί. «Σήμερα είμαι εγώ, αύριο θα είναι κάποια άλλη», τονίζει σε
συνέντευξη της στο τύπο, ενώ μιλά και για το ρόλο που παίζει το
Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων, μέλος του οποίου είναι και η
ίδια. «Το Σωματείο βοήθησε πολύ. Μόνη της η καθεμιά δεν μπο-
ρεί να καταφέρει πολλά», σχολιάζει. «Δεν πρέπει να αφήνουμε
κανέναν εργοδότη να καταπατά τα δικαιώματά μας, δεν πρέπει
να σταματάμε να αγωνιζόμαστε, να παλεύουμε για το μέλλον των
παιδιών μας», είναι το μήνυμα που στέλνει στις εργαζόμενες.

Η δράση ενάντια στις περιπτώσεις «καταδίωξης» της μητρό-
τητας «φωτίζει» την ανάγκη διαμορφωσης αγωνιστικών διεκ-
δικήσεων για  την προστασία της μητρότητας, μπροστά και στη
μάχη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, που δίνουν τα σω-
ματεία και εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη
χώρα. Οι εργασιακές σχέσεις, τα ωράρια, η προστασία της
υγείας στο χώρο δουλειάς είναι στο επίκεντρο της συζήτησης
με τις εργαζόμενες γυναίκες. 

Σ’ αυτή την κατεύθυνση η ΟΓΕ, με την αγωνιστική δράση των
συλλόγων και ομάδων της σε όλη την Ελλάδα, παίρνει πρωτο-
βουλίες κοινής δράσης και συζήτησης σε κλάδους που συγκεν-
τρώνουν μεγάλο ποσοστό εργαζομένων γυναικών για τα σύγ-
χρονα δικαιώματα της γυναίκας στη μόνιμη και σταθερή εργα-
σία, με αυξημένα μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού
και της μητρότητας.

Σηκώνουμε τείχος αντίστασης
Καμία απόλυση εγκύου,
με καμία δικαιολόγηση 

Διεκδικούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες μας
για κοινωνικά μέτρα προστασίας

της μητρότητας, στήριξης των οικογενειών μας 

Παλεύουμε για να ανοίξουμε το δρόμο
για συνολικές θετικές ανατροπές στη ζωή μας

και στη ζωή των παιδιών μας
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Α
υτές τις μέρες ψηφίζεται στη Βουλή ο νόμος «για την προ-
ώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας».

Όπως συμβαίνει συνήθως, η κυβέρνηση, τα διάφορα ΜΜΕ, κ.α.
έχουν αρχίσει την προπαγάνδισή του με διθυραμβικά σχόλια στον
τύπο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξαίροντας το έργο της
κυβέρνησης και τις πρωτοβουλίες που παίρνει στον τομέα της
Παιδικής Προστασίας.

Πριν, όμως, εξετάσουμε το Νομοσχέδιο καθεαυτό, αξίζει να ανα-
φερθούμε στη μέχρι τώρα πολιτική της κυβέρνησης που αφορά
γενικότερα στην προστασία των παιδιών και τις συνέπειες της πο-
λιτικής αυτής στις λαϊκές οικογένειες.

Η επίθεση ενάντια στη λαϊκή οικογένεια
Η ΟΓΕ σταθερά αναδεικνύει τους κινδύνους για την προστασία
της μητέρας και του παιδιού από τη διαχρονική εφαρμογή όλων
των αντιλαϊκών - αντεργατικών νόμων (μειώσεις μισθών, φορο-
ληστεία, χτύπημα εργασιακών σχέσεων, συρρίκνωση των κοι-
νωνικών παροχών, ιδιωτικοποίηση της Υγείας, Πρόνοιας). Οι πο-
λιτικές αυτές οδηγούν στο να ικανοποιούνται όλο και λιγότερο τα
βασικά δικαιώματα (σε Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, ψυχαγωγία,
αθλητισμό, διακοπές κλπ) των παιδιών που προέρχονται από ερ-
γατικές - λαϊκές οικογένειες, τη στιγμή που η παραγωγικότητα της
εργασίας και οι κατακτήσεις της επιστήμης έχουν ανοίξει νέες δυ-
νατότητες για την ικανοποίηση των αναγκών αυτών. 

Το ακόμα χειρότερο είναι ότι το ζήτημα της παιδικής προστα-
σίας, αντί για ευθύνη του κράτους, αποτελεί ατομική ευθύνη των
γονιών, οι οποίοι ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα, την
κουλτούρα και την εκπαίδευσή τους, προσπαθούν να ικανοποι-
ούν τις ανάγκες των παιδιών τους,  όπως μπορούν. Η ευθύνη του
κράτους περιορίζεται σε ένα ελάχιστο πακέτο παροχών το οποίο
διατίθεται «στοχευμένα» σε αυτούς που το έχουν «πραγματικά»
ανάγκη. Έτσι, οι ελάχιστοι δημόσιοι βρεφονηπιακοί σταθμοί δέ-
χονται δωρεάν τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με
πολύ χαμηλά εισοδήματα (λες και τα παιδιά των υπολοίπων οι-
κογενειών δεν έχουν ανάγκη από βρεφονηπιακή αγωγή), το επί-
δομα παιδιού  δίνεται επίσης στις οικογένειες που βρίσκονται στο
όριο της φτώχειας κ.ο.κ.  

Η προστασία των παιδιών
έξω από τη φυσική τους οικογένεια

Ανάλογη είναι και η κυβερνητική πολιτική για την εξω – οι-
κογενειακή φροντίδα των παιδιών, δηλαδή τη φροντίδα των
απροστάτευτων, ορφανών, εγκαταλελειμμένων παιδιών. Κυ-
ριαρχεί και εδώ η λογική της αποποίησης της ευθύνης του κρά-
τους και του «ελάχιστου πακέτου», το οποίο περιλαμβάνει ελά-
χιστες και σοβαρά υποστελεχωμένες κρατικές μονάδες φιλο-
ξενίας και ανάλογα υποστελεχωμένες υπηρεσίες για θέματα
υιοθεσίας και αναδοχής.

Την ίδια στιγμή, αυξάνει ο αριθμός των παιδιών που έχουν
ανάγκη των υπηρεσιών αυτών, καθώς επιδεινώνονται οι όροι
που δημιουργούν το φαινόμενο: φτώχεια και εξαθλίωση, αύξηση
των φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας και παιδικής κακοποί-
ησης ως απόρροιας του εκμεταλλευτικού συστήματος μέσα στο
οποίο ζουν οι οικογένειες, αύξηση των ασυνόδευτων προσφυ-
γόπουλων ως αποτέλεσμα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων
στις γειτονικές χώρες κ.α. 

Το τεράστιο κενό, που δημιουργείται από τις ελλείψεις στον
κρατικό τομέα, έρχονται να καλύψουν οι διάφορες ΜΚΟ και οι φι-
λάνθρωποι, δηλαδή ο ιδιωτικός τομέας, δημιουργώντας σοβα-
ρούς προβληματισμούς σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, κατά
πόσο η προστασία ανυπεράσπιστων παιδιών μπορεί να είναι υπό-
θεση των ιδιωτών. 

Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει μια εκρηκτική κατάσταση στον
τομέα της εξω-οικογενειακής παιδικής προστασίας: υπάρχουν
παιδιά που μένουν για μεγάλα διαστήματα μέσα στα ιδρύματα
χωρίς το κράτος να γνωρίζει τον αριθμό των παιδιών αυτών ή την
πορεία τους. Λόγω των μεγάλων ελλείψεων κοινωνικών λειτουρ-
γών στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, καθυστερούν
οι διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας, ενώ παιδιά με χρόνια προ-
βλήματα υγείας (αναπηρίες) και προβλήματα συμπεριφοράς μέ-
νουν στα αζήτητα καθώς δεν τα θέλουν οι υποψήφιοι θετοί γονείς.

Τι προβλέπει το Νομοσχέδιο
Για όλα τα παραπάνω προβλήματα, η κυβέρνηση παίρνει μέτρα
που δεν αμφισβητούν την αιτία τους, αλλά τα θεωρεί δεδομένα
και προσπαθεί να μειώσει την επίδραση των συνεπειών τους.

Παιδική
Προστασία:

Όπου ακούς
πολλές καινοτομίες

... κράτα μικρό καλάθι!

Βούλα Πολίτη

Ψυχολόγος, Οικογενειακή Ψυχοθεραπεύτρια
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Ανάγει σε αιτία του φαινομένου το αποτέλεσμα, και η λύση που
προτίθεται να πάρει είναι η διαχείριση του προβλήματος με όσο

το δυνατό λιγότερες δαπάνες για το κράτος, με όσο το δυνατό
λιγότερη κρατική ευθύνη. Πρόκειται για τη γνωστή ευρωενω-

σιακή κοινωνική πολιτική περί «μείωσης της βλάβης» και δια-
τήρησης της «κοινωνικής συνοχής». 

Είναι χαρακτηριστικό της λογικής τους και της προχειρότητας
με την οποία αντιμετωπίζουν ένα τόσο σοβαρό και ευαίσθητο
θέμα, ότι δε φρόντισαν να έχουν επιστημονικά δεδομένα, έρευνας
ή μελέτης, από κανένα δημόσιο φορέα ή από κάποιο πανεπιστή-
μιο για όσα προτείνουν.

Τα μέτρα, που αντιστοιχούν σε ορισμένους αναγκαίους εκ-
συγχρονισμούς της Παιδικής Προστασίας όπως είναι η κατα-
γραφή των ανηλίκων, των αναδόχων και των θετών σε Εθνικά
Μητρώα, δεν αντιμετωπίζουν την αιτία του προβλήματος. Με
όσα προτείνονται, δεν εξασφαλίζεται ότι θα μπορέσουν να λει-
τουργήσουν καλύτερα οι διάσπαρτες και υποστελεχωμένες δη-
μόσιες υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Αντίθετα, υπονομεύεται
περισσότερο η λειτουργία τους. Επιπλέον, διατηρείται και ενι-
σχύεται όλο το σύστημα των ιδιωτικών υιοθεσιών που επιτρέπει
την εμπορία παιδιών και ενισχύονται οι ΜΚΟ και η δράση των
ιδιωτών στον τομέα αυτό. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση με την
πολιτική της δημιουργεί και αναπαράγει τις αιτίες που γεννάνε
απροστάτευτα παιδιά και οικογένειες με προβλήματα, συμμετέ-
χει σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που γεννούν στρατιές ασυ-
νόδευτων ανηλίκων. Μάλιστα, όπως κάνει για όλα, επιχειρεί να
κάνει μια διαχείριση του προβλήματος και με κριτήριο τη μικρό-
τερη δυνατή κρατική δαπάνη. 

Επιπλέον, η αναπλ. Υπουργός, αρμόδια για θέματα παιδικής
προστασίας Θ. Φωτίου,  προκλητικά, παρουσιάζει ως καινοτο-
μίες, μια σειρά από μέτρα που σε καμία περίπτωση δεν είναι
προς το συμφέρον των παιδιών. Για παράδειγμα με το θεσμό του
επαγγελματία αναδόχου, γίνεται προσπάθεια να προσελκυστούν
επαγγελματίες ανάδοχοι για τις δύσκολες περιπτώσεις που οι
ανάδοχοι δεν επιθυμούν να αναλάβουν. Όμως, η αναδοχή είναι
ύψιστη πράξη αλτρουισμού, βοήθειας προς το απροστάτευτο
παιδί και δεν ταιριάζει να γίνεται επάγγελμα. Η εμπειρία από το
εξωτερικό έχει δείξει ότι οι επαγγελματίες ανάδοχοι ένιωθαν πε-
ρισσότερο επαγγελματίες και λιγότερο γονείς και για αυτό υπάρ-
χουν παιδιά που έχουν αλλάξει και δέκα διαφορετικούς επαγ-
γελματίες αναδόχους, με σημαντικές επιπτώσεις στην ψυχοκοι-
νωνική τους ανάπτυξη.

Αντίστοιχα, η ανάθεση της κοινωνικής έρευνας για την καταλ-
ληλότητα των υποψήφιων γονέων σε ιδιώτες κοινωνικούς λει-
τουργούς για να συντομευθούν οι χρόνοι αναμονής των υποψη-
φίων είναι απορίας άξιο πώς μπορεί να είναι για το συμφέρον
των παιδιών. 

Η θέση της ΟΓΕ
Η ΟΓΕ, ήδη από την ίδρυσή της, αγωνίζεται για τα δικαιώματα των
παιδιών και την παιδική προστασία των παιδιών χωρίς οικογέ-
νεια, με αποκλειστικό γνώμονα το τι είναι πραγματικά συμφέρον

για αυτά, για την ομαλή ψυχοσωματική και κοινωνική τους

ανάπτυξη.

Κριτήριο για την ΟΓΕ είναι τα σύγχρονα δικαιώματα καθολικά
όλων των  παιδιών, όχι η με κάθε τρόπο επιθυμία ενός ατόμου ή
ενός ζευγαριού να  αποκτήσει παιδί.

Κάθε παιδί που για οποιοδήποτε λόγο δε μπορεί να μεγαλώσει
με τη φυσική του οικογένεια, έχει ανάγκη να  βιώσει μέσα από
την ένταξή του στη νέα οικογένεια (ανάδοχη η θετή) την ασφάλεια
και αποδοχή που χρειάζεται, χωρίς να παραμορφώνεται η γονική
σχέση μεταξύ των δύο φύλων. Η επανορθωτική εμπειρία για όλα
τα δυσάρεστα συναισθήματα που έχει βιώσει, γίνεται σε μια οι-
κογένεια που αποδεδειγμένα, με βάση την απαραίτητη κοινωνική
έρευνα, μπορεί να εξασφαλίσει εκτός από αγάπη προς το ανάδοχο
ή θετό παιδί και την ομαλή κοινωνική του ένταξη.

Διεκδικούμε:

● Το κράτος να έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη στον

τομέα της Παιδικής Προστασίας. Ευθύνη που αφορά στην
ικανοποίηση των συνολικών αναγκών των παιδιών των ερ-
γατικών – λαϊκών οικογενειών (σε Υγεία – Πρόνοια – Παιδεία
- Ψυχαγωγία)  και ειδικότερα των απροστάτευτων παιδιών,
των παιδιών χωρίς οικογένεια.  

● Πρωτοβάθμιο Σύστημα Υγείας, με κορμό το Κέντρο Υγείας
που θα έχει την πλήρη εικόνα του πληθυσμού αναφοράς, ώστε
να εντοπίζονται έγκαιρα οι οικογένειες και τα παιδιά που βρί-
σκονται σε κίνδυνο στο επίπεδο της κοινότητας. Με τον οικο-
γενειακό προγραμματισμό και τη στήριξη των μονογονεϊκών
οικογενειών, γενικά με την ενίσχυση των οικογενειών σε κρίση
ώστε να περιορίζονται οι παθογένειες.

● Δημιουργία ενός Ενιαίου Πανελλαδικού Φορέα για την εξω-

οικογενειακή φροντίδα των απροστάτευτων παιδιών, ενός
φορέα που θα έχει στην ευθύνη του την προετοιμασία και εκ-
παίδευση των υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων, την
παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη στήριξη των αναδόχων και
θετών οικογενειών. Ειδικά για την αναδοχή, όταν επιλέγεται,
θα πρέπει να συνδυάζεται με την πολύπλευρη στήριξη της οι-
κογένειας από το κράτος ώστε να μπορεί να (ξανα-)αναλάβει
τις ευθύνες των παιδιών της. 

● Ανάπτυξη κρατικών μονάδων φιλοξενίας των παιδιών, στο
πλαίσιο του Ενιαίου Φορέα, για τις περιπτώσεις παιδιών που
δε μπορούν να ενταχτούν σε ανάδοχες οικογένειες ή να δοθούν
για υιοθεσία. Μονάδες που θα λειτουργούν με βάση τις ανάγκες
(μικρότερη παραμονή,  τοπική εμβέλεια, θεραπευτικός προσα-
νατολισμός) με όλο το απαραίτητο μόνιμο και εξειδικευμένο
προσωπικό.  Ταυτόχρονα, όσα ΝΠΙΔ πληρούν τις προδιαγραφές
να ενταχθούν στο φορέα αυτό και τα υπόλοιπα να σταματήσουν
να δραστηριοποιούνται στον τομέα της παιδικής προστασίας. 

● Κατάργηση των κάθε είδους συμβατικών και ιδιωτικών υιο-

θεσιών, της οποιαδήποτε συναλλαγής μεταξύ φυσικών και
θετών γονέων. 

● Κατάργηση κάθε είδους επιχειρηματικής και ιδιωτικής δρά-

σης στον τομέα της Παιδικής Προστασίας (ΜΚΟ, ιδιώτες κοι-
νωνικοί λειτουργοί για κοινωνική έρευνα, ιδιώτες επιστήμονες
– εκπαιδευτές, επαγγελματίες ανάδοχοι).
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Σχετικά με τις

έρευνες για την

αναδοχή - υιοθεσία

παιδιών από

ομόφυλα ζευγάρια

Μπροστά στην ψήφιση του νέου νόμου για το

δικαίωμα στην αναδοχή παιδιών σε όσους

έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης, που

πλέον έχει επεκταθεί και στα ομόφυλα

ζευγάρια, αναδημοσιεύουμε προηγούμενο

άρθρο, που είχε φιλοξενηθεί στο δελτίο μας. 

Αφιέρωμα: Υιοθεσία

Ό
σοι τάσσονται υπέρ της υιοθεσίας-αναδοχής από ομόφυλα
ζευγάρια επικαλούνται τα συμπεράσματα ερευνών που

έχουν γίνει κατά κύριο λόγο στις ΗΠΑ.  

Η επίσημη αναφορά της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης το
2005, αλλά και πληθώρα ερευνών, οι οποίες διεξάγονται πάνω
από 4 δεκαετίες διεθνώς, υποστηρίζουν ότι «ένα παιδί το οποίο
υιοθετείται ή/και μεγαλώνει μέσα σε μια ομόφυλη οικογένεια
δε μειονεκτεί, ούτε διατρέχει κανέναν απολύτως “ψυχικό κίν-
δυνο”» (APA, 2005). Αυτό το γεγονός υποστηρίζεται και σε μελέ-
τες που έχουν πραγματοποιηθεί σε εφήβους που μεγάλωσαν
μέσα σε ομοφυλόφιλες οικογένειες (American Civil Liberties
Union [ACLU] 1999, Gottman 1990, Golombok and Tasker 1996,

Marks 2012, Tasker and Golombok 1995). Μάλιστα θεωρείται
ότι «η ψυχική ευεξία-υγεία των παιδιών αυτών είναι καλύτερη
σε σύγκριση με παιδιά που μεγαλώνουν σε ετερόφυλες οικο-
γένειες». Τέλος, επισημαίνεται ότι η λειτουργικότητα της ομό-
φυλης οικογένειας είναι καλύτερη όταν υιοθετούνται μεγαλύ-
τερης ηλικίας παιδιά (Averett, Nalavany and Ryan, 2009).

Ποια μεθοδολογία ακολουθούν αυτές οι μελέτες;
Ας δούμε, όμως, τι «κρύβεται πίσω από τις λέξεις», δηλαδή τη
μεθοδολογία που αξιοποιήθηκε στις συγκεκριμένες μελέτες, για
ν’ αξιολογήσουμε και τ’ αποτελέσματά τους. Το πρώτο που μα-
θαίνουν οι νέοι ερευνητές στην περίπτωση της κοινωνιολογικής

Κατερίνα Λιναρδάτου

κοινωνιολόγος-κοινωνική λειτουργός MSc
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μελέτης είναι ότι πρέπει να διατηρούν ορισμένες μεταβλητές
σταθερές, κατά τη σύγκριση ομάδων του πληθυσμού, ώστε τ’
αποτελέσματα που εξάγουν να είναι «ισχυρά» και γενικεύσιμα
στον υπόλοιπο πληθυσμό. Υπάρχει μια σειρά ερευνών που κα-
ταδεικνύει πλείστες, σοβαρές μεθοδολογικές αδυναμίες γύρω
από τις μεταβλητές που αξιοποιήθηκαν, αλλά και τον τρόπο συλ-
λογής του δείγματος στην έρευνα της ψυχοσωματικής και κοι-
νωνικής ανάπτυξης των παιδιών που υιοθετήθηκαν/μεγαλώ-
νουν από ομόφυλο ζευγάρι (Αmato, 2012). Για παράδειγμα, χρει-
άζεται να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση, αλλά και
η κοινωνική τάξη (social status) των οικογενειών μέσα στις
οποίες μεγαλώνουν τα παιδιά του ετερόφυλου ζευγαριού και τα
παιδιά του ομόφυλου ζευγαριού. Τ’ αποτελέσματα της σύγκρι-
σης ενός παιδιού ομόφυλου ζευγαριού, που ο ένας από τους
δύο είναι επιχειρηματίας, κι ενός συνομήλικού του που μεγα-
λώνει σε μια ετερόφυλη οικογένεια, που και οι δύο γονείς είναι
άνεργοι ή είναι μετανάστες, είναι αμφισβητήσιμα. Ακόμα, είναι
άραγε το ίδιο να κατοικεί ένα παιδί σε μια αστική περιοχή (πόλη)
και σε μια αγροτική; Η εθνική, κοινωνική, οικονομική και πολι-
τισμική εκπροσώπηση της γκέι κοινότητας συνεπάγεται περιο-
ρισμούς και αδυναμίες στη γενίκευση των αποτελεσμάτων
(Amato, 2012). Τέτοιες μεθοδολογικές αδυναμίες αφορούν την
πλειονότητα αυτών των μελετών, περίπου στο 77%. Εξάλλου,
μπορεί να είναι αξιόπιστη μια έρευνα που έχει αναφορά, για πα-
ράδειγμα, σε 5 ομόφυλα ζευγάρια;

Επιπλέον, οι περισσότερες έρευνες είτε δεν περιελάμβαναν
σύγκριση των υπό εξέταση παραγόντων με ετεροφυλόφιλα ζευ-
γάρια είτε, όπου υπήρχε σύγκριση (33 από τις 59 μελέτες), αυτή
γινόταν όσον αφορά τις μονογονεϊκές οικογένειες (Marks, 2012). 

Αυτό όμως που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι, από το σύνολο
των 59 μελετών, ο αριθμός των μελετών που συμπεριλήφθηκαν
στην έκθεση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Ένωσης σε σχέση
με την καταλληλότητα ή μη της υιοθεσίας παιδιών από άντρες
ομοφυλόφιλους ήταν μόλις 8! Από αυτές μόνο 3 είχαν κάποια
σύγκριση με ετεροφυλόφιλα ζευγάρια, «καταδεικνύοντας τη
μικρή εμπειρική βάση των όποιων αποτελεσμάτων» (Demo and
Cox, 2000). Αντίθετα, πλείστα δεδομένα σχετικά με την υιοθεσία
και τη γέννηση παιδιών εντός ομοφυλόφιλης σχέσης προέρχον-
ται από έρευνες που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ σε ομοφυλόφιλες
γυναίκες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν λευκές, υψηλού
μορφωτικού επιπέδου και οικονομικής κατάστασης, δηλαδή γυ-
ναίκες που εκπροσωπούν την αστική τάξη. 

Αυτές οι λιγοστές μελέτες ασχολήθηκαν με τις αξίες και συμ-
περιφορές των γονιών ως ενδεικτικές της επίδρασης στα παιδιά
και όχι απευθείας με μεταβλητές που ν’ αφορούν και να μετρούν
την παιδική συμπεριφορά κι εξέλιξη (Marks, 2012). Δηλαδή με-
λετούν την εξέλιξη του παιδιού με βάση τις αναφορές των γονιών
μόνο. Έτσι, ανασκόπηση που έγινε σε 33 έρευνες σε σχέση με
την «ποιότητα της γονεϊκής ιδιότητας» –αν μπορεί να οριστεί έτσι–
ανέδειξε ότι «οι οικογένειες με ομοφυλόφιλες γυναίκες εμφάνι-
ζαν καλύτερες ποιοτικά ενδοοικογενειακές σχέσεις, ήταν πιο φι-
λελεύθερες (σε σύγκριση με ετεροφυλόφιλα ζευγάρια), είχαν λι-

γότερες συγκρούσεις και λιγότερα συμπεριφορικά προβλήματα
κλπ.» (Biblarz and Stacey, 2010). Άραγε, όταν υπάρχει ερώτηση
«είσαι καλή μητέρα ή πατέρας», τι θ’ απαντούσε ο γονιός; Ίσως
οι συμμετέχοντες να ήθελαν να εκπροσωπήσουν τους εαυτούς
τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παίρνοντας υπόψη «ότι οι
ομόφυλοι γονείς επιθυμούν ν’ αναδείξουν το πόσο ικανοί και
αποτελεσματικοί γονείς μπορούν να γίνουν ή είναι. Αντικατοπτρί-
ζεται στην επιθυμία αντιστροφής των αρνητικών εικόνων και των
διακρίσεων εις βάρος τους» (Fitzgerald, 1999, σελ. 69). 

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

Είδαμε λοιπόν τα ως τώρα ερευνητικά δεδομένα που υπο-
στηρίζουν ότι ένα παιδί που μεγαλώνει μέσα σε μια ομόφυλη
οικογένεια δε διαφέρει και δε μειονεκτεί έναντι ενός παιδιού
που μεγαλώνει σε μια «παραδοσιακή» ετερόφυλη οικογένεια.
Συμφωνούν όλα τα δεδομένα, όλες οι έρευνες; Η απάντηση έρ-
χεται από μια μελέτη που διεξήχθη το 1996 από τον Σαραντάκο
και η οποία έρχεται να δώσει μια άλλη διάσταση στο υπό εξέ-
ταση θέμα και να διευρύνει τους ορίζοντές μας σε αυτήν την
αναζήτηση. Μια μελέτη που… για κάποιο περίεργο λόγο ήταν
απούσα από την έκθεση της Αμερικανικής Ψυχολογικής Εται-
ρίας το 2005. Στην έρευνα αυτή επιλέχτηκαν 58 παιδιά ετερόφυ-
λων παντρεμένων ζευγαριών, 58 παιδιά ετερόφυλων ζευγα-
ριών που συζούσαν και 58 παιδιά ομόφυλων ζευγαριών. Και οι
3 αυτές μορφές οικογένειας ήταν παρόμοιες σε ηλικία, αριθμό
παιδιών, εκπαίδευση, επάγγελμα και κοινωνικοοικονομική κα-
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τάσταση των γονιών (γεγονός που δεν είχε εφαρμοστεί σε προ-
ηγούμενες μελέτες). Σε επίπεδο δείγματος ήταν η μεγαλύτερη
μελέτη που είχε πραγματοποιηθεί. Το βασικό της χαρακτηρι-
στικό και δυνατό σημείο ήταν ότι, για την εξαγωγή των δεδομέ-
νων της, δε στηρίχτηκε μόνο στις αναφορές των ίδιων των γο-
νιών, αλλά στους δασκάλους, στην παρατήρηση και στα λεγό-
μενα των παιδιών. Εξετάστηκαν τομείς όπως τα επιτεύγματα στη
γλώσσα, στα μαθηματικά, τις κοινωνικές επιστήμες και τον
αθλητισμό, αλλά και στην κοινωνικοποίηση των παιδιών. Ακόμα
διερευνήθηκε η στάση απέναντι στο σχολείο, οι σχέσεις γονιών-
σχολείου, η υποστήριξη στο σπίτι όσον αφορά τα μαθήματα και
οι φιλοδοξίες των γονιών. Το αποτέλεσμα αυτής ήταν ότι τα παι-

διά που ζουν σε ετερόφυλες οικογένειες και οι γονείς τους είναι
παντρεμένοι είναι πιθανότερο να έχουν καλύτερη ψυχοκοινω-
νική και σχολική ανάπτυξη. Μεταγενέστερη έρευνα του ιδίου
(2000) έδειξε ότι τα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών εμφανίζουν
μεγαλύτερα ποσοστά όσον αφορά παρεκκλίνουσες συμπεριφο-
ρές (π.χ., εξάρτηση από ουσίες) σε σχέση με τα παιδιά των ετε-
ρόφυλων (και οι δύο έρευνες του Σαραντάκου δημοσιοποιήθη-
καν από τον Μarks [2012]). Ειδικοί από τη Φλόριντα αναφέρουν
ότι «στα παιδιά που έχουν υιοθετηθεί από ομοφυλόφιλα ζευγά-
ρια το ποσοστό εξάρτησης από ουσίες (αλκοόλ και ναρκωτικά)
είναι υψηλότερο, γεγονός που ενισχύεται κι επιδεινώνεται από
το κοινωνικό στίγμα» (Ruggeri, 2008). 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΊΟΘΕΣΙΕΣ
ΜΕΣΩ  ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

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

Το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»
Το ΜΗΤΕΡΑ είναι ένα κέντρο προστασίας παιδιών.  Έχει τη
δυνατότητα να φιλοξενήσει  περίπου 100 παιδιά ηλικίας από
3 μηνών έως και 8 ετών.  Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει
το ίδιο το Ίδρυμα,  οι υιοθεσίες παιδιών δεν υπερβαίνουν
ετησίως τις 35, αρκετές από τις οποίες αφορούν παιδιά με
προβλήματα υγείας  και ψυχοκινητικής εξέλιξης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα του
ΜΗΤΕΡΑ:

«Οι αιτήσεις που υποβάλλονται ετησίως ξεπερνούν τις
150-200, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να περιμένουν
συνήθως  4 με 6 χρόνια, έως ότου  ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία της υιοθεσίας. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι θετοί
γονείς είναι ανοικτοί στην υιοθεσία  παιδιού μεγαλύτερης
ηλικίας ή  κάποιου παιδιού που πάσχει από χρόνιο νόσημα
ή έχει ειδικές ανάγκες, τότε ο χρόνος αναμονής είναι  κατά
πολύ μικρότερος,  λόγω  του μικρού αριθμού  αιτήσεων υιο-
θεσίας γι’ αυτά τα παιδιά,  αλλά και τις προτεραιότητας  που
δίνεται στις αιτήσεις ζευγαριών που έχουν δεκτικότητα.»

Ορισμένες και ορισμένοι μπορεί να σκέφτονται: «Δεν είναι καλύτερο να μεγαλώνει ένα

παιδί σε μια οικογένεια που του προσφέρει αγάπη, παρά σε ορφανοτροφείο;» Αυτός ο

προβληματισμός δεν αφορά μόνο την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.

Εμπεριέχει τη λογική του «μικρότερου κακού» που καλλιεργείται στο πλαίσιο της

εκμεταλλευτικής κοινωνίας για όλα τα κοινωνικά ζητήματα της λαϊκής οικογένειας.

Παραθέτουμε ορισμένα στοιχεία για περαιτέρω ενημέρωση

σε σχέση με την υιοθεσία παιδιών:

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΙΟΘΕΣΙΑ
Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης και από τις ελάχιστες σε
όλο τον κόσμο που επιτρέπει την ιδιωτική
υιοθεσία. Αφορά τη διαδικασία σύμφωνα με
την οποία ένα παιδί μπορεί να βρεθεί σε θετή
οικογένεια, με τη σύμφωνη γνώμη των φυ-
σικών γονιών και χωρίς να υπάρχει που-
θενά –στο στάδιο αυτό– η παρουσία του κρά-
τους.

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει είτε
απευθείας μεταξύ των θετών και των φυσι-
κών γονιών είτε με τη συμμετοχή «διαμεσο-
λαβητή», ο οποίος συνήθως  αμείβεται.

Πολλά ζευγάρια επιλέγουν αυτόν το δρόμο
και απευθύνονται σε ανθρώπους που μπο-
ρούν να τους βοηθήσουν ν’ αποκτήσουν ένα
παιδί –φυσικά με το αζημίωτο– αφού οι κρα-
τικές υιοθεσίες είναι χρονοβόρες. Είναι χα-
ρακτηριστικό ότι, από τα 400 παιδιά που υιο-
θετούνται κατά μέσο ορό κάθε χρόνο, τα 300
υιοθετούνται με τη διαδικασία της ιδιωτικής
υιοθεσίας. Βάσει της ελληνικής νομοθεσίας,
η πράξη αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί πα-
ράνομη μόνο εάν οι πρωταγωνιστές της

δοσοληψίας συλληφθούν επ’ αυτοφώρω

τη στιγμή που ο «διαμεσολαβητής» παίρνει
τα χρήματα για να παραδώσει το παιδί.
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Σ
ε κινητοποιήσεις βρίσκονταν τις τελευταίες μέρες του Μαρ-
τίου οι εργαζόμενες και εργαζόμενοι στο Κέντρο Βρεφών

«Μητέρα» και τις Παιδουπόλεις του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφέρειας Αττικής (ΚΚΠΠΑ), ενάντια στις τεράστιες ελ-
λείψεις σε προσωπικό.  Από τις τρομερές αυτές ελλείψεις σε
προσωπικό, ένα ελάχιστο μέρος καλύπτεται για ένα - δύο χρόνια
με συμβασιούχους, που πρόκειται να απολυθούν διαδοχικά το
επόμενο διάστημα. Στον αγώνα τους αυτό η ΟΓΕ εξέφρασε την
ενεργή συμπαράσταση της.

Στο Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» φιλοξενούνται 86 παιδιά και πριν
από μερικά χρόνια υπηρετούσαν τέσσερις παιδίατροι. Σήμερα
υπηρετεί μία παιδίατρος, που φτάνει για να καλύψει μόνο τη
μέρα και όχι τη νύχτα, ενώ όταν παίρνει άδεια, οι διαγνώσεις
και οι οδηγίες δίνονται από το ...τηλέφωνο. Το επιστημονικό
προσωπικό έχει αποψιλωθεί. Από 23 κοινωνικούς λειτουργούς
έμειναν οι 9. Από τους 5 ψυχολόγους έχουν μείνει μόνο 2.
Ακόμη και στις διοικητικές υπηρεσίες, μέχρι πριν από κάποια
χρόνια δούλευαν 5 άτομα και τώρα μόλις 2. Στο Τμήμα Ενταλ-
μάτων ήταν 3 κι έμεινε 1. Υπάρχουν οφειλόμενα ρεπό και άδειες
από το 2013. Στη βάρδια αντιστοιχούν 2 εργαζόμενοι με 14 παιδιά
ηλικίας κάποιων μηνών μέχρι 4 ετών.

Η κατάσταση είναι τραγική. Οι εργαζόμενοι είναι στα όρια της
εξουθένωσης. Πότε να προλάβουν να τα ταΐσουν, να τα αλλά-
ξουν, να τα καθαρίσουν,  να τα πάρουν μια αγκαλιά; Μιλάμε για
βρέφη και μικρά παιδιά, που το καθένα έχει διαφορετικές ανάγ-
κες. Αν δεν λάβουν την αναγκαία φροντίδα, πώς θα εκπαιδευ-
τούν και θα εξελιχθούν;  Από την άλλη το υπουργείο Εργασίας
ισχυρίζεται πως οι αναλογίες προσωπικού - παιδιών είναι σχε-
δόν ιδανικές... Κι όλα αυτά, σε μια περίοδο που το θέμα της παι-
δικής προστασίας οξύνεται σημαντικά, από τις συνέπειες και τα
αδιέξοδα που βιώνουν καθημερινά οι λαϊκές οικογένειες, τον
πολλαπλασιαμό των παθογενειών μέσα σε οικογένειες, όπως
ενδοοικογενειακή βία, παιδική κακοποίηση, τοξικοεξάρτηση,
ψυχικές ασθένειες. Από την άλλη τα πολεμικά μέτωπα και οι
συμφωνίες ΕΕ – Τουρκίας έχουν μετατρέψει τη χώρα σε απο-
θήκη ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, που χρειάζονται κι αυτά
την απαραίτητη φροντίδα.

Όλα αυτά βέβαια είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτι-
κών, που έχουν παρελθόν, παρόν και δυστυχώς μέλλον, αν δεν
μπει εμπόδιο η λαϊκή πάλη.  Το Κέντρο Βρεφών με μαθηματική
ακρίβεια οδεύει προς οριστική απαξίωση, για να περάσει το σύ-
νολο της λειτουργίας αυτών των διαδικασιών από το κράτος
στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί αυτός είναι ο σχεδιασμός. Αφήνουν
δομές Πρόνοιας να ρημάζουν εξαιτίας της υποχρηματοδότησης
και της υποστελέχωσης κι έτσι προετοιμάζουν ευκολότερα το

έδαφος για τη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, ανοίγοντας πα-
ραπέρα το δρόμο σε ιδιώτες (ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, "φιλανθρωπικά" ιδρύ-
ματα). Κερδοσκοπούν ακόμη κι από την προστασία των ορφα-
νών, εγκαταλελειμμένων, κακοποιημένων παιδιων. Αυτές είναι
κεντρικές πολιτικές της ΕΕ και των κυβερνήσεων της και για τα
απροστάτευτα παιδιά. Στόχος να απαλλαγεί το κράτος από την
πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την φροντίδα και την προ-
στασία τους. 

Κι όλα αυτά τη στιγμή που- μέχρι την ώρα που γράφονταν
αυτές οι γραμμές- βρίσκεται σε συζήτηση στην Επιτροπή της
Βουλής νομοσχέδιο για την αναδοχή και την υιοθεσία. Κατά τη
διάρκεια της συζήτησης ξεχώρισαν τα «καινοτόμα» λόγια της
Θεανώς Φωτίου,  για  τη διαδικασία που προτείνεται στο νομο-
σχέδιο: «Ο υποψήφιος γονιός βρίσκει ένα παιδί, το εντοπίζει

σε ιδιωτικό ίδρυμα, σε εκκλησιαστικό ίδρυμα, σε δημόσιο

ίδρυμα και λέει, θέλω αυτό το παιδί». Δηλαδή, τα υποψήφια
για αναδοχή ζευγάρια θα επιλέγουν το παιδί που επιθυμούν, λες
και επιλέγουν «προϊόν» στο σούπερ μάρκετ! 

Που είναι η χιλιοδιακηρυγμένη ευαισθησία για την παιδική
προστασία, όταν οποιαδήποτε ρύθμιση δεν έχει αφετηρία τις
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες του παιδιού, αλλά  την εκπλή-
ρωση με κάθε τρόπο της επιθυμίας ενός ενήλικου ή ενός ζευ-
γαριού να αποκτήσει παιδί; Η προστασία του παιδιού πρέπει να
είναι ατομική ευθύνη φυσικών ή θετών γονιών,  ή πρέπει να
είναι υπόθεση της κοινωνίας, που μέσω του κράτους θα έπρεπε
να εξασφαλίσει τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές συν-
θήκες για την όσο το δυνατόν πιο ομαλή ψυχοσωματική - κοι-
νωνική ανάπτυξη όλων των παιδιών; 

Η ΟΓΕ παλεύει και απαιτεί ολοκληρωμένες κι εξειδικευμένες
δομές με όλο το απαραίτητο μόνιμο κι εξειδικευμένο προσω-
πικό, για την προστασία κάθε παιδιού. Το κράτος πρέπει να έχει

την πλήρη κι αποκλειστική ευθύνη, ειδικά για το απροστά-

τευτο παιδί, το παιδί χωρίς οικογένεια, που να ικανοποιεί

πλήρως τις ανάγκες του.

Αφιέρωμα: Υιοθεσία

ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΩΝ «ΜΗΤΕΡΑ» 

Υποστελέχωση και «ευελιξία»

σε βάρος των παιδιών και των εργαζομένων
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Για το Παιδί...

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Στο επίκεντρο οι ανάγκες των παιδιών

Σ
το νόμο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, που ψηφίστηκε πρόσφατα,
περιλαμβάνεται διάταξη για την προσχολική

αγωγή, που ορίζει ότι : Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο
είναι υποχρεωτική για τα παιδιά από 5 έως 6 ετών,
το νηπιαγωγείο είναι διετές, περιλαμβάνοντας και
τα προνήπια (4 έως 5 ετών) για τα οποία γίνεται υπο-
χρεωτική μόνο στους δήμους που υπάρχει συμφω-
νία από την τριμερή επιτροπή, που αποτελείται από
τον εκάστοτε διευθυντή Α΄βαθμιας εκπαίδευσης, το
δήμαρχο και τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευ-
τικών. «Πετάει το μπαλάκι»  στις επιτροπές, που ση-
μαίνει ότι η δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική
Αγωγή θα υλοποιηθεί σταδιακά και σε συνάρτηση
με τις διαθέσιμες υποδομές των νηπιαγωγείων.
Δηλαδή: Νομοθέτηση χωρίς εξασφάλιση των ανα-
γκαίων όρων και πόρων, χωρίς να δίνει ούτε ένα
ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Την ίδια στιγμή ανοίγει ένας αποπροσανατολιστι-
κός καυγάς, ανάμεσα στη κυβέρνηση και σε  ΚΕΔΕ,
ΠΟΕ-ΟΤΑ και Σύλλογος Βρεοφονηπιοκόμων,
καθώς οι τελευταίοι αντιτίθενται στην πιο πάνω νο-
μοθετική δάταξη υπερασπιζόμενοι την ομηρία των
ευκαιριακών ευέλικτων εργασιακών σχέσεων των
χιλιάδων εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς
των Δήμων. Στην προσπάθειά τους αυτή προβάλ-
λουν αντιδραστικές και αντιεπιστημονικές θέσεις
για την προσχολική αγωγή. Αντικειμενικά με τη
στάση τους αυτή  συσκοτίζουν τις αιτίες που γεν-
νούν τα προβλήματα της προσχολικής αγωγής και
με μία συντεχνιακή αντίληψη στρέφουν τους εργα-
ζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμοιύς ενάν-
τια στους εργαζόμενους στους νηπιαγωγεία αντί να
διεκδικήσουν προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά,
μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους και όλες τις
εργαζόμενες. 
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Για το Παιδί...

«Ε
ίναι γνωστό σε όλους μας ότι περίπου 200.000 παιδιά

ηλικίας 1 έως 4 ετών είναι εκτός δομών Προσχολι-

κής Αγωγής. Ο νόμος που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση στη
Βουλή και που σε αυτόν εμπεριέχεται άρθρο για την Προσχο-
λική Αγωγή, δεν λύνει σε τίποτα το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Αυτή είναι η ουσία του προβλήματος. Και αυτήν ακριβώς την
ουσία του προβλήματος κρύβουν τόσο η κυβέρνηση και η
ΚΕΔΕ1 όσο και οι ηγεσίες σε ΠΟΕ - ΟΤΑ2, ΔΟΕ3 και ΠΑΣΥΒΝ 4.

Όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι, όλων των ειδικοτήτων και ερ-

γασιακών σχέσεων, στους παιδικούς σταθμούς και στα νη-

πιαγωγεία, που δίνουμε καθημερινά τη μάχη στους χώρους

δουλειάς - παρά τις αντίξοες συνθήκες και τις ελλείψεις -

παλεύουμε για να προσφέρουμε το καλύτερο στα παιδιά

προσχολικής ηλικίας.

Γνωρίζουμε καλά ότι η παιδαγωγική παρέμβαση από την
πρώιμη ηλικία μέχρι και το σχολείο λειτουργεί και αντισταθ-
μιστικά γι' αυτά τα παιδιά που προέρχονται από χαμηλά κοι-
νωνικοοικονομικά περιβάλλοντα αλλά και προσφέρει σε κάθε
παιδί, άσχετα από την κοινωνική και ταξική του αφετηρία, τα
εφόδια για την ομαλή κοινωνικοποίησή του, τη νοητική του
ανάπτυξη και για να αντεπεξέλθει σε επόμενα πιο σύνθετα και
απαιτητικά περιβάλλοντα.

Κάθε επιστημονική κουβέντα ή «τεκμηρίωση» για τη σημα-
σία της παιδαγωγικής παρέμβασης απλά επιβεβαιώνει αυτό
που βλέπουμε να βλασταίνει καθημερινά μέσα στις τάξεις μας
όταν το παιδί κάθε ηλικίας, από βρέφος μέχρι νήπιο, περνών-
τας το κατώφλι είτε του παιδικού σταθμού είτε του νηπιαγω-
γείου και ολοκληρώνοντας μια χρονιά φοίτησης είναι ένα
"άλλο" παιδί, που έχει διανύσει μια τεράστια απόσταση στην
ανάπτυξή του και έχει βάλει τα θεμέλια για την παραπέρα εξέ-
λιξή του.

Δεν παραγνωρίζουμε ούτε υποτιμούμε την αποστολή και τον
χαρακτήρα των επόμενων σχολικών βαθμίδων. Ομως, γνω-
ρίζουμε πολύ καλά ότι με τη δική μας φροντίδα και το επιστη-
μονικό έργο, τα παιδιά κατακτούν όλα εκείνα τα χαρακτηρι-
στικά που είναι αναγκαία για να ανταποκριθούν στις επόμενες
βαθμίδες.

Θυμόμαστε τα λόγια του Λ. Τολστόι, που έχουν διαχρονική
ισχύ: "Μήπως δεν απόχτησα τότε όλα εκείνα, που είναι τώρα
η ζωή μου; Και απόχτησα τότε τόσο πολλά, τόσο γρήγορα, ώστε

σ' όλη την υπόλοιπη ζωή μου δεν απόχτησα ούτε το ένα εκα-
τοστό σε σύγκριση με κείνα. Απ' την ηλικία του πεντάχρονου
παιδιού ως τη σημερινή μου μόνο ένα βήμα".

Γι' αυτούς ακριβώς τους λόγους, παλεύουμε ώστε όλα τα

παιδιά αυτής της ηλικίας να έχουν θέση σε δημόσιες, δω-

ρεάν δομές, είτε σε παιδικούς σταθμούς είτε σε νηπιαγω-

γεία, με ευθύνη του κράτους.

Στη βάση αυτή, υπερασπιζόμαστε το ρόλο, την προσφορά

μας, γιατί πρέπει και μπορεί να υπηρετούμε τις ανάγκες των

παιδιών της προσχολικής ηλικίας.

Κατανοούμε ότι η συζήτηση που άνοιξε τόσο από την πλευρά
της κυβέρνησης και των πλειοψηφιών σε ΔΟΕ όσο και από
την πλευρά της ΚΕΔΕ, της ΠΟΕ - ΟΤΑ και του ΠΑΣΥΒΝ δεν
ακούμπησε στο ελάχιστο τις αγωνίες μας. Απέκρυψαν τις αιτίες
που τα γεννούν προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν στα
δευτερεύοντα, κουκουλώνοντας την ουσία και θάβοντας την
προοπτική και τη διέξοδο για εργαζόμενους, παιδιά και γονείς.

Δεν θέλουμε ούτε μπορούμε να συμβιβαστούμε με τα

αδιέξοδα αυτής της πολιτικής! Απέναντι στον αγώνα μας για

την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των παιδιών και

των οικογενειών τους βρίσκεται μια βαθιά εχθρική πολιτική.

Που τις ανάγκες των παιδιών και τις δικές μας ως εργαζο-
μένων τις θεωρεί κόστος! Μια πολιτική που σταθερά την υπη-
ρετούν τόσο η κυβέρνηση όσο και η ΚΕΔΕ.

Γι’ αυτό:

3 Δεν ήταν ούτε είναι στις προτεραιότητες των προ-

ηγούμενων και της τωρινής κυβέρνησης η κρα-

τική χρηματοδότηση για τους αναγκαίους μαζι-

κούς διορισμούς μόνιμου προσωπικού, για τη δι-

εύρυνση των δημόσιων δομών για όλα τα παιδιά.

3 Περικόπτεται αποφασιστικά η χρηματοδότησή τους.

3 Προωθούνται η ανταποδοτικότητα και η επιχειρη-

ματική δράση. Χιλιάδες παιδαγωγοί σε παιδικούς

σταθμούς και νηπιαγωγεία είναι όμηροι των ευ-

καιριακών εργασιακών σχέσεων και πολύ περισ-

σότεροι στην ανεργία. Είναι μηδαμινός ο σχεδια-

σμός για την ανέγερση σύγχρονων κτιριακών

υποδομών.

Για το ζήτημα της Προσχολικής Αγωγής με επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες
των παιδιών αυτής της ηλικίας αναφέρθηκαν με κοινή τοποθέτησή τους η
Πανελλαδική Γραμματεία Εκπαιδευτικών και η Πανελλαδική Γραμματεία
ΟΤΑ του ΠΑΜΕ. Παραθέτουμε αποσπάσματα της ανακοίνωσης που
αποκαλύπτει  την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και μετά από την
τελευταία νομοθετική ρύθμιση για την προσχολική αγωγή.

1. Κεντρική Ένωση Δήμων  Ελλάδας

2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

3. Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος

4. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βρεφονηπιαγωγών
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Για το Παιδί...

Είναι πρόκληση ο «ντόρος» που σηκώνουν κυβέρνηση - ΚΕΔΕ
με τη συνδρομή των συνδικαλιστικών ηγεσιών σε ΔΟΕ - ΠΟΕ-
ΟΤΑ - ΠΑΣΥΒΝ. Κομπάζει η κυβέρνηση για τη δήθεν δίχρονη
Προσχολική Αγωγή και η ΚΕΔΕ για τη λειτουργία των παιδι-
κών σταθμών που είναι στην ευθύνη της. ΚΕΔΕ και ΠΑΣΥΒΝ
δεν λένε κουβέντα για τη λογική των voucher, των ελαστικών
σχέσεων εργασίας των εργαζομένων που χαρακτηρίζουν την
πολιτική της κυβέρνησης στο χώρο.

Υπηρετώντας πιστά η ΚΕΔΕ τη στρατηγική στόχευση να

απαλλαγεί το κράτος από τις υποχρεώσεις του, ζητά στην

ευθύνη της τώρα και τα νηπιαγωγεία, ώστε να γενικευτεί,

να ανοίξει ο δρόμος για το πέρασμα και της Εκπαίδευσης

στην Τοπική Διοίκηση. Σε αυτήν την κατεύθυνση συνδρά-

μουν ΠΟΕ - ΟΤΑ και ΠΑΣΥΒΝ.

Έτσι, η εμπορευματοποιημένη λειτουργία των παιδικών
σταθμών, η οικονομική επιβάρυνση των γονέων, ο δρόμος
των voucher, η δίχρονη Προσχολική Αγωγή που εξαγγέλλεται
αλλά ποτέ δεν γίνεται πράξη, χωρίς υποδομές και προϋποθέ-
σεις, είναι ο δρόμος που διανύουν χρόνια τώρα οι δημόσιες
δομές για να απαλλαγεί το κράτος από την ευθύνη και την υπο-
χρέωση απέναντι στο παιδί και τις ανάγκες του, να σηκώνει το

βάρος της ευθύνης αποκλειστικά η οικογένεια.
Η τελευταία νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη των προνη-

πίων στη δίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή ... σε
βάθος τριετίας και χωρίς να εκπληρώνονται βασικές υποστη-
ρικτικές προϋποθέσεις της υπάρχουσας υποδομής, η ενί-
σχυση της επιχειρηματικής δράσης στον ευαίσθητο αυτό
χώρο, μόνο κακά μαντάτα προμηνύουν συνολικά για το χώρο
της Προσχολικής Αγωγής, για εργαζόμενους, γονείς και παι-
διά.

Κυβέρνηση και ΚΕΔΕ κρατάνε την πυξίδα της ΕΕ, με στόχο
να τσακίσουν τον δημόσιο χαρακτήρα φροντίδας και αγωγής
του παιδιού.

Γι’ αυτό καθολικό αίτημα όλων των εργαζομένων και

όλων των συνδικάτων πρέπει να είναι η ένταξη αυτών των

παιδιών στις δημόσιες δομές. Στη βάση αυτή όχι μόνο όλοι

οι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς θα έχουν δου-

λειά, αλλά θα χρειαστούν και χιλιάδες νέες προσλήψεις.

Χρειάζεται κοινό μέτωπο όλων μας, όλων των εργαζομέ-

νων στους παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία, των

γονιών που έχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας γιατί όλοι μας

αγωνιούμε για το παρόν και το μέλλον.

3  Από τη γέννησή τους μέχρι και την είσοδό τους στο

σχολείο, πρέπει να είναι εξασφαλισμένη από το κράτος
η θέση τους σε προσχολική δομή, δημόσια και δωρεάν.
Χωρίς voucher, χωρίς τροφεία, χωρίς χρήματα γονιών
για να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες, εξόδους, πολι-
τιστικές δράσεις.

3  Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όλων των ανα-

γκαίων ειδικοτήτων, παιδαγωγών (βρεφονηπιοκόμων
και νηπιαγωγών), ειδικού παιδαγωγικού, ειδικού επι-
στημονικού (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχο-
λόγοι), βοηθητικού προσωπικού. Ετσι, με τη μόνιμη
σχέση εργασίας διασφαλίζονται οι στοιχειώδεις προϋπο-
θέσεις ώστε το έργο να είναι ολοκληρωμένο και επιστη-
μονικό και η προσχολική δομή (παιδικός σταθμός και
νηπιαγωγείο) να γίνει το "δεύτερο σπίτι" των παιδιών
αυτής της ηλικίας.

3  Παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, τόσα όσα καλύ-

πτουν τις ανάγκες όλων των παιδιών. Κτίρια σύγχρονα,
ασφαλή, με τους αναγκαίους χώρους για το παιχνίδι, τη
σίτιση, την ξεκούραση των παιδιών.

3  Η σίτιση να γίνεται με ευθύνη του κράτους, για όλα τα

παιδιά, με το αναγκαίο προσωπικό. Υπάρχει ανάγκη να
θεμελιωθούν με επιστημονικούς όρους η σίτισή τους, το
περιεχόμενο και η υψηλή ποιότητα αυτών που κατανα-
λώνουν τα παιδιά καθώς καθορίζει την ανάπτυξή τους.

3  Ενιαίο, επιστημονικό, αναβαθμισμένο σύγχρονο παι-

δαγωγικό πρόγραμμα με ευθύνη του κράτους (π.χ.
υπουργείο Παιδείας) καθώς δεν μπορεί το περιεχόμενο
της παρέμβασης να είναι στη δικαιοδοσία της εκάστοτε
δημοτικής αρχής, διαφοροποιημένο και αποσπασματικό.
Να υπάρχει συνέχεια στόχων και σκοπών για να συν-
δέεται το παιδαγωγικό έργο των παιδικών σταθμών με
αυτό των νηπιαγωγείων.

3  Υψηλή, πανεπιστημιακή εκπαίδευση όλων των ειδι-

κοτήτων, με περιοδικές επιμορφώσεις με την ευθύνη
του κράτους, ώστε να μπορούν οι παιδαγωγοί να ασκούν
το έργο τους, εναρμονισμένο στα σύγχρονα επιστημο-
νικά δεδομένα.

3  Δημιουργία από το κράτος υποδομών που να καλύ-

πτουν τη θερινή δημιουργική απασχόληση των παι-

διών σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις, ή δομές δημι-
ουργικής απασχόλησης. Η εξασφάλιση αυτή δεν είναι
διευκόλυνση για του εργαζόμενους γονιούς, αλλά
ανάγκη των ίδιων των παιδιών να απολαμβάνουν τον
ελεύθερο χρόνο τους με δημιουργικό τρόπο, προκειμέ-
νου να αναπτύσσονται αρμονικά και ολόπλευρα.

3  Η πάλη για να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις

για την άμεση και ουσιαστική υλοποίηση της δίχρονης
υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής (στην ευθύνη του
υπουργείου Παιδείας) είναι το ελάχιστο βήμα για την πα-
ραπέρα επέκτασή της με κρατική ευθύνη, ώστε το παιδί
των λαϊκών οικογενειών να μη βιώσει από νωρίς τις τα-
ξικές διακρίσεις που διαπερνούν την κοινωνία.

Δεν μπορούμε να κάνουμε εκπτώσεις από αυτό που είναι σύγχρονο

και αναγκαίο για μας και τα παιδιά αυτής της ηλικίας!
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«Αναπτυξιακά» συνέδρια εξειδίκευσης των στόχων
των επιχειρηματικών ομίλων σε κάθε περιοχή
Τους τελευταίους μήνες είχαμε ένα καταιγισμό από Περιφερει-
ακά «αναπτυξιακά» συνέδρια της κυβέρνησης σε όλη τη χώρα.
Στο επίκεντρο των συνεδρίων βρέθηκαν οι δυνατότητες “επεν-
δύσεων” σε κάθε  περιοχή. Όμως το “φιλικό επιχειρηματικό πε-
ριβάλλον” προϋποθέτει τσακισμένα εργατικά, λαϊκά δικαιώματα
και παχυλές επιδοτήσεις σε επιχειρηματικούς κολοσσούς, όπως
στην Ενέργεια, στον επισιτισμό και  τον τουρισμό, στις μεταφο-
ρές, στους μεγαλοεξαγωγείς αγροτικών-κτηνοτροφικών προ-
ϊόντων και αλλού. Η εργασιακή ζούγκλα που βιώνουν ιδιαίτερα
οι μισθωτές γυναίκες και η νεολαία είναι το γόνιμο έδαφος που
αυξάνει τις προσδοκίες των μεγαλοεπιχειρηματιών για αύξηση
των κερδών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. “Έντυσαν”
λοιπόν τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων με το “μανδύα” της εξυ-
πηρέτησης των λαϊκών αναγκών, για δήθεν λαϊκά οφέλη από
την αύξηση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών
ομίλων.  Γνωρίζουμε όμως καλά πως το «παραμύθι» της “δί-
καιης” ανάπτυξης, που προκλητικά προπαγανδίζει η κυβέρνηση,
είναι γεμάτο «πληγές» για τις γυναίκες των εργατικών, λαϊκών
οικογενειών. Είναι οι πετσοκομμένοι μισθοί και συντάξεις, οι
απολύσεις για τις εργαζόμενες ακόμα κι όταν μείνουν έγκυες,
περισσότερη ευελιξία στην αγορά εργασίας χωρίς εργασιακά

και ασφαλιστικά δικαιώματα. «Δίκαιη ανάπτυξη» είναι η φορο-
ληστεία και ασφαλιστικές εισφορές-θηλιά στο λαιμό των αυτο-
απασχολούμενων γυναικών, των εργαζόμενων επιστημόνων
με μπλοκάκι, των αγροτισσών. Η κυβέρνηση, με τη στήριξη της
περιφερειακής διοίκησης και ορισμένων δημοτικών αρχών, τα
μονοπώλια, θέλουν να αποδεχτούμε ότι ο συνδυασμός της μη-
τρότητας με την εργασία είναι ατομική μας υπόθεση, και όχι κρα-
τική ευθύνη και υποχρέωση για μέτρα κοινωνικής προστασίας.
Να συμβιβαστούμε ότι είναι ατομική ευθύνη η φροντίδα του νοι-
κοκυριού, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ, λόγω της
υποβάθμισης ή ακόμα και της απουσίας κοινωνικών υποδομών
για τη φροντίδα της οικογένειας και της εμπορευματοποίησης
της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας. 

Κεντρική Μακεδονία,
η περιφέρεια «νέο παραγωγικό πρότυπο». 
Μακρυά από τα προβλήματα που ταλανίζουν τις γυναίκες των
λαϊκών οικογενειών της Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν και το συ-
νέδριο που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί ο πρωθυπουργός
«έταξε» ρευστό στους επιχειρηματικούς ομίλους της περιοχής
από πάσης φύσεως προγράμματα και αναπτυξιακά ταμεία και
αράδιασε δεσμεύσεις για νέα έργα υποδομής που ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες τους. Προβλήθηκε η μετατροπή της Θεσσα-

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Δίκαιη ανάπτυξη»
Ο μανδύας των απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων,

ένα παραμύθι της κυβέρνησης για να αποσπάσει τη λαϊκή συναίνεση
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λονίκης σε «κεντρική πύλη» των Βαλκανίων και σε «πόλο ανά-
πτυξης» για την ευρύτερη περιοχή. Στόχος της κυβέρνησης και
των συμφερόντων που υπηρετεί είναι να μετατραπεί η χώρα σε
διαμετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο και η Βόρεια Ελλάδα
σε «μεντεσέ» για τους σχεδιασμούς ισχυρών μονοπωλίων στα
Βαλκάνια.

Παρουσίασαν ξεδιαντροπα ως πρότυπα ανάπτυξης τα έργα
των Τεμπών με τα διόδια που λίγοι πλέον μπορούν να πληρώ-
σουν και τους επιχειρηματίες του κλάδου να θησαυρίζουν, το
ΜΕΤΡΟ που στοίχισε, με τους εκβιασμούς από τις κοινοπραξίες,
πολλαπλάσια και τσάκισε εργατικά δικαιώματα, παραλείποντας
να μιλήσουν για τις απολύσεις 93 ομήρων με μπλοκάκι για χρό-
νια εργαζόμενων στην ΕΥΑΘ κλπ-κλπ. Άλλωστε είναι χαρακτη-
ριστικό το γεγονός ότι τις μέρες που πραγματοποιούνταν το συ-
νέδριο, η πόλη της Θεσσαλονίκης είχε στερέψει από νερό λόγω
της βλάβης στον κεντρικό αγωγό υδροδότησης της Θεσσαλονί-
κης, επιβεβαιώνοντας ότι μια σειρά αναγκαιων έργων υποδο-
μής για τις εργατικές - λαϊκές οικογένειες παραμένουν σε δεύ-
τερη και τρίτη μοίρα.

Τώρα το ποιον θα εξυπηρετήσει αυτή η "ανάπτυξη" φαίνεται
και από την σύνθεση του συνεδρίου: Παρόντες ήταν μεγαλοε-
πιχειρηματιες, τοπικοί παράγοντες που βάζουν πλάτη στην κυ-
βέρνηση και άλλοι φορείς που ελπίζουν να ωφεληθούν με κά-
ποιο ψίχουλο από το μεγάλο φαγοπότι που έχει ετοιμάσει η κυ-
βέρνηση για ντόπιους και διεθνείς επιχειρηματικούς ομίλους.

Όσο για τις εργαζόμενες της περιοχής είναι αποκαλυπτικά τα
στοιχεία της «δίκαιης ανάπτυξης» σε πολλούς κλαδους, όπως π.χ.
στον κλάδο της βιομηχανίας τροφίμων. Κλάδος σημαντικός για
την Κεντρική Μακεδονία, με ισχυρή εμπορική δραστηριότητα
στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, με τις
εξαγωγές να ανέρχονται στα 4,5 δισ. ευρώ, με θετικούς ρυθμούς
ανάπτυξης όλα τα χρόνια της κρίσης. Σε αυτές τις βιομηχανικές
μονάδες εργάζεται μεγάλο  ποσοστό γυναικών. Βέβαια, τα πανη-
γύρια της ανάπτυξης δεν μεταφράζονται σε καλά μαντάτα για τις
εργαζόμενες. Η γενικευμένη χρήση εποχιακών και εργολαβικών
εργατριών, η εκ περιτροπής απασχόληση, η διευθέτηση του χρό-
νου εργασίας, τα εξαντλητικά ωράρια και συνολικά οι συνθήκες
εργασίας εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια

των εργαζομένων. Μάλιστα ένα τμήμα τους είναι μετανάστριες,
ιδιαίτερα ευάλωτες στις εργοδοτικές πιέσεις, που δουλεύουν ήλιο
με ήλιο και  με μεροκάματα από 15 έως 20 ευρώ. 

Στη “πρωτεύουσα του βορρά” επιβεβαιώθηκε ότι η πολιτική
της «δίκαιης ανάπτυξης» πάει χέρι χέρι με την τρομοκρατία και
την καταστολή. Η φιέστα στήθηκε  κρυμμένη πίσω από τον κλοιό
αστυνομικών δυνάμεων και στις διεκδικήσεις των εργαζομέ-
νων δόθηκε απάντηση με χτύπημα της διαδήλωσης με τα ΜΑΤ
και κάνοντας χρήση χημικών. 

Στην κορυφή οι όμιλοι, στα Τάρταρα οι εργαζόμενες
Στη Πάτρα το «αναπτυξιακό» συνέδριο έθεσε ως βασικό στοί-
χημα της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα την «ακόμη με-
γαλύτερη αύξηση του όγκου των επενδύσεων - δημόσιων και
ιδιωτικών» και «τη διοχέτευση ουσιαστικής ρευστότητας στην
οικονομία και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και των
επενδύσεων». Συνέδριο με εξαγγελίες για «δίκαιη ανάπτυξη»
και «υγιή επιχειρηματικότητα», που στο όνομα τους θυσιάζονται
η ζωή και οι ανάγκες  των γυναικών των εργατικών συνοικιών
της πόλης, με τα μεγάλα ποσοστά ανεργίας. Ο Σύλλογος Δημο-
κρατικών Γυναικών Πάτρας αναδεικνύοντας τα μεγάλα προ-
βλήματα στον τομέα της υγείας, αποκάλυψε και σ’ αυτήν την πε-
ρίπτωση το αφήγημα της κυβέρνησης, που δεν αναφέρθηκε στις
ανάγκες στελέχωσης των νοσοκομείων και για τα ΤΟΜΥ της Πά-
τρας. Ούτε λέξη για τους χιλιάδες ασθενείς, που βιώνουν καθη-
μερινά τις συνέπειες από τις ελλείψεις κλινών, φαρμάκων, ια-
τρικών υλικών, αλλά και την υποστελέχωση και υποχρηματο-
δότηση των νοσοκομείων. Απόλυτη σιγή για τη συνεχή υποβάθ-
μιση τόσο των νοσοκομείων σε Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά και Ηλεία,
όσο και των Κέντρων Υγείας του Νομού, που έχει ως αποτέλε-
σμα να επωμίζονται το βάρος τα νοσοκομεία της Πάτρας και ου-
σιαστικά να μην μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που προ-
κύπτουν. Σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση έρχεται να προστε-
θεί η έλλειψη ογκολογικής κλινικής σε όλη την περιφέρεια της
Δυτικής Ελλάδας. Με τη λειτουργία μόνο του τμήματος ημερή-
σιας νοσηλείας του Νοσοκομείου του Ρίου δεν μπορεί να κα-
λυφθεί το κενό, ενω την ίδια ώρα υπάρχει μόνο ένας γιατρος
στο τμήμα μαστού. Οι καρκινοπαθείς αναγκάζονται να κάνουν
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χημειοθεραπείες ακόμα και στις καρέκλες, βάζοντας ουσιαστικά
τη ζωή τους σε κίνδυνο.

Όχι δεν απασχόλησε το συνέδριο της Περιφέρειας Αχαΐας η
αναμονή που ξεπερνά τους 2 μήνες για τις γυναικολογικές εξε-
τάσεις και τον προληπτικό έλεγχο στα νοσοκομεία, ή η αναμονή
3 μηνών για τη μαστογραφία,  με την πλειοψηφία των γυναικών
να καταφεύγει σε ιδιώτες, οι οποίοι δεν συνταγογραφούν καν
το τεστ ΠΑΠ. Ούτε ειπώθηκε μια αράδα ότι έχει εκχωρηθεί σε
ιδιώτες ένα σύνολο εξειδικευμένων εξετάσεων κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης, αλλά και η διαδικασία της Ιατρικώς Υπο-
βοηθούμενης Αναπαραγωγής. «Απούσες» για την κυβέρνηση
οι τραγικές ελλείψεις για την ιατρική φροντίδα των παιδιών, όταν
το μόνο παιδιατρικό νοσοκομείο της περιοχής δεν έχει τμήμα
αιμοδοσίας, διαθέτει μόνο έναν παιδοψυχίατρο και  επικουρι-
κούς γιατρούς, ενώ μεγάλες είναι οι ελλείψεις σε ολόκληρη τη
Δυτική Ελλάδα για τις ειδικότητες που σχετίζονται με παιδιά.  

Την ίδια ώρα, όμως η  κυβέρνηση στο όνομα της περιβόητης
"γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας" και της "πολυδιάστατης
εξωτερικής πολιτικής" αναβαθμίζει το ρόλο του Άραξου με τον
κίνδυνο να εγκατασταθούν εκεί πυρηνικά όπλα. Με όση χρυ-
σόσκονη "δίκαιης ανάπτυξης" κι αν το πασπαλίσουν, όμως, δεν
μπορεί να κρυφτεί ούτε η βαθύτερη και επικίνδυνη εμπλοκή της
Ελλάδας στους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστικών ενώσεων,
ούτε οι νέες θυσίες για το λαό.

Σε ένα άδικο σύστημα δεν μπορεί να υπάρξει
δίκαιη ανάπτυξη
Μια ακόμα κυβερνητική - επιχειρηματική φιέστα έγινε και

στο Λαύριο. Το 12ο "αναπτυξιακό" συνέδριο με εξειδίκευσή αυτή
τη φορά στην Ανατολική Αττική κορυφώθηκε με την ομιλία του
πρωθυπουργού με αναφορές στη Μακρόνησο. Ακολούθησε τη
γνωστή "τυμβωρυχία" του ΣΥΡΙΖΑ για να κρύψει το αντιλαϊκό κυ-
βερνητικό έργο. Συνέχισε με επενδύσεις που θα γίνουν από Γερ-
μανούς, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, από την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, σχέδια για τα λιμάνια του
Λαυρίου και της Ραφήνας ότι πρέπει να γίνουν "πύλες της Αττι-
κής”, σημεία αφετηρίας για την κρουαζιέρα. Φυσικά κι εδώ η
«δικαιοσύνη» της ανάπτυξης έχει χτυπήσει κόκκινο. Φαίνεται στο

αεροδρόμιο με ρεκόρ αφίξεων, ενώ οι εργαζόμενοι δουλεύουν
με μερική απασχόληση 4ωρα και 6ωρα με βασικό μισθό 586 €
και με συμβάσεις ακόμα και 1 μέρας. Είναι οι εργάτες γης στο
Μαραθώνα που δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, μένοντας σε παράγκες.
Είναι  τα ξενοδοχεία της περιοχής, που οι καμαριέρες δουλεύουν
7 μέρες τη βδομάδα όλο το μήνα για 700 €, με καθυστερήσεις
πληρωμών που φτάνουν και τους 10 μήνες, που για να φτάσουν
στην δουλειά τους διανύουν μεγάλες αποστάσεις περπατώντας. 

Η «ανάπτυξη»  υποχρεώνει τα αγροτικά νοικοκυριά να βά-
λουν  μετρητές στα πηγάδια τους για να τους φορολογούνε το
πότισμα για τη σοδειά τους. Άλλωστε στον τομέα της αγροτικής
παραγωγής οι εξαγγελίες αφορούν μόνον τους μεγαλοαγρότες
που καλούνται από την κυβέρνηση να τραβήξουν μπροστά την
τοπική οικονομία, με «εξωστρέφεια», την ίδια ώρα που οι μι-
κρομεσαίοι αγρότες δεν μπορούν ούτε να επιβιώσουν, με φο-
ρολογία που τους τσακίζει και ανασφάλιστη εργασία για τα συν-
βοηθούντα μέλη.

Αγωνιστική απάντηση σ’ όλη τη χώρα έδωσαν
οι γυναίκες της ΟΓΕ
Σε κάθε περιοχή οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ πραγματο-
ποίησαν εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, τις σχο-
λές εκεί που ζουν, εργάζονται και σπουδάζουν οι γυναίκες. 

Μαζικά και μαχητικά μαζί με τα εργατικά σωματεία, τις ενώ-
σεις αυταποσχολουμένων, τους αγροτικούς συλλόγους δόθηκε
η απάντηση στις «αναπτυξιακές» φιέστες της κυβέρνησης, που
πραγματοποίησαν οι Περιφέρειες με τον πρωθυπουργό στο
ρόλο του «πρώτου βιολιού». 

Με μαχητικότητα οι γυναίκες των συλλόγων και ομάδων της
ΟΓΕ συνεχίζουν το μοναδικό ελπιδοφόρο δρόμο για τις γυναίκες
του καθημερινού μόχθου: το δρόμο της αγωνιστικής διεκδίκη-
σης για την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών,
με επόμενο σταθμό την απεργία στις 30 Μάη. 

Σ/Ο Κεντρικής Μακεδονίας
Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας

Ομάδες των Μεσογείων Αττικής
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ - ΕΠΙΛΟΓΗ

Ανθολογία διηγημάτων και ρεπορτάζ
Εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 1986, Μετάφραση Νίκου Σαραντάκου

Π
αρουσιάζουμε αποσπάσματα από το διήγημα
«Τζον Στίβεν» της Γκρέις Λάμπκιν (1891-1980).

Το διήγημα περιλαμβάνεται στην ανθολογία διηγημά-
των και ρεπορτάζ Αμερικάνικη Προλεταριακή Λογο-
τεχνία-Επιλογή, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 1986, σε
μετάφραση του Νίκου Σαραντάκου. Το διήγημα «Τζον
Στίβενς» είναι ένα εκτενέστερο απόσπασμα από το
μυθιστόρημα της Γκρέις Λάμπκιν «To make a

bread» («Για να βγει το ψωμί»), 1932, Macaulay Co.
Το μυθιστόρημα αναφέρεται στην απεργία της Gas-

tonia και περιστρέφεται γύρω από τις περιπέτειες μιας
οικογένειας μικρών αγροτών από τα Απαλάχια όρη
που, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, καταλήγουν ερ-
γάτες κλωστοϋφαντουργίας. 

Η απεργία της Gastonia είναι ο πιο γνωστός εργα-
τικός αγώνας στην ιστορία της Βόρειας Καρολίνας.
Μέχρι το τέλος του 1928, η εταιρεία Loray, από τις με-
γαλύτερες κλωστοϋφαντουργίες, θέλοντας να μει-
ώσει το κόστος παραγωγής, είχε προχωρήσει σε μείωση του ερ-
γατικού δυναμικού από 3.500 εργάτες σε 2.200.

Την Πρωταπριλιά, οι εργάτες κατέβηκαν σε απεργία. Τα βασικά
τους αιτήματα ήταν: 20 δολάρια σαν ελάχιστο βδομαδιάτικο για
τον κάθε εργάτη, ίση αμοιβή για ίση εργασία σε γυναίκες και παι-
διά, εξάλειψη της εντατικοποίησης της δουλειάς και αναγνώριση
των συνδικάτων. 

Η απεργία πέρασε από διάφορες φάσεις απεργοσπασίας και
συγκρούσεων, τόσο μέσα στο συνδικάτο όσο και με την αστυνο-
μία, και στοίχισε τη ζωή στην εργάτρια Ella May Wiggins. Ήταν
μητέρα πέντε παιδιών και υπήρξε από τους εμψυχωτές της
απεργίας του 1929. Ο θάνατός της πυροδότησε και νέο κύκλο

συγκρούσεων.    
Για να μπορέσουν οι εργοδότες να καταστείλουν τις απεργια-

κές κινητοποιήσεις χρειάστηκαν τη βοήθεια των κρατικών και
τοπικών αρχών, η οποία τους παρασχέθηκε απλόχερα.  Σημαν-
τική ήταν και η συμβολή του τοπικού Τύπου και της θρησκευτι-
κής ηγεσίας υπέρ των εργοδοτών και ενάντια στις ενώσεις των
εργατών. 

Για τις εργάτριες και τους εργάτες της κλωστοϋφαντουργίας,
η σύγκρουση με την εργοδοσία αποδείχτηκε μια σημαντική, αν
και οδυνηρή εμπειρία. Ο αγώνας τους δεν έληξε με παραχωρή-
σεις, έγινε όμως ένα εθνικό και παγκόσμιο σύμβολο των εργα-
τικών αγώνων που σύντομα θα γεννούσε κι άλλους… 

Αποσπάσματα από το διήγημα «Τζον Στίβεν» της Γκρέις Λάμπκιν (1891-1980)

Π
Την Κυριακή ο Τζορτζ σηκώθηκε νωρίς το πρωί και
πήγε και στήθηκε στο δρόμο που οδηγούσε στο Σάντερ-
σβιλ. Μέσα του φώλιαζε μια ανάγκη και ήθελε να πάει

να βρει τον Τζον Στίβενς, αν ήταν ακόμα στο χωριό εκείνο. 

***

«Πώς τα πας;» ρώτησε ο Τζον Στίβενς, για αρχή. «Και πώς παν
οι δικοί σου;»

Ο Τζορτζ είπε για το θάνατο της Έμμας, και επανέλαβε όσο κα-
λύτερα θυμόταν τι είχε πει τη νύχτα πριν το θάνατό της. 

«Ο θάνατος κάποιου φαίνεται βαρύτερος», είπε, «και σου μένει
στην καρδιά πιότερη πίκρα, όταν αυτός που πεθαίνει ήθελε, όπως
η Έμμα, μια καλύτερη ζωή και δεν τη βρήκε».

«Κι όταν», είπε ο Τζον Στίβενς, «ξέρεις ότι δεν έπρεπε να πεθά-
νει».

«Δεν έπρεπε να πεθάνει;»
«Δεν είπες ότι πέθανε από πελάγρα;» 
«Ναι».
«Έχουν πελάγρα οι πλούσιοι;»
«Δεν άκουσα ποτέ μου».
«Είναι αρρώστια των φτωχών. Δεν το ’χεις ακουστά αυτό;» 
«Ναι, το ’χω ακούσει».
«Αν είχε πάρει τη σωστή διατροφή, δεν θα πέθαινε. Όπως βλέ-

πεις, οι εργοστασιάρχες είναι που τη σκότωσαν».
«Δεν θα το πήγαινα τόσο μακριά, μου φαίνεται. Όλος ο κόσμος
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εκτιμά τους Γουέντγουερθ, είναι καλοί άνθρωποι, δε θέλουν να
πεθαίνει ο κόσμος».

«Δεν το αμφισβητώ αυτό. Είναι πολλοί που είναι καλοί κι ευγε-
νικοί. Αλλά όταν ήμουν στο χωριό είδα μεγάλους ανθρώπους,
παιδιά και μωρά να πεθαίνουν απ’ την έλλειψη σωστής διατροφής
κι απ’ την έλλειψη σωστού τρόπου ζωής και εγώ το φταίξιμο το
ρίχνω στους εργοστασιάρχες και σ’ όλους όσους βγάζουνε λεφτά
από τα εργοστάσια».

Ο Τζορτζ προχωρούσε σιωπηλός. Κλότσησε μια πέτρα, την είδε
να κυλάει στο ξερόχορτο στην άκρη του δρόμου. 

Στο τέλος μίλησε. «Σκληρά λόγια αυτά», είπε. 
«Είναι σκληρά λόγια. Αλλά είναι αληθινά. Θα ’λεγε κάποιος: εν-

τάξει, ο γερο-Γουέντγουερθ, αυτός άρχισε το εργοστάσιο, αλλά ο
Γουέντγουερθ ο γιος, αυτός τι φταίει; Αυτός το κληρονόμησε και
πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά. Αλλά εγώ Τζορτζ σου λέω ότι, αν
το δεις απ’ τη μεριά μας, όλοι φταίνε.

»Πάρε έναν κροταλία ή μιαν οχιά. Απ’ την πλευρά τη δική τους,
δε φταίνε τίποτα. Μεγαλώνουν στη γη, αλλά επειδή ξέρω ότι μπο-
ρούν να μου κάνουν κακό, σ’ εμένα ή στους δικούς μου, ξέρω ότι
άμα δω ένα τους πρέπει να το σκοτώσω: κι όχι επειδή μισώ το
φίδι σαν φίδι αλλά επειδή στο στόμα του έχει δηλητήριο.

»Αυτοί οι εργοστασιάρχες έχουν δύναμη και η δύναμή τους
είναι δηλητήριο για μας και τα παιδιά μας. Αν μπορείς να τους πά-
ρεις τη δύναμη, όπως θα ’βγαζες τα φαρμακερά δόντια απ’ το φίδι,
δεν είναι ανάγκη να τους κρατάς κακία προσωπικά. Πιθανότατα
είναι καλοί άνθρωποι (μερικοί τουλάχιστον) και γεμάτοι ευγενικές
επιθυμίες για τον κόσμο».

«Ίσως», είπε ο Τζορτζ «θα δούνε κάποτε το κακό που μας κά-
νουν και θα το διορθώσουν. Θυμάμαι έναν παπά που λειτουρ-
γούσε πλούσιους και έλεγε ότι θα ’ρθει μια μέρα που οι πλούσιοι
θα δεχτούν την αγάπη του Θεού στην καρδιά τους και θα τα μοι-
ράσουν όλα μισά-μισά με τους φτωχούς». 

«Το ίδιο θα ’τανε να περιμένεις ένα φίδι να ’ρθει και να σου ανοί-
ξει καλόβολα το στόμα του για να του βγάλεις το φαρμάκι, ε;»

Ο δρόμος έκανε στροφή. Ο Τζον Στίβενς κοίταξε τον ήλιο πίσω
τους, σα να προσπαθούσε να υπολογίσει τι ώρα ήταν, αλλά δεν
έκανε καμιά νύξη να γυρίσουν πίσω. Ο Τζορτζ χάρηκε, γιατί δεν
ήταν έτοιμος να γυρίσει πίσω. 

«Ξέρεις, Τζορτζ, εγώ έχω ταξιδέψει σ’ όλη τη χώρα. Έχω μιλή-
σει με πολλούς ανθρώπους, κι όπως λέει το τραγούδι πολλά
έχουν δει τα μάτια μου. Πράγματα περίεργα και μερικά απ’ αυτά
απίστευτα. Παντού τα ίδια είναι.

»Μια φορά στα δυτικά γινόταν μια απεργία ανθρακωρύχων. Ο
ιδιοκτήτης του ορυχείου εκείνου ήταν θεοφοβούμενος άνθρω-
πος, ταχτικός στην εκκλησία. Ήταν ένας απ’ τους πλουσιότερους
ανθρώπους της χώρας. Οι ανθρακωρύχοι απέργησαν ζητώντας
καλύτερη ζωή, γιατί ζούσαν πολύ-πολύ φτωχικά κι αυτός ο πλού-
σιος που στα παιδιά του είναι καλός, κι ευγενικός, και έχτιζε εκ-
κλησίες, πέταξε εκείνους τους ανθρώπους –που δεν είχαν πα-
ραβιάσει κανένα νόμο έξω απ’ τον άγραφο που λέει ότι οι φτωχοί
δεν πρέπει να ζητούν κάτι καλύτερο χωρίς να σέρνονται στο χώμα
μπρος στους ιδιοκτήτες τους–, πέταξε αυτούς τους ανθρώπους
απ’ τα καλυβόσπιτά τους. Και όταν έστησαν σκηνές για να μένουν
μέσα έστειλε στρατό και πυροβόλησαν και σκότωσαν –αν δεν

κάνω λάθος– δύο γυναίκες και έντεκα παιδιά. Και όχι μόνο σκό-
τωσαν, αλλά βάλαν και φωτιά κι οι πληγωμένοι κάηκαν μέσα στις
σκηνές. Κι αυτός ο άνθρωπος είναι αυτό που λέμε καλός άνθρω-
πος».

«Πρέπει να ήταν σκληρός».
«Μπα, απλώς ήταν κανονικός. Και βέβαια δεν το ’κανε με τα

ίδια του τα χέρια. Έβαλε πληρωμένους υπηρέτες να το κάνουν».
«Μίλησες για απεργία. Έγινε μία και εδώ, έτσι δεν είναι; Ήταν

ένα απ’ τα πράγματα που ήθελα να σε ρωτήσω. Σχεδόν περίμενα
να σε βρω απολυμένο, γιατί ήρθανε μερικοί να πιάσουν δουλειά
στο δικό μας εργοστάσιο και τους είχαν απολύσει από εδώ».

«Δε μ’ απόλυσαν», είπε ο Τζον Στίβενς.
«Δεν ανακατεύτηκες;»
«Ανακατεύτηκα και σ’ αυτήν και σ’ άλλες δυο στα βόρεια πιο

πριν, που τις κάναν οι ίδιοι άνθρωποι. Αλλά η καρδιά μου δεν ήταν
μαζί τους».

«Είναι αλήθεια ότι το σκάσαν με τις συνδρομές;»
«Αλήθεια. Αλλά αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι μικρό πράμα

σε σύγκριση με κάτι άλλο που έχω ενάντιά τους».
«Ποιο είναι’ αυτό;»
«Να σου πω –θέλουν να πλησιάσεις ένα κροταλία κουλουρια-

σμένο στη μέση του δρόμου και να τον χαϊδέψεις στο κεφάλι και
να πεις: “Παρακαλώ κύριε κροταλία, επιτρέπεται να περάσω;”

»Βλέπεις, ξεκινάνε από την υπόθεση ότι εγώ και το φίδι έχουμε
κάτι το κοινό. Έχουμε. Έχουμε το δρόμο, κι ο δρόμος είναι για
όλους, αλλά αν δεν κρατάω όπλο ή καμιά βαριά πέτρα, το φίδι
έχει το πλεονέκτημα. 

»Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν. Δεν θέλουν να αγωνίζεσαι.
Δεν πολυσκοτίζονται για ανθρώπους που δεν μπορούν να πλη-
ρώσουν μεγάλες συνδρομές. Καμιά φορά κάνουν κάτι για να δεί-
ξουν ότι ενδιαφέρονται, όπως εδώ, αλλά πολύ γρήγορα ξεφου-
σκώνει. Κι έπειτα –δεν έχουν βαθύτερο μήνυμα. Αρκετό φόβο
έχουμε μέσα μας έτσι όπως είμαστε. Και εκείνοι δεν σκοπεύουν
να μας δώσουν θάρρος».

«Φόβο είπες;» είπε ο Τζορτζ. 
«Ναι, φόβο».
«Εγώ δε φοβάμαι καθόλου», είπε ο Τζορτζ μ’ έμφαση. 
Ήταν κάτι που δύσκολα μπορούσε κάποιος ν’ ανεχτεί, να τόνε

λεν δειλό. Ο ίδιος ο Τζορτζ αργούσε να θυμώσει αλλά, όταν θύ-
μωνε, κανείς δεν τα ’βγαζε πέρα μαζί του. 

Μίλησε πάλι. «Εγώ κανέναν δε φοβάμαι, ούτε τον Γουέντ-
γουερθ ούτε κανέναν».

Ο Τζον Στίβενς άργησε λίγο ν’ απαντήσει. «Όχι», είπε. «Τον
Γουέντγουερθ, σαν άντρα, δεν τόνε φοβάσαι. Αν ερχόταν εδώ
πέρα και προσπαθούσε να κάνει κακό στην Μπόνι, ας πούμε, θα
του έδινες να καταλάβει. Αυτό που φοβάσαι είναι η δύναμή του,
το δηλητήριο. Δε φοβάσαι να μη χάσεις τη δουλειά σου; Κι αν
ήσουν παντρεμένος κι είχες και μικρά, θα φοβόσουνα ακόμα πιο
πολύ. Και δε φοβάται η Μπόνι μη χάσει τη δουλειά της; Και ο παπ-
πούς σου δε φοβάται τα γεράματα χωρίς λεφτά; Αν του το ζήταγαν,
θα γινόταν χαλί να τον πατήσει ο κ. Γουέντγουερθ προκειμένου
να κρατήσει τη δουλειά του. Εγώ για να ξεφύγω απ’ αυτόν το φόβο,
για να δείξω ότι είμαι ανεξάρτητος, ταξίδεψα στις τέσσερις γωνιές
της χώρας και παντού βρήκα τον ιδιοκτήτη μου». 
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«Έ
ξω η Ελλάδα από το ΝΑΤΟ που σπέρνει πο-

λέμους και προσφυγιά», έτσι υποδέχτηκε η
ΟΓΕ στην Ελλάδα την Αναπληρώτρια Γενική Γραμμα-
τέα ΝΑΤΟ Rose Gottemoeller, η οποία προβάλλοντας
το "γυναικείο" της προσωπείο, ήρθε να διαφημίσει τις
σύγχρονες πολιτικές του ΝΑΤΟ. 

Αυτή ήταν η απάντηση στη φιέστα με θέμα «Το ΝΑΤΟ
που μπορεί να μην ξέρετε - Ασφάλεια και άμυνα πέρα
από τις παλιές βασικές έννοιες» που οργάνωσαν στις
2 Μάρτη το ΝΑΤΟ και η ΟΜΕ ΟΤΕ στο υπουργείο Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Δεν δίστασαν να συνδέσουν τους ελεεινούς σκοπούς
τους με την 8η Μάρτη, Παγκόσμια Μέρα της Εργαζό-
μενης Γυναίκας, το σύμβολο-ορόσημο των γυναι-

κείων εργατικών αγώνων. 
Στην κινητοποίηση ενάντια στη φιέστα των γερακιών

του ΝΑΤΟ συμμετείχαν  η ΟΓΕ, η η ΕΕΔΥΕ, οι Επιτρο-
πές Αγώνα Παντείου του ΜΑΣ, η ΕΣΚ-ΟΤΕ, το Συνδι-
κάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληρο-
φορικής ν. Αττικής (ΣΕΤΗΠ) και το Σωματείο Εργαζο-
μένων «Forthnet - Netmed». Η απάντηση δόθηκε δυ-
ναμικά από τις εργαζόμενες, τις νέες μητέρες, που ξέ-
ρουν πολύ καλά τι είναι το ΝΑΤΟ, ο δολοφονικός αυτός
μηχανισμός, είτε έχει ανδρική είτε γυναικεία εκπρο-
σώπηση. Το ΝΑΤΟ είναι ο πολιορκητικός κριός των
επιχειρηματικών ομίλων που όταν δεν μπορούν να
επιβάλουν τα σχέδιά τους στους εργαζόμενους με το
καρότο το κάνουν με το μαστίγιο με βόμβες και θάνατο.

Πριν από πέντε μήνες αποχαιρετήσαμε τη φίλη και συναγω-
νίστρια Μαρία Καραδεμίρη, μέλος  του  ΔΣ του Συλλόγου  μας .
Παρά τα προβλήματα υγείας που τη  βασάνιζαν, έμενε όρθια στο
πόστο της σαν μέλος του ΔΣ , παρούσα σ όλες τις κινητοποιήσεις,
απεργίες, εκδηλώσεις, αλλά και σαν εργαζόμενη στο Δήμο Ικα-
ρίας, έδινε πάντα τον αγώνα για το δίκιο της τάξης μας.

Δημιούργησε μια μεγάλη οικογένεια, μητέρα τεσσάρων παι-

διών, αγωνίστηκε να προσφέρει στα παιδιά της  μια καλύτερη
ζωή, δουλεύοντας από μικρή μέχρι και τον πρόωρο θάνατό της.

Η Μαρία θάναι δίπλα μας και στους επόμενους σκληρούς
αγώνες και γι αυτό δεν πρόκειται να ξεχαστεί.

Σε κάθε εκδήλωση, κινητοποίηση, σε κάθε  αγώνα του γυναι-
κείου και του εργατικού κινήματος, θα τη θυμόμαστε και θα εμ-
πνεόμαστε απ το παράδειγμά της.

«Οι ιμπεριαλιστές τη γη ξαναμοιράζουν, 

με των λαών το αίμα τα σύνορα χαράζουν»

«Ούτε γη, ούτε νερό στους φονιάδες των λαών»

«Κλείστε τις βάσεις, φέρτε και τα πλοία,
καμιά συμμετοχή στου ΝΑΤΟ τα σφαγεία».

ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΓΕ)
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ
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H
ΟΓΕ φέτος τίμησε την 8η Μάρτη με κινη-
τοποίηση, που έγινε την ίδια μέρα,  το

πρωί, στο υπουργείο Εργασίας. «8 Μάρτη σύμ-
βολο αγώνα θα μας οδηγεί και τούτο τον
αιώνα», έγραφε το ένα πανό της ΟΓΕ, ενώ στο
δεύτερο γράφονταν τα βασικά μας αιτήματά
όπως: «Μόνιμη και σταθερή δουλειά, Κοινω-
νική Ασφάλιση, δημόσια και δωρεάν Υγεία,
προστασία της μητρότητας».

Οι γυναίκες κρατούσαν σημαίες και πικέτες
και με τα συνθήματα έδιναν το παλμό και τη μα-
χητικότητα τους: «Εμείς διεκδικούμε τα δι-

καιώματά μας, καλύτερη ζωή για μας και τα

παιδιά μας» και «οι γυναίκες θέλουν σταθερή

δουλειά και όχι σύγχρονη σκλαβιά». Σε μια
συμβολική κίνηση, κάψαμε μια σημαία της ΕΕ,
επισημαίνοντας ότι «η πολιτική της καίει τις
ζωές μας». 

Μοιράζοντας την ανακοίνωση μας, απευθύ-
ναμε αγωνιστικό κάλεσμα στις γυναίκες του
καθημερινού μόχθου. Καλέσαμε τις μισθωτές
και αυτοαπασχολούμενες, τις άνεργες, τις γυ-
ναίκες της υπαίθρου, τις συνταξιούχους, τις με-
τανάστριες και πρόσφυγες να ενώσουν μαζί
μας τις φωνές τους στο δρόμο της αγωνιστικής
διεκδίκησης για τα σύγχρονα δικαιώματά τους.
Απευθύναμε κάλεσμα στις νέες γυναίκες, στις
φοιτήτριες - σπουδάστριες, στις νέες μητέρες
να βγουν μπροστά στον αγώνα για το μέλλον
που τους αξίζει, να παλέψουν μαζί για μόρ-
φωση, εργασία και δημιουργική ζωή.

Αντιπροσωπεία των διαδηλωτριών παρέ-
δωσε υπόμνημα με τα αιτήματα της ΟΓΕ στον
γγ του υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Νεφε-
λούδη, μιας και η Υπουργός για άλλη μια φορά
απουσίαζε. 

Στη συνέχεια με πορεία καταλήξαμε στην
Ερμού, όπου συνεχίσαμε δυναμικά και αγωνι-
στικά, σε συνεργασία με το σωματείο εμποροϋ-
παλλήλων Αθήνας, να δίνουμε την ανακοί-
νωση μας στις εργαζόμενες της περιοχής, αλλά
και σε κάθε γυναίκα που η πορεία μας συναν-
τούσε. 

Αντίστοιχες μαχητικές κινητοποιήσεις έγιναν
από τους συλλόγους και ομάδες της ΟΓΕ σε όλη
την Ελλάδα, με ιδιαίτερη μαζική συμμετοχή γυ-
ναικών στην κινητοποίηση της Θεσσαλονίκης.

Η ΟΓΕ τίμησε την 8η Μάρτη
με αγωνιστικό κάλεσμα

στις γυναίκες του καθημερινού μόχθου
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M
ε λένε Θεοδώρα Φυτσιλή και είμαι 52 χρονών. Είμαι
κιόλας ...γιαγιά από την κόρη μου. Μένω στην Σέ-

κλιζα της Καρδίτσας.  Εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, παν-
τρεύτηκα, γέννησα. Είμαι αγρότισσα και δουλεύω στα χω-
ράφια κυριολεκτικά από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. 

Σαράντα δύο ολόκληρα χρόνια δουλεύω αφού η οικογένεια
μου είχε ανάγκη από εργατικά χέρια. «Πρέπει να βοηθάς,
υπάρχει ανάγκη, πόσους εργάτες να πληρώνουμε;» μου
έλεγε ο πατέρας. Βοήθεια δεν το λες, πλήρες ωράριο ήταν.
Και όταν γυρίζαμε στο σπίτι μας περίμεναν οι δουλειές του
σπιτιού για εμένα και τη μάνα. Κούραση-κούραση και δια-
κοπές...ούτε καν κατασκήνωση! Βλέπεις το βαμβάκι σε
θέλει από πάνω το Καλοκαίρι. 

Δουλειά λοιπόν σαράντα δύο χρόνια. Αλλά που να αποδει-
χτεί, αφού τα περισσότερα δεν ήταν με ασφάλιση. Οικογε-
νειακά δουλεύαμε. Σου λένε τώρα θα βγεις στην σύνταξη
67 χρονών. Και τότε θα πάρεις μια σύνταξη της πείνας.
Όμως τα σημάδια της σκληρής δουλειάς στα χωράφια είναι
ορατά. Οι αντοχές μειώνονται. Πόνοι στα πόδια, στους
ώμους, στα χέρια και όπου αλλού φανταστείς, δεν ακούς
τίποτε άλλο άμα συζητάς με τις γυναίκες. Σου λένε όμως θα
βγεις στα 67!!! 

Όσο για επιδόματα (νόσου κ.λ.π.) σχεδόν ανύπαρκτα. Κά-
ποια φορά  έπρεπε να χειρουργηθώ και κατά κακή μου
τύχη ήταν Καλοκαίρι, με πολλή δουλειά. Από πού να ζη-
τήσω άδεια; Όχι μόνο πλήρωσα όλα τα έξοδα νοσηλείας,
αλλά πλήρωσα και μεροκάματα σε εργάτριες που δούλευαν
στην θέση μου. Η ζημιά για την οικογένεια μεγάλη, δύσκολα
βγήκε η χρονιά. Βλέπεις εμείς στην Καρδίτσα έχουμε και
μικρό κλήρο, δηλαδή λίγα χωράφια. Τα έσοδα μας είναι και
ανάλογα. Σπούδασα και τα παιδιά, να μην μείνουν στα χω-
ράφια. Τώρα είναι πότε άνεργα, πότε με λίγες ώρες δου-
λειάς και ελάχιστο μεροκάματο. 

Όλα τα χρόνια δύσκολα. Μα τώρα παράγινε το κακό. Φτά-
σαμε τα αγροτικά νοικοκυριά στο απροχώρητο. Τα οικονο-
μικά μας στενεύουν καθημερινά. Φορολογία, μείωση
τιμών, αύξηση του κόστους παραγωγής, περικοπές επιδο-
τήσεων, ανοιχτές τιμές για να σε «εκβιάζει» ο έμπορος κι
ένα σωρό άλλα. Μας ονομάζουν και επιχειρηματίες. Αλλά

δεν έχουμε αντιμετώπιση σαν τους «άλλους, τους μεγά-
λους». Αφορολόγητο πετρέλαιο μαθαίνουμε έχουν οι εφο-
πλιστές. Εμείς το πληρώνουμε πανάκριβα.

Τα καφενεία...βράζουν από αγανάκτηση όπως λέει ο άν-
δρας μου. Οι γυναίκες άμα μιλάς μαζί τους το ίδιο. Φτάνει
αυτό; Όχι βέβαια. Μια τρύπα στο νερό κάνουμε άμα τα λέμε
μεταξύ μας. Εγώ βαθειά μέσα μου ξέρω ότι ένας δρόμος
υπάρχει. Και αυτόν έμαθα να ακολουθώ από τότε που κα-
τάλαβα ότι αν περιμένω να μου χαρίσουν τα δικαιώματα
μου, θα περιμένω στην Δευτέρα παρουσία και βάλε... Ο
δρόμος του αγώνα και της διεκδίκησης λοιπόν, αυτός είναι
ο δικός μας. Τίποτα δεν χαρίζεται όλα κατακτιούνται. Αν δεν
παλέψεις και δεν αγωνιστείς είσαι από χέρι χαμένος. 

Και στα μπλόκα της αγροτιάς μπροστά και στις εφορίες, στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, στα συλλαλητήρια όχι μόνο της αγροτιάς αλλά
και των άλλων εργαζομένων, των γυναικών. Πάντα εκεί με
τους αγροτικούς μας συλλόγους,  αλλά και τους συλλόγους
γυναικών της Σέκλιζας, που είμαι μέλος και στο ΔΣ. Πο-
ρευόμαστε  στους δρόμους, φωνάζουμε για  αυτά που μας
πνίγουν. 

Πολλές φορές όταν πήγαμε στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα
να διαδηλώσουμε, συναντηθήκαμε και με άλλες γυναίκες
που είχαν έρθει από τα χωριά τους και από άλλα μέρη της
Ελλάδας. Είναι πολύ αισιόδοξο να νοιώθεις ότι στον αγώνα
δεν είσαι μόνος. Είναι σημαντικό, όπως όταν ερχόμαστε στα
συνέδρια της ΟΓΕ, της Ομοσπονδίας μας, να διαπιστώνεις
ότι πολλές γυναίκες που έχουν τα ίδια ή παρόμοια προβλή-
ματα με σένα διάλεξαν τον ίδιο δρόμο για τα λύσουν. Αυτό
του αγώνα. Δεν ήταν εύκολο ούτε να το αποφασίσεις ούτε
να τον ακολουθείς. Και αν είσαι και γυναίκα στο χωριό
ακόμα πιο δύσκολο. Είναι όμως αλήθεια ότι αν δεν παλέ-
ψεις, αν δεν αγωνιστείς είσαι από χέρι χαμένος. Παλεύουμε
για να υπάρξει ζωή στα χωριά μας, για μας και τα παιδιά μας.  

Κι αν έγραψα σ’ αυτή την κόλλα το χαρτί, ότι έχω ζήσει και
ζω δεν είναι για να κλαφτώ, για να παραπονεθώ. Είναι γιατί
ήθελα να πω περισσότερο ότι  παλεύω με ό,τι δυνάμεις έχω
μέσα από το αγροτικό, το γυναικείο κίνημα για να καλυτε-
ρεύσω, όχι μόνο την δική μου ζωη αλλά όλων των γυναι-
κών, όλων των φτωχών ανθρώπων

«Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου
δουλεύω στα χωράφια»

Θεοδώρα Φυτσιλή 

Σύλλογος  Σέκλιζας ΚαρδίτσαςΓΡΑΜΜΑ ΜΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ
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Με τις εργαζόμενες της

«ΕΛΕΤΕΣ-ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ»

H
ΟΓΕ είχε την χαρά να φιλοξενήσει στα γραφεία της  εννέα
γυναίκες, από τους 140 περίπου εργαζόμενους της εται-

ρείας catering «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ-ΚΟΤΣΑΜΠΑ-
ΣΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.», που εν μια νυκτί βρεθήκανε στο δρόμο, ου-
σιαστικά απολυμένοι και “παρατημένοι στην τύχη τους”.

Η επιχείρηση παρασκεύαζε τροφοδοσία για κυλικεία των Ενό-
πλων Δυνάμεων και για κυλικεία πλοίων. Το πρωί της 26ης
Μάρτη, όταν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι πήγαν στη δου-
λειά τους βρήκαν κλειστές τις πόρτες κι απ’ έξω ένα χαρτί που
έγραφε: “Αναστολή λειτουργίας”. Παρ’ όλες τις προσπάθειες
των εργαζομένων, δεν μπόρεσαν να έχουν καμία πληροφορία,
καμία επαφή. Η επιχείρηση, αν και εξαιρετικά κερδοφόρα, ξαφ-
νικά ανέστειλε τις εργασίες της και έκανε αίτηση για πτώχευση. 

Στην επιχείρηση δούλευαν εδώ και χρόνια γυναίκες και άν-
τρες όλων των ηλικιών, άνθρωποι που θεωρούσαν ότι είχαν
τη ζωή τους τακτοποιημένη. Κι όμως πετάχθηκαν στο δρόμο
χωρίς δεύτερη σκέψη. Γυναίκες με άνεργους άνδρες, γυναίκες
με μικρά παιδιά, άνδρες που στήριζαν τις οικογένειές τους, βρέ-
θηκαν στην ανεργία, χωρίς μια προειδοποίηση και με την εται-
ρεία να τους οφείλει δύο και τρεις μισθούς, συν το δώρο του
Πάσχα. Εργαζόμενες και εργαζόμενοι που θεωρούσαν ότι,
αφού είναι αορίστου χρόνου, δεν έπρεπε να διαμαρτύρονται
για τίποτα άλλο (γιατί, πόσοι σήμερα δουλεύουν με σύμβαση
αορίστου;) και πειθαρχούσαν σε ό,τι η εταιρεία ζητούσε. Δου-
λεύανε χωρίς να πληρώνονται Κυριακές και γιορτές. Δου-
λεύανε, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, από τις 9 το πρωί
ως τη 1 μετά τα μεσάνυχτα για να βγάλουν και τις τροφοδοσίες

των πλοίων. Έβαζαν από την τσέπη τους (που ήταν άδεια γιατί
ήταν απλήρωτοι) να πληρώνουν ταξί για να γυρίζουν σπίτι τους
τις ώρες αυτές που δεν υπήρχε συγκοινωνία. Γυναίκες που
ανέχονταν παρατηρήσεις ακόμα και για τα πιο μικρά και ασή-
μαντα. Η μία από τις φίλες μας ανέφερε την άσχημη εμπειρία
της, όταν μετά από 14 ώρες δουλειά ζήτησε να φύγει γιατί την
ειδοποίησαν ότι η πεθερά της πέθαινε και δεν δέχθηκαν να της
δώσουν άδεια. Μια άλλη, μετά από ένα μήνα καθυστέρησης
της πληρωμής της, άρχισε να ρωτά πότε θα πληρωθούν για να
εισπράξει την απάντηση «γιατί τα θες τα λεφτά;». 

Πως βλέπετε το μέλλον σας; Τις ρωτήσαμε. «Στην Ελλάδα
ζούμε. Που θα βρούμε δουλειά γυναίκες πάνω από τα 50, αλλά
και πάνω από τα 35;». 

Τι να απαντήσεις σ’ αυτές τις γυναίκες, αλλά και τους άνδρες
συναδέλφους τους; Περιμένετε, θα ανθίσει η «δίκαιη ανά-
πτυξη»!

Η Επιθεώρηση Εργασίας τους πρότεινε σαν  λύση....να απο-
τανθούν σε δικηγόρο.  

Με την πρώτη κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της εται-
ρείας, παρουσιάσθηκε αντιπρόσωπός της με υποσχέσεις ότι θα
φροντίσει γι’ αυτούς. Δεν ευελπιστούν στις υποσχέσεις του. 

Προσβλέπουν όμως στην στήριξή τους από το συνδικάτο
τους. Είναι γι αυτές η μόνη διέξοδος.

Η ΟΓΕ δήλωσε ότι θα είναι στο πλευρό τους σε ό,τι χρειαστούν.
Σε κάθε κινητοποίησή τους, σε κάθε διεκδίκησή τους, σε κάθε
ανάγκη τους. Ήδη, όπως είπε μία και συμφώνησαν και οι υπό-
λοιπες, έγινε αντιληπτό ότι καμιά μόνη της δεν πρόκειται να πε-
τύχει τίποτα και ότι στην οργανωμένη πάλη βρίσκεται η λύση.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ολυμπία Χαλτσοτάκη
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T
η Δευτέρα 12 Μάρτη  η ΟΓΕ προχώρησε σε πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στην ισραηλινή πρε-

σβεία απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση της
16χρονης Παλαιστίνιας  Άχεντ Ταμίμι που είχε συλ-
ληφθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στις 20
Δεκέμβρη 2017  και τις επόμενες ημέρες αναμενό-
ταν η δίκη της, όπως και όλων των Παλαιστινίων πο-
λιτικών κρατουμένων, ιδιαίτερα των ανηλίκων,
όπως η Αχεντ Ταμίμι.     

Στη συνέχεια οι ΟΓΕδίτισσες πορευθήκαμε στα
γραφεία της Πρεσβείας της Παλαιστίνης, όπου  μας
υποδέχτηκε ο Πρέσβης,  Marwan Toubassi και  επι-
δόσαμε  σχετικό ψήφισμα συμπαράστασης : “..Η
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ)  στέκεται δια-
χρονικά αλληλέγγυα στον δίκαιο αγώνα του Παλαι-
στινιακού λαού για ανεξάρτητη πατρίδα με κυρίαρχο
το λαό της, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσα-
λήμ στα σύνορα του 1967.

Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλ-
ληλεγγύη μας στη θαρραλέα 16χρονη Παλαιστίνια
πολιτική κρατούμενη Αχέντ Ταμίμι, καθώς και στους
χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους, ανάμεσά τους
γυναίκες και παιδιά, που δίνουν τη μάχη μέσα από
τα σίδερα των ισραηλινών φυλακών και απαιτούμε
την άμεση απελευθέρωσή τους.

Καταδικάζουμε την ισραηλινή κατοχή της Παλαι-
στίνης, την επιθετικότητα και τη βαρβαρότητα του δο-
λοφονικού ισραηλινού κράτους που ενισχύεται από
τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ με
αποκορύφωμα την επαίσχυντη πρόσφατη απόφαση
της κυβέρνησης των ΗΠΑ να αναγνωρίσει την Ιε-
ρουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Καταδικάζουμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
για τη συνεχή στρατιωτική και οικονομική αναβάθ-
μιση της σχέσης της με το Ισραήλ την ώρα που ο πα-
λαιστινιακός λαός συνεχίζει τον άνισο αγώνα του με
κάθε τρόπο απέναντι στις πάνοπλες ισραηλινές δυ-
νάμεις. Απαιτούμε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ να αναγνωρίσει άμεσα το παλαιστινιακό κρά-
τος σύμφωνα με την απόφαση της Ελληνικής Βου-
λής το 2015.

Δεν θα πάψουμε να είμαστε στο πλάι των Παλαι-
στινίων γυναικών και των οικογένειών τους στον δί-
καιο αγώνα τους μέχρι την τελική δικαίωση.

Αγωνιστικά διεκδικούμε:
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΕΝΤ ΤΑΜΙΜΙ

ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Η ΟΓΕ  εκφράζει την αλληλεγγύη της

στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού

Την 8η Μάρτη σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η πρε-

σβεία της Παλαιστίνης για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

τιμήθηκε η ΟΓΕ για τη δράση της και την αλληλεγγύη της στον

Παλαιστινιακό λαό και  ο Πρέσβης  Marwan Toubassi παρέ-

δωσε τιμητικό μετάλλιο στην Πρόεδρο της ΟΓΕ.

46

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ στη δράση
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Ποίημα του μεγάλου

Παλαιστίνιου ποιητή

Μαχμούντ

Νταρουίς
Σφίξε μου τα σχοινιά 

απαγόρεψέ μου τα όλα 

τσιγάρα μολύβια και χαρτιά. 

Σφίξε μου τα σχοινιά 

απαγόρεψέ μου τα όλα 

σβήσε στο χώμα τη φωτιά. 

Πουλιά μυριάδες 

πάνω στης καρδιάς μου τα κλαδιά 

πλάθουνε το τραγούδι μου. 

Το τραγούδι είναι το αίμα 

το αλάτι του ψωμιού 

το νερό του ματιού. 

Το τραγούδι είναι το αίμα 

γράφεται με τα νύχια 

με το λαρύγγι, τη ματιά. 

Πουλιά μυριάδες 

πάνω στης καρδιάς μου τα κλαδιά 

πλάθουνε το τραγούδι μου. 

Μέσα από το κρατητήριο 

τα συρματοπλέγματα με χειροπέδες και δεσμά. 

Μέσα από το κρατητήριο 

κάτω από το μαστίγιο 

κάτω απ' τις αλυσίδες. 

Πουλιά μυριάδες 

πάνω στης καρδιάς μου τα κλαδιά 

πλάθουνε το τραγούδι μου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΟΓΕ, εκφράζοντας την αλληλεγγύη της

στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, στους

Παλαιστίνιους πολιτικούς κρατούμενους στις

ισραηλινές φυλακές και ιδιαίτερα στις γυναί-

κες, στις 6 Μάη, οργάνωσε εκδήλωση αλλη-

λεγγύης, υπό την αιγίδα της Διπλωματικής

Αντιπροσωπείας του Κράτους της Παλαι-

στίνης στην Αθήνα, στον κινηματογράφο

«ΑΛΚΥΟΝΙΣ», και προβλήθηκε η Παλαιστι-

νιακή ταινία «3000 νύχτες» της MAI MASRI.

Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο

Πρέσβης του Κράτους της Παλαιστίνης στην

Ελλάδα,  Marwan Toubassi και η Προέδρος

της ΟΓΕ Χριστίνα Σκαλούμπακα.
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