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της Σύνταξης

Καλή ανάγνωση!

Αγαπητή αναγνώστρια, 

Εν μέσω προεκλογικής περιόδου οι γυναίκες είχαμε την «τιμητική» μας! 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τη ψήφιση νομοσχεδίου για τη «προώθηση της ουσιαστικής ισότητας 
των φύλων ...» προσπάθησε να φιλοτεχνήσει το «προοδευτικό προφίλ» της και να ανακυκλώσει 
τις γνωστές «συνταγές» της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί «ίσης μεταχείρισης» και «ίσων ευκαι-
ριών». Συνταγές βέβαια που ακολουθούν και όλα τα κόμματα, καθώς και οι περιφερειακοί και 
δημοτικοί συνδυασμοί που κινούνται στις ίδιες ευρωενωσιακές ράγες, με στόχο να εγκλωβίσουν 
τις γυναίκες στο όνομα της «ισότητας» προωθώντας την πολιτική που εξυπηρετεί την κερδοφορία 
των επιχειρηματικών κολοσσών, 

 Οι εορταστικές φιέστες για την επέτειο του ΝΑΤΟ, του αιματοβαμμένου ιμπεριαλιστικού μηχανι-
σμού που οργανώθηκαν στις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τις μεγάλες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις με 
τη Ρωσία, την Κίνα, το Ιράν, καθώς και την ανάπτυξη ενός τεράστιου στρατιωτικού μηχανισμού 
από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα και τη Βουλγαρία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ως «εξα-
γωγέας» των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών σχεδίων στην περιοχή των Βαλκανίων αναλαμβάνει τη μία 
βρώμικη δουλειά μετά την άλλη (βλέπε Κόσοβο- Σερβία, Κυπριακό, Τουρκία κ.α.). 

Οι «δουλειές» βέβαια στο εξωτερικό δεν την εμποδίζουν να παίρνει διάφορες πρωτοβουλίες για 
να «ξεπλύνει» τα ιμπεριαλιστικά σχέδια (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ , ΕΕ) και στο εσωτερικό σε αγαστή συνεργα-
σία με την αμερικάνικη πρεσβεία, προγραμματίζοντας εκδηλώσεις στα Μουσικά Σχολεία της χώ-
ρας με συμμετοχή στρατιωτικής μπάντας του αμερικανικού στρατού και του ΝΑΤΟ, στοχεύοντας 
κατευθείαν στη συνείδηση των παιδιών μας. Τη ίδια στιγμή έφερνε «εν κρυπτώ» το νομοσχέδιο 
για την Παιδεία προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή τη Μεγάλη Εβδομάδα, αγνοώντας μαθη-
τές, φοιτητές, καθηγητές, γονείς, για να ικανοποιήσει τα αιτήματα των επιχειρηματικών ομίλων 
προκειμένου να αλώσουν την Ανώτατη Εκπαίδευση και χτυπώντας τα δικαιώματα στη μόρφωση 
και τη δουλειά. 

Σε αυτό το το τοπίο οι γυναίκες της ΟΓΕ δώσαμε το αγωνιστικό μας στίγμα! Στην Μαραθώνια 
Πορεία Ειρήνης διαδηλώσαμε ότι οι μακελλάρηδες των λαών είναι ανεπιθύμητοι και μαζικά δια-
δηλώσαμε στις απεργιακές συγκεντρώσεις για την Εργατική Πρωτομαγιά, παίρνοντας τη σκυτάλη 
από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που αναπτύχθηκαν από τους Συλλόγους και τις Ομάδες μας σ’ 
ολόκληρη τη χώρα μπροστά στην 8η Μάρτη. Μια πλούσια δράση, που ανέδειξε τη δική μας αντί-
ληψη για την ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στη μόρφωση, την εργασία, στην κοινωνική ζωή.

Αγαπητή αναγνώστρια, 

Μπορεί να είναι λίγες οι σελίδες αυτού του τεύχους, αλλά νομίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα ενδια-
φέρον το περιεχόμενο τους. Η μελέτη τους είναι όπλο στα χέρια των γυναικών του μόχθου για 
να αποκτήσουν κριτήριο στάσης απέναντι στην πολιτική που τσακίζει τα δικαιώματά τους. Για 
να αναγνωρίζουν τον πραγματικό τους αντίπαλο, τους μηχανισμούς του και τους πολιτικούς του 
υπηρέτες. Για να οργανώσουν τελικά την πάλη τους απέναντι σ΄αυτόν τον αντιπαλο, τους επιχει-
ρηματικούς ομίλους και την εξουσία τους.
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ, μια ιστορική αναδρομή στους αγώνες που την καθιέρωσαν

Τ ο 1884, στο Συνέδριό της η Αμε-
ρικανική Ομοσπονδία Εργασίας 
αποφάσισε ότι η 1η Μάη του 

1886 θα είναι ημέρα ενός εκτεταμένου 
απεργιακού αγώνα των εργατών, με 
σκοπό την καθιέρωση του Οχτάωρου. 

Η 1η Μάη 1886 στο Σικάγο των ΗΠΑ 
ήταν μέρα απεργίας. Τη μέρα αυτή 
νέκρωσαν τα πάντα στην πόλη (ερ-
γοστάσια, φορτηγά, τρένα, αποθήκες, 
οικοδομές), οι εργαζόμενοι κήρυξαν 
απεργία και συγκεντρώθηκαν για να δι-
εκδικήσουν τα τρία οχτάωρα: «8 ώρες 
για δουλειά, 8 ώρες για ανάπαυση και 
μόρφωση, 8 ώρες για ύπνο». Στην πλα-
τεία Χαϊμάρκετ την ώρα που ο απεργός 
Αύγουστος Σπάις μιλούσε στους απερ-
γούς, η αστυνομία απαιτεί από το πλή-
θος να διαλυθεί και ξαφνικά συμβαίνει 
ένα στημένο σε βάρος των απεργών 
περιστατικό: εκρήγνυται μια βόμβα. Η 
Αστυνομία επιτίθεται με όπλα και πυ-
ροβολώντας βάφει με αίμα το χώρο της 
συγκέντρωσης. 

Οι εφημερίδες της εποχής, καλά «δα-
σκαλεμένες» εκδίδονται την επόμενη 
μέρα με τίτλους όπως «Αίμα Τώρα», 
«Πρώτα κρεμάστε τους και μετά δικά-

στε τους». Την απάντησή τους τη δίνουν 
οι εργαζόμενοι μέσα από την απολο-
γία του Αύγουστου Σπάις στη δίκη που 
ακολούθησε: «Αν σας περνάει η ιδέα 
στα σοβαρά πως με τις κρεμάλες σας 
μπορείτε να σταματήσετε τον αγώνα 
εκατομμυρίων εργατών που αν και γο-
νατισμένοι από την καταπίεση εξεγείρο-
νται, είστε, μα την αλήθεια, φτωχοί τω 
πνεύματι.  Να περιμένετε το τέλος. Αν 
δεν το περιμένετε, εγώ σας το αναγγέλ-

λω.  Γύρω σας, δίπλα σας, πάνω σας, 
απ’ όλες τις μεριές θεριεύει μια φω-
τιά. Μπορείτε να την αγνοείτε αλλά δεν 
μπορείτε να την αποφύγετε.  Θα ‘ρθει 
μια εποχή που η σιωπή μας στον τάφο 
θα είναι πιο ισχυρή από τις φωνές που 
στραγγαλίζετε σήμερα».

Παρά την εκτέλεση του Σπάις και τρι-
ών συγκατηγορουμένων του, οι εργά-
τες και οι εργάτριες με τον αγώνα τους 
κατέκτησαν το δικαίωμα στο 8ωρο απο-
δεικνύοντας ότι οι αγώνες και οι θυσίες 
δεν πάνε ποτέ χαμένοι.

Έτσι η 1η Μάη του 1886 αποφασί-
στηκε να καθιερωθεί ως η Εργατική 
Πρωτομαγιά προκειμένου να τιμηθεί η 
μνήμη των θυμάτων της αιματηρής κα-
ταστολής των εργατών του Σικάγο. 

Πράγματι το 1890 η Δεύτερη Διεθνής 
κηρύττει την 1η Μάη Παγκόσμια ημέρα 
των εργατών.

1η Μάη 1891 - Φουρμί της Βόρειας 
Γαλλίας: ανάμεσα στους υφαντουργούς 
που αιματοκυλίστηκαν πρωταγωνι-
στούν νέες κοπέλες και παιδιά. Ανά-
μεσά τους και η Μαρί Μπολντό, που 
βάδιζε επικεφαλής της πορείας και οι 
σφαίρες τη βρήκαν στο πρόσωπο.

1η Μάη, η Εργατική Πρωτομαγιά, είναι μέρα-απεργία που αφιερώνεται στους αγώνες των 
εργαζομένων σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, στους αγώνες που έκαναν, κάνουν και θα κάνουν αυτοί 
που παράγουν κάθε κοινωνικό πλούτο, αυτοί που αλλάζουν με τα χέρια, το μυαλό και τον αγώνα τους 
τον κόσμο, αυτοί που διεκδικούν έναν καλύτερο κόσμο για αυτούς και τις μελλοντικές γενιές.

Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά βρίσκει τη γυναίκα της λαϊκής οικογένειας σε ακόμα πιο δεινή θέση. 
Η επίθεση, που δεχθήκαμε σε όλα τα εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα τα χρόνια 
των μνημονίων από ΕΕ και κυβερνήσεις συνεχίζεται και είναι ολομέτωπη και ασίγαστη. 

Για όλες εμάς, τις γυναίκες της ΟΓΕ, η Πρωτομαγιά είναι μέρα των Εργατών και των Εργατριών! Είναι μέρα 
αγωνιστικής διεκδίκησης για τη ζωή που μας αξίζει, για μια ζωή που στο επίκεντρο της οικονομίας και της 
κοινωνίας θα είναι οι σύγχρονες ανάγκες μας κι όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων...

Δεν ανοίγουμε σήμερα / δε δουλεύουμε / γιορτή έχουμε
Ξόδι έχουμε / κόκκινα πουκάμισα / κόκκινα γαρύφαλλα.

Μην τους φοβάσαι / στο φόβο σου ποντάρουν / το κόκαλο είναι άσπρο
 Η πόρτα μαύρη / μαζί με τη γροθιά σου / σφίγγεται ο ήλιος

ΣυντρΟφικά τράΓΟυδιά, Γιάννης ΡιΤςος

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2019
1η Μάη
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Ένας σεμνός φόρος τιμής σε εκείνες τις εργάτριες και τους αγώνες τους είναι το μικρο αφιέρωμα που ακολουθεί...

Οι εργαζόμενες γυναίκες βάζουν τη δική τους σφραγίδα στο Μάη του ‘36

ςτα γεγονότα του Μάη του ’36 οι εργάτριες βάζουν κι αυ-
τές τη σφραγίδα τους. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
συμμετοχής τους σε αυτόν τον αγώνα ήταν η αποφασι-

στικότητα, η αυτοθυσία και το μαχητικό πείσμα των εργαζόμε-
νων γυναικών, που έφτανε και στην ανοιχτή σύγκρουση με 
τους εργοδότες και την αστυνομία. 

Παρ’ όλη όμως τη δυσμενή θέση της εργάτριας και στο 
χώρο δουλειάς, αλλά και στη κοινωνία, στα μεγάλα γεγονό-
τα του Μάη 1936, ξεπέρασαν φόβους και προκαταλήψεις και 
αναδείχτηκαν πρωτοπόρες αγωνίστριες, εκατοντάδες ερ-
γάτριες, απλές γυναίκες του λαού, αλλά και μικρές κοπέλες, 
γράφοντας λαμπρές σελίδες στην ιστορία της ταξικής πάλης 
στη χώρα μας. 

Τη Τετάρτη, 6 Μαΐου 1936, σαράντα χιλιάδες καπνεργάτες, 
βρίσκονταν στην 8η μέρα της απεργίας και βγήκαν στο δρό-
μο, ενώ το κράτος απειλούσε με την κήρυξη στρατιωτικού 
νόμου. Πραγματοποίησε συλλήψεις και απειλούσε με εξορί-
ες. Η ανταπόκριση από τους άλλους κλάδους ήταν μεγάλη, οι 
τσαγκαράδες και οι έμποροι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και οι 
υφάντρες της Θεσσαλονίκης βγήκαν σε απεργία. Στη Δράμα 

Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα

ς τις 2 Μαΐου 1893 περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώ-
θηκαν στην Αθήνα και διαδήλωσαν, ζητώντας την κα-
θιέρωση της οκτάωρης ημερήσιας εργασίας. Ήταν η 

Πρώτη «Εργατική Πρωτομαγιά» στην Ελλάδα, με αιτήματα την 
καθιέρωση του 8ώρου, την καθιέρωση της Κυριακής αργίας 
και την κρατική ασφάλιση για τα θύματα των εργατικών ατυ-
χημάτων λήγει με 10 συλλήψεις διαδηλωτών. 

Η εργατική Πρωτομαγιά ξαναγιορτάστηκε στην Ελλάδα μετά 
από 17 χρόνια, το 1911. Η εργατική οργάνωση της Θεσσαλο-
νίκης Φεντερασιόν1 οργανώνει διαδήλωση για τα δικαιώματα 
των εργατών και οι αστυνομικές δυνάμεις επεμβαίνουν και 
συλλαμβάνουν τους πρωτεργάτες της κινητοποίησης. Την ίδια 
χρονιά στην Αθήνα με το σύνθημα «τρία 8ωρα» οργανώνεται 
κινητοποίηση. Ωστόσο η Αστυνομία προσάγει στα γραφεία της 
τους επικεφαλής Γιαννιό, Αποστολίδη και Παπαγιάννη με τη 
δικαιολογία ότι «δεν είχαν άδειαν».

Το 1924 η εργατική Πρωτομαγιά βάφεται με αίμα. Οι εργά-
τες ακυρώνουν στην πράξη την απόφαση της κυβέρνησης 
Παπαναστασίου για απαγόρευση και συγκεντρώνονται στην 
πλατεία Κοτζιά. Στη συγκέντρωση επιτίθενται και τη διαλύουν 
ίλες ιππικού και λόχοι πεζικού με αποτέλεσμα να πέσει νε-
κρός ο 24χρονος Σωτήρης Παρασκευαΐδης μέλος της ΟΚΝΕ. 
Δεκάδες είναι οι τραυματίες και ακόμα περισσότεροι οι συλ-
ληφθέντες.

Το 1936 η Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργάτες της Θεσσαλο-
νίκης σε απεργία διαρκείας με κύριο αίτημα την αύξηση των 
ημερομισθίων. Η απεργία επεκτείνεται ταχύτατα σε ολόκληρη 
τη χώρα. 

Τετάρτη 29 Απρίλη 1936. Δώδεκα χιλιάδες καπνεργάτες της 
Θεσσαλονίκης -εκ των οποίων περίπου το 70% γυναίκες- αυτή 
τη μέρα δεν πιάνουν δουλειά, αλλά κατεβαίνουν σε απεργία.

Σ’ εκείνη την ιστορική Πρωτομαγιά του 1936 και στους αγώ-
νες που προηγήθηκαν, αλλά και στους αγώνες που ακολού-
θησαν ήταν σημαντική η συμβολή των εργαζόμενων γυναι-
κών με πρωτοφανή συμμετοχή και μαχητικότητα.

1.  Η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία Θεσσαλονίκης(1909-1918), γνωστή με το όνομα Φεντερασιόν, κατέχει σημαντική 
θέση στην ιστορία του ελληνικού εργατικού και σοσιαλιστικού κινήματος. Είναι η κυριότερη, η μαζικότερη σοσιαλιστική 
οργάνωση που πήρε μέρος στην ίδρυση του κόμματος της εργατικής τάξης, του ΣΕΚΕ(αργότερα ΚΚΕ).

Καπνεργάτριες απεργοί της Θεσσαλονίκης την ώρα που περι-
φρουρούν την απεργία τους. (Απόκομμα από εφημ. Ριζοσπάστης)

1η Μάη



κηρύχθηκε γενική απεργία αλληλεγγύης.
«Σε μιαν άλλη άκρη, όξω από το υφαντουργείο του Τσίτση, 

οι υφαντουργίνες μάχονται εναντίον της χωροφυλακής που 
κάνει επίθεση, για να μπάσει με τη βία μέσα απεργοσπάστες. 
Κοριτσάκια 12 και 14 χρονώ είν’ οι αμυνόμενες. Ο επικεφαλής 
της αστυνομικής δύναμης ενωματάρχης γελά σατανικά κα-
θώς τα βλέπει, διατάσσει “εμπρός”!

Στην πρώτη σύγκρουση, οι χωροφύλακες νομίζουνε πως 
είναι παιχνίδι και δε νοιάζονται τόσο να φυλαχτούνε όσο πως 
να κάνουνε αισχρές χειρονομίες στα κορίτσια... Οι έφιπποι κα-
τεβήκανε από τ’ άλογα, ριχτήκανε μέσα στις πυκνές ομάδες 
των κοριτσιών κι αρχίσανε να χαϊδεύουνε τα στήθια τους, τα 
πόδια τους, τη μέση τους, κάνοντας τάχα πως προσπαθούνε 
να τις... συλλάβουνε.

Μα οι μικρές υφαντουργίνες δεν ήρθανε να παίξουνε μπρο-
στά σ’ αυτό το εργοστάσιο που τους είχε στραγγίξει τα νιάτα. 
Αισθάνονται να κινούνται σαν πολεμιστές. Οι πέτρες ήτανε το 
μόνο τους όπλο. Και σαν τελειώσανε κι αυτές, ριχτήκανε με τα 
χέρια, με τα νύχια, με τα δόντια. Σ’ αυτή τη σύγκρουση έσπασε 

και το πρώτο σπαθί της έφιππης αστυνομίας. Μια εργάτισσα τ’ 
άρπαξε από το χέρι του χωροφύλακα τη στιγμή που κατέβαινε 
μ’ ορμή στο κεφάλι μια άλλης, που πολεμούσε να ξεφύγει από 
τα χέρια ενός υπαξιωματικού.

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

Η αστυνομία προσπαθεί να πάρει την τραυματισμένη εργά-
τισσα Μαρία Σιμοπούλου, που έχει πέσει κάτω αιμόφυρτη, και 
την τσαλαπατούνε άλογα και συμπλεκόμενοι. Γύρω από την 
τραυματισμένη γίνεται μάχη αληθινή. Και τελικά η αστυνομία 
υποχώρησε μπροστά στην ορμή των απεργών. Ανασυντάχθη-
κε κι ετοιμάζεται για δεύτερη επίθεση. 

Μα η πρώτη νίκη είναι των απεργών. Κι αυτό μεγαλώνει 
τη μαχητικότητα, διπλασιάζει το θάρρος και διώχνει κάθε ιδέα 
κινδύνου» 2.

Αναστασία Καρανικόλα, η πρώτη γυναίκα νεκρή στα γεγονότα του Μάη ‘36

η βία του κράτους και της εργο-
δοσίας εκφράστηκε με τον πιο 
βάναυσο τρόπο απέναντι στις 

εργάτριες, είτε προσπαθώντας να τις αξι-
οποιήσουν ως απεργοσπαστικό μηχανι-
σμό με εκβιασμούς για απολύσεις, είτε 
με συλλήψεις, επιθέσεις της χωροφυλα-
κής, δολοφονίες. 

Ένα από τα παραδείγματα γυναικών 
στον αγώνα του Μάη, που έδωσαν και 
την ίδια τους τη ζωή, είναι η Αναστασία 
Καρανικόλα, 23 χρόνων, η πρώτη νεκρή 
γυναίκα των γεγονότων του Μάη, που 
δολοφονήθηκε στις 9 του μήνα, λίγο μετά 
τη δολοφονία του Τάσου Τούση. Η Ανα-
στασία ήταν καπνεργάτρια απ’ τη Θεσ-
σαλονίκη. Η πρωτοπόρα και ακούραστη 
δράση της αποτελούσε παράδειγμα και 
ήταν καταξιωμένη στη συνείδηση των 
καπνεργατών και γενικότερα των εργα-
ζόμενων της Θεσσαλονίκης. Το κύρος 
της ήταν μεγάλο και ασκούσε μεγάλη 
επιρροή στις νέες εργάτριες.

Από τις 4 του Μάη συνέβαλε στην ενί-
σχυση της απεργίας των υφαντουργίνων. 

Στις 8 Μάη η αστυνομία επιτίθεται στους 

απεργούς και η κυβέρνηση Μεταξά δια-
τάζει το στρατό να πυροβολήσει κατά των 
απεργών. Οι φαντάροι δεν υπακούουν 
και περνάνε με το μέρος των απεργών. 

Στις 9 Μάη η καθολική απεργία στη 
Θεσσαλονίκη βάφεται με αίμα: 12 διαδη-
λωτές δολοφονούνται και 300 τραυματί-
ζονται. Μεταξύ των νεκρών και ο αυτο-
κινητιστής Τάσος Τούσης, για τον οποίο 
ο Γιάννης Ρίτσος γράφει το ποίημά του 
«Επιτάφιος». 

Η Αναστασία, μαζί με την Ισραηλίτισσα 
Ρετζίνα, πρωτοστάτησαν στην αποφασι-
στική αντιμετώπιση της έφιππης χωρο-
φυλακής στην Κολόμβου. Ενώ βάδιζε 

επικεφαλής ομάδας απεργών προς το 
διοικητήριο, για να ενωθεί με τον κύριο 
όγκο των διαδηλωτών, δέχτηκε απα-
νωτούς πυροβολισμούς στο κεφάλι από 
χαφιέδες που βρίσκονταν κρυμμένοι στο 
ξενοδοχείο «Ήλιος», με αποτέλεσμα να 
πέσει αμέσως νεκρή.

Από τους πυροβολισμούς των χωρο-
φυλάκων τραυματίστηκαν επίσης σοβα-
ρά οι καπνεργάτριες Χατζηκωνσταντίνου 
και Ρικέτα Χάνες, ενώ στους νεκρούς του 
Μάη αναφέρονται και η Λαουτζίδη ή Λα-
ουματζίδη Άννα, η Χαραλαμπίδου Άννα, 
καθώς και μια δεκαεξάχρονη καπνεργά-
τρια αγνώστων στοιχείων.... 

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

Οι θυσίες τους δεν πήγαν χαμένες. Αποτελούν την πυξίδα για το σύγχρονο και «αθόρυβο» ηρωισμό 
των πρωτοπόρων γυναικών σήμερα, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές στις πόλεις και την 
ύπαιθρο, στα πανεπιστήμια. Ηρωισμός στο σήμερα είναι της εργαζόμενης μητέρας που πάει στη 
δουλειά, συμμετέχει στο σωματείο, οργανώνει την απεργία, παρά τους εκβιασμούς της εργοδοσίας. 
Δίνει καθημερινές μάχες για το μέλλον το δικό της και των παιδιών της.

1η Μάη
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 Υποκριτικές διακηρύξεις
για τα δικαιώματα των γυναικών
Ένας δήθεν προοδευτικός μανδύας για να κρυφτεί η ένταση της εκμετάλλευσης 

που επιχειρεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

H Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδα, από την ίδρυση της, παλεύει 
για να καταργηθούν οι κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος της 

εργαζόμενης και άνεργης γυναίκας, σε κάθε πλευρά της οικονο-
μικής, κοινωνικής και οικογενειακής της ζωής. Παλεύει για ισό-
τιμα δικαιώματα γυναικών και ανδρών στην εργασία, στη μόρ-
φωση, στην κοινωνική ζωή και δράση. 

Οι όποιες θετικές ρυθμίσεις στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά, στα 
κοινωνικά δικαιώματα των γυναικών δε χαρίστηκαν από καμιά 
κυβέρνηση. Ήταν το αποτέλεσμα των αγώνων του ριζοσπαστικού 
γυναικείου κινήματος, του εργατικού λαϊκού κινήματος. 

Σήμερα κάποια από αυτά τα θετικά μέτρα μένουν στα χαρτιά, 
όπως προστασία της εγκύου από απόλυση. Άλλα έχουν καταρ-
γηθεί στο όνομα της “ισότητας των φύλων” ή της λεγόμενης μη 
διάκρισης. Τέτοιο μέτρο ήταν για παράδειγμα η κατάργηση της 
πενταετούς διαφοράς στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών 
και γυναικών. Οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου έχουμε πι-
κρή πείρα! 

Το περασμένο Μάρτη ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, που περιλαμβάνει ανάμεσα στα άλλα 30 άρ-
θρα για την «προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων και 
καταπολέμηση της έμφυλης βίας». Είναι μια από τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες που αξιοποιείται για να φιλοτεχνήσει το «κοινω-
νικό προφίλ» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ιδιαίτερα μπροστά στην 
προεκλογική περίοδο.

Μια κριτική ματιά στα άρθρα και το ουσιαστικό του περιεχόμενο...

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗ-
ΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ»
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«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ»

οι γνωστές «συνταγές» της ΕΕ «σερβίρονται»
με «προοδευτικό» περιτύλιγμα από την κυβέρνηση 

Α φετηρία για την τοποθέτηση και την κριτική μας στο νόμο 
είναι η δική μας αντίληψη για την ισότιμη συμμετοχή της 
γυναίκας στην εργασία, στην κοινωνική ζωή, για τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν 
πραγματικά την ολόπλευρη κοινωνική ανάπτυξη της γυναί-
κας, την ισοτιμία και τη χειραφέτησή της. Η ουσιαστική ισότητα 
προϋποθέτει την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών 
αναγκών των γυναικών στο σύνολό τους, σε κάθε πλευρά της 
ζωής τους. 

Αντί όμως για σύγχρονα δικαιώματα στη σταθερή εργασία, 
με σταθερό ωράριο εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς, 
αντί για μέτρα ουσιαστικής προστασίας της μητρότητας, του 
γυναικείου οργανισμού στο χώρο εργασίας, στο νομοσχέδιο 
αναφέρονται οι γνωστές συνταγές της ΕΕ περί «ίσης μεταχεί-
ρισης» και «ίσων ευκαιριών». Πρόκειται για την πολιτική που 
κατακερματίζει την κοινωνική ζωή της γυναίκας, φέρνοντας 

σε αντιπαράθεση το δικαίωμά της στην εργασία με την κοινω-
νική ανάγκη προστασίας της μητρότητας, της οικογένειας. Αυ-
τές οι πολιτικές πρακτικές παρουσιάζουν ως ζήτημα ατομικής 
ευθύνης και ικανότητας της γυναίκας την “επιλογή” ανάμεσα 
στην “επαγγελματική ανέλιξη” και στη δημιουργία οικογένειας. 
Έτσι, προσδίδουν «προοδευτικό» μανδύα στην ένταση της εκ-
μετάλλευσης και καταπίεσης των γυναικών. 

Σήμερα, έχει συγκεντρωθεί πλούσια πείρα από τις γυναίκες. 
Στο όνομα της “ισότητας” των φύλων καταργήθηκαν μια σειρά 
θετικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί σε προηγούμενες δεκαετί-
ες με τους αγώνες του εργατικού αλλά και του ριζοσπαστικού 
γυναικείου κινήματος, Τέτοιες ρυθμίσεις που «θυσιάστηκαν» 
στο βωμό της υποτιθέμενης «ισότητας» είναι η απαγόρευση 
της νυχτερινής εργασίας σε κλάδους της βιομηχανίας, η πε-
νταετής διαφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυ-
ναικών και των ανδρών. 

Η ΟΓΕ στην επιτροπή της βουλής

Σ την ακρόαση φορέων από την αρμόδια επιτροπή της βου-
λής παραβρέθηκε η ΟΓΕ, μετά από κάλεσμα της επιτρο-
πής. Η ΟΓΕ εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο της, Χρι-

στίνα Σκαλούμπακα, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε για 
το συγκεκριμένο τότε σχέδιο νόμου, ότι “κανένας τέτοιος ψευ-
δεπίγραφος μανδύας δεν μπορεί να κρύψει την πολιτική της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που χτίζει τη “μεταμνημονιακή εποχή” 
πάνω στα ερείπια των τσακισμένων δικαιωμάτων των γυναι-
κών του καθημερινού μόχθου, που μας καταδικάζει να ζούμε 

με τους άθλιους μισθούς, που παγίωσε διαιωνίζοντας τους 
προηγούμενους νόμους ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, που μας καταδικάζει 
να εργαζόμαστε χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις, χωρίς εργασι-
ακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που επεκτείνει τις ευέλικτες 
εργασιακές σχέσεις με αποτέλεσμα το 60% των εργαζόμενων 
με μερική απασχόληση, με εκ περιτροπής εργασία, με συμβά-
σεις που έχουν ημερομηνία λήξης να είναι γυναίκες, γυναίκες 
που ζουν σε καθεστώς τρόμου, είτε εξαιτίας του μισθού που 
δε φτάνει, είτε μπροστά στην επικείμενη απόλυση.

Στην πράξη, το νομοσχέδιο, πλέον νόμος, ανακυκλώνει τις γνωστές «συνταγές» της ΕΕ περί 
«ίσης μεταχείρισης» και «ίσων ευκαιριών» για άνδρες και γυναίκες, της «ενσωμάτωσης της 
διάστασης του φύλου» στις δημόσιες πολιτικές, του «κοινωνικού διαλόγου» για την εξάλειψη 
ανισοτήτων και διακρίσεων στην εργασία, αλλά και της «επιβράβευσης» των επιχειρήσεων 
που ...προωθούν την «ισότητα». Θεσμοθετεί επίσης μια σειρά όργανα του κράτους και της 
τοπικής διοίκησης που θα ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά, καθώς και τους ξενώνες 
φιλοξενίας θυμάτων βίας. κάτω από τον τίτλο της «προώθησης της ουσιαστικής ισότητας 
των φύλων και της καταπολέμησης της έμφυλης βίας» και τις τυμπανοκρουσίες με τις 
οποίες προαναγγέλλει εδώ και μήνες τη νομοθετική της πρωτοβουλία η κυβέρνηση ΣυριΖά, 
επιδιώκει να παρουσιάσει την αντιλαϊκή πολιτική στολισμένη με το «περιτύλιγμα» της 
κοινωνικής ισότητας. Στην ουσία δεν πρόκειται για κάποιες νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, 
αφού οι βασικές ρυθμίσεις είναι νομοθετημένες από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. 
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Οι εργαζόμενες με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας δυσκο-
λεύονται να συγκεντρώσουν ακόμα και τα 200 ένσημα για να 
πάρουν το επίδομα της άδειας μητρότητας. Ενώ ακόμα και στο 
δημόσιο τομέα, οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, οι συμβασι-
ούχοι υγειονομικοί, οι γυναίκες συμβασιούχοι στην Τοπική Δι-
οίκηση στερούνται τις αντίστοιχες άδειες μητρότητας και άλλα 
δικαιώματα με τις μόνιμες συναδέλφους τους. 

Το αντεργατικό νομοθετικό οπλοστάσιο που διατηρεί η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δίνει αέρα στα πανιά των επιχειρηματικών 
ομίλων να απολύουν εγκύους, να διαλύουν τις ζωές μας με 
τα σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, καταργώντας την Κυρια-
κάτικη αργία, για να μην έχουμε τον ελάχιστο χρόνο για να τον 
αφιερώσουμε στις οικογένειές μας, στους φίλους μας, στα 
ενδιαφέροντά μας, στην κοινωνική δράση. Επιδιώκεται τελι-
κά να αποδεχτούμε μια ζωή με ευέλικτα δικαιώματα που θα 
προσαρμόζονται στις ευέλικτες ανάγκες των επιχειρηματικών 
ομίλων.” 

Και συνεχίζει “Αναρωτιόμαστε οι επιχειρήσεις που θα βρα-
βεύονται με το «σήμα ισότητας» δεν θα εφαρμόζουν τις ευέ-
λικτες εργασιακές σχέσεις, την εργασία με το μπλοκάκι, την 
κυριακάτικη εργασία; Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο καταργεί 
έστω και ένα από αυτούς τους νόμους που ενισχύουν τις δια-
κρίσεις σε βάρος των γυναικών; Όχι.

Παρά τα βαρύγδουπα λόγια, δεν μπορεί να κρύψει τη μονι-
μοποίηση της σύγχρονης βαρβαρότητας. 

Αντίθετα, ενισχύεται η πολιτική που καθιστά ατομική -οι-
κογενειακή υπόθεση ό,τι θα έπρεπε να είναι κοινωνικό δι-
καίωμα. Η κρατική προστασία βρίσκεται πολύ πίσω από τις 
πραγματικές ανάγκες και λειτουργεί απλώς ως ένα «δίχτυ» 
για την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Αποτέλεσμα εί-
ναι οι γυναίκες να ακριβοπληρώνουν τις αναγκαίες ιατρικές 
επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, το προ-
γεννητικό έλεγχο, τον παιδικό σταθμό, τη δημιουργική απα-
σχόληση παιδιών, το εμβόλιο, τη λογοθεραπεία, την φροντίδα 
των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ. Την εποχή της «ουσιαστικής 
ισότητας» στον 21ο αιώνα, όπως την προωθεί η κυβερνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ ,το επίδομα τοκετού δίνεται μόνο σε όσες γυναίκες 
γεννάνε στο σπίτι. 

 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως και οι προηγούμενες του ΠΑ-
ΣΟΚ και της ΝΔ που κινούνται όλες στις ίδιες ευρωενωσιακές 
ράγες θέλουν να αποδεχτούμε μια ζωή με «ευκαιρίες» αντί με 
σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα, που θα είναι κατοχυρωμέ-
να για όλες τις γυναίκες από το κράτος.

Δε γίνεται να μιλάει η κυβέρνηση για την ουσιαστική ισότητα 
των φύλων και την ίδια στιγμή να κόβει την κρατική χρημα-
τοδότηση για κοινωνικές δαπάνες, για μέτρα προστασίας της 
ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας, ενώ δίνει ζεστό 
χρήμα για προνόμια και επενδύσεις στους επιχειρηματικούς 
ομίλους, δίνει το 2% του ΑΕΠ για τη δολοφονική μηχανή του 
ΝΑΤΟ. 

Ουσιαστικά, καλείτε τις γυναίκες να συμφιλιωθούν με μια 
ζωή με ευκαιριακά “επιδόματα” και κουπόνια, αντί για σύγ-
χρονες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες και υποδομές Υγείας, 
Παιδείας, Πρόνοιας, προσχολικής και ειδικής αγωγής, αθλη-
τισμού, πολιτισμού. 

Είναι πρόκληση η κυβέρνηση να επικαλείται τα δικαιώματα 
των γυναικών, να χύνει κροκοδείλια δάκρυα για τις γυναίκες 
πρόσφυγες τη στιγμή που διατηρεί τα κολαστήρια στη Μόρια, 
τη στιγμή που συμμετέχει στις επεμβάσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ που 
αιματοκυλούν τους λαούς.

Η ΟΓΕ παλεύει για να γίνει πιο μαζική η συμμετοχή των 
γυναικών του καθημερινού μόχθου στους συλλόγους και της 
ομάδες της, στα εργατικά σωματεία, στις ενώσεις αυτοαπα-
σχολούμενων, στους αγροτικούς συλλόγους, στην κοινωνική 
δράση. 

Η ποσόστωση με βάση το φύλο δεν μπορεί να εξασφαλίσει 
την καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος της εργαζόμε-
νης και άνεργης γυναίκας, γιατί αυτή εξακολουθεί να βιώνει 
μια ζωή χωρίς δικαιώματα, χωρίς ελεύθερο χρόνο. Στην κυ-
βέρνηση, στην Ευρωβουλή, και στη βουλή, στις περιφερεια-
κές και δημοτικές διοικήσεις, έχουν διακριθεί για τα αντιλαϊκά 
έργα τους γυναίκες. Επομένως αυτό που έχει σημασία είναι 
ποια πολιτική υπηρετούν, ποιανού συμφέροντα εξυπηρετούν 
οι γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων : τις ανάγκες των 
γυναικών του καθημερινού μόχθου ή τα συμφέροντα των επι-
χειρηματικών κολοσσών;” 
Και καταλήγει:
“Η ουσιαστική ισότητα προϋποθέτει την ικανοποίηση όλων 
των σύγχρονων αναγκών των γυναικών σε κάθε πλευρά της 
ζωής τους. Σ΄ αυτή τη βάση διατυπώνουμε και τα αιτήματά 
μας για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώματα, για ολόπλευρη προστασία της 
μητρότητας από το κράτος, για δημιουργική αξιοποίηση του 
μη εργάσιμου χρόνου. Σήμερα η αλματώδης πρόοδος της 
επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί όλα αυτά, που αποτε-
λούν τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις της ισο-
τιμίας, να τα εξασφαλίσει. Σκοντάφτει όμως σε μια πολιτική 
όπως της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και των κόμματων 
της αντιπολίτευσης, που έβαλαν τις υπογραφές τους στα 
μνημόνια διαρκείας, που έχουν θεό τους την κερδοφορία 
και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων και 
οδηγό τους την ΕΕ.

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα βρίσκεται απέναντί τους 
και προβάλλει τις διεκδικήσεις του με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες των γυναικών του καθημερινού μόχθου, για την 
ισοτιμία της γυναίκας.”
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«Σήματα Ισότητας» για τους «καλούς εργοδότες»

M ε βάση τον εν λόγω νόμο, οι επιχειρήσεις αναγορεύονται 
λίγο - πολύ σε «θεματοφύλακες» της «ισότητας» των φύ-
λων. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί το άρθρο 21, το οποίο 

προβλέπει την «επιβράβευση» των επιχειρήσεων από τη ΓΓΙΦ 
με τη χορήγηση «Σήματος Ισότητας», με βάση κριτήρια όπως 
η «ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία», η ισόρροπη συμμετοχή 
στις διευθυντικές θέσεις, η «τήρηση της εργατικής νομοθεσίας 
σχετικά με την προστασία της μητρότητας», η «εφαρμογή Σχε-
δίων Ισότητας» αλλά και η «μη σεξιστική διαφήμιση». Αναγο-
ρεύει δηλαδή την εργοδοσία σε εγγυητές της «ισότητας».

Η επιβράβευση των επιχειρήσεων είναι το λιγότερο προ-
κλητική για τις εργαζόμενες που αντιμετωπίζουν την εργασια-
κή ζούγκλα, τις απολύσεις νέων μητέρων, ακόμα και εγκύων, 
την εξάπλωση των «ευέλικτων» εργασιακών σχέσεων και της 
μερικής απασχόλησης, την ανυπαρξία μέτρων για την προστα-
σία του γυναικείου οργανισμού στους χώρους δουλειάς.

Η εργοδότρια ή  ο εργοδότης λαμβάνει μέριμνα για την εξά-
λειψη παραγόντων που ευνοούν τις διακρίσεις λόγω φύλου 
στο εργασιακό περιβάλλον!!!  Όπως μάλιστα προβλέπεται εκ-
πονούνται “σχέδια ισότητας”  και «δράσεις εταιρικής κοινωνι-
κής ευθύνης με σκοπό την προώθηση της Ισότητας των Φύ-
λων» από τις επιχειρήσεις. Για τη συμβολή τους αυτή, μάλιστα, 
η ΓΓΙΦ θα «επιβραβεύει» τις επιχειρήσεις με τη χορήγηση 
«Σήματος Ισότητας».

Οι εργαζόμενες δεν χρειάζονται «ίσες ευκαιρίες» στην ανερ-
γία και στην «ευέλικτη» εργασία, στο μισθό και στη σύνταξη 
πείνας, ούτε «ισότητα» κομμένη και ραμμένη στα πρότυπα της 
«εταιρικής υπευθυνότητας» των επιχειρηματικών ομίλων. Η 
ισοτιμία τους σε κάθε πλευρά της οικονομικής, πολιτικής και 
κοινωνικής ζωής προϋποθέτει τη διασφάλιση των δικαιω-
μάτων τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά, με πλήρη και 
αναβαθμισμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, την 
κοινωνική αναγνώριση και ουσιαστική προστασία της μητρό-
τητας, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των ίδιων 
και των οικογενειών τους. 

Μπορούμε όμως κι εμείς να δώσουμε τα δικά μας 
βραβεία!!! Προτείνουμε τα πρώτα βραβεία που θα δο-
θούν σε επιχειρήσεις για το “σήμα ισότητας” να είναι:
Νο 1.  Στο My Market, για τη δήλωση της γυναίκας πε-

ριφερειακής διευθύντριας προς τις εργαζόμενες 
να “χαμογελούν γιατί παίρνουν 300 ευρώ, 300% 
παραπάνω από το τίποτα”.

Νο 2.  Στο Υπουργείο Παιδείας και τον υπουργό κ. Γα-
βρόγλου, που εκβιάζει τις αναπληρώτριες εκπαι-
δευτικούς να παραιτηθούν από τη δουλειά τους 
σε περίπτωση επαπειλούμενης εγκυμοσύνης. 

Νο 3.  Στο ΣΚΑΙ για τα “σεξιστικά” reality shows.

Σήμα ισότητας: τίτλος που χορηγείται από τη ΓΓΙΦ στις επιχειρήσεις 
ου δημόσιου και ιδιωτικού τομές, ως επιβράβευση για την εφαρμογή 
πολιτικών ίσης μεταχείρισης και ίσω ευκαιριών  των εργαζομένων 
ανδρών και γυναικών.” (άρθρο 2/ορισμός 12).

“Επιβράβευση των επιχειρήσεων για 
την ανάπτυξη δράσεων προώθησης της 
ουσιαστικής ισότητας των φύλων”
(άρθρο 21)
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(Κεφάλαιο 4 - άρθρα 25,26,27,28,29,30)

Δίκτυο δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας 
και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών

M ε το νόμο αυτό, στο τέταρτο κεφάλαιο, όπως εξαγγελτι-
κά τις ονοματίζει, περιέχονται ρυθμίσεις που αφορούν 
τη “λειτουργία του δικτύου δομών για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων σε βάρος των γυναι-
κών” , δηλαδή στα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών (άρθρο 25), 
στους Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών - θυμάτων έμφυλη βίας 
και πολλαπλών διακρίσεων(άρθρο 26), στη τηλεφωνική γραμμή 
ΣΟΣ 15900, στη Βάση δεδομένων του Δικτύου Δομών (άρθρο 
28) κ.ά.

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες διατάξεις είναι ένα θετικό – 
εκσυγχρονιστικό βήμα, που θέτει ένα κανονιστικό πλαίσιο για τη 
λειτουργία των δομών, που ήδη λειτουργούν για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση της βίας και των διακρίσεων σε βάρος των 
γυναικών. Οι δομές αυτές όμως λειτουργούν με σοβαρές ελ-
λείψεις. Δεν είναι παρά ένας χρόνος πριν που έμειναν απλή-
ρωτοι οι εργαζόμενοι-εργαζόμενες στους ξενώνες του Εθνικού 
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) για κακοποιημένες 
γυναίκες, θύματα trafficking και οι εργαζόμενοι διεκδίκησαν 
αγωνιστικά τα δεδουλευμένα τους..

Ένα από τους στόχους της λειτουργίας των ξενώνων είναι 
η αποκατάσταση των γυναικών, για την επανένταξή τους στην 
κοινότητα. Για το λόγο αυτό, εκτός από την διασύνδεση με άλ-
λες δημόσιες υπηρεσίες, γίνεται και διασύνδεση με ΜΚΟ, που 
μπορούν να συνδράμουν κατά περίπτωση, με πολλά ερωτημα-
τικά για την ποιότητα των υπηρεσιών τους. Μόνο κι από αυτό 
αποδεικνύονται οι ελλείψεις δημόσιων δομών σε ποσότητα 
και ειδίκευση είναι φανερές. Οι ξενώνες παρέχουν κατάλυμα, 
σίτιση και κάλυψη των βασικών αναγκών σε ένδυση και κάθε 
είδους πρώτη ανάγκη. Μόνο που το διάστημα φιλοξενίας είναι 
για λίγους μήνες· παρατείνεται αξιολογώντας τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες της γυναίκας, αλλά και πάλι τα μέτρα στήριξης και 
ενίσχυσης των γυναικών αυτών είναι σταγόνα στον ωκεανό των 
αναγκών τους. Μια μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπή 
μισθό, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, είναι 
πρώτη ανάγκη για να μπορέσουν οι γυναίκες να σταθούν με αξι-
οπρέπεια στα πόδια τους και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. 
‘Όπως και επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
Άλλωστε σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), οι 7 στις 10 γυναίκες που απευθύνονται 
στις δομές για κακοποιημένες γυναίκες είναι άνεργες μητέρες. 

Είναι γεγονός ότι οι άνεργες μητέρες είναι πιο ευάλωτες λόγω 
του ότι είναι επιφορτισμένες με τη φροντίδα του παιδιού τους 
και νιώθουν ανασφάλεια λόγω των συνθηκών που βιώνουν. Οι 
γυναίκες αυτές ζουν υπό καθεστώς ελέγχου και δέχονται υπο-
τιμητική συμπεριφορά σε κάθε επίπεδο. Κάποιες εργάζονται 
υπό το καθεστώς μαύρης εργασίας και σε συνθήκες σοβαρής 
εκμετάλλευσης. 

Μια γυναίκα που υφίσταται βία θα απευθυνθεί σε συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες και μέσω αυτών θα παραπεμφθεί για να λάβει 
την αναγκαία υποστήριξη από ειδικούς. Ωστόσο αυτή η διαδι-
κασία απαιτεί εμπλοκή και άλλων φορέων για θέματα όπως η 
δωρεάν νομική βοήθεια, η οποία είναι σημαντική για την ασφά-
λεια και την προστασία των γυναικών και των παιδιών τους, η 
οποία θα έπρεπε να προβλέπεται να είναι δωρεάν από κρατική 
νομική υπηρεσία που να συνεργάζεται με το δίκτυο. Δυστυχώς 
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του Μνημονίου που υπέγραψε η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι δαπάνες της πρόνοιας περικόπτο-
νται κατά 50%, δηλαδή 900 εκατομμύρια ευρώ, με τις αντίστοιχες 
επιπτώσεις και στη λειτουργία αυτών των δομών.

Είναι ανάγκη να ενισχυθεί σημαντικά η κρατική χρηματοδό-
τηση όλου αυτού του δικτύου των ξενώνων κακοποιημένων 
γυναικών, των συμβουλευτικών κέντρων, όλων αυτών ων δο-
μών ώστε να είναι επαρκής η λειτουργία τους, με μονιμοποίηση 
των ήδη εργαζομένων για αξιοποίηση της πολύτιμης πείρας και 
προσφοράς τους, αλλά και με προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού, όπως και ανάπτυξη δομών σε όλη την επικράτεια, μιας και 
είναι ελάχιστες σχετικά με τις ανάγκες. 

Η ΟΓΕ διαχρονικά και μαχητικά διεκδικεί: 
4  Μέτρα στήριξης των άνεργων γυναικών, των γυναικών από 

μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, για μόνιμη και 
σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, πλήρη εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να μπορέσουν οι γυναίκες 
να σταθούν με αξιοπρέπεια στα πόδια τους και να πάρουν 
τη ζωή στα χέρια τους. Επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις.

4  Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη 
λειτουργία των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υπο-
δομών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των 
γυναικών και για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών 
(ξενώνες, τηλεφωνικές γραμμές κ.ά.), με την άμεση και πλή-
ρη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό με μό-
νιμη και σταθερή εργασία, χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ και 
ΚΟΙΝΣΕΠ.

4  Μονιμοποίηση όλων των εργαζόμενων που εργάζονται με 
διάφορα προγράμματα και συμβάσεις μέσω των διαφορών 
ΜΚΟ. Εξασφάλιση της τακτικής μισθοδοσίας από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

4  Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία και Πρόνοια, με 
γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. 
Καμιά εμπλοκή ΜΚΟ, καμιά επιχειρηματική δράση. Μαζικές 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με 
βάση τις ανάγκες.
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Α
ρχικά να διευκρινίσουμε ότι οι ρυθμίσεις που ψηφίστη-
καν, βαδίζουν στα χνάρια που έχει χαράξει η ΕΕ με τη 
στρατηγική της για τη λεγόμενη «ενσωμάτωση της διά-

στασης του φύλου» (gender mainstreaming) στις πολιτικές 
της. Στην κατεύθυνση αυτή, προβλέπει την υποχρέωση κάθε 
υπουργείου να παρουσιάζει «δράσεις, μέτρα και προγράμ-
ματα» με περιεχόμενο σχετικό με την «ισότητα», να «υιοθετεί 
ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες» για την «αξιολόγηση της 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα σχετικά μέτρα 
και στις ασκούμενες πολιτικές», να συμπεριλαμβάνει «έκθεση 
αξιολόγησης των επιπτώσεων με βάση το φύλο» σε κάθε σχέ-
διο νόμου, να αναρτά «Έκθεση Προόδου για τα θέματα εξάλει-
ψης των διακρίσεων με βάση το φύλο» σε ετήσια βάση στον 
ιστότοπό του. Αντίστοιχες προβλέψεις γίνονται και όσον αφορά 
στην κατάρτιση των δημόσιων προϋπολογισμών, δηλαδή των 
προϋπολογισμών υπουργείων, δημόσιων επιχειρήσεων και 
οργανισμών.

Η ενσωμάτωση, όμως, της οπτικής του φύλου σε κάθε 
πλευρά της κυβερνητικής πολιτικής δεν αλλάζει τις αντιλα-
ϊκές της ράγες. Δεν κάνει την πολιτική αυτή πιο «φιλική» για 
τις εργαζόμενες και τις άνεργες γυναίκες, που τα σύγχρονα 
δικαιώματά τους στην εργασία, στην κοινωνική προστασία της 
μητρότητας, σε κάθε πλευρά της κοινωνικής τους ζωής, συν-
θλίβονται στις μυλόπετρες του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, 
στο όνομα της «δίκαιης ανάπτυξης» και της «γεωστρατηγικής 
αναβάθμισης» της Ελλάδας.

Με τον όρο ουσιαστική ισότητα, γίνεται παραδεκτό το προ-

φανές: ότι, δηλαδή, ισότητα μπροστά στον νόμο δεν σημαίνει 
και ισότητα στη ζωή. Αποτυπώνεται όλη η καλή διάθεση για 
να κατοχυρωθεί στην πράξη η τυπική νομική ισότητα, όμως 
η «προστατευτική και διορθωτική ή επανορθωτική διάσταση 
της ισότητας των φύλων» περιορίζεται στις ίσες ευκαιρίες που 
υποτίθεται θα διασφαλίζονται «σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού 
και δημόσιου βίου», ενώ –λέει– «βελτιώνονται ουσιαστικά οι 
συνθήκες διαβίωσης του γυναικείου φύλου». «Ευκαιρία», βέ-
βαια, δεν σημαίνει «δικαίωμα». Πολύ περισσότερο, δεν ση-
μαίνει κοινωνικό δικαίωμα, δηλαδή καθολικό (για όλες) και 
αδιαπραγμάτευτο (χωρίς όρους). 

Η ευκαιρία είναι, κατά βάση, ατομική υπόθεση: όποιος 
μπορέσει, όποιος προφτάσει, όποιος αρπάξει. Η «ευκαιρία» 
έχει κι ένα άλλο κουσούρι: είναι «προϊόν με ημερομηνία λή-
ξης»!... Κι όταν το «προϊόν» λήξει, πρέπει να ξαναριχτείς (είτε 
είσαι άντρας είτε γυναίκα, κυρίως όμως όταν είσαι γυναίκα, 
εξαιτίας της ήδη ανισότιμης θέσης σου) στο κυνήγι άλλης 
ευκαιρίας, που θα δώσει μια ολιγόχρονη ανάσα σε όποιον 
ή όποια μπορέσει να τρέξει, να προφτάσει να κόψει το νήμα 
και να αρπάξει (με χίλια κόλπα) την πολυπόθητη «ευκαιρία» η 
οποία, πάντως, θα έχει παρουσιαστεί με μεγαλύτερη «ισότητα» 
στο σπεύδον πλήθος…

Αλήθεια, πώς θα βελτιωθούν «ουσιαστικά» οι συνθήκες 
διαβίωσης «του γυναικείου φύλου», όταν βρίσκεται εκτός 
ατζέντας η μόνιμη και σταθερή εργασία, και με τις γυναίκες να 
είναι ήδη πρωταθλήτριες στην ανεργία, τις ελαστικές σχέσεις 
εργασίας, στη δουλειά χωρίς δικαιώματα;…

«Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου» 
σε κάθε πτυχή της αντιλαϊκής πολιτικής

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κι εδώ ξεπέρασε τα όρια της υποκρισίας!!!

Η  κυβέρνηση Σύριζα, αν και καταβάλει φιλότιμη προσπά-
θεια να βελτιώσει το “κοινωνικό της προφίλ” και με αυτό 
νομό με τις μεγαλοστομίες για την “προώθηση της ουσι-

αστικής ισότητας των φύλων ”, τσουβάλιασε κατ’ αρχήν τα 30 
άρθρα της “ουσιαστικής ισότητας” μαζί με μια σειρά άλλων 
σημαντικών θεμάτων. 
Και μετά έρχονται τα...μέτρα “προώθησης της ισότητας” στα 
ΜΜΕ... Κι όλα αυτά τη στιγμή που και η σημερινή ΕΡΤ, πι-

στό αντίγραφο αυτής των προηγούμενων κυβερνήσεων, 
προκλητικά κυβερνητική, «λιβανίζει» μέρα - νύχτα την «αντι-
κειμενική» και «δημοκρατική» της ενημέρωση μαζί με κάθε 
κυβερνητική πρωτοβουλία. 

Η αλήθεια είναι ότι θα συναντήσουμε πολλές εκπομπές 
που αφορούν γυναίκες...  Από το “shopping star” και το 
“power or love”, μέχρι σοβαρές ή σοβαροφανείς δημοσιο-
γραφικές εκπομπές και αφιερώματα. Ειδικά οι τελευταίες με 

Στο άρθρο 24 αναφέρεται: “τα ΜΜΕ μεριμνούν, έντυπα και ηλεκτρονικά, κι η διαφήμιση 
μεριμνούν για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την προβολή 
μια ισότιμης και απαλλαγμένης από έμφυλα στερεότυπα εικόνας για τα άτομα....” Και 
συνεχίζει παρακάτω: “ η ΕΡΤ Α.Ε και οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί. Ανεξαρτήτως του 
μέσου εκπομπής τους, εξασφαλίζουν, μέσω των προγραμμάτων τους, την ισότιμη προβολή 
της παρουσίας του γυναικείου φύλου σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, οικονομικής, 
πολιτιστικής και πολιτικής ζωής της χώρας....” 
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την “αυθεντία” τη δημοσιογραφική-επιστημονική παίζουν τον 
πιο επικίνδυνο αποπροσανατολιστικό ρόλο. Μέσα από περι-
γραφές και νούμερα, που χρειάζονται για να δίνουν το μέ-
γεθος ενός κοινωνικού προβλήματος, αποκρύβοντας όμως 
αιτίες και λύσεις, εξυπηρετούν πλήρως το ρόλο των ΜΜΕ και 
της ΕΡΤ διαχρονικά. Δηλαδή να υπηρετούν πιστά την αντιλαϊ-
κή πολιτική της εκάστοτε κυβέρνησης και των συμφερόντων 
που υπηρετεί. Από τη μια καλλιέργεια απογοήτευσης και μοι-
ρολατρίας, παρουσιάζοντας σχεδόν σαν φυσικά φαινόμενα 
την ανεργία, τη φτώχεια, όλα τα κοινωνικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει σήμερα η σύγχρονη γυναίκα. Από την άλλη 
φωτίζοντας μεμονωμένες ιστορίες γυναικών, που αποτελούν 
φυσικά μέρος της πραγματικότητας, κρύβουν επιμελώς με 
μεγάλη τέχνη το πρόβλημα στην ολότητά του καθώς και οι 
αιτίες του. 
ΜΜΕ και τα συμφέροντα που εξυπηρετούν, με πρωτοπό-
ρα την κρατική ΕΡΤ, διαχρονικά, κρύβουν – αποσιωπούν 
– εξαφανίζουν από την επικαιρότητα τις αγωνιστικές δρά-
σεις, την οργανωμένη διεκδίκηση των εργαζομένων και 
φυσικά του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα πρόσφατα στις 8 Μάρτη, Πα-
γκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, που δεν βρήκε ούτε μια αράδα 
να γράψει ή ένα βιντεάκι να παρουσιάσει τη συγκέντρωση 
της ΟΓΕ στις 8 Μάρτη στην Αθήνα και των πρωτοβουλιών της 
σε άλλες πόλεις από τα ΜΜΕ. 
Στην τόση ευαισθησία της κυβέρνησης και της κρατικής ΕΡΤ 
δεν χωράνε οι εκατοντάδες γυναίκες από δεκάδες γυναι-
κείους συλλόγους της ΟΓΕ, εργατικά σωματεία, φοιτητικούς 
συλλόγους που συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια για να τιμή-

σουν αγωνιστικά το πραγματικό περιεχόμενο της Παγκόσμι-
ας Μέρας της Γυναίκας. 

Η πορεία που ακολούθησε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους όλες αυ-
τές οι γυναίκες στις πολιτικές της ΕΕ και των κυβερνήσεων, 
που τσακίζουν τα δικαιώματα και τις ζωές τους, δεν χωράει 
στην “προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων με την 
προβολή μια ισότιμης και απαλλαγμένης από έμφυλα στερε-
ότυπα εικόνας....” όπως την εννοεί η Κυβέρνηση... 

Εστιάζουν σκοπίμως στο φυλετικό, με όποιο τρόπο τους 
βολεύει, (βλέπε “απεργία γυναικών”), με μερικό και λειψό 
τρόπο. Με το μεγεθυντικό φακό της δήθεν “ενημέρωσης” δι-
ογκώνουν το μέρος, για να συσκοτίσουν τη συνολική εικόνα 
και να αποκρύψουν τους πραγματικούς ενόχους. Ποιος ωφε-
λείται από τις σύγχρονες μορφές ανισοτιμίας των γυναικών ; 
Λέξη για ευθύνη εργοδοτών, για επιχειρηματικούς ομίλους 
και τα κέρδη που βγάζουν στις πλάτες των εργαζόμενων 
γυναικών με την πιο άγρια εκμετάλλευση τους με τις ελα-
στικές σχέσεις εργασίας, με το να θεωρείται από κράτος και 
εργοδότες η μητρότητα κόστος, με το να μετρούν την υγεία, τη 
παιδεία, τη πρόνοια με λογική του “κόστους- οφέλους” κλπ.

Άλλωστε “κρατάει χρόνια αυτή η κολώνια”! 
Στις «ευαισθησίες» τους για την «αντικειμενικότητα» της ΕΡΤ 
δεν χωράει η «ενοχλητική» φωνή όσων αποκαλύπτουν την 
αντιλαϊκή πολιτική, τη νέα βαρβαρότητα που καθημερινά χτί-
ζουν για τη νέα εργαζόμενη!!!... Μάλιστα η κρατική τηλεόρα-
ση, δεν έχει πια τίποτα να ζηλέψει από τα έργα και τις ημέρες” 
των ιδιωτικών καναλιών !!!

Συμπερασματικά και με αφορμή τη ψήφιση κι αυτού του νόμου η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες του 
καθημερινού μόχθου να ακολουθήσουν το δρόμο της συλλογικής δράσης, την αγωνιστική στάση 
ζωής και τη διεκδίκηση των σύγχρονων δικαιωμάτων τους στην κοινωνική ζωή και δράση. Αυτή 
είναι η διέξοδος που οδηγεί σε μια ζωή χωρίς αναχρονιστικές προκαταλήψεις για το ρόλο της 

γυναίκας, που οδηγεί στην ισοτιμία των δύο φύλων.

Σ τη συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, η κυβέρνηση αρνήθηκε να δεχτεί τα αιτήματα του ριζοσπαστι-
κού γυναικείου κινήματος, αλλά και των εκατοντάδων εργατικών σωματείων, ενώσεων αυτοαπασχολούμε-

νων, που κατατέθηκαν ως τροπολογίες για:

Τη θεσμοθέτηση της χορήγησης επιδόματος τοκετού σε όλες τις γυναίκες που γεννούν, χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις, ύψους 1.000 ευρώ, 2.000 και 3.000 ευρώ για δίδυμη και τρίδυμη κύηση αντίστοιχα. Η 
σχετική δαπάνη βαραίνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Επαναφορά του επιδόματος τοκετού

Την κατάργηση της προϋπόθεσης της συμπλήρωσης τουλάχιστον 200 ημερών ασφάλισης για τη χορή-
γηση της άδειας μητρότητας (κύησης – τοκετού – λοχείας) από τον ΕΦΚΑ και επέκταση της ειδικής παροχής 
προστασίας της μητρότητας που χορηγεί ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες που σήμερα αποκλείονται από αυτή.

Τη θέσπιση επιδόματος μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, 2 μήνες πριν και 6 μήνες 
μετά τον τοκετό.
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Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α :
Τραγικές ελλείψεις προσωπικού 
στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

ά κόμη και σήμερα, εν έτη 2019, είναι συνηθισμένη στη 
Γερμανία η εικόνα ενός νέου ζευγαριού με μικρά 
παιδιά, όπου ο άντρας εργάζεται με πλήρη απασχό-

ληση και συντηρεί κατά βάση οικονομικά το νοικοκυριό, ενώ 
η γυναίκα είτε εργάζεται με μερική απασχόληση, είτε καθό-
λου. Αυτή η εικόνα σχετίζεται με τη μεγάλη ανεπάρκεια δημο-
τικών βρεφονηπιακών σταθμών στη χώρα, την υποβάθμιση 
και υπολειτουργία τους λόγω έλλειψης προσωπικού, αλλά 
και με τις υψηλές πληρωμές σε αρκετά κρατίδια της χώρας.

Περίπου 3,6 εκατ. παιδιά στη Γερμανία βρίσκονται σε ηλικία 
για βρεφονηπιακό σταθμό, αλλά το να βρουν μια θέση εξελίσ-
σεται όλο και περισσότερο σε ουτοπία, αναφέρει η πρόσφατη 
έρευνα της Ένωσης Εκπαίδευσης και Ανατροφής (VBE) σε 
συνεργασία με περισσότερους από 2.600 βρεφονηπιακούς 
σταθμούς της χώρας. Οι δομές δεν επαρκούν και μόλις το 
33% των παιδιών κάτω των 3 ετών φιλοξενείται σε κάποιο 
δημοτικό βρεφονηπιακό σταθμό. Με βάση τα βρέφη και νή-

πια που έκαναν αίτηση και αποκλείστηκαν, το 2018 έλλειπαν 
τουλάχιστον 273.000 θέσεις. Στην πραγματικότητα εκατομμύ-
ρια οικογένειες προσπαθούν να λύσουν μόνες τους το ζήτημα 
της φροντίδας των μικρών παιδιών, είτε καταφεύγοντας σε 
ιδιωτικές «πρωτοβουλίες γονέων», είτε προσλαμβάνοντας 
κάποια γυναίκα για φύλαξη στο σπίτι, είτε σταματώντας οι μη-
τέρες (κυρίως) τη δουλειά.

Τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό
Η ήδη άσχημη κατάσταση επιδεινώνεται ραγδαία τα τελευταία 
χρόνια από την δραματική έλλειψη προσωπικού στους σταθ-
μούς. Η έρευνα διαπιστώνει ότι 9 στους 10 σταθμούς λει-
τουργούν με «ανησυχητικά οριακό προσωπικό» τουλάχιστον 
για ένα χρονικό διάστημα. Μάλιστα σύμφωνα το υπουργείο 
Οικογένειας, ως το 2025 οι ελλείψεις προσωπικού θα έχουν 
φτάσει τις 191.000.
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Στην καθημερινότητα αυτό σημαίνει ότι: Το 86% των σταθμών 
αναγκάστηκαν να μειώσουν τις υπηρεσίες τους ή να λάβουν 
άλλα μέτρα. «Οι εργαζόμενοι έχουν λιγότερο χρόνο για κάθε 
παιδί, τμήματα μεγαλώνουν ή και κλείνουν προσωρινά», 
γράφει η VBE. Επιπλέον μειώνονται οι ώρες λειτουργίας 
ορισμένων σταθμών ή/και αναστέλλονται επιπλέον παιδα-
γωγικές δραστηριότητες (θεατρικά, εκδρομές κλπ).

«Αντί να επικεντρώνονται στα βασικά παιδαγωγικά καθήκοντά 
τους, οι επαγγελματίες μπορούν να παρέχουν μόνο ελάχιστη 
φροντίδα», δηλαδή ουσιαστικά μόνο φύλαξη, παρά τις υπε-
ρωρίες και την εντατικοποίηση αναφέρει η έρευνα. Τίθεται το 
ερώτημα, «πώς οι δομές, όπου ένας παιδαγωγός είναι υπεύ-
θυνος για 16, 18 ή 20 παιδιά, να ανταποκριθούν στην ποιοτική 
εκπαίδευση, ανατροφή και φροντίδα;».

Ακόμη χειρότερη και πιο κρίσιμη λόγω ηλικίας, είναι η κατά-
σταση για τα παιδιά κάτω των 3 ετών. Η προβλεπόμενη ανα-
λογία 1 παιδαγωγός για 3 παιδιά, στο 97% των σταθμών δεν 
τηρείται. Σε αρκετές περιπτώσεις η αναλογία είναι 1 προς 8 
ή και χειρότερη! Αλλά και για τα παιδιά άνω των 3 ετών σε 
πολλούς σταθμούς δεν προσεγγίζεται καν η προβλεπόμενη 
αναλογία 1 (παιδαγωγός) προς 7,5 (παιδιά).

Ακριβό εμπόρευμα η Προσχολική Αγωγή
Την ευθύνη για την Προσχολική Αγωγή στη Γερμανία, συνο-
λικά για την εκπαίδευση, την έχουν τα κρατίδια και οι σταθμοί 
χρηματοδοτούνται από τους δήμους με έσοδα από την τοπική 
φορολογία και από γονικές εισφορές.

Οι σταθμοί χωρίζονται σε βρεφονηπιακούς (παιδιά έως 3 
ετών) και σε παιδικούς/νηπιαγωγεία (3 - 6 ετών) με τους γο-
νείς να πληρώνουν επιπλέον - πέρα από φόρους - περίπου 
το 20% του κόστους λειτουργίας. Επίσης, εκτός από τους 
δημοτικούς σταθμούς υπάρχουν οι εκκλησιαστικοί, ιδιωτι-
κές «πρωτοβουλίες γονέων» κ.ά. ενώ το κόστος παντού είναι 
ανάλογο με το εισόδημα και τις ώρες φιλοξενίας. 

Ενδεικτικά στο κρατίδιο του Βερολίνου, όπου συγκυβερνούν 
Σοσιαλδημοκράτες (SPD) - «Αριστερά» - «Πράσινοι» και για 
πολλά χρόνια συγκυβερνούσαν SPD - «Αριστερά», οι γονείς 
πληρώνουν μόνο στους βρεφονηπιακούς. Ακόμη και η μονο-
γονεϊκή χαμηλόμισθη οικογένεια πληρώνει 50 ευρώ το μήνα, 
ενώ η «υψηλόμισθη» έως και 400 ευρώ, ανάλογα και με τις 
ώρες που παραμένει το παιδί (π.χ. για 5 ώρες 200 ευρώ, για 
7 ώρες 300 ευρώ, για 9 ώρες και πάνω 400 ευρώ). Επίσης, 
πληρώνουν επιπλέον 25 ευρώ το μήνα για σίτιση του παιδιού. 
Πάντως η έλλειψη βρεφονηπιακών σταθμών στο Βερολίνο 
είναι οξυμένη και την περίοδο των εγγραφών σχηματίζονται 
μεγάλες ουρές από γονείς που αναζητούν μια θέση. Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι τον Γενάρη λόγω έλλειψης προσωπικού 
ένας σταθμός στο Βερολίνο έδιωξε πάνω από 100 παιδιά, με 
αποτέλεσμα πολλές μητέρες να χάσουν τη δουλειά τους επει-
δή δεν είχαν πού να αφήσουν το παιδί τους.

Εξαίρεση οι μητέρες με πλήρη εργασία
Όλα τα παραπάνω εξηγούν γιατί οι γυναίκες με μικρά παιδιά 
και πλήρη εργασία είναι η εξαίρεση στη Γερμανία. Σύμφω-
να με στοιχεία της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 
2015 μόλις το 10% των μητέρων με τα παιδιά κάτω των 3 
ετών δούλευε με πλήρη απασχόληση, ενώ το αντίστοιχο πο-
σοστό για τους άντρες είναι 83%.

Αλλά και διεθνής έρευνα του Οργανισμού Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) αναφέρει πως το μοντέλο 
του «πλήρως εργαζόμενου άντρα που φέρνει τα λεφτά στο 
σπίτι» κυριαρχεί στη Γερμανία. Πιο συγκεκριμένα, το 70% των 
μητέρων της χώρας εργάζεται, αλλά μόνο το 30% με πλήρη 
απασχόληση. Σε ζευγάρια με τουλάχιστον ένα παιδί οι γυ-
ναίκες συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα μόνο κατά 
22,6%.
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Τ η συγκέντρωση στα Προπύλαια άνοιξε η Γεωργία Νέρη, 
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθή-

νας, καταγγέλλοντας την εργασιακή ζούγκλα που αντιμετω-
πίζουν χιλιάδες εργαζόμενες στον κλάδο. «Οι εργοδότες μας 
θέλουν 24 ώρες το 24ωρο στη διάθεσή τους και μάλιστα μας 
θέλουν και χαμογελαστές», σημείωσε μεταξύ άλλων. «Να 
παλέψουμε για ζωή με δικαιώματα», ήταν το κάλεσμα που 
απηύθυνε.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης η Φωτεινή Παυλή, εκ μέρους 
της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών/τριών και Ωρομισθίων 
Εκπαιδευτικών και των Συλλόγων Εκπαιδευτικών που συμ-
μετείχαν στην κινητοποίηση (ΣΕ “Σεφέρης”, “Σωκράτης”, “Ρ.Ιμ-
βριώτη”, “Πλουμπίδης” και “Χαϊδαρίου”). Υπενθύμισε τον πρό-

σφατο αγώνα που έδωσαν για το δικαίωμα στη δουλειά και 
στη μητρότητα. Δίπλα στη διαρκή περιπλάνηση και εργασιακή 
ανασφάλεια, επισήμανε πως οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί 
καλούνται να βάλουν στο ζύγι το δικαίωμα τους στη δουλειά 
και το δικαίωμα τους στη μητρότητα, αφού βρίσκονται ξεκρέ-
μαστες στην περίπτωση μιας επαπειλούμενης εγκυμοσύνης, 
ενώ καλούνται να επιστρέψουν στην τάξη σε σύντομο διάστη-
μα μετά τον τοκετό. 

Στη κεντρική ομιλία που έκανε η πρόεδρος της ΟΓΕ, Χρι-
στίνα Σκαλούμπακα τόνισε καταρχήν ποιες γυναίκες αφορά η 
8η Μάρτη, λέγοντας συγκεκριμένα:

“Η 8η Μάρτη αφορά όλες εμάς που βιώνουμε τη σημερινή 
βαρβαρότητα.

η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας τίμησε αγωνιστικά 
την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας διοργανώνοντας 
συγκέντρωση στα Προπύλαια, το απόγευμα της 8ης 

Μάρτη, ενώ ακολούθησε πορεία στα γραφεία της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης(ΕΕ). Στην κινητοποίηση συμμετείχαν γυναίκες 
από τους Συλλόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ στην Αττική, εργα-
ζόμενες και εργαζόμενοι από σωματεία Εκπαιδευτικών, Επι-
σιτισμού – Τουρισμού Αττικής, Εμπορίου, ΟΤΑ, εργαζομένων 
στο Φάρμακο. καθώς και αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής 
Γραμματείας του ΠΑΜΕ. Επίσης συμμετείχαν φοιτήτριες και 
φοιτητές από το ΜΑΣ, καθώς και η ΕΕΔΔΑ.

«Λάστιχο ωράριο - λάστιχο ζωή, οργανώσου τώρα για την 
ανατροπή» - «οι γυναίκες θέλουμε σταθερή δουλειά κι όχι 

απασχόληση και σύγχρονη σκλαβιά» - «εμείς διεκδικούμε 
τα δικαιώματά μας, καλύτερη ζωή για μας και τα παιδιά μας» 
- «8 Μάρτη – σύμβολο αγώνα, θα μας οδηγεί και τούτο τον 
αιώνα». Με συνθήματα όπως αυτά, καταγγέλθηκε η αντιλαϊκή 
πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ και οι επιπτώσεις της στις γυναίκες, 
και αναδείχθηκε ότι η 8η Μάρτη αποτελεί για το ριζοσπαστικό 
γυναικείο κίνημα «σύμβολο αγώνα», φάρος και οδηγός στις 
σημερινές και αυριανές μάχες.

Έξω από τα γραφεία της ΕΕ, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, 
η κινητοποίηση μετατράπηκε σε βήμα καταδίκης της ιμπερια-
λιστικής Ενωσης, τόσο για το ματοκύλισμα των λαών όσο και 
για την επίθεση στα δικαιώματά τους, καίγοντας συμβολικά τη 
σημαία της.

ΟΓΕ, σωματεία και φορείς τίμησαν 
αγωνιστικά τη Μέρα της Γυναίκας
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Αφορά όλες τις γυναίκες που εργάζονται ανασφάλιστες, με 
μερική απασχόληση, με ολιγόμηνη σύμβαση, χωρίς κανένα 
δικαίωμα σε άδειες μητρότητας και επιδόματα, με τις λεγόμε-
νες ευέλικτες εργασιακές σχέσεις.

Αφορά όλες τις γυναίκες που περιπλανιούνται μεταξύ μα-
κροχρόνιας ανεργίας και εργασίας με ημερομηνία λήξης, χω-
ρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Η 8η Μάρτη αφορά όλες τις γυναίκες που δεν μπορούν να 
αποφασίσουν ποτέ και αν θα γίνουν μητέρες, αφού η μητρό-
τητα στήνεται στο απόσπασμα από το κράτος και τους επιχει-
ρηματικούς ομίλους. Και ας χύνει κροκοδείλια δάκρυα η κυ-
βέρνηση για τη μείωση των γεννήσεων και τις δημογραφικές 
εξελίξεις.

Η 8η Μάρτη αφορά όλες τις γυναίκες που ασφυκτιούν στο 
μαγαζί ή στο χωράφι λυγίζοντας από τα βάρη των φόρων και 
των ασφαλιστικών εισφορών.

Όλες αυτές που είναι αναγκασμένες να βάλουν βαθιά το 
χέρι στην τσέπη για τις ανάγκες της οικογένειας και των παι-
διών τους.

Αφορά τις νέες γυναίκες, τις φοιτήτριες που σπουδάζουν με 
κόπους και θυσίες, χωρίς να ξέρουν πότε και αν θα βρουν 
δουλειά στο αντικείμενό των σπουδών τους ή με ζουν με την 
ανασφάλεια της μετανάστευσης στο εξωτερικό.

Αφορά όλες τις συνταξιούχους που δεν αντέχουν να με-
τρούν συνεχώς απώλειες στις συντάξεις, που αγωνιούν πως 
θα τα βγάλουν πέρα κάθε μήνα, πως θα καλύψουν τις αυξη-
μένες ανάγκες τους σε φάρμακα και εξετάσεις, πως θα στηρί-
ξουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Η 8η Μάρτη αφορά όλες τις μετανάστριες και τις πρόσφυγες 
που ξεριζώνονται από τις πατρίδες τους μαζί με τα παιδιά τους 
για να γλυτώσουν την κόλαση των ιμπεριαλιστικών πολέμων 
και της φτώχειας. Και ας εμφανίζεται προκλητικά η κυβέρνη-
ση ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων τους, τη στιγμή που 
συμμετέχει στις επεμβάσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ, που αιματοκυλούν 
τους λαούς, τη στιγμή που διατηρεί τα κολαστήρια στη Μόρια 
και αλλού.

Αφορά τις γυναίκες που βιώνουν τη βία στην οικογένεια ή 
στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά στερούνται τα αναγκαία μέ-
τρα κοινωνικής στήριξης από το κράτος για να φύγουν και να 
γλυτώσουν από μια βίαιη σχέση” 

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί αυτή η πραγματικότητα αφορά τις 
γυναίκες τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ που είναι η με-
γαλύτερη οικονομία παγκόσμια:

“Οι ανάγκες των εργαζόμενων γυναικών σε όλη την ΕΕ 
σκοντάφτουν στην πολιτική που ακολουθούν πιστά όλες οι κυ-
βερνήσεις, όπως και η ελληνική, ανεξάρτητα αν έχουν «νεοφι-
λελεύθερο» ή δήθεν αριστερό, είτε και ακροδεξιό πρόσημο....

 Σήμερα στον 21ο αιώνα η πρόοδος της επιστήμης και της 
τεχνολογίας είναι τεράστια. Ομως, συνεχώς μειώνονται οι θέ-
σεις εργασίας στη βιομηχανία, στα μεγάλα εμπορικά κέντρα, 
αντί να μειώνονται οι ώρες δουλειάς, με σταθερό ωράριο ερ-
γασίας και με αυξήσεις στους μισθούς για όλες και όλους 

Μια θέση εργασίας μοιράζεται σε 2-3 ανθρώπους με προ-
γράμματα, αντί να έχουν όλες και όλοι μια σταθερή εργασία, με 

βάση το αντικείμενο των σπουδών τους;
Υπάρχουν εργατικά ατυχήματα εργαζόμενων γυναικών και 

ανδρών στους Δήμους, στα εργοστάσια, στα ξενοδοχεία και 
αλλού, αντί για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους ερ-
γασίας, μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού;

Τρέχουν οι γυναίκες σαν το Βέγγο για να προλάβουν τις 
επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, αντί να 
έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιούν 
δημιουργικά, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να συμμετέχουν 
και στην κοινωνική δράση” 

Εκ μέρους της ΟΓΕ κάλεσε τις γυναίκες να σκεφτούν:
“Όσοι υπόσχονται ένα καλύτερο μέλλον για μας και τα παιδιά 
μας στη «μεταμνημονιακή εποχή» ή στην ανάπτυξη «που τους 
χωράει όλους». Όσοι πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ...

•   Θα επαναφέρουν το επίδομα τοκετού σε όλες τις γυναίκες;
•   Θα καταργήσουν την νυχτερινή εργασία των γυναικών στη 

βιομηχανία;
•   Θα μειώσουν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 55 χρό-

νια για τις γυναίκες και στα 60 χρόνια για τους άνδρες; Στα 
50 και 55 για όσες και όσους εργάζονται σε Βαρέα Ανθυγιει-
νά Επαγγέλματα, με αξιοπρεπής συντάξεις;

Όχι. Γιατί η ανάπτυξη με κριτήριο τα κέρδη των μονοπωλί-
ων πατάει πάνω στα ερείπια των δικών μας τσακισμένων 
δικαιωμάτων, ενισχύοντας τη γυναικεία ανισοτιμία.

Για να αυξάνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών κολοσσών 
και να βελτιώνουν τη θέση τους στην κούρσα του ανταγωνι-
σμού, ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα τις γυναί-
κες εργαζόμενες.”

Μπροστά σ’ αυτήν την εργασιακή ζούγκλα κάλεσε τις γυναί-
κες του καθημερινού μόχθου να μη συμφιλιωθούν με μια ζωή 
γεμάτη υποχρεώσεις, με «ίσες ευκαιρίες» αντί για σύγχρονα 
κοινωνικά δικαιώματα για όλες και όλους. Είπε χαρακτηρι-
στικά: 

“ Να απορρίψουμε το μονόδρομο μιας ζωής με ευκαιριακά 
«επιδόματα» και κουπόνια, με την αγωνιστική μας στάση και 
τη διεκδίκηση για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Έτσι τιμάμε σή-
μερα το αγωνιστικό μήνυμα της 8ης Μάρτη.” 
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Μπορούμε να βάλουμε εμπόδια στην αντιλαϊκή θύελλα, που 
σαρώνει τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών, να διεκδική-
σουμε όσα χάσαμε σε δικαιώματα και στο εισόδημα.

Όπλο μας είναι η κοινή δράση και πάλη των εργατικών σω-
ματείων, Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων, των ενώσε-
ων αυτοαπασχολούμενων και αγροτικών συλλόγων, των φοι-
τητικών συλλόγων, των εκατοντάδων γυναικείων συλλόγων 
της ΟΓΕ σε όλη την Ελλάδα.

Για μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα στην κοινωνική 
ζωή και δράση. Για μια ζωή χωρίς αναχρονιστικές προκα-
ταλήψεις για το ρόλο της γυναίκας, για την ισοτιμία των δύο 
φύλων.

Μόνο στην κοινωνία όπου:
• Η εργασία θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα και δε θα έχει 

σκοπό το κέρδος.
•   Η μητρότητα και η οικογένεια θα θεωρούνται κοινωνικό 

δικαίωμα και υποχρέωση και θα προστατεύονται πλήρως 

από το κράτος.
•   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 κατακτήσουμε την πραγματική συμφιλί-
ωση όλων των πλευρών της κοινωνικής ζωής της γυναίκας 
και του άνδρα.

Η διέξοδος για μας τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου 
βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην αγωνιστική στάση ζωής 
και τη διεκδίκηση.

Από εμάς, από τις γυναίκες και άνδρες εργαζόμενους, εξαρ-
τάται πόσο θα δυναμώσουν οι αγώνες που βάζουν μπροστά 
τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι τα κέρδη των λίγων.” 

Και κατέληξε: “Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε ανυποχώρη-
τα. Έχουμε οδηγό μας το ελπιδοφόρο μήνυμα των μεγάλων 
γυναικείων εργατικών αγώνων. Ζήτω η 8η Μάρτη Παγκόσμια 
Ημέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας”. 

Ιδιαίτερη αναφορά στην ομιλία έγινε για τον χαρακτήρα της λεγόμενης ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ και την 
προσπάθεια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να γίνει η 8η Μάρτη «πλυντήριο» της αντιλαϊκής πολιτικής. 

“Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας έγινε μεγά-
λη προσπάθεια από φεμινιστικές γυναικείες οργανώσεις, από 
τις δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού 
της ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, καθώς και από πολιτικές δυνάμεις να θο-
λώσουν το σύγχρονο μήνυμά της. Να θολώσουν τις πραγματι-
κές αιτίες και τους πραγματικούς υπεύθυνους για τη σκληρή 
πραγματικότητα των γυναικών του καθημερινού μόχθου.

Όλοι μαζί προτείνουν στις γυναίκες να ενωθούν «ενάντια 
στους άντρες - καταπιεστές», για να βγάλουν λάδι τους εκμε-
ταλλευτές του μόχθου ανδρών και γυναικών, για να βγάλουν 
λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις.

Όλοι μαζί βγάζουν φεμινιστικά καλέσματα ενάντια στο «συ-
ντηρητισμό», στο σεξισμό, στη βία, για να αθωώσουν την σά-
πια εκμεταλλευτική κοινωνία που γεννά τη βία, το ρατσισμό, τις 
κοινωνικές διακρίσεις, τις αντιδραστικές απόψεις για την κοι-
νωνική θέση της γυναίκας. Την ίδια στιγμή δε βγάζουν άχνα για 
την απουσία κρατικών υποδομών πρόληψης και προστασίας 
των κακοποιημένων γυναικών.

Καλούν τις γυναίκες να σταματήσουν στις 8 Μάρτη την εργα-
σία και να απέχουν από τις οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά 
τον υπόλοιπο χρόνο να συμβιβάζονται με την εργασιακή ζού-
γκλα και με το σμπαράλιασμα της οικογενειακής, προσωπικής 
ζωής, με την απουσία κοινωνικών υπηρεσιών.

Το φεμινιστικό τους μήνυμα είναι περισσότερες γυναίκες στα 
όργανα που παίρνουν οικονομικές, πολιτικές αποφάσεις.

Η ΟΓΕ παλεύει για να γίνει πιο μαζική η συμμετοχή των γυ-
ναικών του καθημερινού μόχθου στους συλλόγους και τις ομά-
δες της, στα εργατικά σωματεία, στις ενώσεις αυτοαπασχολού-
μενων, στους αγροτικούς συλλόγους, στην κοινωνική δράση.

Όμως βάζουμε το ερώτημα: Η συμμετοχή ποιων γυναικών 
χρειάζεται να ανέβει;

Όλο και πιο συχνά αναδεικνύονται γυναίκες ως μέτοχοι - 
στελέχη επιχειρήσεων, όπως και στην Ευρωβουλή, στην κυ-

βέρνηση και στο κοινοβούλιο, στις περιφερειακές και δημοτι-
κές διοικήσεις, που έχουν διακριθεί για τα αντιλαϊκά «έργα και 
ημέρες» τους. Έχουν διαπρέψει για την ικανότητα να χειραγω-
γούν τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των γυναικών.

Αλήθεια, γυναίκα δεν είναι και το μεγαλοστέλεχος της γνω-
στής αλυσίδας σούπερ μάρκετ που στέλνει ραβασάκια στις ερ-
γαζόμενες να χαμογελάνε στους πελάτες γιατί έχουν το προνό-
μιο να παίρνουν μισθό 300 ευρώ το μήνα;

Τι κοινό έχουν αυτές οι γυναίκες με τις εργαζόμενες, τις 
άνεργες, τις συνταξιούχους, τις φοιτήτριες; Κανένα!

Η ΟΓΕ καλεί κάθε γυναίκα να μην ανεχτεί να λερώνεται το 
σύγχρονο μήνυμα της 8ης Μάρτη από όσους και όσες έχουν 
βάλει την υπογραφή τους στο αντιλαϊκό, αντεργατικό οπλοστά-
σιο. Να μην επιτρέψουμε η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας να 
γίνει «πλυντήριο» της αντιλαϊκής πολιτικής της σημερινής κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπως και των προηγούμενων της ΝΔ, του 
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, που τη ντύνουν με το δήθεν προοδευτικό μαν-
δύα της ισότητας των φύλων.

Τίποτα δεν μπορεί να ξεπλύνει το αντεργατικό νομοθετικό 
οπλοστάσιο που διατηρεί η κυβέρνηση και δίνει αέρα στα πα-
νιά των επιχειρηματικών ομίλων να απολύουν εγκύους. Που 
διαλύει τις ζωές μας με τα σπαστά και ακανόνιστα ωράρια, με 
την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας, για να μην έχουμε 
τον ελάχιστο χρόνο να τον αφιερώσουμε στις οικογένειές μας, 
στους φίλους μας, στα ενδιαφέροντά μας, στην κοινωνική δρά-
ση. Την ίδια στιγμή τις αυταπασχολούμενες τις καταπίνουν οι 
επιχειρήσεις μεγαθήρια.

Αυτή είναι η περιβόητη «συμφιλίωση οικογενειακής και 
επαγγελματικής ζωής», το αντιλαϊκό όχημα της ΕΕ που κατα-
κερματίζει τη ζωή μας. Γιατί η ΕΕ, η σημερινή κυβέρνηση αλλά 
και κόμματα της αντιπολίτευσης, διακεκριμένα για τις υπογρα-
φές τους στα μνημόνια διαρκείας, βάζουν στόχο να αυξηθεί ο 
αριθμός των εργαζόμενων γυναικών. Αλλά φέρνουν σε αντι-
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παράθεση το δικαίωμά μας στην εργασία με την κοινωνική 
προστασία της μητρότητας.

Δεν τους έπιασε ο πόνος για να ανακουφιστεί η γυναίκα της 
λαϊκής οικογένειας, να έχει μια ζωή όπως της αξίζει το 2019. 
Δεν έχουν πρόθεση να απαλλάξουν τη μισθωτή και αυτοαπα-
σχολούμενη γυναίκα από το βάρος της φροντίδας των παιδιών, 
των ηλικιωμένων, των ΑΜΕΑ, του νοικοκυριού που πέφτει στις 
πλάτες μας.

Εξακολουθεί να είναι ουσιαστικά ατομική υπόθεση ό,τι θα 
έπρεπε να είναι κοινωνική υποχρέωση και ευθύνη. Αφού η 
κρατική προστασία είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και απο-
τελεί ένα «ελάχιστο» δίχτυ για την εκτόνωση της λαϊκής δυσα-
ρέσκειας. Απλώς επιδιώκουν να μοιράσουν τις οικογενειακές 
υποχρεώσεις ανάμεσα στους συζύγους, για να περιοριστεί η 

απουσία της γυναίκας από την εργασία.
Εξακολουθούν να λογαριάζουν τις ανάγκες προστασίας της 

μητρότητας, της οικογένειας με τη λογική του «κόστους» για 
τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό καθορίζει και την ανά-
πτυξη υπηρεσιών και δομών φροντίδας των βρεφών και νη-
πίων, καθώς και των ηλικιωμένων στα κράτη - μέλη της ΕΕ. 
Θεός τους είναι η ανταποδοτικότητα, αλλά και η προσαρμογή 
της λειτουργίας τους στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις των 
εργαζόμενων μητέρων, ως parking παιδιών. Ώστε να είναι δια-
θέσιμες όποτε και για όσο διάστημα τις χρειάζεται ο εργοδότης.

Είναι πρόκληση, λοιπόν, η σημερινή κυβέρνηση να καταθέτει 
νομοσχέδια υποτίθεται για την ουσιαστική ισότητα των φύλων 
και την ίδια στιγμή να ενισχύει τις διακρίσεις σε βάρος των γυ-
ναικών.”

Η πορεία προς τα γραφεία της ΕΕ
Μετά τη συγκέντρωση έγινε πορεία που κατέληξε έξω από 
τα γραφεία της ΕΕ στη Λεωφόρο Β. Σοφίας. Η κινητοποίηση 
μετατράπηκε σε βήμα καταδίκης της ιμπεριαλιστικής Ευρω-
παϊκής Ένωσης, τόσο για το ματοκύλισμα των λαών όσο και 
για την επίθεση στα δικαιώματά τους, καίγοντας συμβολικά τη 
σημαία της. Οι γυναίκες καταγγέλλοντας την Ένωση των ιμπε-
ριαλιστών φώναζαν συνθήματα, όπως: «Φονιάδες, ληστές, 
υποκριτές είναι οι Ευρωπαίοι ιμπεριαλιστές», ενώ έβαλαν 
συμβολικά φωτιά στη σημαία της ΕΕ.

Η ΟΓΕ καταγγέλλει «θάψιμο» της συγκέντρωσης της 8ης Μάρτη
Την αποσιώπηση της συγκέντρωσης στις 8 Μάρτη στην Αθή-
να και των πρωτοβουλιών της σε άλλες πόλεις από τα ΜΜΕ, 
με πρώτη την κρατική ΕΡΤ, καταγγέλλει η ΟΓΕ. «Ούτε είδαν 
ούτε άκουσαν τις εκατοντάδες γυναίκες από δεκάδες γυναι-
κείους συλλόγους της ΟΓΕ, εργατικά σωματεία, φοιτητικούς 
συλλόγους που συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια και κατέλη-

ξαν με πορεία στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, για να 
διατρανώσουν την αντίθεσή τους στις πολιτικές της ΕΕ και των 
κυβερνήσεων που τσακίζουν τα δικαιώματα και τις ζωές τους, 
τιμώντας έτσι αγωνιστικά το πραγματικό περιεχόμενο της Πα-
γκόσμιας Μέρας της Γυναίκας», σημειώνει στην ανακοίνωσή 
της.

Δυναμική κινητοποίηση των Συλλόγων και Ομάδων της ΟΓΕ στη Θεσσαλονίκη
Στη συγκέντρωση μίλησε η Ηλέκτρα Ραΐζη, μέλος του ΔΣ 
της ΟΓΕ. Αναφέρθηκε στην άσχημη κατάσταση που υπάρχει 
στις δημόσιες δομές Υγείας, τα Αγροτικά Ιατρεία, τα ΤΟΜΥ, τα 
Κέντρα Υγείας μέχρι και τα νοσοκομεία, εξαιτίας της υποχρη-
ματοδότησης και της έλλειψης προσωπικού όλων των ειδι-
κοτήτων. Επίσης αναφέρθηκε και στην κακή κατάσταση των 
κτηριακών εγκαταστάσεων των δομών Υγείας. Κατήγγειλε τις 
άθλιες εργασιακές σχέσεις που διαμορφώνονται με τη γενί-
κευση της ελαστικής εργασίας και καυτηρίασε την ολοένα και 
μεγαλύτερη εμπλοκή των επιχειρηματιών που έρχονται να 
καλύψουν κενά σε υποδομές και εξοπλισμό μέσω χορηγιών 
τις οποίες εξαργυρώνουν στη συνέχεια ποικιλότροπα. Κάλεσε 
τις γυναίκες να δυναμώσουν το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνη-
μα, τα εργατικά σωματεία, τις Ενώσεις Αυτοαπασχολουμένων, 
τους Αγροτικούς και Φοιτητικούς Συλλόγους, να εντείνουν την 
πάλη τους για το μέλλον που αξίζει στις ίδιες και τα παιδιά τους.

Κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της 3ης και 4ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποίησαν την Παρασκευή 

το πρωί οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών μέλη της ΟΓΕ, 
τιμώντας αγωνιστικά την 8η του Μάρτη.
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Κ ινητοποίηση οργανώθηκε στο πλαίσιο 
της κοινής πρωτοβουλίας, που έχουν 

αναλάβει οι παραπάνω φορείς για τα προβλή-
ματα των συμβασιούχων – αναπληρωτριών 
εκπαιδευτικών, που εργάζονται για χρόνια με 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις στη δημόσια 
Εκπαίδευση. Με τα πανό και τα συνθήματά 
τους οι συγκεντρωμένοι εκπαιδευτικοί και οι 
γυναίκες από δεκάδες γυναικείους συλλό-
γους της ΟΓΕ απαίτησαν ίσα δικαιώματα για 
τις αναπληρώτριες/ές με αυτά των μόνιμων 
συναδέλφων τους. Ιδιαίτερα για τις αναπλη-
ρώτριες εκπαιδευτικούς, που το καθεστώς 
της ελαστικής εργασίας των συμβασιούχων 
τις δυσκολεύει να γίνουν μητέρες, που δε δικαιούνται πάνω 
από 15 ημέρες άδεια σε περίπτωση επαπειλούμενης εγκυμο-
σύνης απαίτησαν να ληφθούν όλα τα μέτρα, ώστε να εξασφα-
λιστεί σε όλες το δικαίωμα προστασίας της μητρότητας! Κατα-
δίκασαν το γεγονός ότι ακόμα και η άδεια ανατροφής των 3,5 

μηνών, που θεσμοθέτησε πρόσφατα η κυβέρνηση, κάτω από 
την πίεση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των εκπαιδευτι-
κών δε χορηγείται από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης σε ανα-
πληρώτριες που έχουν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου, 
του μόνου που δικαιούνταν ως τότε, έστω και για μια μέρα και 
απαίτησαν να αρθεί κάθε πρόσχημα και να δοθεί σε όλες!

Κοινή πρωτοβουλία για τα προβλήματα των αναπληρωτριών εκπαιδευτικών

Συνεχίζοντας την καμπάνια γνωριμίας με τις φοιτήτριες

ο ι γυναίκες των σύλλογων της Ομοσπονδίας Γυναικών 
Ελλάδας (ΟΓΕ) επισκέφτηκαν μια σειρά σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ 

με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και συζήτησαν 
με τις φοιτήτριες συνεχίζοντας τη καμπάνια γνωριμίας μαζί 
τους. 

Οι σύλλογοι του Πειραιά, μετά από μια εβδομάδα επισκέ-
ψεων και επικοινωνίας με τις φοιτήτριες του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου, οργάνωσαν εκδήλωση με μαζί με το Μέτωπο 
Αγώνα Σπουδαστών (ΜΑΣ),  όπου προβλήθηκε το βίντεο της 
ΟΓΕ, που απευθύνεται στις φοιτήτριες και ακολούθησε ενδια-
φέρουσα συζήτηση.

Στα πλαίσια Φεστιβάλ του Συλλόγου σπουδαστών Παιδα-
γωγικών τμημάτων του ΕΚΠΑ,  οι σύλλογοι γυναικών της 

Αθήνας συμμετείχαν σε εκδήλωση, στην οποία συνδέθηκαν 
οι  σημερινές μορφές της γυναικείας ανισοτιμίας και οι διεκ-
δικήσεις του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος με το αλη-
θινό νόημα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας ως ημέρας 
μνήμης και τιμής των αγώνων των εργαζόμενων γυναικών. 

Στη Νοσηλευτική του Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώθη-
κε ημερίδα από το Σύλλογο φοιτητών της Σχολής όπου δόθηκε 
βήμα στην ΟΓΕ που ανέπτυξε τις θέσεις της για τις  σύγχρονες 
μορφές της γυναικείας ανισοτιμίας, την πολιτική της ΕΕ, εστιά-
ζοντας στα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοι-
τήτριες αλλά και οι εργαζόμενες στο τομέα της Υγείας και την 
ανάγκη του αγωνιστικού δρόμου μέσα από τους φοιτητικούς 
συλλόγους και τους συλλόγους της ΟΓΕ.

οΓΕ - Πρωτοβουλία άναπληρωτών - άναπληρωτριών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών - 
οι ςύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα ιμβριώτη», «Γ. ςεφέρης», 

«ο ςωκράτης», «νίκος Πλουμπίδης» και Παλαιού Φαλήρου.
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Στη Λαμία, η Ομάδα Γυναικών διοργάνωσε συγκέντρωση στο νοσο-
κομείο Λαμίας, με συμμετοχή και του Εργατικού Κέντρου της πόλης. 

Διαμαρτυρία στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, πραγματοποίησε το 
πρωί της Παρασκευής 8 Μάρτη η Ομάδα Γυναικών Λοκρών για την 
κατάσταση που επικρατεί στις δημόσιες δομές Υγείας. 

Ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας, η ομάδα γυναικών Σέκλιζας 
«Αγγελική Φυτσιλή» και η Ομάδα Γυναικών Ταμασίου με κοινή 
τους ανακοίνωση για την παιδιατρική κλινική του Νοσοκομείου 
Καρδίτσας, διεκδίκησαν την πρόσληψη μόνιμων παιδιάτρων, όπως 
και να σταματήσει η υποβάθμιση της γυναικολογικής – μαιευτικής 
κλινικής, που λειτουργεί οριακά.

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών της Σάμου συμμετέχοντας 
σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εργαζομένων του Νοσοκομείου 
Σάμου αντέδρασαν επίσης στο κλείσιμο της Παιδιατρικής Κλινικής. 

Στην από κοινού συλλογή υπογραφών για τα κενά και τις τραγι-
κές ελλείψεις σε όλες τις μονάδες Υγείας της Ικαρίας τόσο σε προ-
σωπικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή προχώρησε η Ένωση 
Δημοκρατικών Γυναικών Ικαρίας και η Ομάδα Γυναικών Αγίου 
Κηρύκου, διεκδικώντας παιδίατρο σε κάθε δομή Υγείας του νησιού, 
να καλυφθούν και οι δυο θέσεις γυναικολόγου στο Νοσοκομείο 
Ικαρίας, να καλύπτονται όλες οι ανάγκες της οικογένειας (τοκετοί, 
νοσηλεία, προληπτική ιατρική, εμβολιασμοί κλπ.) και απαίτησαν τη 
δημιουργία Παιδιατρικής Κλινικής στο νοσοκομείο, καθώς και επί-
δομα τοκετού για όλες τις γυναίκες.

Στο Αττικό Νοσοκομείο 35 φορείς και σωματεία της πόλης, με 
μαζική δυναμική συμμετοχή  και των συλλόγων της ΟΓΕ, όπως της 
Αγίας Βαρβάρας, του Αιγάλεω, του Χαϊδαρίου και του Περιστερίου 
κατήγγειλαν την τραγική κατάσταση που υπάρχει στο Αττικό Νοσο-
κομείο, εξαιτίας της διαχρονικά αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυ-
βερνήσεων και την δραματική επιδείνωση της τα τελευταία χρόνια 
την οποία βιώνουν καθημερινά οι λαϊκές οικογένειες. Στο πλαίσιο 
αυτής της δράσης ο σύλλογος της  Αγ. Βαρβάρας  συμμετείχε και 
στην κινητοποίηση - διαμαρτυρία που έγινε στο Νοσοκομείο Λοι-
μωδών, για τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα της περιοχής. Είναι 
ενδεικτικά της εκρηκτικής κατάστασης που βιώνουν οι κάτοικοι της 
Δυτικής Αθήνας σ΄αυτό το θέμα τα στοιχεία από το δήμο του Πε-
ριστερίου, που έχει πάνω από 900.000 κατοίκους. Διαθέτει μόνο 2 
ΤΟΜΥ και 3 Κέντρα Υγείας από όπου λείπουν βασικές ειδικότητες, 
υγειονομικό υλικό και ιατρικός εξοπλισμός, η  δε αναλογία οικογε-
νειακών γιατρών – κατοίκων είναι 1:12.000.

Το μήνυμα  της ΟΓΕ που έστειλε η ΟΓΕ  μπροστά στην 8η Μάρτη 
σε κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογένειας ήταν ότι δεν υπάρχει άλλος 
δρόμος παρά η πάλη ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική ΕΕ και κυβέρ-
νησης στον τομέα της υγείας, Κάλεσε τις γυναίκες να μην συμβιβα-
στούν με το ελάχιστο και τις μειωμένες απαιτήσεις, γιατί ο αγώνας 
για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλες και όλους είναι 
αγώνας για τη ζωή.

Αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την υγεία
Με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας οι σύλλογοι και οι ομάδες της 
ΟΓΕ διοργάνωσαν μαζικές κινητοποιήσεις για την υπεράσπιση του δικαιώματος 
στη δημόσια και δωρεάν υγεία για όλες τις γυναίκες και τις οικογένειές τους 
οργανώθηκαν και στις πόλεις και στην ύπαιθρο. 
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Ο
ι γυναίκες της Ομάδας ΤΕΧΝΙΚΩΝ της ΟΓΕ, που απευ-
θύνεται στις γυναίκες που εργάζονται στον κλάδο μελέτης 
- κατασκευής και επιστημονικών τεχνικών υπηρεσιών,  

τίμησαν αγωνιστικά την 8η Μάρτη συμμετέχοντας  στις κινη-
τοποιήσεις για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασί-
ας μαζί με τις επιτροπές αγώνα και τα σωματεία του κλάδου.

Απευθύνθηκαν  στις εργαζόμενες με την ανακοίνωση και 
το δελτίο της ΟΓΕ, αποκαλύπτοντας την πολιτική της ΕΕ και 
της κυβέρνησης για τις γυναίκες και πως αυτή εξειδικεύεται 
ειδικά στο κλάδο τους, στον οποίο εργάζονται πολλές μισθω-
τές και αυτοαπασχολούμενες διαφόρων ειδικοτήτων. Στον 
κλάδο  η απουσία ΣΣΕ εντείνει τη συμπίεση του μέσου μισθού 
και την επιδείνωση των ορών εργασίας: Η ευελιξία της εργα-
σίας με μπλοκάκι (ΔΠΥ) συμβάλλει στην ανυπαρξία ωραρίου 
και αδειών – δώρων - αποζημιώσεων – επιδόματος ανεργί-
ας, στην απουσία προστασίας από ομαδικές απολύσεις, στη 
δίωξη της μητρότητας. 

Η «δίκαιη ανάπτυξη» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ  γίνεται ήδη 
αισθητή στις τεχνικούς. Διατυμπανίζει η κυβέρνηση τις υπο-
τιθέμενες ελαφρύνσεις στις ασφαλιστικές εισφορές, την ώρα 
που καταφθάνουν τα ειδοποιητήρια με αναδρομικά χαράτσια 
του ν. Κατρούγκαλου που τις εκτοξεύουν. Πανηγυρίζει την 
τάχα επαναφορά των ΣΣΕ ενώ στον κλάδο είναι για  7ο χρόνο 
κατηργημένη η ισχύς της κλαδικής συλλογικής σύμβασης ερ-
γασίας. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κρατά ακέραιο το απαγορευτικό 
πλαίσιο για την υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις, με τη 
μη υποχρέωση των εργοδοτών να προσέλθουν στη Διαπραγ-
μάτευση και Διαιτησία και με τη μη κήρυξη υποχρεωτικής της 
εφαρμογής της ΣΣΕ από όλους τους εργοδότες.

Πάνω στην απώλεια των δικαιωμάτων και στη μείωση του 
λεγόμενου μισθολογικού και μη μισθολογικού «κόστους» 

στηρίζεται η ανάκαμψη της κερδοφορίας των ομίλων στον 
κλάδο. Πολλές είναι οι περιπτώσεις όπου η απουσία Συλλο-
γικής Σύμβασης Εργασίας οδηγεί σε απολύσεις εγκύων που 
αμείβονται με μπλοκάκι, χωρίς κανένα δικαίωμα. Η ανάκαμ-
ψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας γίνεται με τσακι-
σμένους μισθούς και εργασιακά δικαιώματα. Κυβέρνηση και 
αντιπολίτευση κοκορομαχούν για το ποιος θα τη φέρει πιο 
γρήγορα και ποιος θα προσφέρει περισσότερα στους επεν-
δυτές. 

Μπροστά σ’αυτές τις κινητοποιήσεις, τα αιτήματα και η δρά-
ση της ομάδας Τεχνικών βρήκαν  θετική ανταπόκριση από τις 
εργαζόμενες του κλάδου, ιδιαίτερα μπροστά στις κινητοποιή-
σεις που έγιναν μέσα στο Μάρτη από το Σωματείο Μισθωτών 
Τεχνικών  στους δυο μεγάλους ομίλους του κλάδου ΕΛΛΑ-
ΚΤΩΡ και ΤΕΡΝΑ για την υπογραφή σύμβασης εργασίας.

 Η αρνητική στάση της εργοδοσίας για διαπραγμάτευση με 
το αιτιολογικό ότι η πρόταση του σωματείου «είναι αβάστα-
χτη οικονομικά για τους ομίλους»  ήταν αποκαλυπτική για τις 
εργαζόμενες. Αναδεικνύει την ανάγκη να συνεχίσουμε στην 
ίδια αγωνιστική πορεία διεκδίκησης απαιτώντας μόνιμη και 
σταθερή εργασία για όλες, κατάργηση όλων των αντιασφαλι-
στικών νόμων και την ουσιαστική προστασία της μητρότητας 
με άδεια κυήσεως, τοκετού, γαλουχίας και φροντίδας των 
νεογέννητων με πλήρεις αποδοχές και πλήρη ασφαλιστικά 
δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ) 
υπογραφή ΣΣΕ με πραγματικές αυξήσεις, κατάργηση του κα-
θεστώτος πληρωμής με μπλοκάκι (ΔΠΥ). 

Ο πολύμορφος οργανωμένος αγώνας σε γραφεία και εργο-
τάξια  είναι μονόδρομος, με πρώτο αγωνιστικό ραντεβού στις 
επόμενες κινητοποιήσεις του κλάδου και την 1η Μάη στην 
απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ.

Η ΟΓΕ στα εργοστάσια, στα εργοτάξια, στα γραφεία...
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ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πετρούπο-
λης (μέλος ΟΓΕ) σε συνεργασία με το Δήμο Πε-

τρούπολης, για να τιμήσουν την 8η Μάρτη, Παγκόσμια 
Ημέρα της Γυναίκας, συνδιοργάνωσαν έκθεση έρ-
γων της χαράκτριας Βάσως Κατράκη, η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου 
Πετρούπολης. 

Ήταν μια έκθεση που πραγματικά είχε ιδιαίτερη αξία, 
καθώς ήταν μία από τις ελάχιστες φορές που έργα της 
Β. Κατράκη παρουσιάστηκαν στην Αττική. Τελικά εκα-
τοντάδες επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να απολαύ-
σουν αυτή την ξεχωριστή έκθεση, ενώ ήταν ιδιαίτερα 
σημαντική η παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών 
από σχολεία της περιοχής. Η έκθεση φιλοξένησε 21 
έργα της χαράκτριας. Τα εγκαίνια τίμησε με την πα-
ρουσία της η κόρη της χαράκτριας, Μαριάννα, όπως 
και ο ιστορικός Τέχνης, Σπύρος Μοσχονάς, ο οποίος 
μίλησε για το έργο της και τη μεγάλη προσφορά της 
στην τέχνη της Χαρακτικής. Σημαντική ήταν η δυνατό-
τητα ξενάγησης στα έργα, με πολύτιμη βοήθεια ενός 
μέλους του Εικαστικού Επιμελητηρίου, του Στέλιου 
Σταφέτου, συναγωνιστή ζωγράφου από την περιοχή, 
όπως και η προβολή στο χώρο της έκθεσης ντοκιμα-
ντέρ που ήταν αφιερωμένο στη ζωή και το έργο της 
Βάσως Κατράκη.

Μια ξεχωριστή στιγμή ήταν εκείνη της επίσκεψης στο 
χώρο της έκθεσης της Πότας Κακκαβά και της Πλου-
σίας Λεκατά, οι οποίες ήταν συνεξόριστες με την 
Βάσω Κατράκη στο κάτεργο της Γιούρας την εποχή 
της δικτατορίας. Με ιδιαίτερη συγκίνηση οι δύο ακού-
ραστες αγωνίστριες θυμήθηκαν ιστορίες από την επο-
χή που βρίσκονταν εξόριστες, τις οποίες μοιράστηκαν 
με την κόρη της χαράκτριας, καθώς και τον κόσμο 
που επισκέπτονταν εκείνη τη στιγμή την έκθεση.

Αξίζει κι εμείς να πούμε δυο λόγια για τη μεγάλη αγω-
νίστρια δημιουργό. 

Η Βάσω Κατράκη (1914-1988) υπήρξε κορυφαία 
δημιουργός, τολμηρή και αποφασιστική μαχήτρια 
των κοινωνικών αγώνων. Αποτελεί παράδειγμα συ-
νειδητοποιημένου καλλιτέχνη που παράλληλα με το 
πρωτοποριακό αισθητικά για την εποχή της έργο του, 
αγωνίσθηκε, φυλακίσθηκε και εξορίστηκε για τις ιδέ-
ες της. Το χαρακτικό της έργο έχει αναγνωριστεί δι-
εθνώς, με πολλά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς 
και εκθέσεις, για την τεχνική και τη συνέπειά του στα 
«μεγάλα, τα θεμελιώδη θέματα της ζωής», το ιδεώδες 
της ελευθερίας.
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