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της Σύνταξης

Καλή ανάγνωση!

Αγαπητή αναγνώστρια, 

Εσύ που μοιράζεις τη ζωή σου μεταξύ ανεργίας και μισοεργασίας, που κάνεις αι-
ματηρές θυσίες για να βγει ο μήνας, για να πληρώσεις το ρεύμα, το νερό, το πε-
τρέλαιο; Εσύ που δεν αποφασίζεις αν θα κάνεις οικογένεια γιατί δεν ξέρεις τι σου 
ξημερώνει αύριο, που σου ποινικοποιούν ακόμα και τη χαρά της μητρότητας, ίσως 
να σκέφτεσαι: Από πού να αντλήσω αισιοδοξία; Αραγε μπορώ να αντισταθώ στη 
βάρβαρη πραγματικότητα που ζω; Μπορώ να ζήσω μια ζωή με δικαιώματα;

Ευρωπαϊκή Ενωση, κυβέρνηση, επιχειρηματικοί όμιλοι και όσοι άλλοι υπηρετούν 
την κερδοφορία τους θέλουν να κλείσεις τα μάτια και να αποδεχτείς αγόγγυστα τη 
ζωή που σχεδιάζουν για σένα. Τους ενδιαφέρεις γιατί εσύ ποτίζεις με την ιδρώτα 
σου τα κέρδη τους. Γι’ αυτό θέλουν και το σώμα και τη συνείδηση σου υποταγμένα 
στα συμφέροντα τους. 

Αγαπητή φίλη,

Μπροστά σ’αυτή τη βαρβαρότητα υπάρχει μια επιλογή που δε μοιράζει αυταπάτες 
και ψεύτικες ελπίδες. Φωτίζει την αιτία των προβλημάτων μας, αναδεικνύει τον 
πραγματικό υπεύθυνο, μελετά τα όπλα και τις παγίδες του, σου γνωρίζει τη δύναμη 
σου, σου αποκαλύπτει την πραγματική δυνατότητα να ικανοποιήσεις τις σύγχρονες 
ανάγκες σου. Είναι η μεγάλη αγκαλιά του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, 
του εργατικού λαϊκού κινήματος, που κρύβει τη δύναμη και την αισιοδοξία της 
γνώσης και της αλήθειας, της αλληλεγγύης και του αγώνα για τη ζωή που μας 
αξίζει.

Αυτόν το δρόμο βαδίζουμε εμείς οι γυναίκες της ΟΓΕ. Στόχος και αυτού του τεύ-
χους είναι να μας γνωρίσεις μέσα από τη δράση μας. Αυτή τη φορά όμως φιλοδο-
ξούμε να φωτίσουμε κάποιες από τις βασικές πλευρές της πολιτικής της ΕΕ και τις 
στοχεύσεις της, που αφορούν τις γυναίκες. Τι και ποιους εξυπηρετεί. Γιατί αυτή η 
πολιτική βρίσκεται στην αντιπέρα όχθη από τις δικές μας ανάγκες. Αποκαλύπτουμε 
το αντιδραστικό περιεχόμενο και τους στόχους της λεγόμενης “συμφιλίωσης οικο-
γενειακής και επαγγελματικής ζωής”. Αξίζει να γνωρίσεις το βασικό όχημα, που 
απευθύνεται στις γυναίκες και με βάση το οποίο, Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, 
περιφερειακή και τοπική διοίκηση, προωθούν την πολιτική τους, που κύριο στόχο 
έχει την αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Όχημα που στο 
πέρασμά του ποδοπατά τα δικαιώματα μας στην εργασία και στη μητρότητα. 

Αγαπητή αναγνώστρια, 

Τιμάμε και φέτος αγωνιστικά την 8η Μάρτη, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 
Σε καλούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις και συλλογικά να παλέψουμε για τη ζωή 
που μας αξίζει, γιατί οι δικές μας ανάγκες δε χωράνε στην πολιτική ΕΕ και κυβερ-
νήσεων.



Πως προέκυψε η 8η Μάρτη ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας;

Λ ίγοι γνωρίζουν το ιστορικό καθιέ-
ρωσης της 8 Μάρτη ως Παγκόσμι-

ας Μέρας της Γυναίκας, κι ακόμα λιγό-
τεροι έχουν υπόψη τους τις αιτίες, αλλά 
και την ιστορική αφετηρία μιας μακριάς 
σειράς γεγονότων που οδήγησαν σε αυ-
τήν.

Καθιερώθηκε το 1910 κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών της Β΄ Διεθνούς 
Συνδιάσκεψης Σοσιαλιστριών γυναικών 
στην Κοπεγχάγη μετά από πρόταση της 
επαναστάτριας και αγωνίστριας του πα-
γκόσμιου εργατικού κινήματος, Κλάρα 
Τσέτκιν, να καθιερωθεί η 8η Μάρτη ως 
Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας.

Στόχος ήταν να τιμηθούν οι μεγαλειώ-

δεις αγώνες που είχαν διεξαχθεί από τις 
εργαζόμενες στα εργοατάσια της επο-
χής, στα υφαντουργία, στις βιοτεχνίες 

ενδυμάτων, στις ΗΠΑ κ.α. Να αφιερω-
θεί η συγκεκριμένη ημέρα στις εργαζό-
μενες όλου του κόσμου και στον αγώνα 
για το δικαίωμα ψήφου που, ακόμη, δεν 
είχε καταχτηθεί.

Άρα η 8η Μάρτη δεν σχετίζεται με κα-
μιά πραγματική αντιπαράθεση ανάμεσα 
σε άντρες και γυναίκες, αλλά με τις ερ-
γατικές κινητοποιήσεις των εργατριών 
που τις εκμεταλλεύονταν οι εργοδότες 
τους, δίνοντας μικρότερα μεροκάματα 
στις γυναίκες, ενώ έκαναν την ίδια δου-
λειά με τους άντρες. Διεκδικούσαν κα-
λύτερες συνθήκες εργασίας, γιατί όλοι, 
άντρες, γυναίκες και παιδιά δούλευαν 
σε άθλιες και εξοντωτικές συνθήκες.

Αξίζει να θυμίσουμε ορισμένα ιστορικά στοιχεία εκείνης της εποχής:

Η πρώτη γυναικεία απεργία που έχει 
καταγραφεί έγινε στην Αγγλική 

πόλη Ουόρτσεστερ το 1804 από τις εργά-
τριες που κατασκεύαζαν γάντια. Το 1831 
τις ακολούθησαν οι Γαλλίδες καπελού-
δες. 

Στις ΗΠΑ, η πρώτη αποκλειστικά γυ-
ναικεία απεργία έγινε το 1820 στη Νέα 
Αγγλία, στις βιοτεχνίες ενδυμάτων, με 
αιτήματα για καλύτερες συνθήκες δου-
λειάς, αξιοπρεπείς μισθούς και μικρότε-
ρα ωράρια. 

Και κάτι ακόμα πιο εκπληκτικό. Το 
1828 η απεργία των υφαντριών στο Ντό-

βερ είχε επιτυχία 100%. Υπήρξε μάλιστα 
μια εφημερίδα που κάλεσε την κυβέρ-
νηση να ενεργοποιήσει την πολιτοφυ-
λακή, για να προλάβει την επιβολή… 
γυναικοκρατίας! 

Το 1834 και το 1836 έγιναν δύο μεγά-
λες απεργίες από τις βαμβακεργάτριες 
της βιομηχανίας Lowell στη Μασαχου-
σέτη που είχαν υποστεί μια σειρά περι-
κοπών στα μεροκάματά τους. Ειδικά το 
1836, η απεργία κατατρόμαξε τις αρχές 
(που νόμιζαν ότι επρόκειτο για λαϊκή 
επανάσταση!). 

Το 1857 οι εργαζόμενες στις βιοτεχνίες 

ενδυμάτων της Ν. Υόρκης διοργάνωσαν 
πορείες με πικετοφορία, απαιτώντας 
καλύτερες συνθήκες εργασίας, ωράριο 
10 ωρών και ισότιμα δικαιώματα για τις 
γυναίκες. Το συγκεντρωμένο πλήθος 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

Γυναίκες, οι δικές μας ανάγκες δεν χωράνε
στην πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων
Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει!
8 ΜΑΡΤΗ 2019 αφιερωμένη στις γυναίκες εργαζόμενες στην πόλη και την ύπαιθρο, στις 
μισθωτές και τις άνεργες, στις αυτοαπασχολούμενες, στις αγρότισσες, στις νέες φοιτήτριες, 
τις νέες μητέρες, που αναμετριούνται με τα προβλήματα που πλακώνουν τη ζωή τους, με 
τη μοιρολατρία, το φόβο, την απογοήτευση και επιλέγουν το δρόμο της διεκδίκησης, του 
οργανωμένου αγώνα για τη ζωή τη δική τους και της οικογένειας τους, ζωή με δικαιώματα 
που να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες

Κλάρα Τσέτκιν
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δέχτηκε επίθεση από την αστυνομία.
Το 1909 στη Νέα Υόρκη διαδήλωσαν 

15.000 γυναίκες απαιτώντας λιγότερες 
εργατοώρες, καλύτερο μισθό, δικαίωμα 
ψήφου και να σταματήσουν να απασχο-
λούνται παιδιά σαν εργάτες. Υιοθέτησαν 

το σύνθημα «Ψωμί και τριαντάφυλλα» 
(Bread and Roses), με το ψωμί να συμ-
βολίζει την οικονομική ασφάλεια και τα 
τριαντάφυλλα μια καλύτερη ποιότητα 
ζωής.

Το Φλεβάρη του 1910 μια μεγάλη και 

μακροχρόνια απεργιακή κινητοποίη-
ση, στην οποία πήραν μέρος πάνω από 
20000 εργάτριες για 13 βδομάδες. Οι 
αγώνες αυτοί ήταν μεγάλης σημασίας 
για τα εργασιακά δικαιώματα των γυναι-
κών της εποχής.

ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ήταν εύκολη δουλειά αυτές οι
 κινητοποιήσεις. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή… 

Οι εταιρείες είχαν τη δύναμη στα χέ-
ρια τους. Ένα ιστορικό κακής συ-

μπεριφοράς και απειθαρχίας μπορούσε 
να αποτρέψει την πρόσληψη μιας εργά-
τρια, Σας θυμίζει κάτι;.... 

Το αποτέλεσμα εκείνων των θαρραλέ-
ων γυναικών και των μεγάλων απεργια-
κών κινητοποιήσεών τους μπορεί να μην 
ήταν άμεσο, αλλά οδήγησε στην ίδρυση 
του πρώτου γυναικείου εργατικού σω-
ματείου το 1844. Και, εκείνο το σωματείο, 
ναι… Είχε επιτέλους και κατακτήσεις! Η 
έντονη δραστηριότητά του οδήγησε στις 
πρώτες μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες 
εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία. 

Μετά τον αμερικάνικο εμφύλιο πό-
λεμο δημιουργήθηκαν σωματεία και 
στους κλάδους των καπνεργατριών, των 
ραφτρών, των τυπογράφων, των μοδι-
στρών και των εργαζόμενων σε πλυντή-
ρια. Πολλές γυναίκες είχαν χηρέψει. Η 
γενικότερη άσχημη κατάσταση ανάγκα-
σε και άλλες να βγουν στην παραγωγή. 

Η ανάγκη αυτή συνέβαλε και στη μαζικο-
ποίηση των εργατικών τους σωματείων.

Το 1900 οι εργαζόμενες στις βιομη-
χανίες ενδυμάτων συγκρότησαν μερικά 
από τα πιο σημαντικά σωματεία στην 
ιστορία των ΗΠΑ. Οι συνθήκες εργασί-
ας στα κέντρα του εμπορίου ενδυμάτων 

στις μεγάλες πόλεις, όπως η Ν. Υόρκη, 
ήταν εκείνη την εποχή σε αξιοθρήνητη 
κατάσταση. Υπήρχαν συχνά πυρκαγιές, 
το φως ήταν ανεπαρκές, ο ήχος των 
μηχανημάτων εκκωφαντικός και το πε-
ριβάλλον μολυσμένο. Οι γυναίκες δέ-
χονταν πρόστιμα για οτιδήποτε βάζει ο 
νους. Επειδή μιλούσαν, επειδή γελούσαν 
ή τραγουδούσαν, για τους λεκέδες από 
τα λάδια των μηχανών πάνω στα υφά-
σματα, για τις ραφές που ήταν πολύ στε-
νές ή πολύ χαλαρές. Οι υπερωρίες ήταν 
συχνές, αλλά η πληρωμή γι’ αυτές όχι. 

Η Ρόουζ Σνάιντερμαν, που είχε συμ-
βάλει σημαντικά στο στήσιμο των σω-
ματείων στις κλωστοϋφαντουργίες και 
στην οργάνωση των εργατριών σε αυτά, 
το 1911, είχε δηλώσει: «Γνωρίζω από 
τη δική μου εμπειρία πως είναι στο χέρι 
των ίδιων των εργαζόμενων να βοηθή-
σουν τους εαυτούς τους. Ο μόνος τρόπος 
για να το κάνουν αυτό είναι μέσα από ένα 
δυνατό εργατικό κίνημα».

Ο Τζέιμς Οπενχάιμ αφιέρωσε ένα ποίημα στις απεργούς εργάτριες του 1909:

Στις αγωνιζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου 
Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός στην ομορφιά της μέρας
χιλιάδες σκοτεινές κουζίνες, χιλιάδες μαύρες φάμπρικες

γεμίζουν ξάφνου με του ήλιου τη λαμπράδα
γιατί ο κόσμος μας ακούει να τραγουδάμε

«Ψωμί και Τριαντάφυλλα, Ψωμί και Τριαντάφυλλα»
……………………………………………………………..
Ναι, για το Ψωμί παλεύουμε και για τα Τριαντάφυλλα.

Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός φέρνουμε τις μεγάλες μέρες
το ξεσήκωμα των γυναικών είναι ξεσήκωμα όλης της ανθρωπότητας

όχι πια σκλάβοι και τεμπέληδες, δέκα που μοχθούν για έναν που ξαπλώνει
αλλά ένα δίκαιο μοίρασμα στ’ αγαθά της ζωής,

«Ψωμί και Τριαντάφυλλα, Ψωμί και Τριαντάφυλλα»
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Η περιοχή των Βαλκανίων, ιδιαίτερα τα Δυτικά Βαλ-
κάνια αποτελούν πεδίο κλιμάκωσης των σκληρών 
ανταγωνισμών ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα 

για το ποιος θα εξασφαλίσει την υπεροχή των δικών του επι-
χειρηματικών ομίλων στις αγορές των Βαλκανίων, ποιος θα 
εκτοπίσει τους ανταγωνιστές του, επιδιώκοντας συμφέροντες 
όρους ενεργειακής διόδου προς την υπόλοιπη Ευρώπη, ποιος 
θα πουλήσει εξοπλιστικά προγράμματα και ποιος θα αποκτή-
σει στρατιωτικές βάσεις.

Στόχος του ΝΑΤΟ είναι να εντάξει ολόκληρη τη Βαλκανική 
στην Βορειοατλαντική συμμαχία αποτρέποντας την όποια 
επιρροή της Ρωσίας. Ταυτόχρονα θέλει να αποτρέψει και τη 
διείσδυση της Κίνας που διεκδικεί ρόλο στην περιοχή των Δυ-
τικών Βαλκανίων επιδιώκοντας πρόσβαση των συμφερόντων 
της στη Δυτική Ευρώπη.

Ο Κινέζικος «δρόμος του μεταξιού» έχει βασική αρτηρία του 
τα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια αποτελούν σοβαρό κομμάτι των 
σχεδιασμών για εισαγωγή κινέζικων εμπορευμάτων στην ΕΕ 
στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου «Μία Ζώνη - Ένας δρό-
μος». 

Ας μην παραλείψουμε και την ΕΕ που ανοίγει την αγκαλιά 
της στις χώρες των Βαλκανίων και η ύπατη εκπρόσωπός της 
κυνικά δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο : «Τι προοπτικές και 
δυνατότητες θα υπάρξουν για όλους μας, αν ενσωματώσου-
με αυτήν την αγορά των 80 εκατομμυρίων ατόμων !» αφού 
τα Βαλκάνια αποτελούν μια μεγάλη αγορά με φθηνή εργατική 
δύναμη προς εκμετάλλευση...

Εθνικισμός και κοσμοπολιτισμός υπηρετούν από 
διαφορετικές μεριές τους επικίνδυνους ευρωνατοϊκούς 
σχεδιασμούς στην περιοχή
Μέσα σε αυτή τη μεγάλη εικόνα εντάσσεται και το θέμα με 
την ονομασία της «Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας 
Μακεδονίας»(ΠΓΔΜ). Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ βάζει πλάτη για 
την επίτευξη των επικίνδυνων ευρωνατοϊκών σχεδιασμών 
στην περιοχή. Υπηρετεί πιστά τα σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ 
να εντάξουν την ΠΓΔΜ, τώρα “Βόρεια Μακεδονία”, στους κόλ-
πους τους και ταυτόχρονα προωθεί τα συμφέροντα των ελλη-
νικών επιχειρηματικών ομίλων για να πάρουν μερίδιο από τη 
μοιρασιά των αγορών, των πρώτων υλών, των αγωγών κλπ. 
Αυτό εκφράζει το περιεχόμενο του συνθήματος «Ελλάδα ηγε-
τική δύναμη στα Βαλκάνια» που όλο και πιο συχνά σηκώνει η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. 

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας με τον οποίο η κυβέρνηση έχει 
καλή συνεργασία έλεγε: «Οι επιχειρήσεις μας στα σύνορα θα 
έπρεπε να είχαν κυριεύσει όχι μόνο τη γειτονική χώρα , αλλά 
ολόκληρη τη Βαλκανική». Δεν είναι τυχαίο ότι στην Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης έμποροι και βιομήχανοι της Βόρειας 
Ελλάδας χαμογέλασαν στην Κυβέρνηση τονίζοντας τις κερδο-
φόρες προοπτικές που γεννάνε οι ευρωατλαντικοί σχεδιασμοί 
τους οποίους υπηρετεί στα Βαλκάνια. 

Αντίστοιχα, ο Αμερικάνος πρέσβης Πάϊατ «οραματίζεται» μια 
Θεσσαλονίκη όπως είπε με «οικονομική ενδοχώρα» που φτά-
νει μέχρι την Οδησσό. Αυτές οι παρεμβάσεις συνοδεύουν την 

Επικίνδυνος άνεμος πνέει στα Βαλκάνια
Η ΝΑΤΟΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ ΠΥΡΟΔΟΤΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

Μαιρήνη Στεφανίδη
Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ 
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κοσμοπολίτικη υπεράσπιση της Νατοϊκής 
συμφωνίας των Πρεσπών.

Είναι χαρακτηριστικό πως στις πλατείες 
και αλλού, εμπορικά επιμελητήρια, εργο-
δοτικές οργανώσεις, εκκλησίες σιγόνταραν 
τους διαδηλωτές του «Μακεδονία είναι μία 
και είναι Ελληνική» και λοιπούς πολέμιους 
της συμφωνίας των Πρεσπών χωρίς φυσι-
κά να λένε κουβέντα για το βασικό – Νατο-
ϊκό - περιεχόμενό της και σηκώνοντας τον 
βολικό «αχό» της ονοματολογίας. Ξανά και 
ξανά επιβεβαιώνεται ότι εθνικισμός και κο-
σμοπολιτισμός είναι οι δύο όψεις του ίδιου 
νομίσματος. Κοινή τους βάση είναι πάντα τα 
συμφέρονται της τάξης των εκμεταλλευτών, 
η οποία αξιοποιεί πότε τη μία και πότε την 
άλλη πλευρά προκειμένου να προωθεί τα 
συμφέροντά της. 

Ας δούμε ποιοι στηρίζουν την Συμφωνία των Πρεσπών που 
στην υπηρεσία τους εργάζεται η κυβέρνηση Τσίπρα: 
Οι ΗΠΑ και ο πρόεδρος 
Τράμπ, με τις πλάτες της 
Κου Κλούξ Κλάν που χτίζει 
τείχη και κυνηγάει μετα-
νάστες, καθώς και πρώην 
πρόεδροι, όπως ο Τζώρτζ 
Μπούς νεώτερος που μα-
τοκύλησε λαούς της Ανα-
τολής.

Το ΝΑΤΟ που όπου πα-
τάει σπέρνει πολέμους, 
φτώχεια και προσφυγιά. 
Ματοκύλησε και διέλυσε 
τη Γιουγκοσλαβία, άλλαξε 
σύνορα στη Βαλκανική, 
έριξε βόμβες Ναπάλμ. Αλ-
λωστε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν ο πρώτος που 
συνεχάρει τον Ζάεφ για την έγκριση της συμφωνίας από τη 
Βουλή των Σκοπίων.

Η ΕΕ και ηγέτες χωρών - μελών της όπως η Μέρκελ που 
ήρθε και στη χώρα μας να στηρίξει τη συμφωνία, ο Μακρόν, 
ο Γιούνγκερ, ακόμα και ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Αυ-
στρίας που έστειλε μήνυμα για τις καλές προοπτικές. 

Δεν ξεχνάμε πώς η συμφωνία των Πρεσπών είναι ένα ακό-
μα δείγμα της συνολικής στήριξης που δίνει η Κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ σε ΗΠΑ/ΝΑΤΟ και φέρει επάξια τον τίτλο του σημαιο-
φόρου των Νατοϊκών επιλογών: 

- Έχει στηρίξει όλες τις Νατοϊκές Ασκήσεις και έχει συμφω-
νήσει μέχρι και για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα.

- Συμμετείχε σε όλες τις Ασκήσεις περικύκλωσης της Ρωσί-
ας φτάνοντας μέχρι τη Νορβηγία.

- Διεύρυνε και επέκτεινε τις στρατιωτικές Νατοϊκές Βάσεις 
στην Ελλάδα. Έχει μετατρέψει όλη την Ελλάδα σε Αμερικα-

νο-Νατοϊκή Βάση εφόρμησης. 
- Δαπανά 4 δις κάθε χρόνο για Νατοϊκές δαπάνες
- Εχει αναλάβει ενεργητικό ρόλο για να μπούν και άλλοι 

λαοί στα δεσμά ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Για την ίδια τη συμφωνία
Το άρθρο 2 της συμφωνίας των Πρεσπών είναι αποκαλυπτικό 
ότι ο στόχος της συμφωνίας είναι η ένταξη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. 
Περιγράφει τη συμβολή της Ελλάδας σε αυτή τη διαδικασία 
και το χρονοδιάγραμμα της ένταξης. Αποτελεί την ουσία αυτής 
της συμφωνίας που έχει φαρδιά πλατιά την Ευρωατλαντική 
σφραγίδα. 

Και είναι αξιοσημείωτο ότι κυβέρνηση και όλα τα κόμμα-
τα της αντιπολίτευσης, που υποτίθεται πως διαφωνούν με τη 
συμφωνία, δεν αμφισβητούν τον στόχο της ένταξης της γειτο-
νικής χώρας σε ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά συναντώνται στον δρόμο 
του εθνικισμού.

Στο κείμενο της συμφωνίας παραμένει ο αλυτρωτισμός, 
αφού αναφέρεται σε “Μακεδόνα πολίτη”, “μακεδονικό λαό” και 
“μακεδονική γλώσσα”. Ούτε «μακεδονικό» έθνος καταγράφε-
ται ιστορικά, ούτε «μακεδονική» γλώσσα. Στόχος να διατηρεί-
ται ο αλυτρωτισμός, ο εθνικισμός και στις δύο χώρες, που εί-
ναι απαραίτητος για να διαιρούν τους λαούς τα ιμπεριαλιστικά 
κέντρα και να περνάνε τα επικίνδυνα σχέδιά τους. 

Είναι ιστορικά γνωστό ότι η Μακεδονία είναι ένας ευρύς γε-
ωγραφικός χώρος. Μετά τη λήξη του Β’ Βαλκανικού Πολέμου 
και την υπογραφή της Συνθήκης του Βουκουρεστίου το 1913, 
η Ελλάδα πήρε από αυτά τα εδάφη 51,57%, η Σερβία 38,30%, η 
Βουλγαρία περίπου 10% και η Αλβανία 0,5%. Ήταν μία μεγάλη 
γεωγραφική περιφέρεια ιστορικά, που δεν ανήκε αποκλει-
στικά στην Ελλάδα και πλέον έχει μοιραστεί με τα υπάρχοντα 
σύνορα μεταξύ βαλκανικών κρατών. Σε αυτή την ευρύτερη 
γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας μιλούσαν ελληνικά, 
αλβανικά, τη σλαβική διάλεκτο, εβραϊκά, αρμένικα, τούρκικα 
κ.α. και δεν τεκμηριώνεται πως υπήρξε ή υπάρχει ξεχωριστή 
διαμορφωμένη ενιαία «μακεδονική» γλώσσα. 

Από τις προετοιμασίες των νατοϊκών δυνάμεων στις ανατολικές περιοχές
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Η Κυβέρνηση θέλει να μας παρουσιάσει το ΝΑΤΟ, ως παρά-
γοντα ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή. Και μνήμη έχουμε 
και γνώση! Στο ΝΑΤΟ δεν είναι η Τουρκία με τις διαρκείς προ-
κλήσεις της κυβέρνησης της που αμφισβητεί τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της χώρας μας στο Αιγαίο; Στο ΝΑΤΟ ήταν και η 
Κύπρος όταν έγινε η εισβολή της Τουρκίας το 1974. Στο ΝΑΤΟ 
είναι και η Αλβανία που σχεδιάζει τη «Μεγάλη Αλβανία». Το 
ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι οργανισμοί που για να ικανοποιήσουν τα 
συμφέροντα που εκπροσωπούν σπέρνουν πολέμους, εκμε-
τάλλευση, φτώχεια και προσφυγιά...

Είναι αποκαλυπτική η Έκθεση του Υπουργείου Εξωτερικών 
των ΗΠΑ για την Ελλάδα
«Η Ελλάδα είναι αφοσιωμένη εταίρος στην προώθηση των 
συμφερόντων των ΗΠΑ. Η Ελληνική Κυβέρνηση υποστηρίζει 
την εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας και προσφέρει 
τοποθεσίες για να υποστηρίξει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις 
των ΗΠΑ στην περιοχή.» Ενώ σημειώνεται ότι «τα εκπαιδευ-
τικά και πολιτιστικά προγράμματα της πρεσβείας στην Ελλάδα 
στοχεύουν στη νεολαία, στα κορίτσια και την επόμενη γενιά 

ηγετών στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία των πολιτών για 
να προωθήσουν μια θετική άποψη των αμερικανο-ελληνικών 
σχέσεων». 

Ως στόχος μάλιστα μπαίνει: «Οι Έλληνες πολίτες να κατα-
νοήσουν τις προτεραιότητες των ΗΠΑ στην περιοχή και να 
υποστηρίξουν τη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας με τις 
ΗΠΑ , τους οικονομικούς δεσμούς και την πολιτική εμπλοκή. 
Οι ελληνικές ΜΚΟ και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να είναι 
σε θέση να αντιμετωπίσουν παραπληροφόρηση που πατρονά-
ρεται από κράτη». 

Ενδιαφέρον και εδώ έχει η «αιτιολόγηση» του στόχου: «Ορι-
σμένα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας», σημειώνεται, «είναι 
ιστορικώς επιφυλακτικά για τη συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ 
στην άμυνα, στην οικονομία και τα πολιτικά ζητήματα».

Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ φροντίζει πολύ φι-
λότιμα γι’ αυτό... Ισχυρός και αξιόπιστος συνεργάτης σε όλο το 
φάσμα των στόχων και των επιδιώξεων ΗΠΑ και ΝΑΤΟ στη 
περιοχή. 

Για μας, την ΟΓΕ, εχθροί δεν είναι οι γείτονες λαοί, είναι οι 
κυβερνήσεις τους, η ΕΕ και οι Νατοϊκοί. 

Αντιπαλεύουμε τον εθνικισμό. Η λεγόμενη «εθνική ενότητα» 
διχάζει τους λαούς, αποπροσανατολίζει ιδιαίτερα τις γυναίκες, 
τους νέους και κρύβει ότι έχουν κοινά συμφέροντα στην Ελ-
λάδα, στην Τουρκία, στα Βαλκάνια. Μας ενώνει η πάλη μας 
ενάντια στον κοινό αντίπαλο: τους επιχειρηματικούς ομίλους, 
τις κυβερνήσεις τους και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους. 
Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν έχουν κοινά συμφέρο-
ντα με τους εκμεταλλευτές τους.

Κριτήριο για τις συμφωνίες είναι τα συμφέροντα των λαών 
και όχι των ιμπεριαλιστών. Λέμε ΟΧΙ στη συμφωνία Τσίπρα-Ζά-
εφ. Λέμε ΝΑΙ στη φιλία, στην αλληλεγγύη και κοινή πάλη των 
λαών για να ακολουθήσουν τον δρόμο που επιλέγουν. 

Συνεχίζουμε αταλάντευτα τον αγώνα για να αποδεσμευτεί 
η χώρα μας από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ/
ΕΕ, για να αναπτυχτεί η πάλη για την εξάλειψη της αιτίας που 
γεννά τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Αιτία που συνδέεται 
άρρηκτα με την σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία.

Πολλά ακόμα «ραβασάκια» των ΗΠΑ έχουν να διεκπεραιώσουν 
η σημερινή και οι επόμενες κυβερνήσεις, όπως προαναγγέλλει η 
έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ
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ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ: 

Μια καλοστημένη παγίδα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΗ για τη σύγχρονη γυναίκα

Τ α τελευταία χρόνια, Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνή-
σεις «ντύνουν» την πολιτική τους απέναντι στις γυναί-

κες με προοδευτικό μανδύα στο όνομα της “συμφιλίωσης 
επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων”. 
Κάποιες μπορεί να πουν: “Επιτέλους μας σκέφτονται”. 
Αν όμως “ξύσουμε” το θέμα λίγο πιο βαθιά, μπορούμε 
να διαπιστώσουμε ότι πρόκειται για μια “ύπουλη παγίδα”. 

Ας σκεφτούμε:
Πρέπει να υφίσταται ζήτημα συμφιλίωσης 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής;
“Πτυχές” της κοινωνικής ζωής της γυναίκας είναι η ερ-
γασία, ως η συμβολή του ατόμου στην κοινωνική πρόο-
δο, η μητρότητα και οι οικογενειακές, προσωπικές σχέ-
σεις. Υπάρχει όμως και ο ελεύθερος χρόνος που είναι 
αναγκαίος για τη γυναίκα ώστε να τον αξιοποιεί για συμ-
μετοχή σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες, 
για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη συμμετοχή 
στην κοινωνική δράση. Όλες αυτές οι πλευρές της ζωής 
της δεν πρέπει να θεωρούνται αντικρουόμενες ή αντι-
φατικές, αλλά να δένουν αρμονικά και συμπληρωματικά 
η μία με την άλλη. Να μην προβάλλονται αποσπασμένα, 
αλλά να αποτελούν ενιαία δικαιώματα που δεν πρέπει να 
έρχονται σε αντίθεση το ένα στο άλλο. Και μόνο η πρόθε-
ση της “συμφιλίωσης” αναδεικνύει ότι σήμερα δεν μπο-
ρούν να συνδυαστούν οι δύο αυτές πλευρές της ζωής 
της γυναίκας. 

Γιατί υφίσταται το ζήτημα της συμφιλίωσης; 
Ποιοι ωφελούνται από αυτό; Ποιος ο στόχος της 
συζήτησης και η επιδίωξή τους;
Στην πράξη, η πλειοψηφία των γυναικών βλέπουμε τα 
δικαιώματά μας στην εργασία και στην κοινωνική προ-
στασία της μητρότητας, της οικογένειας να τσακίζονται, 
να έρχονται διαρκώς σε αντιπαράθεση. Τα παραδείγ-
ματα αμέτρητα... Όπως ο εκβιασμός να υπογράψουν οι 
νέες εργαζόμενες ότι δε θα μείνουν έγκυες. ‘Η ακόμα οι 
προτάσεις της Google και της Apple να επιδοτήσουν την 
κρυοσυντήρηση των ωαρίων των εργαζόμενων γυναι-
κών, ώστε να αναβάλλουν την τεκνοποίηση. Ή ακόμα 
ο “πρωταθλητισμός” των γυναικών στην ανεργία ή στις 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις για να φροντίζουν παιδιά, 
ηλικιωμένους, ΑμΕΑ.

Η συζήτηση περί συμφιλίωσης εργασίας και οικο-
γένειας φουντώνει, σίγουρα όχι για καλό. Το όφελος… 

προορίζεται για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Δεν 
τους έπιασε ο πόνος για να ανακουφιστεί η γυναίκα της 
λαϊκής οικογένειας, για να περνάει πιο άνετη και δημι-
ουργική ζωή, όπως της αξίζει το 2019. Δεν έχουν πρό-
θεση να απαλλάξουν την μισθωτή και αυτοαπασχολού-
μενη γυναίκα από το βάρος της φροντίδας των παιδιών, 
των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ, του νοικοκυριού που 
πέφτει στις πλάτες τους, λόγω των υποβαθμισμένων 
ή ανύπαρκτων ή εμπορευματοποιημένων κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Η επιδίωξη Ε.Ε. και κυβερνήσεων είναι πώς θα εκμε-
ταλλευτούν περισσότερο τη γυναίκα, αλλά και τον άνδρα, 
ώστε να αυξήσουν οι επιχειρήσεις τα κέρδη τους. Αυ-
τούς τους άξονες εξυπηρετεί η ΔΗΘΕΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ, 
αλλά στην ουσία ΒΑΘΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ συζήτηση περί 
“συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής”.

Μπορεί να επιτευχθεί αυτή η περιβόητη 
συμφιλίωση στις δεδομένες συνθήκες και την 
κοινωνία που ζούμε; Τα συμπεράσματά μας…
Ας μην πέφτουμε στην παγίδα της μοιρολατρίας και στη 
λογική του μικρότερου κακού. Ας σκεφτούμε και ας 
οραματιστούμε με καθαρό βλέμμα και χωρίς παρωπίδες 
τη ζωή που αξίζει σε μας και τα παιδιά μας, με βάση την 
τεράστια επιστημονική, τεχνολογική εξέλιξη…

4   Μόνο στην κοινωνία όπου η εργασία θα έχει κοινω-
νικό χαρακτήρα (δηλαδή δε θα πραγματοποιείται με 
σκοπό το κέρδος)…

4   Μόνο στην κοινωνία όπου η μητρότητα και η οι-
κογένεια θα θεωρούνται κοινωνικό δικαίωμα και 
υποχρέωση και θα προστατεύονται πλήρως από το 
κράτος…

4   Μόνο στην κοινωνία όπου η γυναίκα θα έχει τον 
ελεύθερο χρόνο που δικαιούται και θα μπορεί να τον 
αξιοποιεί όπως θέλει, χωρίς να πληρώνει παντού…

Τότε και μόνο τότε θα επέλθει η πλήρης και αληθινή 
συμφιλίωση όλων των πτυχών της κοινωνικής ζωής 
της γυναίκας και του άνδρα. Μέχρι τότε ο δρόμος είναι 
δύσκολος, αλλά μοναδικός, αυτός του αγώνα και της δι-
εκδίκησης. Με φωτεινό βέλος δείχνει την κατεύθυνση 
και η συζήτηση περί συμφιλίωσης επαγγελματικής και 
οικογενειακής ζωής.

Μαρία Μανιατάκου
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Οι γυναίκες εργαζόμενες
στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Χριστίνα Σκαλούμπακα
Πρόεδρος της ΟΓΕ

Η πολιτική της ΕΕ περί “συμφιλίωσης οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής” έχει ως κύριο στόχο της την αύ-
ξηση της εκμετάλλευσης του γυναικείου εργατικού δυ-

ναμικού στην παραγωγή. Οι όποιες νομοθετικές και άλλες 
πρωτοβουλίες στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, όπως η Οδη-
γία που προωθείται για τις άδειες στους γονείς και στους φρο-
ντιστές, αυτόν το στόχο εξυπηρετούν. Είναι χαρακτηριστικά τα 
λόγια της Επιτρόπου Απασχόλησης, Kοινωνικών Υποθέσεων, 
Δεξιοτήτων και Kινητικότητας και Eργατικού Δυναμικού της 
ΕΕ, Marianne Thyssen : «Η ενίσχυση της συμμετοχής των 
γυναικών στην αγορά εργασίας δεν είναι απλώς θέμα δικαιο-
σύνης, το κέρδος που αποφέρει είναι τριπλό: είναι θετική για 
τους εργαζόμενους γονείς και παρόχους φροντίδας σε μέλη 
της οικογένειας, οι οποίοι θα απολαύσουν καλύτερη ισορροπία 
μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής τους ζωής, εί-
ναι θετική για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα κερδίσουν προσελ-
κύοντας και διατηρώντας ταλέντα και, τέλος, είναι θετική για τα 
κράτη μέλη, δεδομένου ότι χάνουν κάθε χρόνο 370 δισ. EUR, 
λόγω του χάσματος που υπάρχει σήμερα μεταξύ των φύλων 
στην απασχόληση.»1

Οι επιχειρηματικοί όμιλοι θέλουν να έχουν τη δυνατότητα να 
αξιοποιούν όλο το εύρος της δεξαμενής του εργατικού δυνα-
μικού, ώστε να επιλέγουν αυτό που ανταποκρίνεται καλύτε-
ρα στις απαιτήσεις τους, από την άποψη των δεξιοτήτων, της 
ευελιξίας, του χαμηλότερου «κόστους», πράγμα που έχει ως 
προϋπόθεση τη συμμετοχή των γυναικών σε αυτό. Στρατηγι-
κός στόχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι η αύξηση του πο-
σοστού απασχόλησης στο 75% για άνδρες και γυναίκες. Για να 
πραγματοποιηθεί αυτός ο στόχος πρέπει να αυξηθεί σημαντι-
κά η γυναικεία απασχόληση. Ήδη το ποσοστό απασχόλησης 
στους άνδρες το 2017 έκλεισε στο 78%, ενώ για τις γυναίκες το 
αντίστοιχο ποσοστό έφτασε μόνο στο 66,5%. Οσο για την Ελλά-
δα, που βρίσκεται τελευταία στη λίστα της ΕΕ, μόλις και μετά 
βίας σκαρφάλωσε στο 48%. 

Την ΕΕ την απασχολεί ιδιαίτερα η υστέρησή της όσον αφορά 
τη μέση γυναικεία απασχόληση σε σχέση με ανταγωνιστικές 
οικονομίες, όπως αυτές της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ στις οποίες 
η γυναικεία απασχόληση κυμαίνεται σε υψηλότερα ποσοστά. 
Επίσης την απασχολεί η μεγάλη ανομοιομορφία στα ποσοστά 
της γυναικείας απασχόλησης ανάμεσα στα κράτη - μέλη της. 

Η «ψαλίδα» από χώρα σε χώρα είναι σημαντική και ξεπερνάει 
το 30%. 

Η ΕΕ και οι κυβερνήσεις επιδιώκουν να αξιοποιήσουν 
την έως σήμερα ανεκμετάλλευτη δεξαμενή γυναικείου ερ-
γατικού δυναμικού ως πηγή κέρδους, όχι μόνο μέσω της 
απομύζησης της γυναικείας εργατικής δύναμης, αλλά και 
χρησιμοποιώντας την ως μέσο για συνολική μείωση των 
μισθών και για το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων 
όλων των εργαζομένων.  

Γι αυτό το σκοπό αξιοποιούν το γεγονός ότι οι γυναίκες 
αποδέχονται πιο εύκολα τις λεγόμενες ευέλικτες εργασιακές 
σχέσεις. Έτσι αναπαράγεται σε νέα βάση ο διαχωρισμός των 
ρόλων. Η προώθηση τους αποτελεί στρατηγική επιλογή για 
την ΕΕ, τις κυβερνήσεις, αλλά και την τοπική και περιφερει-
ακή διοίκηση. Και αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες που έχουν 
τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα 
και την περίοδο της κρίσης οι θέσεις μερικής απασχόλησης 
αυξάνονταν συνεχώς. Σήμερα στην ΕΕ πάνω από το 1/3 των 
εργαζόμενων γυναικών εργάζονται σε θέσεις μερικής απα-
σχόλησης(35,5%).

Στην Ελλάδα το ποσοστό της μερικής απασχόλησης διπλα-
σιάστηκε τα χρόνια της κρίσης και προσεγγίζει περίπου το 10% 
του συνόλου των εργαζομένων. Για τους μισθωτούς ασφαλι-
σμένους το ποσοστό αυτό φτάνει το 30%. Οι 6 λοιπόν στις 10 
νέες προσλήψεις είναι ευέλικτης απασχόλησης, μερικής και 
εκ περιτροπής. Το 60% περίπου των μερικά απασχολουμένων 
είναι γυναίκες. Στον κλάδο του εμπορίου για παράδειγμα οι 
7 στους 10 μερικά απασχολούμενους είναι γυναίκες. Σ’ αυ-
τόν τον κλάδο καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσοστά μερικής 
απασχόλησης(46,5%), όπως και στους κλάδους της εκπαίδευ-
σης (37,6%) και του τουρισμού και επισιτισμού (33,9%). Πρό-
κειται για κλάδους στους οποίους συγκεντρώνεται σημαντικό 
μέρος των εργαζόμενων γυναικών.

Η εργασιακή ζούγκλα δεν εξαντλείται φυσικά στα ποσοστά 
της μερικής απασχόλησης που καλπάζουν. Δίπλα στις συμ-
βάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ προωθούνται όλα τα είδη των 
συμβάσεων «εναλλακτικής απασχόλησης», όπως οι συμβά-
σεις ορισμένου χρόνου, «μηδενικών ωρών», η τηλεργασία,, 
η εργασία σε εποχική βάση, η εργασία “on call”, η εργασία με 
voucher, η ενοικίαση εργαζομένων μέσα από το σκλαβοπά-
ζαρο των δουλεμπορικών γραφείων. Επίσης, ανάλογα με τις 
ανάγκες των επιχειρήσεων, προστίθενται και η μη αμειβόμενη 
για τις επιχειρήσεις «μαθητεία» και «άσκηση» και άλλες πολ-1. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1006_el.htm
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λές μορφές, που με εντυπωσιακή «ευρη-
ματικότητα» ανακαλύπτουν και καθιερώ-
νουν νομοθετικά όλοι μαζί, μονοπώλια, 
ΕΕ και κυβερνήσεις, για να ρίξουν τους 
μισθούς στο επίπεδο των «εμπορικών 
ανταγωνιστών τους», Ινδίας, Κίνας κ.λπ. 

Τι όμως σημαίνει για τις εργαζόμενες 
«ευελιξία στην εργασία» που αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την «συμφιλίω-
ση» σύμφωνα με την ΕΕ και τις κυβερ-
νήσεις; Σημαίνει ότι πρέπει να ζήσουν οι 
ίδιες και οι οικογένειές τους με μισθούς 
πείνας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας. Σημαίνει ότι πρέπει να εργά-
ζονται χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα. Σημαίνει ότι στερούνται μια 
σειρά επιδομάτων τα οποία απαιτούν ορι-
σμένο αριθμό ημερομισθίων (επίδομα 
γάμου, λοχείας, ασθένειας, ανεργίας κ.ά.). 
Αφού δουλεύουν για μισό μεροκάματο 
θα έχουν και μισό ένσημο. Ετσι αυξάνει 
η εντατικοποίηση της εργασίας, ο βαθμός 
εκμετάλλευσης, ενώ οι εργοδότες ωφε-
λούνται και από τη λεγόμενη μείωση του 
«μη μισθολογικού κόστους» καταβάλλοντας χαμηλότερες ει-
σφορές.

 Αντίστοιχη «ευελιξία», δηλαδή εργασία χωρίς δικαιώματα 
βιώνουν και οι μισθωτές με μπλοκάκι, που επωμίζονται οι 
ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές τους, δε δικαιούνται άδειες, 
αποζημίωση απόλυσης, πληρωμή υπερωριών, επίδομα 
ανεργίας. Αν αποφασίσουν να γίνουν μητέρες δε δικαιούνται 
άδεια μητρότητας, επιδόματα, μέτρα ασφάλειας για τις έγκυες, 
τις λεχώνες, τις γαλουχούσες κλπ. Πρέπει να βάζουν βαθειά 
το χέρι στην τσέπη για τις απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις 
και φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά, για 
την περίθαλψη του εμβρύου. Η τυπική νομοθετική απαγόρευ-
ση απόλυσης εργαζομένης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
και για ένα χρόνο μετά τον τοκετό, ή και για μεγαλύτερο χρο-
νικό διάστημα όταν η εργαζόμενη απουσιάζει λόγω ασθενείας 
που οφείλεται στην κύηση ή στον τοκετό καθώς και η απα-
γόρευση μεταβολής δυσμενώς των όρων εργασίας εγκύου ή 
γυναίκας που απουσιάζει με άδεια μητρότητας δεν τηρούνται. 
Πολλές εργαζόμενες με μπλοκάκι απολύονται όταν μείνουν 
έγκυες χωρίς βέβαια αποζημίωση ή υποχρεώνονται να κά-
νουν έκτρωση για να μη χάσουν τη δουλειά τους.

Ευελιξία σημαίνει ότι οι εργαζόμενες είναι έρμαια της εργο-
δοτικής τρομοκρατίας όταν μείνουν έγκυες, ενώ το ευρωπαϊ-
κό αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο αφήνει ανοιχτό το παράθυ-
ρο της απόλυσής τους. 

 Ευελιξία για τις γυναίκες σημαίνει ότι πρέπει να είναι πρό-
θυμες να ανταποκριθούν στο ζήτημα της κινητικότητας. Να 
είναι έτοιμες να μετακινηθούν από κλάδο σε κλάδο, από πόλη 
σε πόλη, από χώρα σε χώρα. Να εργάζονται ως τα βαθειά γε-
ράματα και να αποτελούν «μηχανές κερδών» για τους επιχει-
ρηματικούς κολοσσούς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους 

και όχι για ένα παραγωγικό διάστημα μόνο. Πρόκειται για την 
πολιτική της «ενεργού γήρανσης». Δίπλα σ΄αυτά έχουν καταρ-
γηθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ τα μειωμένα συνταξιοδοτικά όρια 
για τις γυναίκες. 

Αυτή είναι η εργασιακή ζούγκλα που αντιμετωπίζουν οι γυ-
ναίκες στη χώρα μας και στην ΕΕ τον 21ο αιώνα. Σε αντίθεση 
με αυτήν, σήμερα η πρόοδος της επιστήμης, η αύξηση της 
παραγωγικότητας μπορεί να εξασφαλίσει μια μόνιμη και στα-
θερή δουλειά για όλες τις γυναίκες με μισθό που θα καλύπτει 
τις ανάγκες μας, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαι-
ώματα. Μπορεί να μας εξασφαλίσει τη δυνατότητα να δουλεύ-
ουμε λιγότερες ώρες και να έχουμε περισσότερο ελεύθερο 
χρόνο που θα τον αξιοποιούμε δημιουργικά ενώ ταυτόχρονα 
θα συμμετέχουμε και στην κοινωνική δράση, που αποτελεί 
στοιχείο για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
μας. Μπορεί να μας εξασφαλίσει την ολόπλευρη και ουσιαστι-
κή προστασία της μητρότητας.

Προϋπόθεση για όλα αυτά είναι ότι οι εργαζόμενοι και οι 
εργαζόμενες θα διαφεντεύουμε οι ίδιοι τον πλούτο που πα-
ράγουμε, θα σχεδιάζουμε οι ίδιοι την παραγωγή επιστημονικά 
και κεντρικά με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών μας 
σε ανώτερο διαρκώς βαθμό. 

Σήμερα για τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου η μόνη 
διέξοδος είναι ο δρόμος της διεκδίκησης και του αγώνα για 
όλα όσα τους στερούν ΕΕ και κυβερνήσεις. Η ΟΓΕ με τους 
Συλλόγους και τις Ομάδες της σ’ όλη τη χώρα επιδιώκει να 
μπολιάσει τις εργαζόμενες με την αξία της συλλογικής δρά-
σης. Να βγουν μπροστά στον αγώνα για μια ζωή χωρίς εκμε-
τάλλευση και καταπίεση. Για μια κοινωνία που η εργασία και 
η οικογένεια θα συνυπάρχουν αρμονικά γιατί δε θα σκοντά-
φτουν πάνω στις αντιφάσεις της εκμεταλλευτικής κοινωνίας.
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Ο τομέας των Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνι-
ών (ΤΠΕ) συγκαταλέγεται στους «δυναμικούς» τομείς της 
οικονομίας, σε αυτούς δηλαδή από τους οποίους οι επιχει-

ρηματικοί όμιλοι προσδοκούν ενίσχυση της κερδοφορίας τους. 
Σε αυτό το πλαίσιο, ΕΕ και κυβερνήσεις εκδηλώνουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την αύξηση του αριθμού των γυναικών που 
απασχολούνται στον κλάδο.

Η ανησυχία τους εστιάζει στο γεγονός ότι τα ποσοστά των γυ-
ναικών που εργάζονται στον κλάδο δεν δείχνουν να βελτιώνο-
νται, αντιθέτως καταγράφουν μια σχετική στασιμότητα, ακόμα 
και μια ορισμένη κάμψη τα τελευταία χρόνια. Το 2015, το 5,8% 
των Ευρωπαίων εργαζομένων απασχολούνταν σε «ψηφιακές 
θέσεις εργασίας», έναντι ποσοστού 5,4% το 2011. Η αύξηση που 
καταγράφηκε από το 2011 στο 2015 ήταν μεγαλύτερη για τους 
άνδρες εργαζόμενους, διευρύνοντας έτσι τη διαφορά ανάμεσα 
στα δύο φύλα. Επίσης, υπάρχουν 4 φορές παραπάνω άνδρες 
από γυναίκες στην Ευρώπη σε τομείς που σχετίζονται με τις 
ΤΠΕ, ενώ μόνο το 24,9 % των γυναικών στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση παίρνουν πτυχία σε τομείς που σχετίζονται με την 
τεχνολογία.

Στην Ελλάδα, η ίδια ανησυχία αποτυπώνεται σε πρόσφατο 
δελτίο Τύπου της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, 
στο οποίο επισημαίνει ότι «η ζήτηση εργαζομένων με ψηφια-
κές δεξιότητες στην Ευρώπη παρουσιάζει συνεχή αύξηση, ενώ 
στην Ελλάδα ποσοστό 20% των επιχειρήσεων που αναζήτησαν 
δυναμικό για πρόσληψη σε τομείς νέων τεχνολογιών δεν μπό-
ρεσαν να καλυφθούν λόγω έλλειψης κατάλληλων ειδικοτή-
των». Επίσης, καταγράφεται η διαπίστωση ότι «παρά την ετή-
σια αύξηση, κατά περίπου 120.000 νέες θέσεις εργασίας που 
παρουσιάζει ο τομέας των ΤΠΕ στην ΕΕ, εμφανίζεται έλλειμμα 
σε ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Η αντιφατική αυτή εικό-
να αποκαλύπτει μια αναντιστοιχία μεταξύ των δεξιοτήτων που 
είναι σε προσφορά και εκείνων που ζητά η ταχέως αναπτυσσό-
μενη αγορά της τεχνολογίας σήμερα.»

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Κοριτσιού 2018, η Ευρω-
παία επίτροπος για την Ψηφιακή Οικονομία, Μ. Γκαμπριέλ, 
υπογράμμισε την ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναι-
κών στον «ψηφιακό τομέα» και να ενθαρρύνονται τα κορίτσια 
ώστε να αποκτήσουν από νεαρή ηλικία «ψηφιακές δεξιότητες», 
επισημαίνοντας πως πρόκειται για ζήτημα «ζωτικής σημασίας 
για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης».  

Σε μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα “γυναίκες 
στην ψηφιακή εποχή”, επισημαίνεται ότι η παρουσία περισσό-
τερων γυναικών σε θέσεις εργασίας στον ψηφιακό τομέα θα 
μπορούσε να δημιουργήσει ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ 
ύψους 16 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η προσέλκυση περισ-

σότερων γυναικών στους τομείς των θετικών επιστημών, της 
τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (γνωστά ως 
STEM: Science, Technology, Engineering and Mathematics), 
θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες θέσεις 
εργασίας – έως 1,2 εκατομμύρια έως το 2050, με την αύξηση 
της απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ να υπερβαίνει 8 φορές 
το μέσον όρο της αύξησης της απασχόλησης στην Ε.Ε. σύμφω-
να με στοιχεία της Eurostat.

Φαντάζει επομένως παράδοξο το γεγονός ότι, σε μια Ευρώπη 
που προσπαθεί να αποκτήσει ψηφιακό πλεονέκτημα στο πλαί-
σιο της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης, τα πράγμα-
τα φαίνεται να οπισθοδρομούν, με το ψηφιακό χάσμα μεταξύ 
γυναικών και ανδρών στους τομείς των ΤΠΕ να διευρύνεται.

Παράλληλα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα των ΤΠΕ 
έχουν στραμμένο το βλέμμα τους και στη χειραγώγηση της συ-
νείδησης των εργαζόμενων γυναικών . Γυναίκες - στελέχη των 
επιχειρηματικών ομίλων που ηγούνται στην κούρσα του αντα-
γωνισμού, περιγράφουν την «ευελιξία», τη «δημιουργικότητα» 
και τη «φαντασία» ως γυναικεία χαρακτηριστικά που μπορούν 
να γίνουν «διαβατήριο» για μια καριέρα στον τομέα. Με μια σει-
ρά από παρεμβάσεις αντιπαρατίθενται στις προκαταλήψεις και 
τα στερεότυπα που αποτρέπουν τις γυναίκες από τις σπουδές, 
τις ειδικότητες και τα επαγγέλματα που συνδέονται με τον συ-
γκεκριμένο τομέα. 

Ταυτόχρονα, με τα σχέδια για την αύξηση του αριθμού των 

«Ψηφιακό» χάσμα μεταξύ των δύο φύλων
Ξανθή Παπαγεωργίου 

Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των φύλων (EIGE)
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εργαζόμενων γυναικών στις επιχειρήσεις που δραστηριοποι-
ούνται στον τομέα των ΤΠΕ, υπάρχει και το ενδιαφέρον για 
τις γυναίκες ως ένα σημαντικό μέρος της «αγοράς» προς την 
οποία κατευθύνονται οι σχετικές ψηφιακές υπηρεσίες και τα 
προϊόντα, με όχημα την καταπολέμηση του «ψηφιακού αναλ-
φαβητισμού». Σε αυτό το πλαίσιο, οι μονοπωλιακοί όμιλοι 
έχουν στρέψει την προσοχή τους στις λεγόμενες «αναδυόμε-
νες» οικονομίες και στις γυναίκες των χωρών αυτών. Επιχει-
ρηματικά σχέδια και επενδυτικές δράσεις παρουσιάζονται με 
τον μανδύα της «βιώσιμης ανάπτυξης» και της «προσφοράς» 
των επιχειρήσεων στην προώθηση της ...ισότητας των φύλων.

Η προσπάθεια επικεντρώνεται λοιπόν σε πρωτοβουλίες και 
που στόχο έχουν την ενθάρρυνση των νέων γυναικών και ειδι-
κότερα των μαθητριών να επιλέξουν τις συναρπαστικές ευκαι-
ρίες σταδιοδρομίας που προσφέρει ο τομέας της τεχνολογίας 
και την κατάρριψη των στερεοτύπων σχετικά με το ρόλο της 
γυναίκας στον τομέα των ΤΠΕ. Δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε μέ-
τρα για την προώθηση βασικών ικανοτήτων, ψηφιακών δεξιο-
τήτων και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης.

Ποια είναι όμως η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι 
γυναίκες και πόσο η τεχνολογία μπορεί να λύσει τα δεσμά της 
ανισοτιμίας; Είναι οι τομείς ΤΠΕ «θέσφατο» που θα επιλύσει 
όλες τις ανισότητες και θα απελευθερώσει τις γυναίκες από την 
εκμετάλλευση; Είναι τα νέα μηχανήματα και οι τεχνολογίες που 
θα αναπτυχθούν η λύση που θα απελευθερώσει την κοινωνία 
από τα δεσμά της;

Στην πραγματικότητα όλη αυτή η συζήτηση και η προσπάθεια 
να παρουσιαστεί ότι αλλάζει η θέση της γυναίκας στην παρα-
γωγή είναι ψευδεπίγραφη. Όσο και να αναπτύσσεται η εξειδί-
κευση και η μόρφωση δεν αλλάζουν οι ουσιαστικοί παράγοντες 
που επιβαρύνουν τη ζωή των γυναικών. 

Οι πραγματικές επιδιώξεις της ΕΕ εντάσσονται στη γενικότε-
ρη διαχρονική ανάγκη των επιχειρηματικών ομίλων να αυξά-
νουν το ποσοστό της μισθωτής εργασίας, γιατί από αυτή προ-
κύπτει το πρόσθετο κέρδος, εξέλιξη στην οποία η είσοδος των 
γυναικών στην αγορά εργασίας με μειωμένα εργασιακά και 
κοινωνικά δικαιώματα έπαιξε και συνεχίζει να παίζει σημαντι-
κότατο ρόλο. Τα επαγγέλματα στα οποία η φυσική δύναμη δεν 
αποτελεί προϋπόθεση για την άσκησή τους μπορούν να απα-
σχολήσουν γυναίκες, και έτσι ο χώρος ΤΠΕ αποτελεί προνομι-
ακό πεδίο εκμετάλλευσης της γυναικείας μισθωτής εργασίας. 
Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι ταυτόχρονη επιδίωξή τους είναι και 
η ύπαρξη του εφεδρικού στρατού των ανέργων. 

Η ενίσχυση της εισόδου της γυναίκας στις ΤΠΕ, συνδέεται με 
τη συνολικότερη προσπάθεια να βρουν κερδοφόρα διέξοδο τα 
υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, δημιουργώντας νέους τομείς 
τοποθέτησής του, συμπιέζοντας προς τα κάτω τους μισθούς, 
προωθώντας την ελαστική απασχόληση και την υπερ-εντατι-
κοποίηση της εργασίας. Ο τομέας των ΤΠΕ αποτελεί επίσης ένα 
εργαλείο που στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων, αξιοποι-
είται για να προωθηθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, να 
αυξηθεί τελικά ο βαθμός εκμετάλλευσης. Αυτή είναι η αφετη-
ρία από την οποία ξεκινά και ο στόχος στον οποίο καταλήγει το 
ενδιαφέρον τους. 

Η επιβολή των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων που κυρι-
αρχούν στο συγκεκριμένο τομέα, επί της ουσίας αξιοποίησε 
ως αγωγό και δίαυλο την αντικειμενική δυσκολία της εργα-
ζόμενης μητέρας να συνδυάσει τη δουλειά με την ευθύνη για 
τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων γονιών, της οικο-
γένειας. Καρπός της «ευελιξίας» στον τομέα των ΤΠΕ, όπως 
και σε όλους τους κλάδους, δεν είναι μόνο η μερική απασχό-
ληση, αλλά και μια σειρά από άλλες μορφές: τηλεργασία, on 
call, stand by. Πρόκειται για μορφές ευέλικτης εργασίας που 
επεκτείνουν τον εργάσιμο χρόνο των γυναικών, αυξάνουν την 
εντατικοποίηση, πολλαπλασιάζουν το άγχος και την πίεση κάτω 
από την οποία δουλεύουν.

Οι «υποσχέσεις» που συνοδεύουν την «ψηφιακή απασχό-
ληση» είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των επιχειρη-
ματικών ομίλων. Περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη «εργασιακή 
ευελιξία» στο όνομα της «διευκόλυνσης της συμφιλίωσης της 
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». Παρά τις συστηματι-
κές προσπάθειες να παρουσιαστούν οι «ευέλικτες» εργασιακές 
σχέσεις ως συμφέρουσες για τις γυναίκες και «ταιριαστές» στις 
ανάγκες τους, η πραγματικότητα είναι διαφορετική. 

Όσο για την ενίσχυση των «ψηφιακών δεξιοτήτων», αυτή 
αντιστοιχεί στο κυνήγι προγραμμάτων κατάρτισης και διά βίου 
μάθησης που δεν εξασφαλίζουν παρά αποσπασματικές γνώ-
σεις και πιστοποιήσεις με ημερομηνία λήξης.

Οι δυνατότητες που δημιουργεί η ανάπτυξη της τεχνολογίας 
για τη βελτίωση της ζωής των γυναικών των λαϊκών στρω-
μάτων είναι πραγματικά πολύ μεγάλες. Σήμερα όμως, οι ψη-
φιακές τεχνολογίες βρίσκονται στα χέρια αυτών που κάνουν 
κουμάντο στην οικονομία, των επιχειρηματικών ομίλων. Αξι-
οποιούνται για να τους φέρουν περισσότερα κέρδη και όχι για 
να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες των εργαζόμενων 
γυναικών και των οικογενειών τους.

Η ΟΓΕ, με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις των Συλλόγων 
και των Ομάδων της, αποκαλύπτει τις αιτίες για τις οποίες η ση-
μερινή πρόοδος δεν μπορεί να οδηγήσει τις γυναίκες σε μια 
ζωή με δικαιώματα στην εργασία, στη μητρότητα, στον ελεύθε-
ρο χρόνο. Αναδεικνύει τη δυνατότητα να γίνει αυτό πραγματι-
κότητα όταν η ιδιοκτησία των νέων τεχνολογιών αλλάξει χέρια 
και όταν αυτές θα γίνουν λαϊκή περιουσία και θα υπηρετούν τις 
λαϊκές ανάγκες.

Οι «υποσχέσεις» που συνοδεύουν 
την «ψηφιακή απασχόληση» 
είναι κομμένες και ραμμένες 
στα μέτρα των επιχειρηματικών 
ομίλων. Περιλαμβάνουν τη 
μεγαλύτερη «εργασιακή ευελιξία» 
στο όνομα της «διευκόλυνσης της 
συμφιλίωσης της επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής».
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Τ
ην αύξηση της γυναικείας απασχόλησης υπολογίζουν η 
ΕΕ και οι κυβερνήσεις ως ένα σημαντικό παράγοντα στην 
προσπάθεια ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της 

κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων και συνολικά της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Στο έδαφος αυτό, είναι απαραίτητες 
ορισμένες ρυθμίσεις, ώστε οι γυναίκες, και κυρίως οι μητέ-
ρες, να μην αποκλείονται από την αγορά εργασίας. Για παρά-
δειγμα, η γυναικεία απασχόληση δεν μπορεί να αυξηθεί χωρίς 
άδειες μητρότητας και ανατροφής των παιδιών, χωρίς βρεφο-
νηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, 
η στρατηγική τους περιλαμβάνει την προσπάθεια για συνεχή 
περιορισμό των εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων, για συρρί-
κνωση των παροχών, ακόμα και των στοιχειωδών, προς τους 
εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Ο στόχος τους είναι οι 
παροχές αυτές να κοστίζουν λιγότερο, αν είναι δυνατό και κα-
θόλου, στο κράτος και τους εργοδότες.

Ενδεικτική για τον τρόπο, με τον οποίο η ΕΕ και οι κυβερνήσεις 
αντιμετωπίζουν τη μητρότητα και τις παροχές που σχετίζονται 
με αυτήν, είναι η συζήτηση που ξεδιπλώθηκε τα προηγούμενα 
χρόνια γύρω από την άδεια μητρότητας και τη διάρκειά της. 
Αφετηρία της, στάθηκε η Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου «για την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν 

στη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία 
των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων γυ-
ναικών». Η πρόταση αφορούσε την τροποποίηση της ισχύου-
σας Οδηγίας (92/85/ΕΟΚ) στο σκέλος της άδειας μητρότητας. 
Συγκεκριμένα, η ισχύουσα μέχρι σήμερα Οδηγία προβλέπει 
άδεια μητρότητας «διάρκειας 14 συναπτών εβδομάδων τουλά-
χιστον, που κατανέμονται πριν ή/και μετά τον τοκετό, σύμφωνα 
με τις εθνικές νομοθεσίες». Η πρόταση αφορούσε την επιμή-
κυνση της διάρκειας της άδειας μητρότητας, με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο να προτείνει αρχικά διάρκεια 20 βδομάδων.

Στη συζήτηση σε μια σειρά από όργανα της ΕΕ, η πλειοψηφία 
των κρατών - μελών τοποθετήθηκε κατά μιας ενδεχόμενης 
αύξησης της άδειας μητρότητας στις 20 βδομάδες, με πλήρεις 
αποδοχές για τις εργαζόμενες. Ο λόγος των αντιρρήσεων που 
εκδηλώθηκαν δεν ήταν άλλος από το κόστος. Ακολούθησαν 
αλλεπάλληλα παζάρια για μια μικρότερη αύξηση στη διάρκεια 
της άδειας μητρότητας, μεταξύ των 16 και 18 βδομάδων, όπως 
και διαπραγματεύσεις σχετικά με το επίπεδο των αποδοχών 
των εργαζόμενων μητέρων κατά το διάστημα της άδειας αυ-
τής. Ούτε όμως και αυτά μπόρεσαν να οδηγήσουν σε μια κοινά 
αποδεκτή συμβιβαστική λύση.

Όσο για τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης στην παραπά-
νω συζήτηση, αυτή εξαρχής ήταν αρνητική σε οποιαδήποτε 

Και οι άδειες μητρότητας
στην Προκρούστεια κλίνη της ΕΕ
για τη την αύξηση της κερδοφορίας Βάσω Λυμπερόγιαννη 

Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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αύξηση της διάρκειας της άδειας μητρότητας πέρα από αυτήν 
που ήδη ισχύει στη χώρα. Η Ελλάδα χορηγεί άδεια μητρότητας 
διάρκειας 17 βδομάδων, δηλαδή 119 ημερών, από τις οποίες 
56 μέρες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημε-
ρομηνία τοκετού, ενώ οι υπόλοιπες 63 μέρες μετά τον τοκετό. 
Σχετικά με το ύψος των αποδοχών των γυναικών, η ελληνική 
πλευρά υποστήριξε την άποψη πως η άδεια μητρότητας πρέπει 
να αμείβεται με ποσό ισοδύναμο των αποδοχών ασθενείας και 
όχι με το μισθό που παίρνουν οι εργαζόμενες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν  μέτρα και  ρυθμίσεις που 
συζητιούνται, αποφασίζονται και προωθούνται από όλες τις 
αστικές κυβερνήσεις και τους μονοπωλιακούς ομίλους, κατέ-
χοντας κομβική θέση στις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ για 
τη «συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Σή-
μερα έχουν πάρει τη θέση τους ανάμεσα στους στόχους του λε-
γόμενου «Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων», 
όπως δημοσιοποιήθηκαν στα τέλη του Απρίλη του 2017 και 
βρίσκονται στο τραπέζι των διαβουλεύσεων στα όργανα της ΕΕ 
για τον «εκσυγχρονισμό» του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η Πρόταση Οδηγίας «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς 
και τους φροντιστές» 
Στο έδαφος των υπαρκτών δυσκολιών στην άνοδο της γυ-
ναικείας απασχόλησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαμορ-
φώσει Πρόταση Οδηγίας «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους 
φροντιστές»  με την οποία σχεδιάζει να αντικαταστήσει την 
ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (2010/18/ΕΕ). Το περιεχό-
μενο και οι στόχοι των κατευθύνσεων αποτυπώνονται χαρα-
κτηριστικά στην προσπάθεια «να εκσυγχρονίσει το υφιστάμενο 
νομικό και πολιτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε 
να υποστηριχθούν, αφενός, η αποδοτικότερη ισορροπία μετα-
ξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους άνδρες και τις 
γυναίκες που έχουν ευθύνες φροντίδας και, αφετέρου, η πιο 
ισότιμη χρήση αδειών και ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας».

Οι κατευθύνσεις της Επιτροπής όσον αφορά τις ρυθμίσεις 
που αφορούν τις άδειες (μητρότητας, πατρότητας και γονικές), 
αλλά και την προώθηση των «ευέλικτων ρυθμίσεων» στην 
εργασία, αποτυπώνονται στην Πρόταση Οδηγίας που έχει επε-
ξεργαστεί.

Στις 24 Γενάρη Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
κατέληξαν σε μια «προσωρινή συμφωνία», κάνοντας έτσι το 
επόμενο βήμα στην κατεύθυνση της επίσημης έγκρισης της 
Πρότασης.

Με βάση τη «προσωρινή» συμφωνία στην οποία κατέλη-
ξαν οι διαβουλεύσεις και τα παζάρια, προτείνεται να θεσπιστεί 
άδεια πατρότητας, που δεν προβλέπεται από την ισχύουσα σή-
μερα οδηγία, διάρκειας 10 ημερών, με αποζημίωση στο ύψος 
του επιδόματος ασθενείας. Αντίστοιχα, προτείνεται η θέσπι-
ση «άδειας φροντιστή» με διάρκεια 5 ημέρες ετησίως, χωρίς 
όμως να αποσαφηνίζονται οι όροι αμοιβής των εργαζομένων 
που θα κάνουν χρήση της. Ως προς τη γονική άδεια η ισχύου-
σα διάρκεια των 4 μηνών δεν αλλάζει, με τη διαφορά ότι οι 2 

από τους μήνες αυτούς προτείνεται να μην μπορούν να μετα-
βιβαστούν από τον έναν γονέα στον άλλο. Στον αέρα μένει και 
το ζήτημα της αμοιβής των εργαζόμενων γονιών που θα την 
αξιοποιήσουν, αφού τα συμφωνηθέντα κάνουν λόγο για απο-
ζημίωση μόνο για τους 2 μήνες και μάλιστα «σε επίπεδο που 
καθορίζεται από τα κράτη μέλη».

Όσον αφορά την άδεια μητρότητας, τα μέτρα που προτείνει η 
Επιτροπή είναι «μη νομοθετικά» και αφορούν ζητήματα όπως 
η βελτίωση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. Έτσι, η 
ελάχιστη διάρκεια της άδειας παραμένει στις 14 βδομάδες, ενώ 
η πληρωμή των γυναικών δεν είναι απαραίτητο να ανέρχεται 
στο ύψος του μισθού τους, αλλά αρκεί να μην πέφτει κάτω από 
το επίπεδο της αποζημίωσης που δίνεται κατά τη διάρκεια της 
άδειας ασθενείας.

Η πρόταση καθιερώνει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά 
τις μορφές με τις οποίες μπορεί να λαμβάνεται η γονική άδεια. 
Όπως αναφέρει το άρθρο 5 της προτεινόμενης οδηγίας, «οι ερ-
γαζόμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητούν γονική άδεια και με 
μερική απασχόληση, κατά χρονικά διαστήματα που θα χωρίζο-
νται από περιόδους εργασίας ή με άλλες ευέλικτες μορφές. Οι 
εργοδότες εξετάζουν και διεκπεραιώνουν τα εν λόγω αιτήματα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και των 
εργαζομένων».

Οι στόχοι της Πρότασης Οδηγίας αποτυπώνουν την κατεύ-
θυνση της ΕΕ για μείωση της απόκλισης στη γυναικεία και αν-
δρική απασχόληση, μέσα από την “ισότιμη” πρόσβαση και των 
δύο φύλων στις γονικές άδειες και την επέκταση στο ανδρικό 
εργατικό δυναμικό των ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας για 
λόγους φροντίδας της οικογένειας. Ουσιαστικά, επιδιώκεται να 
μοιραστεί ανάμεσα στα δύο φύλα η χρονική περίοδος διακο-
πής του εργάσιμου βίου λόγω οικογενειακών ευθυνών, περι-
ορίζοντας εν μέρει τα διαστήματα απουσίας μιας γυναίκας από 
την εργασία. Σε αυτό το έδαφος, η φροντίδα της οικογένειας 
εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται ως ατομική υπόθεση, η οποία 
επιδιώκεται να μοιράζεται πιο ισότιμα ανάμεσα στη γυναίκα και 
τον άνδρα. Στην πραγματικότητα, η γονική άδεια προτείνεται να 
δίνεται στο γονέα που η διακοπή του εργάσιμου βίου του δεν 
αποτελεί εμπόδιο στις ανάγκες και την κερδοφορία του κεφα-
λαίου, με βάση την επαγγελματική θέση- ειδίκευση, τον τομέα 
ή κλάδο απασχόλησης και άλλα. Χαρακτηριστικά, μέσα από 
την αιτιολογική έκθεση η Επιτροπή επισημαίνει τα οφέλη της 
συγκεκριμένης πρότασης για τις επιχειρήσεις , καθώς “διευ-
κολύνει τους εργοδότες να διατηρούν τους ταλαντούχους ερ-
γαζομένους, βελτιώνει τα κίνητρα και την παραγωγικότητα των 
εργαζομένων, μειώνει την κατ’ επανάληψη απουσία από την 
εργασία και αποτρέπει τη μη αξιοποίηση των ταλέντων”.

Πάντως οι εργαζόμενες γυναίκες, οι νέοι γονείς  που προ-
σπαθούν να δημιουργήσουν οικογένεια, δεν έχουν τίποτα να 
περιμένουν από τις συζητήσεις στα όργανα της ΕΕ ούτε από τις 
υποσχέσεις της κυβέρνησης για καλύτερη «εναρμόνιση» εργα-
σίας και οικογένειας. Οδηγίες και νομοθετικά μέτρα σαν τα πα-
ραπάνω, εντάσσονται και δεν ξεφεύγουν καθόλου από το πλαί-
σιο της αντεργατικής πολιτικής ΕΕ και κυβερνήσεων, από τις 
απολύσεις εγκύων και μητέρων μέχρι την κατάργηση της κυ-
ριακάτικης αργίας και τη δουλειά για επτά μέρες τη βδομάδα...
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Η επίτευξη του στόχου της ΕΕ για αύξηση της γυναικείας 
απασχόλησης στο 75% φαίνεται ότι συναντά μεγάλη δυ-
σκολία. Ως μία από τις βασικές αιτίες προβάλλεται το 

«αναποτελεσματικό ισχύον νομικό πλαίσιο», που δεν ενθαρ-
ρύνει τους άνδρες να συμμετέχουν στην φροντίδα παιδιών, 
σπιτιού κ.λ.π. Είναι αλήθεια ότι το χάσμα μεγαλώνει όταν η 
γυναίκα γίνεται μητέρα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι απα-
σχολούμενες μητέρες είναι κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες πιο 
κάτω από τις υπόλοιπες εργαζόμενες. Ταυτόχρονα, το 38,9% 
των μητέρων εργάζονται με καθεστώς κάθε είδους ελαστι-
κής μορφής εργασία, ενώ οι πατέρες σε ποσοστό 5,8%. Αιτία η 
ανάγκη των γυναικών να φροντίζουν τα παιδιά τους, το σπίτι, 
ηλικιωμένα ή ανήμπορα μέλη της οικογένειάς τους κ.λ.π. Σε 
πολλές περιπτώσεις εγκαταλείπουν και την εργασία τους.

Η προώθηση της «συμφιλίωσης οικογενειακών και εργασια-
κών υποχρεώσεων», έρχεται για να «διευκολύνει» -υποτίθε-
ται- τις γυναίκες να εργασθούν, προτείνοντας την δημιουργία 
σχετικών υπηρεσιών. 

Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα; Αντί για ένα δημόσιο και 
δωρεάν σύστημα παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων για 
όλα τα παιδιά, το δικαίωμα στην προσχολική αγωγή μπαίνει 
στη μέγγενη των περικοπών δεδομένου ότι θεωρείται “κό-
στος”. Αντίστοιχα και οι υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας 
και των αναγκών της.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει την ανάπτυξη των υπηρεσιών και των 
δομών φροντίδας βρεφών και νηπίων στα κράτη - μέλη της 
ως τμήμα της «ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση» 
γι αυτό και αποτελεί βασική παράμετρο των μέτρων και των 
πολιτικών της «συμφιλίωσης οικογενειακών και επαγγελματι-

κών υποχρεώσεων». Εστιάζει κυρίως στην προσαρμογή της 
λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στις ευέλικτες εργασιακές 
σχέσεις των εργαζόμενων γονιών και ιδιαίτερα των μητέρων, 
προκειμένου να έχουν αυτές τη δυνατότητα να «παρκάρουν» 
το παιδί τους για όσες ώρες δουλεύουν ώστε να είναι διαθέ-
σιμες όποτε και για όσο διάστημα τις χρειάζεται ο εργοδότης. 
Χαρακτηριστικά, στις χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά μερι-
κής απασχόλησης στις γυναίκες, (Ολλανδία , Βρετανία), η χρή-
ση των υπηρεσιών φροντίδας βρεφών και νηπίων γίνεται με 
μειωμένο ωράριο.

Επίσης η ΕΕ επιδιώκει να καλύψει ένα μέρος των αναγκών 
αυτών με υποβαθμισμένες υπηρεσίες φύλαξης μέσω της 
λεγόμενης «άτυπης μέριμνας». Δηλαδή με την ανάθεση της 
φροντίδας βρεφών και νηπίων σε προσωπικό που δε διαθέτει 
τις επιστημονικές γνώσεις και σπουδές, χωρίς να υπάρχουν 
οι απαιτούμενες υποδομές, στο πλαίσιο της «κοινωνικής οι-
κονομίας», της δράσης των ΜΚΟ, των διαφόρων «εθελοντι-
κών» και «φιλανθρωπικών» οργανώσεων. Ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα είναι ότι στη Γερμανία ο καθένας μπορεί 
να αναλάβει τη φροντίδα παιδιών, με μόνη προϋπόθεση την 
παρακολούθηση εκπαίδευσης διάρκειας 160 ωρών, η οποία 
καταλήγει στη χορήγηση ενός πιστοποιητικού.

 Τα χαρακτηριστικά που προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τις εγκαταστάσεις παιδικής φροντίδας είναι «η διαθεσιμό-
τητα, η προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα». Αυτό 
μεταφράζεται στην ανταποδοτικότητα ακόμα και στις κρατικές 
δομές προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης 
παιδιών. Στην Ελλάδα η όποια παρέμβαση του κράτους μέσω 
του προγράμματος ΕΣΠΑ είναι ευκαιριακή και με ημερομηνία 
λήξης. Οι γονείς πρέπει να βάλουν βαθειά το χέρι στην τσέπη 
για να πληρώσουν είτε τα τροφεία στους δημοτικούς βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς, είτε τα δίδακτρα στους ιδιωτικούς παιδι-
κούς σταθμούς. Για δεκάδες χιλιάδες παιδιά δεν υπάρχει στη 

Υπηρεσίες για την οικογένεια
Η ΕΕ προκρίνει «διαθεσιμότητα - προσβασιμότητα - οικονομική προσιτότητα»

Χαλτσοτάκη Ολυμπία
Πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Αργυρούπολης

Κυβέρνηση και τοπική διοίκηση, 
στην κατεύθυνση της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, αφήνουν την 
προσχολική αγωγή στην ατομική 
ευθύνη κάθε οικογένειας, ενώ πρέπει 
να έχει ενιαίο κοινωνικό χαρακτήρα 
με στόχο την ομαλή σωματική και 
ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών
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γειτονιά τους ένας δημόσιος και δωρεάν παιδικός σταθμός για 
να τα δεχτεί. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για 
την Ελλάδα, ποσοστό μικρότερο του 10% των παιδιών έως 3 
ετών και μικρότερο του 60% των παιδιών 3 έως 6 ετών καλύ-
πτονται από “δομές προσχολικής φροντίδας” . 

Κυβέρνηση και τοπική διοίκηση, στην κατεύθυνση της πο-
λιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αφήνουν την προσχολική 
αγωγή στην ατομική ευθύνη κάθε οικογένειας, ενώ πρέπει 
να έχει ενιαίο κοινωνικό χαρακτήρα με στόχο την ομαλή σω-
ματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Αντί να 
παρέχεται δωρεάν σε όλα τα παιδιά, γίνεται πολυτέλεια στην 
οποία φυσικά πρόσβαση θα έχουν όσοι μπορούν να αντέξουν 
το κόστος. Αντίστοιχα στην πλάτη των γυναικών πέφτουν και 
οι υπηρεσίες που αφορούν παιδιά με μαθησιακές και άλλες 
δυσκολίες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, κινησιοθεραπεία).

Η «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων στις το-
πικές κοινωνίες» αναφέρεται στη δέσμευση των τοπικών 
αρχών για «άμεση ή μέσω τρίτων διάθεση υπηρεσιών παι-
δικής φροντίδας». Η ευθύνη, δηλαδή, των δήμων και των πε-
ριφερειών δεν αφορά την ύπαρξη βρεφονηπιακών σταθμών, 
που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των οικογενειών χωρίς 
οι γονείς να βάζουν το χέρι στην τσέπη, αλλά την «ενθάρρυν-
ση της διάθεσης υπηρεσιών παιδικής φροντίδας». Η διάθεση 
τέτοιων υπηρεσιών μπορεί να γίνεται από «τρίτους», δηλαδή 
από ιδιώτες, «κοινωνικές επιχειρήσεις» ή ΜΚΟ. Οι γυναίκες, 
που αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων στις 
υπηρεσίες παιδικής φροντίδας, εργάζονται σε κακοπληρωμέ-
νες θέσεις εργασίας με ημερομηνία λήξης, χωρίς δικαιώματα, 
όπως οι εργαζόμενες του ΕΣΠΑ, οι εργαζόμενες με voucher, 
με συμβάσεις έργου , με 2μηνες ή 8μηνες συμβάσεις. 

Η προσχολική αγωγή είναι όνειρο θερινής νυκτός για τα πε-
ρισσότερα παιδιά των αγροτικών περιοχών και οι αγρότισσες 
είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα των παιδιών προσχολι-
κής ηλικίας σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τις γυναίκες 
των πόλεων. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι παίζουν ρόλο 
και οι αναχρονιστικές αντιλήψεις που επιβιώνουν στις κλει-
στές αγροτικές κοινωνίες και επιδρούν στη συνείδηση και στη 
στάση των νέων μητέρων.

Στις υποδομές στήριξης των ηλικιωμένων, των αρρώστων, 
των ΑμΕΑ οι επιχειρηματικοί όμιλοι εντοπίζουν μια “ανερχό-

μενη αγορά”, με βάση τα δημογραφικά δεδομένα και τη γή-
ρανση του πληθυσμού, στην οποία μπορούν να επενδύσουν 
για να τους φέρει κέρδη. Η εμπορευματοποίηση αυτών των 
υπηρεσιών αποτελεί ένα ακόμα χτύπημα για τις γυναίκες του 
καθημερινού μόχθου που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα 
δυσβάσταχτα βάρη και τελικά τα επωμίζονται οι ίδιες. Σε έρευ-
να της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, 
αποδείχτηκε ότι το 90% των ΑΜΕΑ ζουν με την οικογένειά τους 
ή με κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Οι γονείς και κηδεμόνες κα-
λούνται να σηκώσουν το βάρος της ανυπαρξίας δημοσίων 
δομών στήριξης των βαριά αναπήρων και βιώνουν οδυνηρά 
τα αποτελέσματα των ιδιωτικοποιήσεων της υγείας - πρόνοιας 
και ειδικής αγωγής.

Στις προτάσεις των θεσμών της ΕΕ για ένα δίκτυο αποσπα-
σματικών υπηρεσιών φροντίδας τόσο δημόσιων, όσο και ιδι-
ωτικών, όπως και φροντίδας κατ’ οίκον, προστίθενται και νέα 
μέτρα, όπως η επιδότηση μελών της οικογένειας για τη στήρι-
ξη εξαρτώμενων μελών της. Κυρίως αφορά τις γυναίκες που 
επιφορτίζονται την ευθύνη αυτή, συντηρώντας την αναχρονι-
στική και κυρίαρχη αντίληψη και πρακτική ότι η μητέρα έχει 
την κύρια ευθύνη για την σωματική, συναισθηματική, διανο-
ητική, κοινωνική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση του παιδιού, 
για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η «ευαισθησία» της Ε.Ε. για να «δι-
ευκολυνθούν» οι γυναίκες να εργασθούν, δεν γίνεται από 
ενδιαφέρον για την βελτίωση της θέσης της, ή της οικογέ-
νειάς της, αλλά διότι προσδοκά να παραμείνουν στην ερ-
γασία για την άντληση μεγαλύτερου κέρδους. Παράλληλα, 
ενδιαφέρονται αυτό να γίνει με όσο το δυνατόν μικρότερο 
κόστος για το κράτος με υποβαθμισμένες υπηρεσίες.

Γίνεται αντιληπτός ο επίπλαστος χαρακτήρας της ένωσης 
των ευρωπαϊκών μονοπωλίων ως «συμμάχου» τάχα των γυ-
ναικών και «υπερασπιστή» των δικαιωμάτων τους. Στόχο έχει 
όχι μόνο την ισοπέδωση προς τα κάτω των εργασιακών, ασφα-
λιστικών, κοινωνικών δικαιωμάτων γυναικών και ανδρών, 
αλλά και τη χειραγώγηση της σκέψης, και της στάσης τους.

Όμως οι δικές μας ανάγκες δε χωράνε στην 
πολιτική Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων

Παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει

Στις υποδομές στήριξης των 
ηλικιωμένων, των αρρώστων , των 
ΑμΕΑ οι επιχειρηματικοί όμιλοι 
εντοπίζουν μια “ανερχόμενη αγορά”, 
με βάση τα δημογραφικά δεδομένα 
και τη  γήρανση του πληθυσμού,  
στην οποία μπορούν να επενδύσουν 
για να τους φέρει κέρδη.
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Ο
ι διαφορές στις μισθολογικές αποδοχές ανάμεσα στα δύο 
φύλα, όπως και οι ακόμα μεγαλύτερες διαφορές που 
καταγράφονται στις συντάξεις, έχουν σταθερά μια θέση 

στην ατζέντα της ΕΕ. Η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση ερ-
γασία» βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο όταν θεσμοί, όργανα 
και αξιωματούχοι της ΕΕ θέλουν να διαφημίσουν την υποτι-
θέμενη «δέσμευσή» τους στην «ισότητα» ανδρών και γυναι-
κών. Μπροστά στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
πληθαίνουν οι διακηρύξεις για την αρχή της «ισότητας» που 
τάχα βρίσκεται στα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται η ΕΕ. 
Η ενίσχυση του επίπλαστου χαρακτήρα της ένωσης των ευ-
ρωπαϊκών μονοπωλίων ως «συμμάχου» τάχα των γυναικών 
και «υπερασπιστή» των δικαιωμάτων τους, είναι μέρος της 
προσπάθειας να παρουσιαστεί η ΕΕ ως μονόδρομος, να χει-
ραγωγηθεί η σκέψη, η στάση και τελικά η ψήφος των γυναι-
κών. Oι ευρωενωσιακοί όρκοι στην «ισότητα» και τα μεγάλα 
λόγια για τις «θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες» είναι απλά μια 
βιτρίνα πίσω από την οποία κρύβεται η αντιλαϊκή στρατηγι-
κή για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
οικονομίας, των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Χαρακτηριστικό 
για τα παραπάνω είναι και το ενδιαφέρον γύρω από την «ίση 
αμοιβή».

Από τις ιδρυτικές συνθήκες...
Οι εκπρόσωποι, και γενικότερα οι υπερασπιστές της ΕΕ, επαί-
ρονται για το γεγονός ότι η αρχή της «ίσης αμοιβής μεταξύ 
ανδρών και γυναικών για ίση εργασία ή εργασία ισοδύναμης 
αξίας» έχει συμπεριληφθεί στις ιδρυτικές της Συνθήκες. Το 
1957, η λεγόμενη «Συνθήκη της Ρώμης» για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) πράγματι συμπε-
ριλάμβανε το εν λόγω άρθρο. Ποιος ήταν όμως ο στόχος της 
σχετικής πρόβλεψης; Οπως οι ίδιοι ομολογούν, ο σκοπός μιας 
τέτοιας πρόβλεψης ήταν αυστηρά οικονομικός και αφορούσε 
την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι πιθανές «στρεβλώ-
σεις» του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που βρίσκο-
νταν εγκατεστημένες στην Κοινότητα. Με δεδομένο ότι μια 
σειρά χώρες είχαν νομοθετήσει την ισότητα των αμοιβών 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, εξέφραζαν την ανησυχία ότι 
η μη ύπαρξη ανάλογων νομοθετικών ρυθμίσεων σε άλλα 
κράτη - μέλη θα μπορούσε να θέσει σε μειονεκτική θέση τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στο έδαφός τους. Ετσι, 
το κίνητρο για την πρόβλεψη της παροχής «ίσης αμοιβής» για 
«ίση εργασία» στάθηκε η προσπάθεια αποφυγής του «αθέμι-
του ανταγωνισμού» ανάμεσα στα κράτη - μέλη. 

Οσο για τις διακηρύξεις, τα άρθρα και τις προβλέψεις που 

αφορούν την «ίση αμοιβή για ίση εργασία», κάθε εργαζόμενη 
γυναίκα μπορεί από την πείρα της να διαπιστώσει πως ευθυ-
γραμμίζονται με την επιδίωξη εξίσωσης των μισθών προς 
τα κάτω και για τα δύο φύλα, με στο στόχο για εξασφάλιση 
φθηνού εργατικού δυναμικού για τις επιχειρήσεις. Παράλλη-
λα, εξήντα και πλέον χρόνια μετά την αρχική πρόβλεψη για 
«ίση αμοιβή», η μισθολογική ανισότητα παραμένει και σήμερα 
μια αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα.

...στη σημερινή εικόνα 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat, η μέση ωρι-
αία αμοιβή των γυναικών στην ΕΕ είναι κατά 16,3% χαμη-
λότερη από την αντίστοιχη των ανδρών. Πολλαπλάσια είναι 
η μέση διαφορά των συνολικών αποδοχών, ως αποτέλεσμα 
των χαμηλότερων ωριαίων αποδοχών, των λιγότερων ωρών 
εργασίας και των μικρότερων ποσοστών απασχόλησης των 
γυναικών.

Εδώ και δεκαετίες στα κράτη μέλη της ΕΕ δεν υπάρχουν νό-
μοι που να επιτρέπουν την χαμηλότερη αμοιβή των γυναικών 
έναντι των ανδρών συναδέλφων τους. Ομως, αυτή η θεσμο-
θετημένη ισότητα στην αμοιβή των δύο φύλων είναι μόνο στα 
χαρτιά. Οι μισθοί των γυναικών εξακολουθούν να καταγρά-
φονται χαμηλότεροι συγκριτικά με εκείνους των ανδρών. Στη 
διαμόρφωση της κατάστασης αυτής παίζουν ρόλο μια σειρά 
από παράγοντες. Ανάμεσα σε αυτούς, η υποαπασχόληση και 
οι «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις, που καταγράφουν με-
γαλύτερα ποσοστά στις γυναίκες, η συγκέντρωση γυναικείου 
εργατικού δυναμικού σε κλάδους με χαμηλότερους μισθούς 
και σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης όπου ο μισθός και το με-
ροκάματο διαμορφώνονται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Επιπλέον, η εργασιακή ζωή των γυναικών διακόπτεται συ-
χνότερα και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από περι-
όδους ανεργίας, πράγμα που έχει ανάλογη επίδραση και στη 
μισθολογική τους εξέλιξη. Οι συχνότερες και μεγαλύτερης 
διάρκειας διακοπές του εργάσιμου βίου των γυναικών σχε-
τίζονται σε μεγάλο βαθμό και με τη μητρότητα. Από τη μία, η 
μητρότητα αντιμετωπίζεται ως «κόστος» από την εργοδοσία, 
που αποφεύγει να κρατά στη δουλειά τις νέες μητέρες, για να 
μην «επιβαρύνεται» με τις άδειες, με την απουσία δηλαδή των 
γυναικών από την εργασία. Από την άλλη, η έλλειψη δημόσι-
ων και δωρεάν βρεφονηπιακών σταθμών, όπως και άλλων 
υπηρεσιών για τη φροντίδα της οικογένειας, αναγκάζουν τις 
ίδιες τις μητέρες να αποσυρθούν, έστω και προσωρινά, από 
τη δουλειά.

Μισθολογικό «χάσμα»
Η ευρωενωσιακή αρχή της «ίσης αμοιβής» και οι στόχοι πίσω από αυτή 

Ευτυχία Χαϊντούτη
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Με τη γνωστή συνταγή της «ισορροπίας» 
δουλειάς και οικογένειας
«Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ενωση εξακολουθούν να αμεί-
βονται κατά μέσο όρο κατά 16,2% λιγότερο από τους άνδρες», 
διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάθε λίγο και λιγάκι 
δεν ξεχνά να ...κηρύσσει τον πόλεμο στο «μισθολογικό χάσμα». 
Μόνο που θύματα σε αυτό τον πόλεμο είναι οι εργαζόμενες 
γυναίκες και τα δικαιώματά τους. Η «λύση» που προτείνει η 
ΕΕ και για την αντιμετώπιση της μισθολογικής ανισότητας είναι 
τα μέτρα για τη λεγόμενη «ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής». Η γεύση και τα αποτελέσματα αυτού 
του φαρμάκου είναι γνωστά στις γυναίκες, καθώς οδηγεί σε 
ακόμα περισσότερη «ευελιξία» στις εργασιακές σχέσεις.

Τα μέτρα και οι πολιτικές που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν 
ΕΕ και κυβερνήσεις κάτω από τον τίτλο της «συμφιλίωσης οι-
κογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν αποτελούν καμιά 
ουσιαστική παρέμβαση για την αντιμετώπιση των κοινωνικών 
αιτιών της γυναικείας ανισοτιμίας, που αντανακλάται και στις 
χαμηλότερες αμοιβές. Αντίθετα, στο όνομα της ...διευκόλυνσης 
υποτίθεται των γυναικών επεκτείνουν τη δουλειά – λάστιχο, 
η οποία λειτουργεί ως «όχημα» για να πέσουν ακόμα πιο 
κάτω οι μισθοί ανδρών και γυναικών, να στραπατσαριστούν 
ακόμα περισσότερο οι εργασιακές σχέσεις, ανεξάρτητα από 
φύλο, να διαιωνίζεται η άθλια πραγματικότητα της έλλειψης 
μέτρων και δομών ουσιαστικής στήριξης από το κράτος για 
τη φροντίδα της οικογένειας, των παιδιών, των ηλικιωμένων.

Δίπλα στη «μερική απασχόληση» προτείνουν 
και τη «μερική συνταξιοδότηση»
Μεγαλύτερες διαστάσεις από τη μισθολογική διαφορά έχουν 
οι διαφορές μεταξύ των μέσων συντάξεων που λαμβάνουν 
οι άντρες και οι γυναίκες. Σύμφωνα με ψήφισμα του Ευρω-
κοινοβουλίου, το συνταξιοδοτικό χάσμα στην ΕΕ για το έτος 
2015 υπολογιζόταν σε 38,3% όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα 
των ατόμων από 65 ετών και άνω. Λίγο παλιότερα στοιχεία της 
Eurostat, με δεδομένα του 2013, υπολόγιζαν το συνταξιοδοτι-
κό κενό μεταξύ γυναικών και ανδρών από 65 έως 74 ετών 
σε 40,2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους υπολογισμούς για την 

«ψαλίδα» στις συντάξεις ανάμεσα στα δύο φύλα δεν λαμβάνο-
νται υπόψη οι γυναίκες που δεν παίρνουν καθόλου σύνταξη, 
που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο μέγεθος.

Οπως και οι διαφορές στους μισθούς, έτσι και οι αποκλίσεις 
στις συντάξεις αποδίδονται στην έλλειψη «ισορροπίας» ανά-
μεσα στην επαγγελματική σταδιοδρομία των γυναικών και τη 
δημιουργία οικογένειας. Στο έδαφος αυτό πέφτουν στο τραπέζι 
προτάσεις για επιμήκυνση του εργασιακού βίου. Ήδη, μέσα 
από τα ανεβασμένα και εξισωμένα για τα δύο φύλα ηλικιακά 
όρια συνταξιοδότησης, τα κράτη - μέλη της ΕΕ επιχαίρουν για 
τη βελτιωμένη «απασχολησιμότητα» των μεγαλύτερων σε ηλι-
κία γυναικών και ανδρών. 

Ο αντιλαϊκός κατήφορος δε σταματά εδώ, αλλά με πρόσχημα 
το κλείσιμο της ψαλίδας στις συντάξεις γυναικών και ανδρών 
σχεδιάζονται και οι «λύσεις» της «μερικής συνταξιοδότησης». 
«Η μερική συνταξιοδότηση κάνει δυνατή τη μείωση του φόρ-
του εργασίας, ενώ παράλληλα επιτρέπει στους εργαζόμενους 
να αυξάνουν την περίοδο κατά την οποία καταβάλλουν συντα-
ξιοδοτικές εισφορές και να εξασφαλίζουν υψηλότερα μελλο-
ντικά συνταξιοδοτικά επιδόματα, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό από την άποψη του φύλου», αναφέρει επιχειρημα-
τολογώντας για τα οφέλη μιας τέτοιας λύσης το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

Στο έδαφος που έχει ήδη διαμορφώσει με τη δουλειά - λά-
στιχο, την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και τις συντά-
ξεις πείνας, η ΕΕ προτείνει στις εργαζόμενες να συνεχίσουν να 
δουλεύουν και να προσπαθούν να επιβιώσουν αθροίζοντας 
τα ψίχουλα της μερικής απασχόλησης με ένα συνταξιοδοτικό 
επίδομα «μερικής συνταξιοδότησης».

Η «ψαλίδα» σε μισθούς και μεροκάματα
Την «ψαλίδα» ανάμεσα στους μεικτούς μισθούς και ημερο-
μίσθια γυναικών και ανδρών στην Ελλάδα αποτυπώνουν τα 
μηνιαία στοιχεία απασχόλησης του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Μάη του 2018, στις κοινές 
επιχειρήσεις (χωρίς να συνυπολογιστούν δηλαδή τα οικοδο-
μοτεχνικά έργα), το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών ήταν 
κατά 16,4% χαμηλότερο από το αντίστοιχο ημερομίσθιο των 
ανδρών (39,29 έναντι 47 ευρώ), ενώ ο μέσος μισθός υπολει-
πόταν κατά 17,5% (820,72 έναντι 995,27 ευρώ).

Οσον αφορά τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση, οι 
γυναίκες καταγράφουν μέσο ημερομίσθιο (45,72 ευρώ) που 
αντιπροσωπεύει το 87,50% του αντίστοιχου ημερομισθίου των 
ανδρών (52,25 ευρώ).

Σαφώς μικρότερη, αν και υπαρκτή, είναι η διαφορά όταν 
πρόκειται για μερική απασχόληση, όπου το μέσο ημερομίσθιο 
των γυναικών (22,77 ευρώ) αντιπροσωπεύει το 96,65% του 
ημερομισθίου των μερικώς απασχολούμενων ανδρών (23,56 
ευρώ).

Για να συμπληρωθεί η εικόνα, πρέπει να σημειωθεί πως 
οι γυναίκες αντιστοιχούν στο 55,12% των εργαζομένων με 
μερική απασχόληση που καταγράφουν τα μηνιαία στοιχεία 
του ΕΦΚΑ, ενώ όταν πρόκειται για την πλήρη απασχόληση, 
αποτελούν το 43,81% των εργαζομένων.
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Η ΕΕ χρησιμοποιεί την ισότητα των φύλων ως εργα-
λείο για την υλοποίηση των ιμπεριαλιστικών της σχε-
δίων σε όλο τον κόσμο. Οι αποφάσεις και η δράση 

της δεν έχουν συνέπειες μόνο για τους λαούς των κρατών 
μελών της. Παρεμβαίνει με κάθε μέσο και ευκαιρία σε τρίτες 
χώρες στοχεύοντας σε πολλαπλά οφέλη. Όπως χαρακτηρι-
στικά αναφέρει η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Φρεντερίκα Μογκερίνι, 
“Η ισότητα των φύλων και η εξάσκηση των κοριτσιών και των 
γυναικών αποτελούν μέρος της φόρμουλας για την οικονομι-
κή πρόοδο. Η χειραφέτηση των γυναικών είναι μια κινητήρια 
δύναμη ανάπτυξης...” Αντιμετωπίζει λοιπόν τις γυναίκες ως 
μοχλό ανάπτυξης, που θα συμβάλουν στην κερδοφορία των 
επιχειρηματικών ομίλων, αφού η επέκταση της απασχολησι-

μότητας τους, η εκμετάλλευση της εργατικής τους δύναμης 
θα φέρει νέα κέρδη στα ταμεία τους. 

Στο κείμενο εργασίας της Μογκερίνι - με τίτλο “Ισότητα των 
φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών: αλλάζοντας τις ζωές 
των κοριτσιών και των γυναικών μέσα από τις Εξωτερικές 
σχέσεις της ΕΕ 2016- 2020” 1, τίθεται με αναλυτικό και πολύ 
ξεκάθαρο τρόπο το πλαίσιο, καθώς και τα μέσα προκειμένου 
αυτή η πολιτική να είναι αποτελεσματική. 

Ο πρώτος άξονας αφορά την “εξασφάλιση της φυσικής 
και ψυχολογικής ακεραιότητας των κοριτσιών και των γυ-
ναικών”. Πρόκειται για μια σειρά δράσεων και μέτρων που 
αφορούν τη βία κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή, 
trafficking, σεξουαλική βία, βία λόγω φύλου πριν και μετά 
από συγκρούσεις ή ανθρωπιστικές κρίσεις), καθώς και πρό-

Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ και γυναίκες

1.  https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/joint_staff_working_document_-_gender_equality_and_womens_empowerment.pdf 

 Η «ισότητα των φύλων» εργαλείο της ΕΕ 
για την υλοποίηση των σχεδίων της σε όλον τον κόσμο 

Θεοδοσία Δαλμάρα
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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σβαση σε υπηρεσίες αναπαραγωγικής υγείας, μέτρα εναντί-
ον της προτίμησης των αρσενικών παιδιών, του τερματισμού 
των πρόωρων και καταναγκαστικών γάμων. Επί της ουσίας 
πρόκειται για απαραίτητους εκσυγχρονισμούς από πρακτικές 
και αντιλήψεις προηγούμενων αιώνων, που αναστέλλουν τη 
δυνατότητα εκμετάλλευσης πλουτοπαραγωγικών πηγών και 
εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα γυναικών. 

Ο δεύτερος άξονας αφορά την “προώθηση των οικονο-
μικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και της ενδυνάμωσης 
των κοριτσιών και των γυναικών”. Διαπιστώνεται ότι σε πα-
γκόσμιο επίπεδο η συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία, 
αλλά και η πρόσβασή τους σε βασικές υποδομές και επεν-
δύσεις είναι ιδιαίτερα χαμηλή, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
απαγορεύεται και από την ίδια τη νομοθεσία. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ το ένα πέμπτο του 
παγκόσμιου πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική 
ενέργεια, γεγονός που οδηγεί στον πρόωρο θάνατο γυναικών 
και κοριτσιών από το μαγείρεμα! Αντίστοιχα, η δύσκολη πρό-
σβαση σε δίκτυα ύδρευσης βαραίνει ιδιαίτερα το γυναικείο 
πληθυσμό. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι σε 25 χώρες 
της Υποσαχάριας Αφρικής οι γυναίκες δαπανούν συνολικά 
16 εκατ. ώρες για τη συλλογή νερού, συχνά σε επικίνδυνες 
συνθήκες! 

Αυτό όμως που πραγματικά απασχολεί την ΕΕ είναι το γεγο-
νός ότι υπό αυτές τις συνθήκες και με όλη αυτή την καθυστέ-
ρηση που υπάρχει στην ισότιμη αντιμετώπιση των γυναικών 
στις χώρες αυτές, μπαίνουν σοβαρά εμπόδια στην οικονομι-
κή ανάπτυξη και την αύξηση των κερδών των επιχειρημα-
τικών ομίλων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται σε μελέτη 
του ΟΟΣΑ: “το κλείσιμο του χάσματος μεταξύ των φύλων του 
εργατικού δυναμικού μέχρι το 2030 θα μπορούσε να αποδώ-
σει ένα πιθανό μέσο κέρδος 12% στο μέγεθος της συνολικής 

οικονομίας σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ.2” Αντίστοιχα, εάν οι 
γυναίκες είχαν την ίδια πρόσβαση σε παραγωγικούς πόρους 
όπως οι άνδρες, στις εκμεταλλεύσεις τους θα μπορούσαν να 
αυξήσουν κατά 20-30% συνολικά τα αγροτικά προϊόντα. 

Προκειμένου να δημιουργηθούν λοιπόν οι συνθήκες 
ώστε η γυναίκα να ενταχθεί “ισότιμα” δίπλα στον άντρα στο 
“ζυγό της εκμετάλλευσης”, η ΕΕ αναδεικνύει την ανάγκη να 
ξεπεραστούν τα στερεότυπα και οι διακρίσεις που ισχύουν 
για το φύλο. 

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο στον τρίτο άξονα δράσεων προ-
ωθείται η “Ενίσχυση της φωνής και της συμμετοχής των 
κοριτσιών και των γυναικών”. Αναπτύσσεται η γνωστή επι-
χειρηματολογία για το ρόλο της γυναίκας σε θέσεις εξουσίας 
και λίγο έως πολύ, για το πόσο καλύτερος θα ήταν ο κόσμος 
μας αν είχαμε πολλές Μάργκαρετ Θάτσερ, Κοντολίσα Ράις, 
Μαντλέν Ολμπράϊτ, Χίλαρι Κλίντον κλπ. 

Για το λόγο αυτό, επιλέγουν να προωθήσουν μέσα από 
συμφωνίες, προγράμματα και επαφές με άλλα κράτη, μέτρα 
που θα ενισχύσουν την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών 
στην πολιτική, τη διακυβέρνηση και τις εκλογικές διαδικασί-
ες, την ενδυνάμωση των “γυναικείων λαϊκών οργανώσεων” 
κλπ. Με μία φράση δηλαδή, επιδιώκεται η αυξημένη συμμε-
τοχή των γυναικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 
θα στηρίζουν τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές της Ε.Ε. Και 
για να γίνει ακόμη πιο σαφές τί εννοεί η ΕΕ όταν μιλάει για 
στήριξη γυναικείων λαϊκών οργανώσεων, αρκεί να θυμη-
θούμε ότι το 2005 το βραβείο Ζαχάρωφ απονεμήθηκε από την 
ΕΕ σε μια ομάδα Κουβανών αντιφρονούντων γυναικών που 
έγιναν γνωστές με το όνομα «Οι κυρίες με τα λευκά».

Οι τρόποι για να γίνουν όλα τα παραπάνω εφικτά περιγρά-
φονται στον τέταρτο άξονα της Έκθεσης υπό τον τίτλο: “Με-
τατόπιση των υπηρεσιών της Επιτροπής και της θεσμικής 

2.  Thιvenon, O. et al., «Effects of Reducing Gender Gaps in Education and Labour Force Participation on Economic Growth in the OECD», 
Social, Employment and Migration Working Papers, No. 138, OECD, 2012

Η εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολι-
τικής Ασφαλείας, Φρεντερίκα Μογκερίνι, αναφέρει: “Η ισότητα των 
φύλων και η εξάσκηση των κοριτσιών και των γυναικών αποτελούν 
μέρος της φόρμουλας για την οικονομική πρόοδο. Η χειραφέτηση 
των γυναικών είναι μια κινητήρια δύναμη ανάπτυξης...” 
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κουλτούρας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δρά-
σης (ΕΥΕΔ) 3 για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των 
δεσμεύσεων της Ε.Ε.”. Εδώ αναφέρεται ξεκάθαρα πως οι 
παραπάνω αντιδραστικές κατευθύνσεις θα εξυπηρετηθούν 
από τον στρατιωτικοπολιτικό μηχανισμό της ΕΥΕΔ, δηλαδή ότι 
τα ζητήματα της διάστασης του φύλου θα αποτελέσουν μοχλό 
υλοποίησης των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ένταξη της διάστασης του φύλου απο-
τελεί προϋπόθεση για τη σύναψη διμερών συμφωνιών με 
χώρες εκτός της ΕΕ, γεγονός που συνεπάγεται την έγκριση ή 
διακοπή χρηματοδότησης προγραμμάτων και πολιτικών που 
απευθύνονται σε κρατικές υπηρεσίες ή και σε ιδιώτες. Ενδει-
κτικά, σε ένα από τα προγράμματα αυτά, το λεγόμενο Women 
in Business που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ, την ΕΤΑΑ 
και διάφορα κράτη 4 γίνεται φανερό το ενδιαφέρον για ένταξη 
περισσότερων γυναικών στην επιχειρηματικότητα και στην 
παραγωγή κατ’ επέκταση, ξεπερνώντας αναχρονιστικές σχέ-
σεις παραγωγής σε χώρες που παρουσιάζουν γεωστρατηγι-
κό ή άλλο ενδιαφέρον για την ΕΕ και τους επιχειρηματικούς 
ομίλους της. Μιλάμε για χώρες των Βαλκανίων (Αλβανία, 
Βοσνία Ερζεγοβίνη, ΠΓΔΜ, Σερβία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο, 

Κροατία), χώρες της πρώην ΕΣΣΔ (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, 
Λευκορωσία, Γεωργία,Τατζικιστάν, Ουκρανία, Καζακστάν, 
Μολδαβία), καθώς και χώρες όπως η Αίγυπτος.

Στο κείμενο εργασίας της Μογκερίνι αποκαλύπτεται το υπο-
κριτικό ενδιαφέρον της ΕΕ για την ισότητα των φύλων. Αυτό 
που πραγματικά προωθεί είναι η πολιτική που θα αυξήσει την 
κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και θα εντείνει τη 
φτώχεια και τη δυστυχία των λαών και των παιδιών του κό-
σμου. Ταυτόχρονα, στοχεύει στον εγκλωβισμό συνειδήσεων 
μες τις ψευδεπίγραφες επικλήσεις της περί “υπεράσπισης 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”. 

Οι γυναίκες στην Ελλάδα ξέρουμε καλά ότι όταν η ΕΕ μιλά 
για ισότητα των φύλων, εννοεί ισότητα στη φτώχεια και στην 
εκμετάλλευση. Τίποτα δε μας κάνει να πιστεύουμε ότι η σύ-
ναψη οικονομικών ή άλλων συμφωνιών με την ΕΕ μπορεί 
να βελτιώσει τις ζωές των γυναικών των χωρών- μελών της 
ή των υπόλοιπων χωρών. Την πείρα αυτή έχουμε χρέος να 
συνεχίσουμε ακούραστα, σταθερά και ξεκάθαρα να αναδει-
κνύουμε, τόσο στις γυναίκες της χώρας μας, όσο και στις γυ-
ναίκες του διεθνούς γυναικείου κινήματος, γκρεμίζοντας τις 
αυταπάτες που έχουν για το ρόλο της ΕΕ και τους στόχους της. 

Η συμμετοχή των γυναικών στα 
σώματα ασφαλείας και η άμεση 

εμπλοκή τους σε στρατιωτικές επιχει-
ρήσεις και στη λεγόμενη “διαχείριση 
κρίσεων” αποτελεί μια από τις κατευ-
θύνσεις της ΕΕ προκειμένου να πετύ-
χει τα βρώμικα σχέδιά της.

Σε δημοσιευμένο κείμενο του ευ-
ρωκοινοβουλίου με τίτλο “Ενισχύοντας 
τις γυναίκες στην ΕΕ και πέραν αυτής: 
Ηγεσία και επίλυση συγκρούσεων” 1 
περιγράφονται οι λόγοι που οι γυναί-
κες θεωρούνται αποτελεσμαστικότε-
ρες στη διαχείριση των κρίσεων. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι 
η βία λόγω φύλου, η σεξουαλική βία 
σε συγκρούσεις συχνά παραμένει ατι-
μώρητη και άρα λειτουργεί ως τροχο-
πέδη για την διαρκή ειρήνη και συμ-
φιλίωση. Πολλές φορές είναι οι ίδιες 
οι γυναίκες που γίνονται αυτουργοί 
βίας και συμμετέχουν σε πολιτική βία 

και ένοπλες συγκρούσεις - κάποιες 
ως ξένοι μαχητές σε συγκρούσεις. Ο 
φόβος για ριζοσπαστικοποίηση των 
γυναικών είναι αυτός που οδηγεί την 
ΕΕ στο συμπέρασμα ότι “είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να συμμετέχουν οι γυναίκες 
στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
και σε όλους τους τομείς της διατήρη-
σης της ειρήνης.” Η ίδια η πείρα από 
“ειρηνευτικές” δυνάμεις των γυναικών 
έχει δείξει ότι μπορούν να είναι ιδιαί-
τερα αποτελεσματικές αφού μπορούν 
να παίξουν το ίδιο καλά τους αστυνομι-
κούς, τους στρατιωτικούς και τους μη 
στρατιωτικούς ρόλους, σύμφωνα με τα 
ίδια πρότυπα και υπό τις ίδιες δύσκο-
λες συνθήκες με τους άνδρες ομολό-
γους τους. Μπορούν να έχουν ευκολό-
τερη πρόσβαση στον τοπικό πληθυσμό 
και να νομιμοποιούν τα ιμπεριαλιστικά 
σχέδια στη συνείδηση των λαϊκών δυ-
νάμεων.

Δηλαδή, με άλλα λόγια στην πε-
ρίπτωση ενός ένοπλου αγώνα 
η ΕΕ θεωρεί αναγκαίο κορίτσια 
και γυναίκες- σαν την Αχεντ 
Ταμίμι για παράδειγμα - να 
ενταχθούν σε ένα σώμα “ειρη-
νευτικής δύναμης”, σε μια υπη-
ρεσία διαπραγματεύσεων, σε 
μια ΜΚΟ περίθαλψης θυμάτων 
των συγκρούσεων, παρά να την 
αφήσει “ανεξέλεγκτη” να δρα 
και να οργανώνεται στο μαζικό, 
λαϊκό κίνημα, να ριζοσπαστικο-
ποιείται και να αποτελεί παγκό-
σμιο σύμβολο αντίστασης και 
πάλης ενός λαού ενάντια στον 
ιμπεριαλισμό.

Μετατρέπουν τη γυναίκα σε όργανο πολέμου

1.  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599302/EPRS_BRI(2017)599302_EN.pdf

3.  ΕΥΕΔ: Πρόκειται για Υπηρεσία της ΕΕ που σχηματίστηκε το 2009 μεσα στα πλαίσια της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αποτελεί αντιδραστικό 
μηχανισμό πολιτικοστρατιωτικών επεμβάσεων σε ολόκληρο τον κόσμο για τη διασφάλιση των στρατηγικών συμφρόντων των ευρωπαϊκών 
επιχειρηματικών ομίλων

4.  Women in Business is financed by the EBRD, the European Union, Italy, Kazakhstan, Luxembourg, Sweden, the Republic of Turkey, the 
Early Transition Countries Fund, the Small Business Impact Fund, the EBRD Shareholder Special Fund and the TaiwanBusiness-EBRD 
Technical Cooperation Fund.(πηγή:http://www.ebrdwomeninbusiness.com/ )

22

Έργα & Ημέρες της Ε .Ε .



Σ τις 30 Ιανουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με 
αίτημα την άρση της συνταγματικής απαγόρευσης μο-
νιμοποίησης των συμβασιούχων. Μάλιστα υιοθετείται 

από πάνω από 100 συνδικαλιστικές οργανώσεις του Δημοσίου 
και συγκεκριμένα 7 Ομοσπονδίες, 98 Σωματεία, 5 Νομαρχια-
κά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ και 3 Επιτροπές Αγώνα συμβασιού-
χων. Συγκεκριμένα προτείνεται «Το δικαίωμα στην εργασία, 
στη σταθερή και μόνιμη δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και 
κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, 
απαλείφεται από το άρθρο 103 και το σύνολο του Συντάγματος 
κάθε διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, 
που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου 

χρόνου. Εφεξής, κατοχυρώνεται διά του Συντάγματος και επι-
βάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου η 
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων».

Αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που 
δίνει ώθηση στον αγώνα. Αφορά ιδιαίτερα χιλιάδες εργαζό-
μενες συμβασιούχους στο Δημόσιο, δηλαδή στα νοσοκομεία, 
στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς, στην καθαριότητα 
των Δήμων, σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. Γυναίκες που 
συναντηθήκαμε στην καθημερινή δράση των Συλλόγων και 
Ομάδων της ΟΓΕ σε κάθε γειτονιά. Από αυτή τη σκοπιά, η συ-
γκεκριμένη πρωτοβουλία χρειάζεται να στηριχθεί από το ριζο-
σπαστικό γυναικείο κίνημα. 

Παρακαταθήκη οι αγώνες για το δικαίωμα 
στη μόνιμη και σταθερή εργασία
Τα τελευταία χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, μόνιμοι 
και συμβασιούχοι, ζήσαμε σημαντικούς αγώνες για το 
δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή εργασία.

Ποιος δεν θυμάται τους μαζικούς και μαχητικούς 
αγώνες των συμβασιούχων στους ΟΤΑ, όπου κατακα-
λόκαιρο και κατά χιλιάδες είχαν πλημμυρίσει το κέντρο 
της Αθήνας;

Ποιος δεν θυμάται τους αγώνες των συμβασιούχων 

των νοσοκομείων και πρόσφατα τους χιλιάδες απερ-
γούς, διαδηλωτές αναπληρωτές εκπαιδευτικούς;

Ο αγώνας για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων 
αφορά όλους, μόνιμους και συμβασιούχους, δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα. Είναι αγώνας κοινός.

Η μονιμοποίηση των συμβασιούχων είναι ταυτόχρο-
να και αγώνας ενάντια στην κατάργηση της μονιμότητας 
των δημοσίων υπαλλήλων που προωθούν από κοινού 
κυβέρνηση, ΝΔ και ΕΕ, όπως και όλες οι κυβερνήσεις 
των τελευταίων χρόνων.

Ο αγώνας για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων 

Το δικαίωμα στην εργασία, 
στη σταθερή και μόνιμη δουλειά

είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο για όλους τους εργαζόμενους

Στη συνέχεια παραθέτουμε την εισήγηση στη σύσκεψη, που έγινε από την Βέτα Πανουτσάκου, 
πρόεδρο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, ο οποίος πρωτοστάτησε για τη 
δημιουργία της Επιτροπής Πρωτοβουλίας.
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είναι αγώνας ενάντια σε όλες τις ελαστικές μορφές απα-
σχόλησης, ενάντια στις απολύσεις, είναι αναγκαίος όρος 
για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ - οι υποσχέσεις 
και οι πράξεις της 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προεκλογικά είχε υπο-
σχεθεί:20.000 διορισμούς στα νοσοκομεία, 20.000 διο-
ρισμούς εκπαιδευτικών, τουλάχιστον 8.000 διορισμούς 
στους ΟΤΑ και τουλάχιστον άλλους τόσους στον υπόλοι-
πο δημόσιο τομέα.

Μάλιστα -και δεν το ξεχνάμε- ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολί-
τευση είχε καταθέσει μια σειρά από Ερωτήσεις στη Βου-
λή «για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων».

Σήμερα, στα 4 χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, τί-
ποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε πράξη και ας είναι δίκαιο!!! 
Μιλάμε για τέτοια κοροϊδία, για τέτοιο απύθμενο θρά-
σος...

Αντ’ αυτού η κυβέρνηση υλοποίησε μια σειρά από 
μνημονιακές διατάξεις που τσάκισαν το δικαίωμα των 
δημοσίων υπαλλήλων στην εργασία, υποστελέχωσαν 
παραπέρα τις δημόσιες υπηρεσίες. Με στοιχεία της 
ΟΛΜΕ, από το 2011 έχουν φύγει από τη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση 23.000 εκπαιδευτικοί. Από τότε προσλή-
φθηκαν ως μόνιμοι μόνο 133 εκπαιδευτικοί στη Δευτε-
ροβάθμια!!!

Ο τότε υπουργός Εσωτερικών κ. Κουρουμπλής είχε 
δηλώσει πως αν μέχρι το Μάη του 2017 δεν γίνουν 4.500 
διορισμοί στα νοσοκομεία, «εγώ θα γίνω Καραγκιόζης». 
Δεν ξέρουμε και ούτε μας αφορά αν ο κ. Κουρουμπλής 
έγινε ή θα γίνει Καραγκιόζης. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι 
δεν έγινε ούτε ένας μόνιμος διορισμός στα νοσοκομεία 
και ας μιλούσε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ για 40.000 κενά 
στην Υγεία και άλλα τέτοια. Το πανανθρώπινο, λοιπόν, δι-
καίωμα στην εργασία συνθλίβεται στη μέγγενη της στρα-
τηγικής της ανταγωνιστικότητας και των μνημονιακών 
νόμων που από κοινού ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και 
οι συνοδοιπόροι τους. Κι όλ’ αυτά από αυτούς που έλε-
γαν ότι μ’ ένα άρθρο - ένα νόμο θα έσκιζαν τα μνημόνια!

Κοροϊδεύει η κυβέρνηση όταν λέει ότι θα κάνει προ-
σλήψεις στο Δημόσιο, όπως κοροϊδεύει και η ΝΔ όταν 
καταγγέλλει την κυβέρνηση για τις υποτιθέμενες προ-
σλήψεις. Κυβέρνηση και ΝΔ, με μοιρασμένους ρόλους, 
δουλεύουν από κοινού για την εξαπάτηση των εργαζο-
μένων, τη μακροημέρευση του εκμεταλλευτικού συστή-
ματος.

Τις ημέρες αυτές, η κυβέρνηση έχει επεκτείνει την κο-
ροϊδία της με τα περί «αύξησης του κατώτατου μισθού». 
Όλοι ξέρουμε ότι η ΕΓΣΣΕ είναι η βάση διαμόρφωσης 
του μισθού που ακουμπά όλους τους εργαζόμενους, συ-
νεπώς και του δημόσιου τομέα. Κι όλοι ξέρουμε ότι η 
αύξηση των 50 ευρώ, όχι μόνο είναι κάτι ψίχουλα, αλλά 
και σε τίποτα δεν αντισταθμίζει τις τεράστιες απώλειες 
που είχαν μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι. Και όχι μόνο αυτό, 

αλλά από το 2020, με την εφαρμογή του αφορολόγητου, 
αυτή η αύξηση θα εξανεμισθεί εξ ολοκλήρου.

Η κυβέρνηση προεκλογικά και ως αντιπολίτευση υπο-
σχόταν ότι «ο πρώτος νόμος που θα φέρει θα είναι η επα-
ναφορά του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ» και αντ’ 
αυτού έφερε και υλοποιεί το Ν. 4172 του Βρούτση, που 
καταργεί με νόμο τις ΣΣΕ, τις συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις και με νόμο ορίζει το ύψος του μισθού ανάλογα με 
τις αντοχές της οικονομίας. Νόμο-δολοφόνο αποκαλού-
σε τότε το νόμο του Βρούτση ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα προ-
σπαθεί μάταια να κρύψει και το φόνο και το δολοφόνο.

Απέναντι σε αυτή την αντεργατική πολιτική, η ΑΔΕΔΥ 
αντί να οργανώσει την πάλη των εργαζομένων και των 
συμβασιούχων, στην πιο κρίσιμη στιγμή έβαζε πλάτη 
στις κυβερνητικές επιλογές. Απλώς θυμίζουμε το τελευ-
ταίο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης, το Μάη του 2018, 
όπου ανάμεσα στα άλλα, υπήρχαν διατάξεις που καταρ-
γούσαν τα ΒΑΕ, απαγόρευαν τη μονιμοποίηση των συμ-
βασιούχων κ.ά. Τότε, στις 30 Μάη, όχι μόνο δεν κήρυξε 
24ωρη απεργία, όπως έκαναν τα περισσότερα συνδικά-
τα, αλλά μαζί με τη ΓΣΕΕ πρόσφεραν σανίδα σωτηρίας 
στην κυβέρνηση, οργανώνοντας όχι την απεργία, αλλά 
την απεργοσπασία, γράφοντας στα «παλαιά των υποδη-
μάτων τους», μαζί με την κυβέρνηση, τα δίκαια αιτήματα 
των συμβασιούχων.

Αλλά τι να περιμένει κανείς από την ΑΔΕΔΥ, από μια 
Συνομοσπονδία που δεν δέχεται τους συμβασιούχους 
ούτε ως μέλη της; Εκ των πραγμάτων, λοιπόν, η οργά-
νωση του αγώνα πέφτει στα χέρια των Ομοσπονδιών, 
των σωματείων που το παλεύουν, που έχουν ως γραμ-
μή πάλης τη σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική της 
κυβέρνησης και του αστικού κράτους που εχθρεύεται 
τους δημοσίους υπαλλήλους, τη σύγκρουση με τα μεγά-
λα συμφέροντα, ως όρο και προϋπόθεση για την ικανο-
ποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.

«Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα».
Κάθε φορά που βγαίναμε στους δρόμους, που απαιτού-
σαμε τη μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, η κυ-
βέρνηση σήκωνε τείχος, ότι -και καλά- το απαγορεύει 
το Σύνταγμα, το άρθρο 103, όπως πάντα έλεγαν όλοι οι 
υπουργοί, από τον Μητσοτάκη, τον τότε υπουργό Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης μέχρι τον Κατρούγκαλο, τον Βερ-
ναρδάκη, την Γεροβασίλη, την Ξενογιαννακοπούλου, τον 
Χαρίτση. Όλοι τους χέρι - χέρι και από κοινού και όπως 
οι ίδιοι δήλωναν ήταν και είναι στη γραμμή της «συνέχει-
ας του αστικού κράτους», κοινώς οι κυβερνήσεις μπορεί 
να φεύγουν και ν’ αλλάζουν, αλλά η αντιλαϊκή πολιτική 
μένει!! Απλώς ο διαχειριστής της αλλάζει.

Τις μέρες αυτές, η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή την 
αναθεώρηση του Συντάγματος. «Ιδού η Ρόδος, λοιπόν, 
ιδού και το πήδημα». Τώρα η κυβέρνηση κρατάει και 
«το μαχαίρι και το πεπόνι». Τελειώνουν τα προσχήμα-
τα και οι ψευτοδικαιολογίες. Οφείλει και απαιτούμε να 
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προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση κάθε συνταγματι-
κής απαγόρευσης ως προς τη μονιμοποίηση όλων των 
συμβασιούχων.

Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι το αστικό Σύνταγμα, όπως 
κάθε Σύνταγμα κατοχυρώνει την εξουσία της κυρίαρχης 
τάξης και στη συγκεκριμένη περίπτωση την εξουσία μιας 
χούφτας τραπεζιτών και επιχειρηματικών ομίλων. Οι 
αναθεωρήσεις του Συντάγματος γίνονται για να διασφα-
λιστεί η εξουσία των λίγων και η κερδοφορία τους. Το ότι 
όμως στο εκάστοτε Σύνταγμα θεσμοθετούνται διατάξεις 
αντεργατικές και αντιδραστικού χαρακτήρα αυτό δεν ση-
μαίνει ότι το εργατοϋπαλληλικό κίνημα θα σταυρώσει τα 
χέρια, θα μείνει παθητικός θεατής ή πολύ περισσότερο 
δεν σημαίνει ότι δε μας αφορά. Μας αφορά και μάλιστα 
στο έπακρο!

Εδώ και τώρα απαιτούμε να καταργηθεί κάθε διάταξη 
που απαγορεύει επί της ουσίας σ’ έναν κόσμο να εργά-
ζεται με ενιαία, σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας. Το 
αίτημα και ταυτόχρονα η πρότασή μας, που μέχρι στιγ-
μής το υιοθέτησαν πάνω από 100 συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις του δημόσιου τομέα, είναι:

«Το δικαίωμα στην εργασία, στη σταθερή και μόνιμη 
δουλειά είναι αδιαπραγμάτευτο και κατοχυρωμένο για 
όλους τους εργαζόμενους. Ως εκ τούτου, απαλείφεται 
από το άρθρο 103 και το σύνολο του Συντάγματος κάθε 
διάταξη που εμποδίζει ή ακυρώνει αυτό το δικαίωμα, 
που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων σε αο-
ρίστου χρόνου.

Εφεξής, κατοχυρώνεται διά του Συντάγματος και επι-
βάλλεται υποχρεωτικά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημο-
σίου η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων».

Εδώ και τώρα μονιμοποίηαη των συμβασιούχων
Ξεκαθαρίζουμε και από αυτό το βήμα ότι ως συνδικάτα 
δεν πρόκειται να μπούμε στην κυβερνητική λογική που 
λέει «ελάτε να συζητήσουμε τα κριτήρια πρόσληψης», 
δηλαδή ποιοι ή πόσοι θα μείνουν απ’ έξω, κοινώς θ’ 
απολυθούν. Δε θα μπούμε στη λογική του διαχωρισμού 
των εργαζομένων και κυρίως δεν θα επιτρέψουμε την 
ανθρωποφαγία και τον κανιβαλισμό που επιδιώκει η κυ-
βέρνηση. Δεν νοείται συνδικάτο που θα διαπραγματεύε-
ται ποια και πόσα μέλη του θα απολυθούν.

Εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

Εδώ και τώρα μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι 

επίσης συμβασιούχοι.

Εδώ και τώρα μαζικοί μόνιμοι διορισμοί, ώστε να 
καλυφθούν όλα τα κενά στα νοσοκομεία, στα σχολεία, 

στους δήμους, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Λεφτά για την Υγεία, την Παιδεία, την εργασία και όχι 
για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία.

Πανδημοσιοϋπαλληλικό συλλαλητήριο 
την Τρίτη 12 Φλεβάρη 
Σκοπός της σύσκεψης είναι να δώσουμε συνέχεια, να 
κλιμακώσουμε τον αγώνα για τη μονιμοποίηση των 
συμβασιούχων, για το δικαίωμα στη δουλειά.

Επιδιώκουμε να ενώσουμε όλους τους δημοσίους 
υπαλλήλους σε ένα μαζικό, μαχητικό, ενιαίο αγώνα.

Καλούμε όλες τις Ομοσπονδίες, όλα τα σωματεία να 
συνυπογράψουν το παλλαϊκό αίτημα - πρόταση για τη 
μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Συνεχίζουμε την 
προσπάθεια, ώστε το σύνολο των συνδικαλιστικών ορ-
γανώσεων να στηρίξουν την πρότασή μας.

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρωτοβουλίας και του προ-
εδρείου της σημερινής σύσκεψης προτείνουμε πανδη-
μοσιοϋπαλληλικό συλλαλητήριο την Τρίτη 12 Φλεβάρη 
στις 6 μ.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στη 
Βουλή όπου θα καταθέσουμε την πρόταση της άρσης της 
συνταγματικής απαγόρευσης.

Ο αγώνας μας δεν πρόκειται να περιοριστεί στο πλαί-
σιο μιας συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος. Ο αγώνας θα συνεχιστεί στους τόπους δουλειάς, στα 
σωματεία.
• Τώρα να δυναμώσει ο αγώνας μόνιμων και αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών. Όλες οι ΕΛΜΕ, όλοι οι ΣΕΠΕ, όλοι 
οι αναπληρωτές στην πλ. Κλαυθμώνος στις 12 Φλεβάρη.
• Τώρα να δυναμώσει ο αγώνας των συμβασιούχων στα 
νοσοκομεία, των επικουρικών γιατρών, στους ΟΤΑ, στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, στα υπουργεία. Όλοι στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος στις 12 Φλεβάρη.
• Τώρα να συγκροτηθούν παντού Επιτροπές Αγώνα 
στην «Κοινωφελή Εργασία».

Κανένας μόνος του! Όλοι μαζί θα νικήσουμε! 
Όλοι στον αγώνα!»
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Το τελευταίο διάστημα, το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο 
Νίκαιας (Γ.Κ.Ν.Ν.), στο Πειραιά, βρίσκεται συχνά – πυ-
κνά στο επίκεντρο της επικαιρότητας!!! Είναι ένα από 

τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, που απευθύνεται σε 
πληθυσμό πάνω από 2 εκατομμύρια κατοίκους σε κάθε γενι-
κή εφημερία, δηλαδή κάθε 4 μέρες (Δυτική Αθήνα, Πειραιάς, 
νησιά Αιγαίου), ένα νοσοκομείο σε σταδιακή υποβάθμιση εδώ 
και χρόνια με τη συνεχιζόμενη μείωση της κρατικής χρηματο-
δότησης και με την όλο και πιο μεθοδικά προωθούμενη εμπο-
ρευματοποίηση του. Απασχολεί πολύπλευρα την επικαιρότητα 
με τις ελλείψεις και τις σκανδαλώδεις ανεπάρκειες του.

Συζητιέται η αναστολή της λειτουργίας 
της Γυναικολογικής - Μαιευτικής Κλινικής
Συγκεκριμένα, οι συνέπειες της διαχρονικής αντιλαϊκής πολι-
τικής στην Υγεία από όλες τις μέχρι τώρα κυβερνήσεις αποτυ-
πώνονται και στην αναστολή της λειτουργίας της Γυναικολογι-
κής - Μαιευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου, καθώς οι μαίες 
δεν επαρκούν για να καλυφθούν οι βάρδιες. Έχουν απομείνει 
μόνο τέσσερις, από τις οποίες η μία είναι προϊσταμένη, δύο 
έχουν εξαιρεθεί από το κυκλικό ωράριο και μία κάνει σερί 6 

νυχτερινές βάρδιες! Παράλληλα, από τους 5 γυναικολόγους, ο 
ένας είναι επικουρικός και πρόκειται να απολυθεί το επόμενο 
διάστημα. Λόγω της έλλειψης προσωπικού έχει σταλεί αίτη-
μα από τη νοσηλευτική υπηρεσία προς αρμόδια υπηρεσία για 
αναστολή λειτουργίας της κλινικής. Μιας κλινικής που εξυπη-
ρετεί γυναίκες από τα λαϊκά στρώματα της Νίκαιας, του Κορυ-
δαλλού, της Αγίας Βαρβάρας και όλων των όμορων δήμων της 
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, αναλαμβάνει ετησίως 400-
500 τοκετούς, 8-10 γυναικολογικά χειρουργεία τη βδομάδα και 
εξυπηρετεί πάνω από 70 γυναίκες σε κάθε εφημερία (ανά τέσ-
σερις μέρες) στα επείγοντα. 

Τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, δεκάδες χρωστούμενα 
 ρεπό και άδειες, άθλιες συνθήκες εργασίας...
Παράλληλα, σε όλα τα τμήματα υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις, 
δεκάδες χρωστούμενα ρεπό και άδειες ενώ το προσωπικό σί-
τισης το νοσοκομείου δουλεύει σχεδόν ένα μήνα χωρίς ρεπό! 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των 14 εργαζόμενων τρα-
πεζοκόμων, που έχουν απομείνει, - από 32 που έπρεπε να είναι 
για να καλύπτουν τις ανάγκες του νοσοκομείου- που αποφάσι-
σαν να κινητοποιηθούν αφού όπως μας είπαν «δεν πάει άλλο». 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Τ’ είχες Γιάννη, τ’ είχα πάντα 
κι ακόμα χειρότερα...
Νοσοκομεία - επιχειρήσεις με φθηνούς εργαζόμενους και πώληση υπηρεσιών

Σίτσα Κόνιαρη 
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Σύλλογοι Νίκαιας και Κορυδαλλού, Πειραιάς

26

Υγεία



Δουλεύουν αδιάκοπα χωρίς ρεπό (80-100 χρωστούμενα ρεπό 
η καθεμία), έχουν πλέον αποκτήσει σοβαρά μυοσκελετικά προ-
βλήματα, αφού δουλεύουν πάνω και πέρα από τα ανθρώπινα 
όρια αντοχής! Σε όλα τα παραπάνω θα έρθουν να προστεθούν 
και οι επικείμενες απολύσεις του επικουρικού προσωπικού. 

Εφημερίες με ράντζα - αποθήκες ασθενών... 
Πρόσφατα μάλιστα, δημιουργήθηκε τραγική κατάσταση κατά τη 
διάρκεια της εφημερίας. Ράντζα και φορεία στους διαδρόμους 
του νοσοκομείου κυρίως των παθολογικών και καρδιολογικών 
κλινικών, δεκάδες διασωληνωμένοι ασθενείς σε κλινικές και 
ορόφους, αναδείκνυαν τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας και τις 
κανιβαλικές συνθήκες εργασίας για τους υγειονομικού. Εντα-
τικοποίηση της εργασίας, στέρηση αδειών και ρεπό, συνεχείς 
μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα είναι οι απολαβές των ερ-
γαζομένων σε συνδυασμό με τη μισθολογική εξαθλίωση, την 
περικοπή εφημεριών και υπερωριών, τις απλήρωτες βάρδιες. 

Η Υγεία στη μέγγενη της λογικής “κόστους – οφέλους”
Η διαιώνιση των μεγάλων ελλείψεων προσωπικού, η επέ-
κταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, η μείωση της 
κρατικής χρηματοδότησης και η συνέχιση της λιτότητας στους 
μισθούς των εργαζομένων συνεχίζεται εδώ και πολλά χρόνια 
και δεν αφορά μόνο το συγκεκριμένο νοσοκομείο, αλλά όλα 
τα νοσοκομεία, παρά τις διαφοροποιήσεις. Όλα τα δημόσια νο-
σοκομεία εντάσσονται στον αντιλαϊκό σχεδιασμό για λειτουρ-
γία των δημόσιων μονάδων ως «αυτοτελών επιχειρηματικών 
μονάδων», που θα καλύπτουν ολοένα μεγαλύτερο μέρος του 
κόστους λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδο-
σίας, από την «πώληση» υπηρεσιών Υγείας σε ασθενείς και 
ασφαλιστικά ταμεία. Για να μπορούν να «αντεπεξέλθουν» τα 
νοσοκομεία, χρειάζονται εργαζόμενους με λιγότερα δικαιώμα-
τα, με μικρότερο «μισθολογικό κόστος», όπως το αποκαλούν. 
Στην ίδια κατεύθυνση, αναθέτουν στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και 
Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών να αναπτύξει πι-
λοτικά σε 18 δημόσια νοσοκομεία το ελληνικό σύστημα DRGs 
(σύστημα κοστολόγησης Ομοιογενών Διαγνωστικών Κατη-
γοριών - Diagnostic Related Groups). Είναι ένα νέο ποιοτικό 
άλμα, βαθύτερης και πλήρους προσαρμογής της λειτουργίας 
των δημόσιων νοσοκομείων και των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών τους στους κανόνες της «αγοράς».

Η ίδια πολιτική στην ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση από τις προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή, μειώνει συνεχώς τη 
κρατική χρηματοδότηση και προωθεί όλο και περισσότερο την 
εμπορευματοποίηση στις κρατικές δομές και την ανάπτυξη στις 
ιδιωτικές. Από τη μια μειώνεται η κρατική χρηματοδότηση για 
τα δημόσια νοσοκομεία κατά 65 εκατ. ευρώ επιπλέον, αυξάνο-
νται οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη, ενώ από την άλλη 
πάνω από 2 δισ. ευρώ είναι η πρώτη δόση της επιδότησης των 
επιχειρηματικών ομίλων, που προβλέπει ο πρόσφατος «Ανα-
πτυξιακός Νόμος». Και να μη ξεχνάμε ότι την ίδια στιγμή δί-
νεται το 2% του ΑΕΠ, 4 δισ. το χρόνο για τους εξοπλισμούς της 
δολοφονικής μηχανής του ΝΑΤΟ, που σκορπάει τον πόλεμο 
και την προσφυγιά. 

Οι γυναίκες των σύλλογων της ΟΓΕ διεκδικούν το δικαίωμα 
στην Υγεία, αλληλέγγυες στους αγώνες των εργαζομένων 
στο Νοσοκομείο 
Οι γυναίκες των Σύλλογων της ΟΓΕ σε Νίκαια και Κορυδαλλό 
επισκεπτόμαστε τα τελευταία χρόνια σε τακτική βάση το Γενικό 
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μιλώντας κυρίως με τις εργαζό-
μενες, αλλά και τις επισκέπτριες και τις ασθενείς που συναντά-
με. Με κάθε ευκαιρία είτε με αφορμή τη καμπάνια μας, είτε για 
διάφορες αγωνιστικές δράσεις της ΟΓΕ, είτε για συμπαράστα-
ση στους αγώνες των υγειονομικών, σε απεργίες κλπ, είμαστε 
εκεί. 

Πρόσφατα, με αφορμή την εκρηκτική πλέον κατάσταση σε 
εφημερία του Νοσοκομείου, πήραμε την πρωτοβουλία να συ-
ντάξουμε ψήφισμα στήριξης στον αγώνα των εργαζομένων, 
καλώντας όλους τους τοπικούς φορείς να συνυπογράψουν. 
Ήταν άλλος ένας τρόπος να δείξουμε ότι στεκόμαστε στο πλευ-
ρό των εργαζομένων του νοσοκομείου που δίνουν καθημερινά 
την μάχη με αυτοθυσία και αυταπάρνηση για την προάσπιση 
της υγείας των ασθενών καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες. Άλλωστε όλα αυτά τα σοβαρά εργασιακά προβλή-
ματα τους έχουν αντίκτυπο στις ζωές των ασθενών της λαϊκής 
οικογένειας, αφορούν όλους μας και όχι μόνο το υγειονομικό 
προσωπικό. 

Οι κυβερνητικές φιέστες περί «τέλους των Μνημονίων» (με 
όλους τους μνημονιακούς νόμους σε πλήρη ισχύ) και οι προε-
κλογικοί “μποναμάδες”, που συνοδεύονται από την εφαρμογή 
νέων αντιλαϊκών μέτρων, δεν μπορούν να κρύψουν τη βαρβα-
ρότητα που επικρατεί, ιδιαίτερα στα ζητήματα υγείας. Οι γυναί-
κες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος δεν “τσιμπάμε”, 
δεν χαμηλώνουμε το πήχη των απαιτήσεων μας, που είναι η 
ικανοποίηση των αναγκών μας. Μετατρέπουμε το θυμό, την 
αγανάκτηση σε οργανωμένη δράση για τα δικαιώματα μας. 
Άλλωστε η συλλογική πείρα της ζωής μας έχει δείξει ότι είναι 
μονόδρομος ο μαζικός, αποφασιστικός αγώνας για την υπερά-
σπιση και διεύρυνση των δικών μας συμφερόντων, που ανα-
μετριέται με τον πραγματικό αντίπαλο, την ΕΕ, τις κυβερνήσεις 
και όλους όσους υπηρετούν τα συμφέροντα των επιχειρηματι-
κών ομίλων.

Εμείς όμως, απέναντι σε αυτές τις μεθοδεύσεις, έχουμε άλλα 
σχέδια για τη ζωή που μας αξίζει, γι’ αυτό πρωτοστατούμε και 
στον αγώνα για τη Υγεία και απαιτούμε:

Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, υψηλών 
προδιαγραφών, που θα ανταποκρίνεται στις 

σύγχρονες λαϊκές ανάγκες

Άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, 
του οποίου η μισθοδοσία θα καλύπτεται από τον 

κρατικό προϋπολογισμό

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
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«Ε άν ο μητρικός θηλασμός δεν υπήρχε και κάποιος 
τον είχε ανακαλύψει σήμερα, σίγουρα αυτός θα 
κέρδιζε 2 Nόμπελ, το ένα Nόμπελ αφορά την ια-

τρική, την προσφορά λοιπόν στην υγεία του ανθρώπου και 
το άλλο, στην άλλη στάθμη, στην άλλη ζυγαριά, τα οικονομικά 
οφέλη, πόσο μπορεί να συμβάλει στην οικονομία της οικογέ-
νειας, του έθνους, της χώρας, στο εθνικό σύστημα υγείας και 
παγκοσμίως.» 

Η παραπάνω αναφορά είναι χαρακτηριστική όλων αυτών 
που ακούστηκαν τον περασμένο Νοέμβρη στην 18η Ημερίδα 
Μητρικού Θηλασμού με θέμα: «Μητρικός Θηλασμός-Θεμέλιο 
Ζωής», η οποία οργανώθηκε από το ΕΚΠΑ, τη Νεογνολογική 
Κλινική και την Επιτροπή Μητρικού Θηλασμού του Αρεταίει-
ου Νοσοκομείου και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορ-
τασμού της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού. Η 
ημερίδα προσέλκυσε πολλές νέες φοιτήτριες μαίες, γιατρούς 
και γενικότερα εργαζόμενες στο χώρο της υγείας. 

Φέτος σε παγκόσμιο επίπεδο η εβδομάδα αυτή ήταν αφι-
ερωμένη στην “πρόληψη του υποσιτισμού σε όλες του τις 
μορφές, στην εξασφάλιση επισιτιστικής ασφάλειας ακόμη 

και σε περιόδους κρίσης και στον τερματισμό του κύκλου της 
φτώχειας”.

Και μέσω αυτής της ημερίδας, ο μητρικός θηλασμός πα-
ρουσιάστηκε στις εργαζόμενες (νοσηλεύτριες, μαίες και ια-
τρούς), αλλά και στις νέες μητέρες ως εξαιρετικά ωφέλιμος 
για την υγεία και την ανάπτυξη του βρέφους και της μητέρας, 
ιδιαίτερα σημαντικός για τη συναισθηματική σχέση μητέρας 
και παιδιού και με ιδιαίτερα οφέλη για την «οικονομία».

Ας δούμε πιο συγκεκριμένα: 
- Είναι γεγονός ότι ο μητρικός θηλασμός έχει πολλά οφέ-
λη για την υγεία του παιδιού και της μητέρας. Το μητρικό 
γάλα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του βρέφους σε τροφή 
και υγρά. Προσφέρει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 
ανοσοποιητικού του συστήματος. Όπως αναφέρεται στις με-
λέτες που παρουσιάστηκαν ο θηλασμός παρέχει προστασία 
από τις λοιμώξεις, ενώ μειώνει σημαντικά τις γαστρεντερικές 
διαταραχές του βρέφους. Δημιουργεί αντισώματα ενάντια 
στις κυριότερες λοιμώδεις νόσους. Μειώνει τις πιθανότητες 
αλλεργιών όπως το άσθμα και το έκζεμα. Αντίστοιχα οφέλη 

Μητρικός θηλασμός: Ποιος κερδίζει περισσότερο;
Τα βρέφη και οι μητέρες, τα κράτη ή οι επιχειρηματικοί όμιλοι;

Διονυσία Σπυράτου 
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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υπάρχουν και για τη γυναίκα που θηλάζει η οποία έχει μειω-
μένη πιθανότητα καρκίνου του μαστού και του ενδομητρίου, 
έχει μεγαλύτερη προστασία από την οστεοπόρωση κ.α.

- Προβάλλεται με ιδιαίτερη έμφαση ανάμεσα στα οφέλη του 
θηλασμού ότι συμβάλει στο συναισθηματικό δέσιμο μητέρας 
και παιδιού, λόγω της άμεσης επαφής τους, η οποία όπως 
αναφέρεται δεν είναι μόνο επαφή σωματική, αλλά “επαφή 
της ψυχής του νεογνού με την ψυχή της μητέρας”. Παρά την 
αναμφισβήτητη συμβολή του στη σχέση αυτή είναι φανερό 
ότι υπάρχει μια απολυτοποίηση της σημασίας του θηλασμού, 
χωρίς να εξετάζονται οι άλλοι παράγοντες που συμβάλλουν 
στην σωστή και ολοκληρωμένη συναισθηματική ανάπτυξη 
του παιδιού. Κατ’ αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται στη συνείδη-
ση της μητέρας η πεποίθηση ότι η ολοκληρωμένη φυσική, 
συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού είναι 
απολύτως ατομική της υπόθεση, απομακρύνοντας από την 
αντίληψή της κάθε κοινωνικό παράγοντα και βέβαια την ευ-
θύνη του κράτους μέσω των αντίστοιχων κρατικών δομών 
για αυτή. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και απόψεις που 
ακούστηκαν στην ημερίδα ότι “το IQ του παιδιού αυξάνεται 
ανάλογα με τους μήνες που έχει θηλάσει”. 

- Ιδιαίτερα αποκαλυπτική ήταν όμως η ημερίδα σε σχέση με 
την ανάδειξη της οικονομικής ωφέλειας του θηλασμού. Κα-
ταρχάς γίνεται ένας διαχωρισμός άμεσου και έμμεσου οικο-
νομικού οφέλους. Το άμεσο οικονομικό όφελος αφορά στην 
οικογένεια και το κράτος, ενώ το έμμεσο “στην παραγωγικό-
τητα της εργασίας” δηλαδή στα κέρδη των επιχειρηματικών 
ομίλων.

Σε μελέτη που αναφέρθηκε φαίνεται ότι τα ιατρικά έξοδα 
και τα έξοδα από τους πρόωρους θανάτους βρεφών στις ανα-
πτυγμένες χώρες ξεπερνούν τα 14 δις δολάρια. Ο θηλασμός 
όμως μειώνει το σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου και τη νε-
κρωτική εντεροκολίτιδα που μαστίζει τα πρώιμα βρέφη που 
“ευθύνονται” για τα έξοδα αυτά. Αντίστοιχα η αύξηση του πο-
σοστού των γυναικών που ακολουθεί αποκλειστικό μητρικό 
θηλασμό για τους πρώτους έξι μήνες οδηγεί στη μείωση της 
περίπτωσης του οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου κατά 
8,5%, της αρτηριακής υπέρτασης στο 5,5% και της κακοήθους 
νεοπλασίας των οστών στο 4,3%. Το άμεσο οικονομικό όφε-
λος που αναμένεται από τη μείωση αυτή αντιστοιχεί σε 733 
εκατομμύρια περίπου δολάρια. 

Μελέτες επίσης δείχνουν ότι «αν οι οικογένειες στις ΗΠΑ 
υποστήριζαν το μητρικό θηλασμό σαν αποκλειστικό τρόπο σί-
τισης των βρεφών, τότε το κράτος θα εξοικονομούσε 13 δισε-
κατομμύρια δολάρια ετησίως στην υγειονομική περίθαλψη. 
Θα μπορούσαν, δηλαδή, όλα αυτά τα κονδύλια να δοθούν, να 
χορηγηθούν εκεί που πραγματικά το σύστημα έχει ανάγκη.»

Προφανώς το “όφελος” αυτό έχει στόχο τη συρρίκνωση 
των δαπανών για τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας και βρί-
σκεται στον αντίποδα των σύγχρονων πραγματικών αναγκών 
μας για ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας με υπηρε-
σίες για την πρόληψη και τη θεραπεία που θα έχει στόχο την 
ολόπλευρη προστασία της μητρότητας και των ιδιαίτερων βι-

ολογικών αναγκών της γυναίκας. 

Σύμφωνα με τα λεχθέντα στην ημερίδα «μια οικογένεια στην 
Ελλάδα θα μπορούσε να εξασφαλίσει περίπου 614,2 ευρώ 
το πρώτο εξάμηνο αν το βρέφος τρεφόταν αποκλειστικά με 
μητρικό γάλα σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.» Αυτή η αποτα-
μίευση μάλιστα, εξαιτίας του μητρικού θηλασμού, σύμφωνα 
πάντα με τους ειδικούς της ημερίδας, μπορεί να εξασφαλίσει 
στο παιδί την “παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού”. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση η εξοικονόμηση αφορά τις δαπά-
νες για την παιδεία, αφού η οικογένεια με δική της ευθύνη και 
βάζοντας βαθειά το χέρι στην τσέπη, από τη στιγμή της γέν-
νησης του παιδιού είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίσει τους 
όρους μόρφωσης και εκπαίδευσης του παιδιού. Και σ΄αυτήν 
την κατεύθυνση ο θηλασμός παίζει το δικό του ρόλο !!!!

Τελευταία αφήσαμε τα έμμεσα οικονομικά οφέλη που ανα-
φέρθηκαν στην ημερίδα. Πρόκειται για “τη βελτιωμένη ακα-
δημαϊκή επίδοση στα βρέφη που έχουν θηλάσει, τα αυξημένα 
μακροχρόνια κέρδη γιατί πιάνουν καλύτερες δουλειές, αφού 
έχουν αυξημένη ακαδημαϊκή επίδοση και επίσης αυξημένη 
παραγωγικότητα.” Επίσης “η μικρότερη απουσία της μητέρας 
από την εργασία, γιατί εφόσον τα παιδιά της θα έχουν θηλάσει 
ως βρέφη δε θα αρρωσταίνουν τόσο συχνά στο μέλλον και 
δε θα χρειάζεται να λείπει από τη δουλειά της” . Εν κατακλείδι 
«τα στοιχεία για το μητρικό θηλασμό δεν αφήνουν την παρα-
μικρή αμφιβολία ότι αποτελεί μια έξυπνη αποδοτική επένδυση 
και ένα περισσότερο παραγωγικό και προσοδοφόρο μέλλον.»

Κάνουν ό,τι μπορούν για να κρυφτούν, 
αλλά η χαρά δε τους αφήνει!!!

Γιατί όπως φαίνεται η ουσία του μητρικού θη-
λασμού για το κράτος και τους επιχειρηματικούς 
ομίλους ξεφεύγει από τα οφέλη που έχει αυτός 
για το βρέφος και τη μητέρα.

Γι αυτούς όλα μπαίνουν στη ζυγαριά κόστους 
– οφέλους που μετριέται από τη μία με τη συρ-
ρίκνωση και υποβάθμιση των δημόσιων κοινω-
νικών υπηρεσιών και από την άλλη με την κερδο-
φορία των ομίλων.

Σ’ αυτή τη ζυγαριά μπαίνει από τη μία η εξοικονό-
μηση των δαπανών του κράτους και από την άλλη 
πόσα κέρδη θα αποφέρει σήμερα η νέα μητέρα 
και αύριο το παιδί της. 
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Η μείωση των γεννήσεων και η απόκτηση λιγότερων 
παιδιών σε μεγαλύτερη κατά μέσο όρο ηλικία για τις 
γυναίκες είναι πλευρές του λεγόμενου δημογραφι-

κού ζητήματος που βρέθηκαν τον περασμένο Δεκέμβρη στο 
προσκήνιο, με αφορμή τη συζήτηση στην αρμόδια διακομ-
ματική κοινοβουλευτική επιτροπή και το πόρισμα στο οποίο 
κατέληξε. 

Το δημογραφικό, με όλες τις παραμέτρους του (υπογεννητικό-
τητα, μετανάστευση, θνησιμότητα κ.λπ.) είναι πρόβλημα πρω-
τίστως κοινωνικό. Ταυτόχρονα, πρέπει να συνυπολογίζονται 
και άλλοι πολιτιστικοί παράγοντες, που σχετίζονται με την επί-
δραση της παράδοσης, της κουλτούρας του λαού μας ή ακόμα 
και ορισμένων ομάδων πληθυσμού.

Οι δημογραφικές εξελίξεις είναι άμεσα συνυφασμένες με 
τις συνθήκες εργασίας και ζωής του οικονομικά ενεργού 
πληθυσμού, ιδιαίτερα των νεότερων σε ηλικία. Η επιλογή 
ενός νέου ζευγαριού να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια 
εξαρτάται από μια σειρά οικονομικών, κοινωνικών παραγό-
ντων, που θέτουν αντικειμενικά εμπόδια στην απόφασή τους. 

Στην επιλογή αυτή βαραίνουν οι δυσκολίες να ικανοποιηθούν 
βασικές κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες επιβίωσης, όπως της 
στέγασης, της σίτισης, της ένδυσης, της ύδρευσης και ηλε-
κτροδότησης, της Υγείας - Πρόνοιας.

Σε μεγάλο βαθμό, εμπόδιο στέκεται η εργασιακή ανασφά-
λεια που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των νέων σε συνθήκες 
γενίκευσης των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, περιπλά-
νησης ανάμεσα στην ανεργία και τα προγράμματα ολιγόμηνης, 
κακοπληρωμένης εργασίας, ανασφάλιστης δουλειάς.

Τα εμπόδια αυτά μεγεθύνονται για την πλειοψηφία των νέων 
γυναικών. Οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών επιβιώνουν 
μέχρι σήμερα με σύγχρονο περίβλημα, καθώς αξιοποιούνται 
ως μέσο αύξησης των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων, 
ως μέσο μείωσης των μισθών, αλλά ως μέσο χειραγώγησης 
της συνείδησης των εργαζόμενων γυναικών. Οι κατευθύνσεις 
της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων αντιμετωπίζουν τη 
φροντίδα της οικογένειας σαν μια ατομική ευθύνη, η οποία το 
πολύ - πολύ να μοιράζεται πιο ισότιμα ανάμεσα στις γυναίκες 
και τους άνδρες. Ουσιαστικά, καθίσταται ατομική υπόθεση 
ό,τι θα έπρεπε να είναι κοινωνικό δικαίωμα και ευθύνη. 

Οι δημογραφικές εξελίξεις
άρρηκτα συνδεδεμένες με τους όρους ζωής
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Πρόκειται για εμπόδια που συναντά ένα νέο ζευγάρι στη δι-
αδικασία της κοινής συμβίωσης, εμπόδια που μεγεθύνονται 
στην περίπτωση των μονογονεϊκών οικογενειών, ιδιαίτερα 
γυναικών.

Στο πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής για 
τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα από το 1950 
μέχρι σήμερα, περιλαμβάνονται μια σειρά από χαρα-
κτηριστικά στοιχεία, όπως:

•   Ο πληθυσμός της χώρας γηράσκει προοδευτικά, 
όπως αποτυπώνεται στη μέση ηλικία που, από 30 
έτη το 1951, αυξήθηκε το 2017 σε 44 έτη.

•   Η πορεία των γεννήσεων καταγράφεται πτωτική. 
Συγκεκριμένα, από 150.000 τη δεκαετία του 1950, 
οι γεννήσεις εκτιμάται ότι θα φτάσουν τις 90.000 την 
τρέχουσα δεκαετία.

•   Οσον αφορά τον αριθμό παιδιών ανά γυναίκα, ο σχε-
τικός δείκτης υπολογιζόταν το 2016 σε 1,3 παιδιά ανά 
γυναίκα.

•   Η μέση ηλικία των γυναικών στην τεκνογονία αυξή-
θηκε κατά πέντε περίπου έτη μέσα σε 30 χρόνια (από 
26,1 το 1980 σε 31 το 2017), ενώ εκτιμάται ότι μία στις 
τέσσερις γυναίκες που γεννήθηκαν μετά τα τέλη της 
δεκαετίας του ‘70 δεν θα τεκνοποιήσει.

Οι αντικειμενικές δυσκολίες και τα εμπόδια 
αντανακλώνται στην συνείδηση των νέων γυναικών
Οι οικονομικοί - κοινωνικοί παράγοντες, που επιδρούν ανα-
σταλτικά στη δημιουργία οικογένειας, έχουν την αντανάκλασή 
τους και στη στάση των νέων γυναικών απέναντι στην εργασία 
και τη μητρότητα.

Η πιο μαζική συμμετοχή των γυναικών στην εργασία, ως 
μισθωτές ή ως αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες, περιόρισε 
εν μέρει την οικονομική εξάρτηση της γυναίκας από τον άν-
δρα. Αυτό επέδρασε εν μέρει και στο θεσμό της οικογένειας, 
καθώς περιορίστηκε – χωρίς να εξαλειφθεί βέβαια - η διατή-
ρηση μιας συζυγικής σχέσης αποκλειστικά για οικονομικούς, 
κοινωνικούς λόγους.

Οι αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο τη δεκαετία του ‘80, 
αναγκαίοι εκσυγχρονισμοί που περιόρισαν - αν και με μεγάλη 
καθυστέρηση - αναχρονισμούς στις σχέσεις μεταξύ των δύο 
φύλων, στο θεσμό της οικογένειας, είχαν την αντανάκλασή 
τους και σε ορισμένες δημογραφικές εξελίξεις.

Ομως σε συνθήκες εκμετάλλευσης, που επικρατεί η πολι-
τική του «κόστους – οφέλους» σε κάθε πτυχή της ζωής των 
εργαζομένων, όταν ανάγκες και δικαιώματα συνθλίβονται 
κάτω από τον οδοστρωτήρα της κερδοφορίας και της ανταγω-
νιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, δεν μπορούν να 
διαμορφωθούν νέες ισότιμες σχέσεις ανάμεσα στον άνδρα 
και τη γυναίκα, δηλαδή σχέσεις χωρίς απολύτως κανένα οι-
κονομικό κίνητρο, που θα στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο 
στην αμοιβαία πνευματική - ψυχική - σωματική έλξη, στον 

αμοιβαίο σεβασμό και την ειλικρίνεια.
Δεν είναι τυχαίο ότι την περίοδο της παρατεταμένης οικονο-

μικής κρίσης, θέλοντας να στείλουν μέρος των γυναικών στο 
σπίτι – για να κρύβεται ένα ποσοστό της ανεργίας, να καλύπτο-
νται κοινωνικές ανάγκες που δεν θέλουν να επιβαρύνουν το 
κράτος κλπ, - αναβίωσαν θεωρίες για τον πρωταρχικό ρόλο 
της γυναίκας στην οικογένεια ως μητέρα. Προπαγανδίζουν ότι 
η γυναίκα πρέπει να διακόψει την εργασία της για ένα χρονικό 
διάστημα, μέχρι να πάνε τα παιδιά στο σχολείο ή για να αφιε-
ρωθεί στον αποκλειστικό μητρικό θηλασμό για δύο και πλέον 
χρόνια. Προβάλλονται ανορθολογικές απόψεις για τον τοκετό 
στο σπίτι - που πριμοδοτείται και με επίδομα - για να κρυφτεί 
η υποβάθμιση και εμπορευματοποίηση των κρατικών υποδο-
μών Υγείας – Πρόνοιας.

Πρόκειται για ιδέες και πρακτικές που επηρεάζουν αρνητικά 
τη στάση της γυναίκας και απέναντι στην εργασία και απέναντι 
στη μητρότητα, παρουσιάζοντας ως ζήτημα ατομικής ευθύ-
νης και ικανότητας της νέας κοπέλας την επιλογή ανάμεσα 
στην «επαγγελματική ανέλιξη» ή στη δημιουργία οικογένειας.

Τελικά, όλα αυτά τα αντικειμενικά εμπόδια, για να συνδυάσει 
η νέα κοπέλα εργασία και μητρότητα, επιδρούν στη συνείδησή 
της. Έτσι είτε αναβάλλεται η δημιουργία οικογένειας, μεταθέ-
τοντας την επίλυση της σύγκρουσης ανάμεσα στην εργασία 
και στην οικογένεια στο απώτερο μέλλον, με αποτέλεσμα να 
αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας τεκνοποίησης των γυναικών. 
Είτε αποτυπώνεται στην τάση απόσυρσης της γυναίκας από 
την εργασία για τη δημιουργία οικογένειας.

Εδειξαν για μια ακόμα φορά 
το αποκρουστικό τους πρόσωπο 
Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι στη συζήτηση 
στην Επιτροπή, η Χρυσή Αυγή επανέλαβε τις γνω-
στές δηλητηριώδεις απόψεις για τη «φονική» μεί-
ωση των γεννήσεων και την «εξαφάνιση του ελλη-
νικού έθνους», συμπεριλαμβάνοντας την ιδιαίτερα 
εχθρική για τα δικαιώματα των γυναικών πρόταση 
για κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης που νομι-
μοποίησε τις αμβλώσεις και «θεσμοθέτηση βαρέων 
κυρώσεων για όσους τις διενεργούν».

Σε κοινή αντιδραστική κατεύθυνση οι προτάσεις 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για τη στήριξη της οικογένειας
Η συζήτηση για το δημογραφικό τροφοδότησε και την αντι-
παράθεση ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ για τα μέτρα στήριξης 
της οικογένειας με προτάσεις που παγιώνουν τη σημερινή 
βαρβαρότητα που αντιμετωπίζουν η εργαζόμενη και άνεργη 
μητέρα, το νέο ζευγάρι. Εφάπαξ επιδόματα και «κουπόνια» 
για την εξασφάλιση μιας θέσης σε παιδικούς σταθμούς, που 
χορηγούνται με κριτήριο τα απαράδεκτα όρια της εξαθλίωσης, 
ήταν οι πιο χαρακτηριστικές προτάσεις γύρω από τις οποίες 
ξεδιπλώθηκε η κάλπικη αντιπαράθεση. 
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Οι προτάσεις για το ύψος και τα κριτήρια χορήγησης των 
διαφόρων επιδομάτων λειτουργούν ως σταθερός και βολικός 
άξονας στη συζήτηση και την ψευδεπίγραφη αντιπαράθεση 
για τη στήριξη της οικογένειας. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΝΔ 
επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία τις «δεσμεύσεις» της για τη 
στήριξη της οικογένειας με τη χορήγηση επιδόματος ύψους 
2.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννιέται από «οικογένειες 
που πληρούν εισοδηματικά κριτήρια». Αντίστοιχα, οι εκπρόσω-
ποι του ΣΥΡΙΖΑ συχνά πυκνά εξάρουν τις «πολιτικές αύξησης» 
στα επιδόματα για το πρώτο και δεύτερο παιδί που εφάρμοσε η 
κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, τα επιδόματα που προβάλ-
λουν ως προεκλογικές υποσχέσεις ή ως κυβερνητικό έργο 
είναι ποσά – ψίχουλα που εξανεμίζονται με τη φορολεηλασία 
και τις μειώσεις στο αφορολόγητο όριο, σε συνθήκες εμπο-
ρευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών Υγείας, 
Πρόνοιας, με τα τροφεία των παιδικών σταθμών.

Σημείο αντιπαράθεσης στάθηκε και το ζήτημα των παιδικών 
σταθμών, με την κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση 
να μετατρέπουν το δικαίωμα των παιδιών στην Προσχολική 
Αγωγή σε εμπόρευμα και ευκαιριακή παροχή που δίνεται με 
το «κουπόνι». Στην κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση με πανη-
γυρισμούς για τα αποτελέσματα του φετινού προγράμματος 
για τη δωρεάν φιλοξενία βρεφών και νηπίων στις δομές Προ-
σχολικής Αγωγής προσπαθεί μάταια να κρύψει ότι το εν λόγω 
πρόγραμμα λειτουργεί σαν μια «λοταρία», με τους γονείς να 
αναζητούν μια θέση με «διαβατήριο» την κατάταξη των οικογε-
νειών τους ως προς τα όρια της φτώχειας αλλιώς να καλούνται 
να πληρώσουν δυσβάστακτα τροφεία. Χαρακτηριστικά είναι τα 
στοιχεία που παρουσίασε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων (18ο Ενημερωτικό Σημείωμα, Δεκέμβρης 2018). Με 
βάση αυτά, τα ποσοστά των παιδιών κάτω των 3 ετών που δεν 
εξυπηρετούνται από κάποια δομή φροντίδας κυμαίνονται από 
80% έως 92%, ενώ το ποσοστό των παιδιών άνω των 3 ετών 
που δεν εξυπηρετούνται από κάποια δομή φροντίδας κινείται 
από 24,5 έως 44,5%. Στο σύνολο των νοικοκυριών με ένα του-
λάχιστον παιδί ηλικίας 0 - 12 ετών, το 92,5% έχει δυσκολία να 
καλύψει το κόστος των υπηρεσιών φροντίδας του παιδιού. 

«Κάθε οικογένεια που το παιδί της δεν βρίσκει θέση σε δημο-
τικό παιδικό σταθμό, θα λαμβάνει ενίσχυση, μέσω κουπονιού, 
180 ευρώ το μήνα για 10 μήνες το χρόνο, προκειμένου να επι-
λέγει εκείνη το βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής της», εξήγ-
γειλε ο Κυρ. Μητσοτάκης, κλείνοντας το μάτι στους ιδιωτικούς 
παιδικούς σταθμούς. Ακόμα παραπέρα, η ΝΔ εισηγείται μια 
ακόμα ευρωενωσιακή «συνταγή», την οποία ονομάζει «νταντά 
της γειτονιάς» και περιλαμβάνει την «πιστοποίηση» τυχόν εν-
διαφερόμενων ώστε να αναλαμβάνουν τη «φύλαξη» παιδιών 
προσχολικής ηλικίας.

Δεν αμφισβητείται ούτε κατά διάνοια η απαράδεκτη κατά-
σταση στο σημερινό σύστημα Υγείας, όπου η υγεία αποτελεί 
εμπόρευμα και ως φυσικό επακόλουθο η αναπαραγωγική 
διαδικασία, η γενικότερη πρόληψη και θεραπεία, ο προγεννη-
τικός έλεγχος, η παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, ο τοκετός, 
ο οικογενειακός προγραμματισμός και η ιατρικώς υποβοηθού-
μενη αναπαραγωγή αποτελούν κυρίως ατομική - οικογενεια-
κή ευθύνη. Γίνονται πεδία κερδοφορίας στον ιδιωτικό επιχει-

ρηματικό τομέα της Υγείας, αλλά και στις δημόσιες μονάδες 
Υγείας αφού ένα μέρος των εξετάσεων, των θεραπειών, των 
φαρμάκων δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ. Αλλά και αυτά 
που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ στην πράξη δεν μπορούν να 
γίνουν στις δημόσιες μονάδες λόγω της υποστελέχωσης, της 
έλλειψης εξοπλισμού και υποδομών με αποτέλεσμα τα νέα 
ζευγάρια να εξαναγκάζονται σε αναζήτηση υπηρεσιών στον 
ιδιωτικό τομέα πληρώνοντας επιπλέον ποσά. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο τομέας της μαιευτικής και γυναικολογίας, όπως και οι 
σύγχρονες δυνατότητες που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη της 
επιστήμης, όπως η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, 
οι τράπεζες ωαρίων, ομφαλικών κυττάρων, αποτελούν σε με-
γάλο βαθμό πεδίο δραστηριοποίησης του ιδιωτικού επιχειρη-
ματικού τομέα.

Με τη γνωστή συνταγή της «ευελιξίας»
Οι πολιτικές «συμφιλίωσης» της οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής που προωθούν την «ευελιξία» 
και «τεντώνουν» ακόμα περισσότερο τις εργασιακές 
σχέσεις - λάστιχο, δεν έλειψαν από τη σχετική συζή-
τηση. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, πίσω από τις 
περίλυπες διαπιστώσεις για τα πλήγματα που έχει 
υποστεί το «κοινωνικό κεκτημένο της Ευρώπης», οι 
εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπιζόμενοι τη στρα-
τηγική της ΕΕ, υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσης 
των πολιτικών για την «εναρμόνιση οικογενειακής - 
προσωπικής και εργασιακής ζωής». Στο ίδιο μήκος 
κύματος, αλλά χωρίς μισόλογα, οι βουλευτές της 
ΝΔ πρότειναν την «εισαγωγή της τηλεργασίας και 
της ημιαπασχόλησης στο Δημόσιο για τους νέους 
γονείς που το επιθυμούν». 

Η ΟΓΕ παλεύει ώστε να μπουν στο επίκεντρο 
τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών και της 
εργατικής - λαϊκής οικογένειας. Διεκδικεί ένα πλαίσιο 
αιτημάτων ώστε η απόφαση δημιουργίας οικογένειας 
ή συμβίωσης να μην εξαρτάται από οικονομικούς, 
κοινωνικούς παράγοντες, να μπορεί κάθε γυναίκα και 
ζευγάρι να αποφασίζει πραγματικά ελεύθερα αν και 
πόσα παιδιά θα κάνει.
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Οι νέοι της εποχής αδυνατούν να φανταστούν πώς επικοινωνού-
σαν οι γονείς με τους φίλους τους χωρίς κινητά ή πώς έβρισκαν 

πληροφορίες για τις εργασίες τους από την εγκυκλοπαίδεια των 12 
τόμων… Η λεγόμενη «γενιά του ίντερνετ» είναι εξοικειωμένη με τη 
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών ήδη από τη παιδική ηλικία. 

Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας προφανώς και φέρει 
θετικό πρόσημο: διευκολύνει μικρούς και μεγάλους στην καθημερι-
νότητα, εκμηδενίζει τις αποστάσεις, δημιουργεί νέα επαγγέλματα κτλ. 
Το διαδίκτυο προσφέρει πλήθος δυνατοτήτων στη πληροφόρηση και 
την ψυχαγωγία, ανεξάρτητα του περιεχομένου, της στρέβλωσης πολ-
λές φορές της πραγματικότητας, της ιστορίας, της κατευθυνόμενης 
πληροφορίας, με στόχο τη χειραγώγηση ιδιαίτερα των νέων. Αυτές 
οι δυνατότητες προσελκύουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον 
των παιδιών προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας. Οι νέοι περνούν 
ώρες σερφάροντας και παίζοντας παιχνίδια σε σημείο πολλές φορές 
υπερβολής. Η αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρονικών 
συσκευών και του διαδικτύου μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε κα-
τάσταση εθισμού! 

Το πρόβλημα είναι ο τρόπος χρήσης και όχι το ίδιο το μέσο, δη-
λαδή το ίντερνετ. Κυρίως τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως το 
Facebook κ.ά. αλλά και τα παιχνίδια εθίζουν τα παιδιά αγγίζοντας τα 
όρια της εμμονής! Η χρήση όλων αυτών δημιουργεί την αίσθηση της 
ευχαρίστησης και της ανταμοιβής (π.χ. τα likes) γεγονός που κάνει τα 
παιδιά να χάνουν τον έλεγχο και την αίσθηση της πραγματικότητας.. 

Ανησυχητικά στοιχεία για την επίδραση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και χρήσης ηλεκτρονικών συσκευών στους νέους στις 
ΗΠΑ συγκέντρωσαν έρευνες που έγιναν τα τελευταία χρόνια και τα 
συμπεράσματά τους αναλύει σε βιβλίο της η Τζιν Τουέντζ, καθηγήτρια 
ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο. Οι έρευνες ασχολή-
θηκαν κυρίως με τη λεγόμενη «γενιά του ίντερνετ», δηλαδή εκείνους 
που γεννήθηκαν από το 1995 και μετά. Στο ερώτημα: «Έχετε ψυχολο-
γική διαταραχή (κατάθλιψη κ.τ.λ.)», η θετική απάντηση ανέβηκε με-
ταξύ 2012 και 2016, στους νέους από 2,7% σε 6,1% (αύξηση 126%) και 
στις νέες από 5,8% σε 14,5% (αύξηση 150%). Σύμφωνα με τις αναφο-

ρές της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας των ΗΠΑ για τις θανατηφόρες 
βλάβες, η συχνότητα αυτοκτονιών αυξήθηκε κατά 46% μεταξύ 2007 
και 2015 στα παιδιά ηλικίας μεταξύ 15 και 19 ετών. 

Η Τουέντζ αποδίδει αυτές τις εξελίξεις κυρίως στη διαδεδομένη 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ΜΚΔ) και των ηλεκτρο-
νικών συσκευών (έξυπνα τηλέφωνα κ.τ.λ.), σημειώνοντας ότι διαπι-
στώθηκε στατιστική συσχέτιση μεταξύ χρήσης ψηφιακών μέσων και 
προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε και στατι-
στική συσχέτιση μεταξύ χαμηλότερων επιπέδων κατάθλιψης και αυ-
ξημένης αφιέρωσης χρόνου σε αθλητικές δραστηριότητες, άσκηση, 
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με φυσική παρουσία, ενασχόληση με 
εργασίες στο σπίτι, ανάγνωση εντύπων, εφημερίδων, βιβλίων και 
περιοδικών κ.ο.κ.

Στη χώρα μας η κατάχρηση και ο εθισμός των νέων στο διαδί-
κτυο έχουν πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Στο νοσοκομείο Παίδων 
Αγία Σοφία-Αγλαΐα Κυριακού υπάρχει ειδική μονάδα για την αντι-
μετώπιση της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου. Ο διοικητής 
του νοσοκομείου, ο Μ. Παπασάββας, αναφέρει πως από το 2007 που 
ιδρύθηκε η μονάδα έχουν προσέλθει σε αυτή πάνω από 500 έφηβοι. 
Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι σε παιδιά ηλικίας 5-12 ετών το 78% χρη-
σιμοποιεί το ίντερνετ ενώ το ποσοστό ανεβαίνει στο 90% σε ηλικίες 
παιδιών 10-12 ετών. 

Τα παιδιά παραδίδονται στον ιντερνετικό-πλασματικό κόσμο, 
απομονώνονται, χάνουν το ενδιαφέρον τους για άλλες δραστηρι-
ότητες π.χ. αθλητικές, εκνευρίζονται όταν δεν έχουν πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, γίνονται επιθετικά και μαλώνουν με τους γονείς οι οποίοι 
έχουν ήδη χάσει τον έλεγχο και συχνά παραιτούνται απογοητευμένοι 
από κάθε προσπάθεια … Οι ειδικοί επιμένουν: Να τεθούν όρια! Οι 
δύο ώρες καθημερινής χρήσης των ηλεκτρικών συσκευών φαίνεται 
πως είναι το όριο πέρα από το οποίο η υγεία των παιδιών απειλείται: 
άγχος, πονοκέφαλοι, διαταραχές ύπνου, κοινωνικές δυσκολίες μέ-
χρι και κατάθλιψη..

Οι συμβουλές και τα μέτρα αντιμετώπισης πολλά αλλά… επι-
δερμικά! Το πρόβλημα έχει βαθύτερες ρίζες, είναι κοινωνικό και όχι 
οικογενειακή υπόθεση. Η ζωή των εργαζομένων, όπως διαμορφώ-
νεται από τα ωράρια, τις κάθε μορφής ελαστικές εργασιακές σχέσεις, 
τον κατακερματισμό της ζωής γονέων και παιδιών σε κάθε τομέα 
δράσης – εργασία, εκπαίδευση, ελεύθερος χρόνος, οξύνουν τα προ-
βλήματα στην προσωπική, αλλά και στην οικογενειακή ζωή. Αντικει-
μενικές δυσκολίες πολλές φορές κάνουν τους γονείς να χάνουν τον 
έλεγχο ή να μην έχουν το χρόνο να περάσουν δημιουργικές ώρες 
με τα παιδιά τους. Η κοινωνία της ανταγωνιστικότητας, της πρόταξης 
της λογικής “κόστους – οφέλους” σε κάθε πτυχή της ζωής,  εκμηδε-
νίζει κοινωνικά δικαιώματα, χειραγωγεί και στρεβλώνει κάθε διά-
θεση των νέων για τη μόρφωση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον 
ελεύθερο χρόνο γενικότερα. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι ισοπεδώνουν 
στο βωμό του κέρδους τη προσωπικότητα και τη ψυχική υγεία των 
παιδιών. Το άγχος και η αβεβαιότητα κυριεύουν μικρούς και μεγά-
λους οδηγώντας τους πολλές φορές στην απομόνωση, τη μισαλλο-
δοξία, την εχθρότητα. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι ενώ η «ευλογία» 
της τεχνολογίας και της επιστημονικής γνώσης στην υπηρεσία του 
κέρδους γίνεται «κατάρα» για την κοινωνία, μπορεί αυτό να ανα-
τραπεί και η τεχνολογία να υπηρετήσει αποκλειστικά τις κοινωνι-
κές ανάγκες. 

Τεχνολογικός εθισμός: 
μια μάστιγα της εποχής

Αμαλία Καραδήμα 
Ομάδα Γυναικών Τεχνικών

33

Αποκαλυπτικά



Ο ι χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία, 
αλλά και από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, της 
Αφρικής είναι πια μέρος της ζωής μας, Άνθρωποι 

που συχνά – πυκνά συναντάμε δίπλα μας στους δρόμους, στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, στις γειτονιές μας. Άνθρωποι που 
προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότη-
τα, πολλές φορές το ίδιο βάρβαρη, επικίνδυνη, αδιέξοδη και 
απελπισμένη με αυτή που άφησαν πίσω τους. Άφησαν πίσω 
τα σπίτια τους, τη ζωή τους, αγαπημένους ανθρώπους, κυνη-
γημένοι από βομβαρδισμούς, επιδρομές αεροπλάνων, από 
την απελπισία και την απόγνωση. Όσοι κατάφεραν να φτάσουν 
και δεν τους «κατάπιε» η Μεσόγειος ή τα ναρκοπέδια, όσοι κα-
τάφεραν να γλυτώσουν από τους εμπόρους και εγκληματίες 
κάθε λογής, όσοι φτάνουν στη χώρα μας, αποβιβάζονται στα 
ελληνικά νησιά, κυρίως, ή περνούν τον Έβρο, εξαθλιωμένοι 
και ξεριζωμένοι από τις πατρίδες τους, θύματα των ιμπεριαλι-
στικών επιχειρήσεων και επεμβάσεων. 

Και τι αντιμετωπίζουν; Άθλιες συνθήκες διαβίωσης, που με 
ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ αλλά και της ΕΕ, 
έχουν ουσιαστικά παραδoθεί στην ευθύνη Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων(ΜΚΟ) για να τους καταγράψουν και να φροντί-
σουν τη διαμονή τους. ΜΚΟ που λειτουργούν με ευρωπαϊκά 
κονδύλια για να εγκλωβίσουν τους χιλιάδες ξεριζωμένους σε 
απάνθρωπες συνθήκες, για να συμβάλλουν στη νέα εκμετάλ-
λευση τους από τα ευρωπαϊκούς επιχειρηματικούς ομίλους.

Εικόνες ντροπής 
Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) σε όλη τη 
χώρα κοντεύουν πραγματικά να βουλιάξουν από το πλήθος 
των προσφύγων που “φιλοξενούν”. Στα νησιά του ανατολι-
κού Αιγαίου έχουν πλησιάσει πια τις 20.000 άνθρωποι, που 
βρίσκονται εγκλωβισμένοι για μήνες, ενώ η δυνατότητα των 
καταυλισμών για φιλοξενία είναι για 6.400 ανθρώπους. Χαρα-
κτηριστικά είναι τα παρακάτω νούμερα:

Δεν συμβιβαζόμαστε με τη βαρβαρότητα
Διεκδικούμε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, 
ειδικά μέτρα φροντίδας για τις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά

Άννα Ψυχογιού
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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•   Στο ΚΥΤ Μόριας της Λέσβου μένουν πάνω από 7.200 άν-
θρωποι αντί για 3.100 που είναι η χωρητικότητα.

•   Στη ΒΙΑΛ της Χίου πάνω από 2.300 αντί για 1.014
•   Στην Κω πάνω από 1.100 αντί για 816. 
•   Στη Σάμο άνω από 4.100 αντί για 648. 

Χιλιάδες άνθρωποι, γυναίκες, παιδιά, άτομα με ειδικές 
ανάγκες, κοιμούνται στοιβαγμένοι σε κοντέινερ . Η έλλειψη 
υγιεινής, το ανεπαρκές καθαρό πόσιμο νερό, τα ακατέργαστα 
λύματα και οι μολύνσεις εξαιτίας ποντικών και αρουραίων 
αποτελούν κοινά φαινόμενα σε όλους τους καταυλισμούς. 
Η περιορισμένη πρόσβαση στην ιατρική βοήθεια και στη δι-
ερμηνεία είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Σύμ-
φωνα με μαρτυρίες σημειώνονται πολύωρες καθυστερήσεις 
για το συσσίτιο, οικογένειες με ευάλωτα άτομα περιμένουν 
έναν ή δυο μήνες για την καταγραφή της «ευαλωτότητας» και 
8-10 μήνες για τις συνεντεύξεις ασύλου. Οι κακοκαιρίες προ-
καλούν επιπρόσθετα προβλήματα, όπως για παράδειγμα τις 
ημέρες δυνατής βροχής, το ΚΥΤ στη Λέσβο, που βούλιαξε στις 
λάσπες και η δυσοσμία από τα υπαίθρια αποχωρητήρια είχε 
απλωθεί παντού, αφού για κάθε 800 άτομα περίπου αντιστοι-
χούν 15 τουαλέτες.

Στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας αρκετοί πρόσφυγες ήταν 
αυτοί που αναζήτησαν αλλού στέγη, όπως σε εγκαταλελειμμέ-
να κτίρια σε άθλιες συνθήκες ακόμα και σε πλατείες. Η μετα-
φορά τους από το ένα μέρος στο άλλο, σε καμία περίπτωση 
δεν λύνει το πρόβλημα, μιας και οδηγούνται από κολαστήριο 
σε κολαστήριο. 

Γυναίκες και παιδιά τα μεγαλύτερα θύματα
Οι όροι διαβίωσης φέρνουν ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παι-
διά αντιμέτωπους με μια σειρά κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλειά τους, ανάμεσα σε άλλα και στον κίνδυνο να 
υποστούν βία. Κυκλώματα δουλεμπορίας και σωματεμπορίας 
βρίσκουν εύφορο έδαφος να αναπτύξουν εγκληματική δράση, 
στις συνθήκες όπου γυναίκες και παιδιά, πολλά από τα οποία 
είναι ασυνόδευτα, εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, κυνηγη-
μένοι από τον πόλεμο και τη φτώχεια, και προσπαθούν να τα-
ξιδέψουν και να περάσουν τα κλειστά σύνορα για να φτάσουν 
σε χώρες της Ευρώπης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στη Μόρια, υπάρχουν γυναίκες 
που το βράδυ κοιμούνται με πάνα, γιατί φοβούνται να πάνε 
τουαλέτα. Έγκυες και γυναίκες με νεογέννητα κοιμούνται σε 
αντίσκηνα. Ασυνόδευτα παιδιά που έχουν καταχωρηθεί από 
λάθος ως ενήλικες, βρίσκονται εγκλωβισμένα. Μητέρες με τα 
νεογέννητα μωρά τους, λίγες μέρες αφού γεννήσουν, επιστρέ-
φουν πίσω στους καταυλισμούς, στο κρύο και στη λάσπη με 
πολλούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους. Δεν 
υπάρχει καμία μέριμνα ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Η 
ελλιπής ιατρική περίθαλψη στις γυναίκες έχει πολλαπλό αντί-
κτυπο. Είναι χαρακτηριστική η δήλωση γιατρού γυναικολόγου 
που λόγω των μετακινήσεων από καταυλισμό σε καταυλισμό 
εγκύου, δεν μπόρεσε να κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις 
πριν γεννήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 2/3 όσων μένουν 
εκεί δεν νιώθουν ασφαλείς.

Υποκρισία και προκλητικότητα στη στάση της ΓΓΙΦ
Τον περασμένο Οκτώβρη η Γενική Γραμματεία Ισότητας των 
Φύλων (ΓΓΙΦ), πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα «Εθνικές 
και Ευρωπαϊκές προκλήσεις και προοπτικές στη διαχείριση 
του προσφυγικού ζητήματος». Η εκδήλωση διοργανώθηκε με 
αφορμή την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού διακρατικού προ-
γράμματος «Ενώνουμε τις δυνάμεις μας - Χτίζουμε ένα δίχτυ 
ασφαλείας για τις γυναίκες πρόσφυγες και τις μετανάστριες» 
(«Building a safetynetformigrant&refugeewomen»). Πρό-
κειται για πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και 
περιλάμβανε δράσεις για την «ενδυνάμωση», όπως λένε, των 
δικαιωμάτων των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, 
θυμάτων βίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε με 
επικεφαλής το Κέντρο Ερευνών Θεμάτων Ισότητας (ΚΕΘΙ) και 
με τη συμμετοχή γυναικείων ΜΚΟ από την Ελλάδα, την Ιταλία 
και την Ισπανία. (DifferenzaDonna - Ιταλία, SURT Foundation - 
Ισπανία, Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών ΔΙΟΤΙΜΑ 
- Ελλάδα).

Από τις ομιλίες δεν έλλειψε η περιγραφή της κατάστασης, 
τι βιώνουν οι γυναίκες πρόσφυγες ξεκινώντας το ταξίδι τους 
από τις χώρες τους, μέχρι τις χώρες υποδοχής. Αυτό που 
έμεινε όμως στο απυρόβλητο (γιατί άραγε;) είναι οι πραγμα-
τικές αιτίες της προσφυγιάς, η πολιτική της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, της 
ελληνικής κυβέρνησης που ευθύνονται για τις ιμπεριαλιστικές 
επεμβάσεις. 

Για την «πρόληψη και την προστασία από την έμφυλη βία» 
των γυναικών προσφύγων πρόβαλαν την πρωτοβουλία της 
ΓΓΙΦ για να υπογραφεί ένα πρωτόκολλο συνεργασίας κρα-
τικών συναρμόδιων φορέων για τον συντονισμό της δράσης 
τους στο πρόβλημα, προβάλλοντας το αυτονόητο ως επίτευγ-
μα! Όπως και τη συστηματοποίηση της δραστηριότητας των 
σχετικών ΜΚΟ, με σχεδιασμό μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
για καταγραφή στοιχείων σχετικών με τις γυναίκες πρόσφυ-
γες, αναγνωρίζοντας ότι δεν έχουν παρά μια γενική εικόνα και 
στοιχεία από μεμονωμένα περιστατικά που πήραν δημοσιό-
τητα. Ουσιαστικά δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία για 
τα εξειδικευμένα προβλήματα και τις ανάγκες των γυναικών 
προσφύγων, μιας και την κύρια ευθύνη τους την έχουν οι 
ΜΚΟ, που η κάθε μια φροντίζει το δικό της «μαγαζί», υπάρχει 
ανταγωνισμός μεταξύ τους για το μοίρασμα των κονδυλίων, 
αλλά και ελλειπής συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες. 
Γι΄αυτό το λόγο συγκροτήθηκε Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) 
για το συντονισμό και την παρακολούθηση του έργου της Γε-
νικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και άλλων συναρμό-
διων φορέων σχετικά με ζητήματα των γυναικών προσφύγων 
και μεταναστριών. 

Η ίδια πολιτική σε άλλο ακροατήριο! Όσο γνωστό είναι το 
πόσο φτωχό και ανεπαρκές είναι το δίκτυο δομών στη χώρα 
μας που διαθέτει η ΓΓΙΦ για την πρόληψη και την καταπολέ-
μηση της βίας κατά των γυναικών, όσο και της προστασίας 
των κακοποιημένων, άλλο τόσο πολυδιαφημισμένο είναι από 
τη ΓΓΙΦ. Αυτό το ανεπαρκές δίκτυο περηφανεύεται η ΓΓΙΦ ότι 
αξιοποίησε και για τις γυναίκες πρόσφυγες! Μάλιστα «περη-
φανεύεται» σε δελτίο τύπου της ότι «οι υπηρεσίες του δικτύου 
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προσφέρονται και στις γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά τους 
επίσης ΔΩΡΕΑΝ και με απόλυτη εχεμύθεια». Αλήθεια θα μπο-
ρούσε να ήταν κι αλλιώς;

Η απάντηση της ΟΓΕ: Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες -
πάλη ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς
και επεμβάσεις 

Οι γυναίκες των συλλόγων και οι ομάδων της ΟΓΕ έδειξαν και 
θα συνεχίσουν καθημερινά με κάθε τρόπο να εκφράζουν την 
αλληλεγγύη τους στους πρόσφυγες και ιδιαίτερα στις γυναίκες 
και τα παιδιά τους. Σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά οφεί-
λουμε να γνωρίσουμε τις οικογένειες των προσφύγων είτε 
είναι σε κέντρα φιλοξενίας, είτε μένουν στις γειτονιές μας. Να 
σταθούμε δίπλα τους στη δύσκολη καθημερινότητά τους και 
να αναπτύξουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες για τα οξυμένα 
προβλήματά τους. 

Η μόνη λύση είναι να διευθετηθεί η γρήγορη μεταφορά τους 
στις χώρες πραγματικού προορισμού τους, καθώς και ο απε-
γκλωβισμός όσων δικαιούνται οικογενειακή επανένωση στην 
ΕΕ χωρίς πλαφόν. Μέχρι τότε όμως διεκδικούμε αξιοπρεπείς 
συνθήκες διαβίωσης, δωρεάν ιατρική παρακολούθηση, νο-
μική βοήθεια, αλλά και υπηρεσίες διερμηνείας, με προσλή-
ψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού. Απαιτούμε να υπάρχει 
προτεραιότητα στη φροντίδα των παιδιών και των ανηλίκων, 
ιδιαίτερα των ασυνόδευτων. Να υπάρχει περίθαλψη των ομά-
δων με ιδιαίτερες ανάγκες, ασθενείς, ηλικιωμένοι, ΑμΕΑ. Πιο 
συγκεκριμένα για τις γυναίκες πρόσφυγες υπάρχει ανάγκη για 
διερμηνείς και γιατρούς του ίδιου φύλου, ώστε να μπορούν 

να εκφραστούν με μεγαλύτερη άνεση και εμπιστοσύνη, για να 
νοιώσουν ασφάλεια να κάνουν όλες τις απαραίτητες γυναι-
κολογικές και άλλες εξετάσεις. Πρέπει να είναι η σίτιση τους 
κατάλληλη, να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των 
μωρών, των παιδιών, των εγκύων, των ηλικιωμένων, των 
ατόμων με προβλήματα υγείας κλπ. 

Δεν ξεχνάμε ότι οι ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι 
τεράστιες εξ’ αιτίας της συμμετοχής της στους ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς, με τη μετατροπή της χώρας μας σε μια 
τεράστια νατοϊκή βάση, ορμητήριο για πολεμικές επεμβάσεις. 
Μόνο οργή μας προκαλεί η βράβευση του πρωθυπουργού 
Α.Τσίπρα από τον ΟΗΕ για τη δήθεν ανθρωπιστική αντιμετώ-
πιση του προσφυγικού. Γνωρίζουμε καλά ότι πράξη γνήσιας 
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες είναι να χτυπηθεί η αιτία της 
προσφυγιάς τους. Γι΄αυτό παλεύουμε ενάντια σε όλους τους 
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, ενάντια στην ΕΕ, το ΝΑΤΟ, 
ενάντια στις πολιτικές των κυβερνήσεων τους, που είναι 
υπεύθυνοι για τους πολέμους, τη φτώχεια και την προσφυγιά.

Μετανάστες θα πει, κείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. 
Εμείς, ωστόσο,δε φύγαμε γιατί το θέλαμε,

λεύτερα να διαλέξουμε μιαν άλλη γη. 
Ούτε και σε μιαν άλλη χώρα μπήκαμε
να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν.

Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε.
Κι η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα ‘ναι, μα εξορία.

MΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ
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Μ
ικρά παιδιά, σκλάβοι των σκλάβων, πεινα-
σμένοι των πεινασμένων, τα προσφυγό-
πουλα είπαν να δρασκελίσουν το χάσμα που 

χωρίζει τον κόσμο τους από τον «παράδεισο» της 
Ευρώπης. Το τελευταίο που κατάπιε η Μεσόγειος 
ήταν από το Μάλι.. Με όνειρα (ποιος ξέρει ποια), 
ραμμένα στο σακάκι του τον μαθητικό του έλεγχο! 
Περήφανο για τις επιδόσεις του και με την ψευδαί-
σθηση ότι η Ευρώπη θα άνοιγε την αγκαλιά της σ’ 
ένα 14χρονο με καλές προοπτικές. 

Σ’ ένα κρεβάτι νεκροτομείου, έγινε το αντικεί-
μενο έρευνας μιας ιατροδικαστού. «Τι κουβαλά-
νε οι πρόσφυγες μαζί τους;» Να το ενδιαφέρον! 
Τι να κουβαλάνε; Όνειρα, ψευδαισθήσεις, φόβο, 
ανημπόρια, πείνα, εξαθλίωση και τον πέλεκυ του 
πολέμου που μαίνεται στις πατρίδες τους! Και τα 
παιδιά; Τα χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά που κάπου, 
λέει, χάνονται και δεν ξέρουμε τι γίνονται! Αναρω-
τιέται κανείς, τι συμβαίνει και αυτά τα παιδιά, από 
χαρά της ζωής, έγιναν βάρος και πρόβλημα άλυτο 
για τους γονείς τους; Αναρωτήθηκε κανείς, πως 
φτάνει μια μάνα να ανοίγει την αγκαλιά της και 
να στέλνει ένα 10χρονο, 12χρονο, 14χρονο παι-
δί, ασυνόδευτο, να πάει πού; Οπουδήποτε, εκτός 
από εκεί που είναι. Και τι έκαναν αυτοί οι γονείς 
για να βρούνε τα χρήματα να πληρώσουν αυτά τα 
κοράκια, (αυτές τις ύαινες που μυρίζουν το αίμα 
από μακριά) για να μεταφέρουν το παιδί τους και 
τα όνειρά τους στην άλλη πλευρά της Μεσογείου;

Πόλεμος πατήρ πάντων; Όχι πάντων. Μόνο της 
δυστυχίας για τους πολλούς. Κράτη-δυνάστες, 
πολυεθνικές και μονοπώλια, σκοτώνουν, κατα-
στρέφουν, λεηλατούν, δημιουργούν στρατιές λι-
μοκτονούντων, στρατιές ανθρώπων σε αδιέξοδο, 
φοβισμένους ανθρώπους που ακουμπούν τις ελ-
πίδες τους στο πρώτο αρπακτικό. Που πιστεύουν 
σε υποσχέσεις, γιατί ΘΕΛΟΥΝ να πιστέψουν κά-
που. Και στο κάτω-κάτω, τι έχουν να χάσουν; Έτσι 
κι αλλιώς μια χαμένη ζωή έχουν.

Μα, μήπως και η ειρήνη τους (όλων όσων προα-
ναφέραμε), δεν είναι ένα είδος πολέμου, ή μάλλον, 
η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Με μια πολιτική 
που μπορεί να μη σκοτώνει με σφαίρες, αλλά με 
πολιτικές που φέρνουν στο ίδιο χείλος του γκρεμού 
τους λαούς. Και τα παιδιά, παραμένουν και πάλι 
τα κυρίως θύματα. 250.000.000 παιδιά εργάζονται 
σήμερα στον κόσμο, πολλά σε άθλιες συνθήκες 
σε ορυχεία, φυτείες, σκλάβοι και οικιακοί βοηθοί. 
Ακόμη 1.000.000.000 παιδιά εξαναγκάζονται στην 
πορνεία και την σεξουαλική εκμετάλλευση κάθε 
χρόνο. Πάνω από 100.000.000 παιδιά στερούνται 
παιδείας, κυρίως κορίτσια. Και η ανεπτυγμένη 
Ευρώπη δεν πάει πίσω σε αυτό τον τομέα. Παιδιά 
σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, λατομεία, κάτω από 
απάνθρωπες συνθήκες. Και στην δική μας χώρα, 
που σέρνεται πίσω από το άρμα των πολιτικών και 
των συμφερόντων της Ε.Ε. (αλλά και των ντόπιων 
καρχαριών), τα μηνύματα δεν είναι καλύτερα. Οι 
επιδιώξεις των ιμπεριαλιστών για όλο και μεγα-
λύτερη κερδοφορία δεν σταματούν μπροστά στην 
βάρβαρη εκμετάλλευση - κακοποίηση - εξόντω-
ση, ούτε των ίδιων των παιδιών.

Αλλά αυτά τα προσφυγόπουλα; Που νομίζουν ότι 
θα γλυτώσουν από όλα αυτά, στο τέλος, αν δεν 
πνιγούν, γίνονται υλικό για μια τέτοια εκμετάλλευ-
ση, που κανένας γονιός δεν θα ήθελε να περάσει, 
καν, από το μυαλό του….

Καϋμένε μικρούλη από το Μάλι! Έγινες ένα viral 
σκίτσο, κατάφερες να βουρκώσουν κάποια μά-
τια…. Εσύ δεν έφτασες στην «γη της επαγγελίας», 
αλλά ο έλεγχός σου έφτασε και έμαθε όλη η Ευ-
ρώπη ότι ήσουν ένας καλός μαθητής. Θα μας απα-
σχολήσει η περίπτωσή σου μέχρι αύριο και μετά, 
ώχ αδερφέ, μ’ αυτά τα θλιβερά θα ασχολούμαστε;

Τα μικρά προσφυγόπουλα
Ολυμπία Χαλτσοτάκη

Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αργυρούπολης

Χρονογράφημα
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Με τα μάτια της Έλλης
Μικρό αφιέρωμα στη δασκάλα, στη λογοτέχνη, 
στην αγωνίστρια Έλλη Αλεξίου Εύη Κοντόρα

Λογοτέχνης
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

Σκληροί αγώνες για μικρή ζωή

Η Έλλη Αλεξίου γεννήθηκε στις 22 
Μαΐου του 1894 στο Ηράκλειο 

Κρήτης. Ήταν το τέταρτο παιδί του εκ-
δότη και λόγιου Στυλιανού Αλεξίου, 
μετά την Γαλάτεια, τον Ραδάμανθυ 
και τον Λευτέρη. Σπούδασε στο διδα-
σκαλείο Ηρακλείου και, για έξι χρόνια, 
υπηρέτησε ως δασκάλα στο Τρίτο Χρι-
στιανικό Παρθεναγωγείο (Ηράκλειο) 
και στη «Στέγη Μικρών Αδελφών» (Π. 
Φάληρο Αττικής). Από τις διδασκαλι-
κές αυτές εμπειρίες γεννήθηκαν τα 
δύο πρώτα βιβλία της, «Γ΄ Χριστιανι-
κόν Παρθεναγωγείον» και «Σκληροί 
αγώνες για μικρή ζωή».

«… η Έλλη διάβαζε στη μικρή ηρα-
κλειώτικη συντροφιά των συγγενών 

και των φίλων κομμάτια από το βιβλίο 
που έγραφε: το τρίτο χριστιανικό παρ-
θεναγωγείο. Μας έλεγε για τα φτωχά 
κορίτσια του σχολείου όπου είχε διδά-
ξει, με τους άπλυτους ή φαγωμένους 
από τους ψύλλους λαιμούς, που τους 
στόλιζαν δυο-τρεις γυάλινες χάντρες 
περασμένες σ’ ένα κορδόνι βρώμι-
κο. Ήταν μωρά πέντε ή έξι χρονών, 
έγραφε, αφημένα στην τύχη τους, δί-
χως καμίαν επίβλεψη… Απουσιάζει η 
Γεωργία και τη ρωτάς γιατί δεν ήρθε 
χθες. –Δεν ήρθα γιατί η μάνα μου με 
είχε κουκουλωμένη στο στρώμα και 
μου ’πλυνε τα ρούχα μου…» (Στυλια-
νός Αλεξίου, από το βιβλίο «Κείμενα 
φιλίας και μνήμης», 2010).

 «Το ψωροσκολειό όπου πρωτοδί-
δαξε η δασκάλα καθόρισε την πορεία 
της κατοπινής ζωής της και αποκάλυ-
ψε επίσης τη συγγραφέα. Αυτό που 
στάθηκε ένα ίδρυμα αναμορφωτικό 
για την ίδια, είναι και για τον ανα-
γνώστη ένα πραγματικό διδακτήριο». 
(Μέλπω Αξιώτη)

Με τα δύο αυτά βιβλία, η καθιέρω-
σή της στα ελληνικά γράμματα γίνεται 
οριστική. Είναι βιβλία που άντεξαν στη 
δοκιμασία του χρόνου και σημείωσαν 
πολλές εκδόσεις. Πραγματικά, κανέ-
νας άλλος έλληνας λογοτέχνης δεν 
έδωσε με τόση αλήθεια και ενάργεια 
την κοινωνική θέση και τον συναι-
σθηματικό κόσμο των φτωχών παι-

Ε κτιμούσε «την ειλικρίνεια, την 
ευθύτητα, την αυτοθυσία, όχι 

την τσιγκουνιά, όχι την κακομεταχεί-
ριση του συνανθρώπου». Ευτύχησε 

να ζήσει όλες τις αλλαγές κι όλα τα 
συμβάντα του 20ου αιώνα, να γνω-
ρίσει σπουδαίους πνευματικούς 
ανθρώπους, να συνδεθεί μαζί τους 
με στενή φιλία και να κερδίσει την 
εκτίμηση ακόμα και ιδεολογικών 
της αντιπάλων. Γνώρισε εν ζωή 
την απήχηση που είχε το έργο της, 
ιδιαίτερα στους νέους, αγαπήθηκε 
και τιμήθηκε από το κοινό, από τους 
συναδέλφους της (εκπαιδευτικούς 
και λογοτέχνες), από το κόμμα της, 
το ΚΚΕ, που του στάθηκε αφοσιω-
μένο μέλος «πριν ακόμα οργανωθεί 
σε κόμμα».

«Τρία είναι τα πράγματα που μου 
γέμισαν και μου γεμίζουν τη ζωή: 
πρώτο το επάγγελμά μου, η αγάπη 

μου στα παιδιά. Ήταν προορισμός 
στη ζωή μου, που τον ξέτρεχα με 
αγάπη. Δεύτερο, το γράψιμο. Γιατί 
εγώ δε γράφω κατά παραγγελία, 
αλλά από ψυχική πίεση. Και τρίτο 
και σπουδαιότερο, η ιδεολογία μου, 
που την υπηρετώ με αγάπη». (Έλλη 
Αλεξίου)

Σαν δασκάλα, άφησε πίσω της μια 
σπουδαία παιδαγωγική παρακατα-
θήκη. Σαν λογοτέχνης, κληροδότησε 
στους αναγνώστες της, μικρούς και 
μεγάλους, ένα πλούσιο έργο. Σαν 
αγωνίστρια, έδωσε το στίγμα της 
γυναικείας συμμετοχής στα κοινω-
νικά δρώμενα της εποχής της, υπε-
ρασπίζοντας ως το τέλος τα ιδανικά 
για τα οποία πάλεψε.
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διών, όπως η Έλλη Αλεξίου. Οι μικροί 
ήρωές της είναι πραγματικοί μαχητές 
που αντιπαλεύουν μια σκληρή και 
αδυσώπητη κοινωνία από τα πρώτα 
τους βήματα στη ζωή. 

«Έβλεπα ότι ζωντανεύοντας αυτά τα 
μωρά, τα δύστυχα, ένιωθα μια ξεκού-
ραση. Τότε, βέβαια, δεν καταλάβαινα 

τι είδους ξεκούραση είναι αυτή, αλλά 
τώρα, που βλέπω όλη μου την πορεία, 
εξηγώ και γιατί συνέχισα να γράφω 
και γιατί έγινα συγγραφέας. Άλλος 
λέει γράφω για να διδάξω, να φωτίσω 
ή κι εγώ δεν ξέρω τι. Δεν πάει το μυα-
λό μου εμένα να διδάξω ή να φωτί-
σω… Νιώθω κάποτε έναν καημό για 

μια αδικία, για μια δυστυχία, για μια 
ανισότητα, για μια εκμετάλλευση. Τότε 
αισθάνομαι σα να ξέρω ένα έγκλημα 
και να κρύβω τον εγκληματία. Πρέπει 
να την πω αυτή την αδικία. Έτσι νιώθω 
το γράψιμο: σαν αποκάλυψη μιας αδι-
κίας που όταν τη βλέπουμε πρέπει να 
την καταγγέλλουμε».

Δύσκολα χρόνια…

Μ ετά το γάμο της με τον λογοτέ-
χνη Βάσο Δασκαλάκη, η Έλλη 

Αλεξίου εγκαταστάθηκε στην Αθήνα 
(1920). Ακολούθησε σπουδές παιδα-
γωγικών και φιλολογίας. Διορίστηκε 
καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης και 
δίδαξε για 19 χρόνια. Στα χρόνια του 
πολέμου συμμετείχε στην Εθνική 
Αντίσταση (ΕΑΜ λογοτεχνών).

Το 1945 πήγε στη Σορβόννη για 
σπουδές. Πήρε δίπλωμα φωνητικής 
και γαλλικής, ενώ παράλληλα δίδασκε 
σε σχολεία της ελληνικής παροικίας. 
Επειδή της αφαιρέθηκε η Ελληνική 
ιθαγένεια, δεν μπόρεσε να επιστρέψει 
στην Ελλάδα και αυτοεξορίστηκε στη 
Ρουμανία. Από το 1949 ως το 1962 
διορίστηκε εκπαιδευτική σύμβουλος 
για τα ελληνικά σχολεία των σοσιαλι-
στικών χωρών. 

«Να την πάλι δασκάλα. Δασκάλα 
σε προσφυγόπουλα, πρόσφυγας και 
η ίδια. Πάλι ιέρεια στο ιερό της χρέ-
ος, ρίχνεται με ζήλο  να σβήσει από 
χιλιάδες παιδικά μάτια τις φρίκες του 
εμφυλίου πολέμου… Να τα κάμει 
να νιώσουν γιατί οι πατεράδες τους 
έσπειραν εκεί τα κορμιά τους, πόσο 
μεγάλο ήταν το δίκιο που υπερασπί-
ζονταν.» (Βούλα Δαμιανάκου)

Το 1962 έρχεται στην Ελλάδα για να 
συνοδέψει την αδελφή της Γαλάτεια 
στην τελευταία της κατοικία… Επι-
στρέφει οριστικά το 1966, αλλά τον 
Μάρτιο της ίδιας χρονιάς τη συλλαμ-
βάνουν και την κλείνουν στις φυλακές 
Αβέρωφ, με ένα κατηγορητήριο που 
σήκωνε ισόβια. Η Γενική Ασφάλεια 
Αθηνών ξέθαψε από τα αρχεία της ένα 
προ εικοσαετίας ένταλμα που εκκρε-
μούσε εις βάρος της. Στο δικαστήριο, 

το κατηγορητήριο κατέρρευσε, αλλά 
δεν της ξανάδωσαν διαβατήριο για το 
εξωτερικό: «… Αν για μένα που η ζωή 
και η πολιτεία μου πέρασε μέσα στο 
φως και είναι σε όλους γνωστή, δεν 
δίστασαν να στήσουν τέτοια ανυπό-
στατα ψευδολογήματα, αντιλήφθηκα τι 
γινότανε με τον άλλο, τον απροστάτευ-
το κόσμο, και με ποιο τρόπο στείλανε 
στο εκτελεστικό απόσπασμα χιλιάδες 
πατριώτες της Αντίστασης… Πάντως, 
το πιο έντονο συναίσθημά μου ήταν 
η ντροπή. Γιατί έζησα αυτές τις μέρες 
κοντά σε ηρωίδες, που διανύανε το 
12ο, το 13ο και 16ο χρόνο της κάθειρ-
ξής τους και ο ξεσηκωμός γινότανε 
για μένα. Εκείνες, φυσικά, που τους 
έλεγα τις σκέψεις μου, διαμαρτύρο-
νταν. Είπαμε, ανώτερος κόσμος. Κο-
ντά τους γνώρισα την έννοια της λέξης 
“στοργή”. Θα πέθαινα και δε θα μάθαι-
να τι σημαίνει αυτή η λέξη…»

Στην περίοδο της εφταετίας… την 
ξαναθυμήθηκαν. Της ζήτησαν μια έγ-

γραφη δήλωση αποκήρυξης της ΕΔΑ 
και του κομμουνισμού και καταδίκης 
της δράσης τους. «Δεν μπορώ» ήταν η 
απάντησή της «Σέβομαι την αξιοπρέ-
πειά μου. Δε θα μπορούσα να ζήσω 
στην κοινωνία εξευτελισμένη… Δε 
λογαριάζω ούτε την εκτέλεση»...

Το 1973 κυκλοφορεί το μυθιστόρη-
μά της «Δεσπόζουσα»: «Υποστηρίζω 
πως ο άνθρωπος μπορεί να ευτυχή-
σει στη ζωή, αν εξαρχής αντιμετω-
πίσει τη ζωή με ιδανικά ανώτερα, αν 
στην ψυχή του επικρατούν ισχυροί 
σκοποί και στόχοι, που τους επιδιώκει 
με φανατισμό, αδιάφορος κι απαλ-
λαγμένος από ταπεινές χαρές… και 
που μπροστά στους υψηλούς στόχους 
του ωχριούνε οι καθημερινότητες, οι 
μικροχαρές των ασήμαντων ζωών… 
Να φτάσεις στο σημείο να καταχτήσεις 
τη δεσπόζουσα “ευτυχία”, που μπρο-
στά της και το αντίκρισμα του θανάτου 
να μην καταφέρνει να σε υποδουλώ-
σει»…

ΕΑΜ Λογοτεχνών 1943
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Τέλος εποχής…

Τo 1912, στο χωριό Κράσι του νομού Ηρακλείου, μια 
παρέα νέοι είχαν μαζευτεί για να περάσουν το κα-

λοκαίρι. Γαλάτεια Καζαντζάκη, Έλλη Αλεξίου, Λευτέρης 
Αλεξίου, Μάρκος Αυγέρης, Κώστας Βάρναλης, Νίκος 
Καζαντζάκης, και ο λιγότερο γνωστός Χαρ. Στεφανίδης. 
Μια βραδιά, εκεί που παίζοντας κουβέντιαζαν για το θά-
νατο, τους ήρθε να δηλώσουν ποια χρονιά πρόκειται να 
πεθάνουν –και μάλιστα έγραψαν τις προβλέψεις τους σε 
μια από τις πρώτες σελίδες ενός βιβλίου, του γαλλικού 
λεξικού Petit Larive et Fleury. Σώθηκε, λέει η Έλλη, επει-
δή έτυχε να το γράψουν σε λεξικό, γιατί τα λεξικά είναι 
τα πιο μακρόβια βιβλία σε ένα σπίτι. “Τα άλλα δανείζο-
νται, κλέβονται, χάνονται”. Οι κοπέλες της παρέας μάλλον 
δεν έκαναν πρόβλεψη. Οι υπόλοιποι έπεσαν όλοι έξω! 
Ο Μάρκος Αυγέρης (Γιώργος Παπαδόπουλος) που είχε 
χάσει τη μητέρα του από φυματίωση και φοβόταν ότι θα 
πάει από την ίδια αρρώστια γράφει: “Τα πράγματα με 
σπρώχνουν να πεθάνω ως το 1917”. Πέθανε το 1973, στα 
89 του χρόνια. Ο Βάρναλης δεν προσδιορίζει χρονολογία 
θανάτου: “Πάντως να ζήσω ως τα 1930 –αλλά θα πεθάνω 
αργότερα”. Πέθανε τον Δεκέμβρη του 1974, στα ενενή-
ντα του, έναν χρόνο μετά τον συνομήλικό του Αυγέρη. Ο 
Λευτέρης Αλεξίου (1890-1964) έκανε την πιο απαισιόδοξη 
πρόβλεψη: “Εγώ θα πεθάνω στα 1914, Ιούλιο μήνα”… κι 
έπεσε 50 χρόνια έξω. Ο Καζαντζάκης έγραψε: “Λέω να 
πεθάνω στα 1966, Αύγουστο μήνα”. Έπεσε έξω εννιά 
χρόνια (1883 - 1957), αλλά ήταν αυτός  που έκανε την πιο 
σωστή πρόβλεψη. 

Μακροβιότερη όλων αποδείχτηκε η Έλλη (η Γαλάτεια 
είχε πεθάνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, το 1962). 
Έφυγε στα 94 χρόνια της (1988), γαλήνια, πλήρης ημερών.

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο…» είχε πει σε μια συνέντευξη 
«…είναι φυσική η πορεία: γεννήθηκα, μεγάλωσα, πρέπει 
να πεθάνω. Αν μου ’λεγες ότι θα μείνω αθάνατη, θα το 
’βλεπα σαν ένα παράδοξο φαινόμενο. Να μείνω αθάνατη 
για να κάνω τι;»

Στην ερώτηση «Τι θα μπορούσε να επιθυμήσει ένας 

άνθρωπος σαν εσάς;…», η Έλλη Αλεξίου απάντησε: «Να 
δώσει τη ζωή του, να γίνει Μπελογιάννης, Λούθερ Κινγκ, 
Λουμούμπα, Γκουεβάρα…». Αν και πρόθυμη να το κάνει, 
η Έλλη Αλεξίου δεν χρειάστηκε να προσφέρει τη δική της 
ζωή με τέτοιο τρόπο. Την πρόσφερε μέσα από το έργο της, 
αλλά και με το προσωπικό της παράδειγμα. Στο αυτοβι-
ογραφικό «Από πολύ κοντά», αναφέρεται και στη γιαγιά 
του άντρα της. Είχε αφήσει παραγγελία να γραφτεί στον 
τάφο της το επίγραμμα: «θυγατέρα ευτυχής, σύζυγος ευ-
τυχεστέρα, μητέρα ευτυχεστάτη»…

«Δεν ξέρω πού εκείνη είχε στηρίξει την ικανοποίησή 
της» σχολιάζει η συγγραφέας «Κάτι παρόμοιο θα επιθυ-
μούσα κι εγώ, που να ευγνωμονεί όμως την Αγία Εργα-
σία. Ευγνωμονώ σας, σπουδές, ευγνωμονώ σε, δασκα-
λίκι, ευγνωμονώ σε, ιδεολογία μου, ευγνωμονώ σας, 
διωγμοί και κυνηγητά της Αντίστασης… Γεμίσατε περιε-
χόμενο τη ζωή μου»…

Πηγές:
Στέφανος Λαμπίκης (Το ημερολόγιο της Έλλης)
Δημήτρης Γκιώνης (Έλευθεροτυπία, 30 Σεπτεμβρίου 1988)
Νίκος Σαραντάκος (Οι λέξεις έχουν τη δική τους ιστορία)

1912, στο Κράσι Ηρακλείου
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΓΕ

ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ
Τ ο ΔΣ της Ομοσπονδίας Γυναικών Έλλάδας εκφράζει την 

συμπαράσταση του στο δίκαιο αγώνα των αγροτικών συλ-
λόγων που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της Πανελλαδικής 
Συντονιστικής Έπιτροπής των Μπλόκων. Για άλλη μια φορά 
στήνουν τα μπλόκα του αγώνα, αντιπαλεύοντας τις πολιτικές 
που ξεκληρίζουν τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρό-
φους. 

Βρισκόμαστε στο πλευρό των γυναικών της υπαίθρου, που 
η πλειοψηφία τους είναι συμβοηθούντα μέλη, εργάτριες γης, 
εποχιακά εργαζόμενες σε βιομηχανίες παραγωγής κομπόστας. 
Έίναι τα μεγαλύτερα θύματα της αντιαγροτικής-αντιασφαλιστι-
κής πολιτικής που έχει τη σφραγίδα της ΈΈ, με τη νέα ΚΑΠ, της 
κυβέρνησης, των επιχειρηματικών ομίλων.

Η σημερινή πολιτική ΈΈ και κυβέρνησης πλήττει τις λαϊκές 
οικογένειες και στην πόλη και στην ύπαιθρο. Δεν εξασφαλί-
ζονται οι κατώτερες εγγυημένες τιμές για τους αγρότες που να 
καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να τους εξασφαλίζουν ει-
σόδημα για μια αξιοπρεπή ζωή. Το αίσχος των ανοιχτών τιμών 
στα αγροτικά δίνει τη δυνατότητα στους βιομηχάνους και τους 
μεγαλεμπόρους να τα παίρνουν «για ένα κομμάτι ψωμί». Την 
ίδια στιγμή, η λαϊκή οικογένεια τα αγοράζει πανάκριβα. 

Η σημερινή πολιτική ΈΈ και κυβέρνησης χαρίζει προνόμια 
και φθηνό ρεύμα σε εφοπλιστές και βιομήχανους, αλλά διατη-
ρεί στα ύψη το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων 
με το ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια, με το φόρο στο πετρέλαιο. Την 
ίδια στιγμή, οι περικοπές που επιβάλλει η ΚΑΠ στις επιδοτήσεις 
χτυπάνε το αγροτικό εισόδημα.

Η σημερινή πολιτική της ΈΈ και της κυβέρνησης έχει οδη-

γήσει χιλιάδες αγρότισσες να μένουν ουσιαστικά ανασφάλιστες 
γιατί αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υπέρογκες ασφαλιστι-
κές εισφορές. Έτσι, μπορεί να καλύπτονται υγειονομικά από την 
ασφάλεια του συζύγου, αλλά δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη. 

Ένώνουμε τη φωνή μας με τους αγρότες διεκδικώντας κα-
τάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων (ν. «Κατρούγκα-
λου» κ.λ.π.), μείωση των υπέρογκων εισφορών του ΈΦΚΑ. 
Συντάξεις αξιοπρέπειας στα 60 χρόνια για τους αγρότες και στα 
55 για τις αγρότισσες.

Απέναντι στο κλείσιμο και την υπολειτουργία σχολείων στα 
χωριά, στην έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών και άλλων 
υποδομών, απέναντι στις τεράστιες ελλείψεις στις δημόσιες και 
δωρεάν υπηρεσίες Υγείας, στην ανύπαρκτη κοινωνική μέριμνα, 
που φορτώνει αποκλειστικά στις πλάτες της αγρότισσας τη φρο-
ντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΈΑ διεκδικούμε 
αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία και πρόνοια, στελέχωση 
νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας που σήμερα ουσιαστικά δεν 
καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες της υπαίθρου.

Οι γυναίκες αγρότισσες έχουν συμφέρον να πάρουν τη δική 
τους θέση ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΠΙΒΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΠΛΈΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΓΈΝΈΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΈΣ ΛΑΪΚΈΣ ΑΝΑΓΚΈΣ! 

Με την οργάνωση στους αγροτικούς συλλόγους, στους συλ-
λόγους γυναικών της ΟΓΈ, μπορούμε να στείλουμε ένα βροντε-
ρό μήνυμα στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, την ΈΈ, την 
κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους. 

Στηρίζουμε τα αιτήματα της Πανελλαδικής Συντονιστικής 
Επιτροπής των Μπλόκων.

A ντιπροσωπείες των Συλλόγων της ΟΓΈ από την 
Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη επισκέφθηκαν το 

μπλόκο αγροτών στο Αντίγονο Αμυνταίου για να εκ-
φράσουν την συμπαράσταση τους στα δίκαια αιτήματα 
του αγώνα των φτωχομεσαίων αγροτών ενάντια στην 
πολιτική ΈΈ και κυβερνήσεων που τους ξεκληρίζουν.

Συναντήθηκε με την πρόεδρο του Αγροτικού Συλ-
λόγου Αμυνταίου κ. Διαμαντούλα Κυριακού, η οποία 
περιέγραψε την ζοφερή ζωή της αγρότισσας. Από το 
πρωί μέχρι το βράδυ στο χωράφι ή στο στάβλο, χω-
ρίς δικαιώματα, χωρίς δομές υγείας, παιδείας που να 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες για τα παιδιά 
τους, σε κλειστές κοινωνίες με αναχρονιστικές αντιλή-
ψεις, χωρίς πολιτιστικές –αθλητικές δραστηριότητες. Η 
γυναίκα στην γύρω περιοχή είναι στην ουσία αποκλει-
σμένη από τα πάντα. Δώσαμε ραντεβού στους αγώνες 
που συνεχίζονται, στην πάλη για μια καλύτερη ζωή για 
μας και τα παιδιά μας συμφωνώντας ότι αυτοί οι αγώ-
νες είναι μονόδρομος.
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Η ΟΓΕ το απόγευμα της Τετάρτης 5 Δεκέμβρη στα γρα-
φεία οργάνωσε μια εκδήλωση - συζήτηση με δεκά-
δες φοιτήτριες από σχολές της Αθήνας. Η συγκεκρι-

μένη πρωτοβουλία έδωσε συνέχεια στην πολύμηνη καμπάνια 
με την οποία η ΟΓΕ απευθύνει κάλεσμα στις νέες που σπου-
δάζουν να γνωρίσουν τη δράση της και να πάρουν μέρος σε 
αυτή.

Τον πρόλογο για την πλούσια συζήτηση που ακολούθησε έκα-
νε με τον καλύτερο τρόπο το βίντεο που ετοίμασε η Ομοσπον-
δία με τη συμβολή και την επιμέλεια του Μάνθου Ψυρράκη. 
Υπάρχει σήμερα γυναικεία ανισοτιμία; Σε τι συνίσταται; Ποιες 
γυναίκες αφορά; Γιατί σήμερα που υπάρχουν μια σειρά δυνα-
τότητες, οι νέες γυναίκες συναντούν τόσα εμπόδια να πραγμα-
τοποιήσουν τα όνειρά τους; Ερωτήματα όπως τα παραπάνω 
τέθηκαν και η κατεύθυνση των απαντήσεων σε αυτά σκιαγρα-
φήθηκε με φρέσκια ματιά.

Ενώ υπάρχει αύξηση του αριθμού των νέων γυναικών που 
είναι απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αυτή δεν οδη-
γεί στη μείωση της γυναικείας ανεργίας, σημείωσε στην ειση-
γητική της ομιλία η πρόεδρος της ΟΓΕ, Χριστίνα Σκαλούμπακα.

«Το μεγάλο ποσοστό των νέων γυναικών συνδέεται και με 
το γεγονός ότι οι εργαζόμενες θεωρούνται κόστος για την ερ-
γοδοσία και το κράτος λόγω των ιδιαίτερων αναγκών τους, 
λόγω της μητρότητας και της αναπαραγωγικής εργασίας», 
πρόσθεσε σχολιάζοντας την προώθηση από την ΕΕ και τις 

κυβερνήσεις της γυναικείας απασχόλησης με ευέλικτες ερ-
γασιακές σχέσεις. «Η σκληρή πραγματικότητα που βιώνετε 
πάει χέρι χέρι με τις αντιδραστικές απόψεις και θεωρίες που 
αναπαράγονται μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές για τη θέση 
της γυναίκας στην κοινωνία και την οικογένεια», υπογράμμι-
σε. Όπως επισήμανε, «είτε προβάλλεται η μητρότητα ως απο-
κλειστικός ρόλος των γυναικών, είτε προτάσσεται ύπουλα και 
έντεχνα το πρότυπο της γυναίκας - καριερίστριας». Κάλεσε, 
τέλος, τις φοιτήτριες να σκεφτούν και να συζητήσουν για τους 
λόγους και τις αιτίες που σήμερα είναι τόσο δύσκολο να πραγ-
ματοποιήσουν τα όνειρά τους.

Στη συνέχεια ακολούθησε πλούσια συζήτηση, που εστίασε 
στο δίλημμα «οικογένεια ή καριέρα» που τίθεται είτε έμμεσα 
είτε άμεσα στις γυναίκες που σπουδάζουν και στην απάντηση 
που δίνεται συχνά πως «δεν μπορείς να τα έχεις όλα», όπως 
οι ίδιες περιέγραψαν. Ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις τους γύρω 
από τη μητρότητα και την οικογένεια, όχι σαν μια ατομική υπό-
θεση της γυναίκας και του ζευγαριού, αλλά σαν μια κοινωνική 
υπόθεση και ευθύνη που πρέπει να ικανοποιείται με το ανά-
λογο δίκτυο δημόσιων και δωρεάν υποδομών και υπηρεσι-
ών, έδωσαν σιγά σιγά την απάντηση: «Τα θέλουμε όλα και θα 
παλέψουμε για όλα». Γιατί σήμερα υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
για να γίνουν πραγματικότητα οι δυνατότητες για εξασφάλιση 
του δικαιώματος στη μόρφωση, στη δουλειά, στη μητρότητα 
και τη δημιουργική ζωή. 

Εκδήλωση της ΟΓΕ με φοιτήτριες
Κοινή δράση για τα σύγχρονα δικαιώματα
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Στην εκδήλωση ξεχώρισε η παρέμβαση της αντιπροέδρου της ΟΓΕ, 
Εύης Κοντόρα, που έκανε μια σύντομη ιστορική αναφορά και σύνδεση του ριζοσπαστικού 
γυναικείου κινήματος και του φοιτητικού 40χρόνια πριν και σήμερα...

Ήμασταν κι εμείς εκεί...
Πριν από σαράντα χρόνια, όταν οι σημερινές εξηντάρες ήμα-
σταν φοιτήτριες, ούτε οι Σχολές ήταν ίδιες ούτε οι φοιτητές. 
Τα αμφιθέατρα στις συνελεύσεις γέμιζαν, κινητοποιήσεις γί-
νονταν καθημερινά, τα «πηγαδάκια» έδιναν κι έπαιρναν. Έτσι 
ήταν τα πράγματα τότε. Ακόμα κι οι παρέες ήταν πιο μεγάλες, 
όλα βιώνονταν πιο συλλογικά. Η διέξοδος –ανεξάρτητα από 
την επιλογή του καθένα να συμμετέχει ενεργά ή όχι– ήταν 
αυτονόητο ότι θα δινόταν από πολλούς μαζί. Ήταν εποχή διεκ-
δικήσεων και αγώνων που, συχνά, συνοδεύονταν από νίκες. 
Το φοιτητικό κίνημα, δραστήριο και ακμαίο, ήταν παρόν και το 
κύρος του μεγάλο. 

 Σήμερα, πρέπει κανείς να κοπιάσει πολύ για ν’ ανοίξει τέτοια 
κουβέντα. Συλλογική δράση;!... Κινήματα;!... Διεκδικήσεις;… 
Ποιος κάθεται ν’ ασχοληθεί, όταν σε περιμένουν στη γωνία με 
τις σημειώσεις στο χέρι;… Εδώ και δεκαετίες κάποιες «φοι-
τητικές παρατάξεις» επιδίδονται συστηματικά στο άθλημα πα-
ραγωγής και διανομής τέτοιων σημειώσεων (γεμάτες λάθη!), 
που έχει εξελιχθεί σε μάστιγα για το πανεπιστήμιο. Τις χρησι-
μοποιούν ως δέλεαρ προς άγραν ψηφοφόρων, μαζί με τη δι-
οργάνωση εκδρομών, φιλανθρωπικών δράσεων, επιστημο-
νικών ημερίδων, ημερών καριέρας, «ενημερωτικών πάνελ 
με καθηγητές και ανθρώπους της αγοράς»… και πάει λέγο-
ντας! Αποθεώνουν τον ατομικό δρόμο, προπαγανδίζοντας την 
αποστροφή σε κάθε συλλογική διαδικασία και προσπαθούν 
να πείσουν τον φοιτητή και τη φοιτήτρια να κοιτάξουν την πάρ-
τη τους, να πατήσουν επί πτωμάτων για να ξεχωρίσουν, κι ας 
πάει να γκρεμιστεί ο κόσμος όλος. Όσο για τα χάλια που βλέ-
πουν γύρω τους, «για όλα φταίνε αυτοί που θέλουν δημόσια 
πανεπιστήμια, φοιτητικές παροχές και σαχλαμάρες»… Κι άμα 
δεν πιάνει η γαλιφιά, υπάρχει και το άγριο, όπως είχε συμβεί 
κάποτε στο Φυσικό. Μέρα Γενικής Συνέλευσης του φοιτητι-
κού Συλλόγου, τα μέλη μιας τέτοιας «φοιτητικής παράταξης», 
σε συνεργασία με καθηγητές, απείλησαν μέσα σε 
μάθημα τους φοιτητές ότι «όσοι πάνε στη συνέλευ-
ση θα μπουν σε μαύρη λίστα»!

Συλλογική δράση;... Όχι, ευχαριστώ!
Λίγο οι σημειώσεις, λίγο τα ταξιδάκια, λίγο τα πάρ-
τι, λίγο ο τσαμπουκάς, δεν τα πάνε κι άσχημα οι 
«εργολάβοι του φοιτητικού κινήματος», που έχουν 
κάνει επάγγελμα το αλισβερίσι με συγκεκριμένους 
καθηγητές ή διοικητικούς υπαλλήλους του πανε-
πιστημίου. Από την άλλη μεριά, ένα σωρό μηχα-
νισμοί του συστήματος, με τα ΜΜΕ να σέρνουν το 
χορό, προβάλλουν στο μυαλό των νέων ανθρώ-
πων, ιδιαίτερα των κοριτσιών, εκθαμβωτικά σενά-
ρια για τη μελλοντική ζωή τους, που τα πλασάρουν 

για πιθανά και πραγματοποιήσιμα. Αλήθεια, τι ονειρεύεται η 
φοιτητική νεολαία, την ώρα που ιδροκοπά στα τηλεφωνικά 
κέντρα ή καθαρίζει τραπέζια και σερβίρει πελάτες σε καφε-
τέριες και μπαρ;… Είναι γεγονός: σήμερα, η πλειονότητα των 
νέων παιδιών δεν έχει την οικονομική άνεση για «ξένοια-
στες» σπουδές. Για να «βγει» η σχολή πρέπει να «βγει» και 
το μεροκάματο, αν οι γονείς δεν έχουν, ή το χαρτζιλίκι, στην 
περίπτωση που η οικογένεια καταφέρνει –με χίλια ζόρια– να 
καλύψει τα βασικά έξοδα του φοιτητή. Εκεί, λοιπόν, πάνω 
στο μεροδούλι, έρχονται και τα όνειρα, ενορχηστρωμένα από 
το μαγικό ραβδάκι της σύγχρονης νεραϊδονονάς των Media 
(και όχι μόνο), για να γεμίσουν το δύστυχο κεφάλι με φαντα-
σιώσεις. Διδακτορικά, ερευνητικά προγράμματα, καριέρες, 
λεφτά, αναγνωρισιμότητα, μεγάλη ζωή… Ειδικά για τις φοι-
τήτριες, καμιά φορά το όνειρο ξεστρατίζει κατά τη μεριά της 
παλιάς καλής εξασφάλισης μέσω του ευκατάστατου γαμπρού: 
κάποιος για να τις σώσει!

Εύκολο είναι, όταν είσαι νέος και δεν μπορείς να ζήσεις, ν’ 
αποχτήσεις την αυταπάτη ότι, επικεντρωμένος στο στόχο σου 
και κοιτώντας μόνο τον εαυτό σου, τελικά θα τα καταφέρεις!... 
Συσκευάζεις το ατομικό σου όνειρο μέσα σ’ ένα μικρό-μι-
κρούτσικο μπουκαλάκι, το καπακώνεις και το σφραγίζεις, 
με την ψευδαίσθηση ότι θα διατηρηθεί, ότι θα το κρατήσεις 
ζωντανό για πάντα. Το προστατεύεις ζηλότυπα, μην τυχόν τ’ 
αρπάξει κανένας άλλος, μήπως προλάβει και το κλείσει εκεί-
νος στο δικό του μπουκαλάκι, λες και δεν μπορούν να έχουν 
δύο ή περισσότεροι άνθρωποι το ίδιο όνειρο. Τέτοια όνειρα 
μοιάζουν ακριβά, στην πραγματικότητα όμως είναι φτωχά 
και μίζερα. Οι κάτοχοί τους ξεχνούν ότι το άρωμα, για να έχει 
οσμή κι υπόσταση, πρέπει ν’ ανασάνει. Όσο πιο πολύ μένει 
σφραγισμένο, τόσο ξεθυμαίνει, μέχρι που παύει πια να είναι 
άρωμα ή όνειρο και γίνεται μόνο μια ανάμνηση, ξεθωριασμέ-
νη κι αυτή… 

43

Ρεπορτάζ



Τα όνειρα του καθένα μας λένε πολλά για το ποιοι είμαστε 
ή για το ποιοι θα θέλαμε να είμαστε. Λένε πράγματα για το τι 
επιδιώκουμε στη ζωή μας, αλλά και για το πώς μπορούμε να 
το επιτύχουμε. Όμως τα όνειρα, για να ανθίσουν, χρειάζονται 
το ανάλογο κουκούλι, δηλαδή το κατάλληλο κοινωνικό περι-
βάλλον. Ποιο θα είναι το κουκούλι του μέλλοντος στο οποίο 
θα ζήσει η σημερινή νεολαία;… Προς το παρόν, ζούμε σε μια 
κοινωνία κομμένη και ραμμένη στα μέτρα εκείνων που έχουν 
για θεό τους το αιματοβαμμένο κέρδος, τυλιγμένη με πολλές 
στρώσεις ανταγωνισμού, μοναχικότητας και απαξίας για κάθε 
τι δύσκολο αλλά όμορφο, συλλογικό, άρα και δυναμικό, πρω-
τοπόρο, δηλαδή ανθρώπινο. Τρέμουν, ωστόσο, οι εκμεταλ-
λευτές μας. Φοβούνται το σμίξιμο όλων αυτών των ονείρων, 
και πιο πολύ την κοινή δράση που μπορεί να προκύψει από το 
πλησίασμα αυτό. Γιατί οι ονειροπόλοι αυτή τη διαφορά έχουν 
απ’ τους ονειροπαρμένους: παλεύουν για τα όνειρά τους χω-
ρίς αυταπάτες. Κι ακόμη: ξέρουν ότι τα πάντα μπορούν να αλ-
λάξουν και θα κάνουν τα πάντα για να τα αλλάξουν!

Γι’ αυτό, όταν μας ρωτούν τι αξία μπορεί να έχει σήμερα η 
συλλογική δράση, εμείς λέμε ότι είναι η απάντηση στα όνειρά 
μας. Μέσα στη συλλογικότητα ανθίζουν όνειρα που αφορούν 
πολλούς, όνειρα με άρωμα δυνατό. Ένα τέτοιο άρωμα, όταν 
διαχυθεί στον αέρα δεν χάνεται. Γεννά καινούργια όνειρα, πιο 
όμορφα, πιο χρωματιστά, πιο ελπιδοφόρα, που ανασαίνουν 
μέσα στο κοινωνικό σύνολο –με τις αναπόφευκτες συγκρού-
σεις του, με τους αγώνες, τις αλλαγές και τις ανατροπές του. 
Εκεί διαμορφώνονται, συνειδητοποιούνται και δρουν κι οι άν-
θρωποι της δουλειάς, νεότεροι και μεγαλύτεροι. Αυτοί είναι το 
υποκείμενο και το αντικείμενο της κοινωνίας που θέλουμε να 
οικοδομήσουμε, αυτοί είναι που θα ζήσουν σ’ έναν μελλοντι-
κό κόσμο όπου όλοι θα δουλεύουν κι όλοι θ’ απολαμβάνουν 
τους καρπούς των κόπων τους. 

Μα, χρειάζεται το γυναικείο κίνημα;...
Υπάρχει, βέβαια, ένα κομμάτι της νεολαίας, που δεν του είναι 
άγνωστη η χαρά της συλλογικής δράσης, της καθημερινής 
κοινής προσπάθειας για την επίτευξη άμεσων και μακροπρό-
θεσμων στόχων και οραμάτων. Συμμετέχει, δρα στα πλαίσια 
των φοιτητικών συλλόγων, του νεολαιΐστικου κινήματος, των 
εργατικών σωματείων. 

Σε αυτό συγκαταλέγονται και πολλές φοιτήτριες, που δυνα-
μικά διεκδικούν, οραματίζονται και συλλογικά αγωνίζονται να 
φέρουν πιο γρήγορα τον μελλοντικό φωτεινό και δίκαιο κό-
σμο. Μένουν όμως μακριά από το ριζοσπαστικό γυναικείο κί-
νημα, κάνοντάς μας συχνά την εξής ερώτηση: «γιατί πρέπει να 
υπάρχει ιδιαίτερο κίνημα για τα δικαιώματα των γυναικών;… 
δεν αρκεί να αγωνιζόμαστε μέσα από το σπουδαστικό κίνημα, 
από τα σωματεία και τις επιτροπές εργαζόμενων νέων;…»

Το γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα είναι αναγκαίο γιατί η 
ανισότιμη θέση της γυναίκας από τα λαϊκά στρώματα, σε συν-
δυασμό με τις βιολογικές ιδιαιτερότητές της, την καθιστά πιο 
ευάλωτη, πιο «συντηρητική», πιο επιρρεπή σε αντιδραστικές 
και οπισθοδρομικές (ακόμα και σε εκσυγχρονισμένη μορφή) 
θεωρίες. Κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να ειδωθούν ο 
ρόλος και η δράση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος. 
Στην επιστήμη, συχνά απομονώνεται ένα στοιχείο, ειδικά όταν 
χρειάζεται να μελετηθεί, να κατανοηθεί στις λεπτομέρειές του 
και, κυρίως, στον τρόπο σύνδεσής του με τα υπόλοιπα στοι-
χεία του συνόλου. Αυτή η ιδιαίτερη προσέγγιση δεν το απο-
κόβει, αντίθετα προσφέρει τη δυνατότητα να αποκωδικοποι-
ηθεί η χρησιμότητα και η λειτουργία του, ώστε να αξιοποιηθεί 
πιο αποτελεσματικά ως μέρος του συνόλου. Το ριζοσπαστικό 
γυναικείο κίνημα, ενεργό και δραστήριο κομμάτι του εργατι-
κού-λαϊκού, αυτόν τον στόχο καλείται να εξυπηρετήσει, και 
συνδυασμένα και αυτοτελώς.
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Αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Ομοσπονδίας Γυναικών 
Έλλάδας (ΟΓΈ) συναντήθηκε στις 11 Δεκέμβρη με τους συλ-

λόγους Έκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Έκπαίδευσης «Γ. Σεφέρης», 
«Σωκράτης», «Ρόζα Ιμβριώτη» και της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών 
Ωρομίσθιων Έκπαιδευτικών. Στη συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά 
οι συνθήκες στις οποίες ζουν οι συμβασιούχοι εκπαιδευτικοί και ιδι-
αίτερα οι γυναίκες αναπληρώτριες και ωρομίσθιες στην εκπαίδευση, 
που βιώνουν με τον πλέον σκληρό τρόπο τα αποτελέσματα της εναλ-
λαγής ανάμεσα στην ανεργία και στην ελαστική εργασία, για σχεδόν 
20 χρόνια, διασχίζοντας κάθε χρόνο τη χώρα με μια βαλίτσα στο χέρι.

Συζητήθηκαν αναλυτικά οι επιπτώσεις που έχουν οι συνθήκες 
αυτές στην ίδια τη ζωή των συμβασιούχων γυναικών εκπαιδευτι-
κών, που λόγω συνθηκών δυσκολεύονται να κάνουν οικογένεια, να 
αποκτήσουν παιδιά και να τα μεγαλώσουν μέσα σε συνεχή αβεβαι-
ότητα, συνεχή μετακίνηση, απίστευτες οικονομικές δυσκολίες και 
φυσικά σηκώνοντας τις περισσότερες φορές μόνες το βάρος, γιατί 
ο σύζυγος αναγκάζεται να μένει στον τόπο διαμονής ή να εργάζεται 
κάπου αλλού.

Συζητήθηκαν οι συνθήκες που αποτρέπουν τη νέα γυναίκα ανα-
πληρώτρια ή ωρομίσθια να αποφασίσει να γίνει μητέρα. Τι σημαί-
νει να έχει μόνο 15 μέρες αναρρωτική άδεια σ’ όλη τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης. Σε τι διλήμματα μπαίνει σε περίπτωση ασθένειας ή 
επαπειλούμενης εγκυμοσύνης, όταν αναγκάζεται να επιλέξει ανά-
μεσα στην εργασία και στη μητρότητα, όταν απολύεται ή εξαναγκά-
ζεται σε άδεια άνευ αποδοχών. Αλλά και τι αντιμετωπίζει όταν είναι 
υποχρεωμένη να επιστρέψει στη δουλειά άρον άρον 2 μήνες μετά 
τον τοκετό. Και στη συνέχεια ο νέος Γολγοθάς που ξεκινάει για εκεί-
νην περιφερόμενη σε κάθε γωνιά της Έλλάδας μαζί με τα παιδιά της.

Στη συνάντηση, μετά την πλούσια συζήτηση που ακολούθησε, 
αποφασίστηκε η ανάπτυξη κοινής δράσης, με αφετηρία του κοινού 
αγώνα τις διεκδικήσεις για μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες 
τις εργαζόμενες με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 
καθώς και ολόπλευρη κοινωνική προστασία της μητρότητας. Μέσα 
από την πολύμορφη δράση επιδιώκουμε να φτάσει το αγωνιστικό 
μήνυμα στις εκπαιδευτικούς μόνιμες, αναπληρώτριες και ωρομίσθι-
ες καθώς και στις νέες μητέρες.

H ΟΓΈ δεν μπορούσε να λείπει από τις πρόσφατες δυναμικές κι-
νητοποιήσεις των εκπαιδευτικών ενάντια στη ψήφιση από τη 

κυβέρνηση του νέου συστήματος διορισμών και προσλήψεων, που 
προαναγγέλλει απολύσεις χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών. 

Η ΟΓΈ συμπαραστάθηκε ενεργά και με την παρουσία της στις κι-
νητοποιήσεις των εκπαιδευτικών. Στις 17 Γενάρη στα Προπύλαια η 
πρόεδρος Χριστίνα Σκαλούμπακα με την ομιλία της χαιρέτισε στην 
απεργιακή τους συγκέντρωση, καταγγέλλοντας συγχρόνως την 
άγρια καταστολή που είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες και 
επισημαίνοντας τις ευθύνες της κυβέρνησης, που παράταξε απέναντί 
στους αγωνιζόμενους εκπαιδευτικούς τις κλούβες και τα ΜΑΤ. Μνη-
μόνευσε στην ομιλία της τις νέες αναπληρώτριες  εκπαιδευτικούς 
και τα μεγάλα προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά προβλήμα-

τα που οξύνονται ακόμα περισσότερο με τις ευέλικτες εργασιακές 
σχέσεις.

Καταλήγοντας είπε: “Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ κρατάει 30.000 
αναπληρωτές εκπαιδευτικούς σε καθεστώς ομηρίας  παίζοντας 
βρώμικα παιχνίδια στη πλάτη όλων αυτών των εργαζομένων. Υλο-
ποιώντας τις κατευθύνσεις της ΈΈ και αυτή, όπως και οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις,  προωθούν την ελαστική εργασία, τη δουλειά 
χωρίς δικαιώματα.(...) Χαιρετίζουμε το δίκαιο αγώνα σας και ενεργά 
στεκόμαστε δίπλα σας.  Η μόνιμη και σταθερή εργασία, η μονιμο-
ποίηση όλων των συμβασιούχων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
αποτελεί και δικό μας πάγιο αίτημα. Έίναι απαραίτητη προϋπόθε-
ση για ένα σχολείο που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες για τη 
μόρφωση των παιδιών μας.” 

Κοινή δράση ΟΓΕ και Εκπαιδευτικών
• για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
• για ολόπλευρη κοινωνική προστασία της μητρότητας
• για ένα σχολείο που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες για τη μόρφωση των παιδιών μας
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Η Ομάδα Γυναικών Ν. Μάκρης – Μαραθώνα πρωτοστά-
τησε με τη δυναμική συμμετοχή της στο δίκαιο αγώνα 

των κατοίκων του Μαραθώνα για την άμεση παύση εργασιών 
και κατάργηση του έργου ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ Γραμματικού. Με την 
ανακοίνωση της κάλεσε τις γυναίκες της περιοχής να ξεση-
κωθούν και να συμπαραταχθούν σ’ αυτόν τον αγώνα συμμε-
τέχοντας στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, που διοργάνωσε το 
Εργατικό Κέντρο Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής. Είναι ένας 
δύσκολος αγώνας, γιατί μια ολοκληρωμένη λύση υπέρ των 
κατοίκων της περιοχής έρχεται σε σύγκρουση με μεγάλα 
επιχειρηματικά συμφέροντα και γι’ αυτό απορρίπτεται από 
κυβέρνηση και Περιφέρεια. Όμως, είναι ο μόνος δρόμος και 
για την αποκατάσταση των πληγών από τις χωματερές και για 
φιλολαϊκή διαχείριση των απορριμμάτων, που αποτελεί ζωτι-
κή ανάγκη των λαϊκών οικογενειών και οι γυναίκες της ΟΓΕ 
είμαστε αποφασισμένες να τον ακολουθήσουμε μαχητικά.

Με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου - Ανα-
τολικής Αττικής στις 7 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε στη Νέα 
Μάκρη σύσκεψη με σωματεία, φορείς, πολιτιστικούς συλλό-
γους για το επόμενο βήμα του σχεδιασμού για τον αγώνα ενά-
ντια στην λειτουργία του ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ Γραμματικού, καθώς και 
το κλείσιμο της Φυλής. Αποφασίστηκε σε συνεννόηση με τους 
φορείς και τα σωματεία της Φυλής να βγει κοινό ψήφισμα 
και να το καταθέσουμε στο αρμόδιο Υπουργείο. Ταυτόχρονα 
να ενημερώσουμε και να μαζικοποιήσουμε τον αγώνα μας 
ενάντια στο έγκλημα που κυβέρνηση, τοπική διοίκηση και ΕΕ 
προωθούν για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. 

Σ’ αυτόν τον αγώνα συμμετείχαν οι γυναίκες των ομάδων 
της ΟΓΕ σε Ν.Μάκρη - Μαραθώνα και Αρτέμιδα-Σπάτα και 
δήλωσαν ότι θα συμμετέχουν δυναμικά με όλες τους τις δυ-
νάμεις μέχρι την παύση της λειτουργίας της χωματερής στο 
Γραμματικό και την Φυλή.

 Η υγεία των παιδιών
και των οικογενειών μας δεν παζαρεύεται!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
4   Να σταματήσει η λειτουργίας του «ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ» Γραμμα-

τικού και όποια κατασκευαστική εργασία.

4   Να κλείσει η χωματερή της Φυλής.

4   Να δημιουργηθεί ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης 
απορριμμάτων.

4   Η αποκομιδή, η ανακύκλωση και η διαχείριση των απορ-
ριμμάτων να μη βρίσκεται στα χέρια ιδιωτών που θα 
πλουτίζουν καταστρέφοντας την υγεία και το μέλλον των 
παιδιών μας.

Άμεση παύση εργασιών και κατάργηση
του έργου ΧΥΤΑ - ΧΥΤΥ Γραμματικού
Να κλείσει η χωματερή της Φυλής
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Τ ο Εργατικό Κέντρο Λαυρίου – Ανατολικής Αττικής και οι Ομάδες Μεσογείων της ΟΓΕ 
πραγματοποίησαν χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά και τις οικογένειες των πυ-

ρόπληκτων από τη φονική πυρκαγιά του περασμένου καλοκαιριού, στις 23/12/2018 στην Ε΄ 
κατασκήνωση του Δήμου Μαραθώνα, εκεί που ζουν οι πυρόπληκτοι.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Προεδρείου της ΟΓΕ, που μαζί με τις γυ-
ναίκες των συλλόγων της περιοχής συνέβαλλαν στην οργάνωση και επιτυχία της. Η εκδήλωση 
ξεκίνησε από το πρωί με τη παιδική γιορτή, που σκόρπισε χαρά, ενθουσιασμό, διασκέδαση στα 
μικρά παιδιά, και συνεχίστηκε με μικρούς και μεγάλους με καλό φαγητό, μπόλικο κρασί, κέφι 
και χορό μέχρι αργά το απόγευμα.

Έξι μήνες μετά τη φονική πυρκαγιά, κυβέρνηση και τοπική διοίκηση, αδιαφορούν και εμπαί-
ζουν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν στις κατασκηνώσεις με ότι αυτό 
συνεπάγεται. Στήριγμα πραγματικό, αγωνιστικό, διεκδικητικό για την αντιμετώπιση όλων των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις οικογένειες είναι η αλληλεγγύη εργατικών 
σωματείων, διαφόρων φορέων και ομοσπονδιών, όπως η ΟΓΕ. Αυτό το γνωρίζουν οι πυρόπλη-
κτοι και το έδειξαν και με τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση.

Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση 
για τις οικογένειες των πυροπλήκτων
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