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της Σύνταξης

Καλή ανάγνωση, λοιπόν!

Αγαπητές Αναγνώστριες,

Ο χειμώνας που μπαίνει θα είναι βαρύς για μας τις γυναίκες του μόχθου, παρά το γεγονός 
ότι η θερμοκρασία δε λέει με τίποτα να πέσει. Το καλοκαίρι και το φθινόπωρο που πέρασε 
η κυβέρνηση της ΝΔ, με προίκα το αντιλαϊκό έργο του ΣΥΡΙΖΑ, μας βομβάρδισε με μπαράζ 
αντιλαϊκών νομοσχεδίων συνεχίζοντας την πολιτική που δυναμιτίζει τα δικαιώματα και τις 
ανάγκες τις δικές μας και των οικογενειών μας για να κερδίζουν μια χούφτα παράσιτα.

Γι αυτά τα παράσιτα ψάχνει να βρει τώρα η κυβέρνηση νέες πηγές κερδοφορίας και ετοι-
μάζει τη νέα επίθεση και στο ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Δε πρόκειται μόνο για τη μείω-
ση των εργοδοτικών εισφορών και τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Θέλουν να 
μετατρέψουν τις συντάξεις αποκλειστικά σε ατομική μας υπόθεση με θεό την ανταποδοτι-
κότητα και την ιδιωτική ασφάλιση. Τις πρώτες σκέψεις της ΟΓΕ γι αυτά που ετοιμάζουν θα 
τις βρείτε στις σελίδες αυτού του τεύχους.

Και ενώ οι ανταγωνισμοί βάζουν συνεχώς νέα μπουρλότα στην περιοχή μας η υπογραφή 
της συμφωνίας παράτασης των αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στην Ελλάδα από την κυ-
βέρνηση μέσα στον Οκτώβρη υποθηκεύει το μέλλον μας. Οι κίνδυνοι μεγαλώνουν για το 
λαό από την ιμπεριαλιστική εμπλοκή της χώρας μας. Για τη στάση και τη δράση του ριζο-
σπαστικού γυναικείου κινήματος απέναντι σ’ αυτό το έγκλημα θα διαβάσετε πιο αναλυτικά 
παρακάτω. Όπως επίσης και για την αλληλεγγύη μας στα ποτάμια των ξεριζωμένων προ-
σφύγων που φουσκώνουν πάλι .

Παρά τα κροκοδείλια δάκρυα που χύνονται καθημερινά για την καταστροφή του περιβάλ-
λοντος, τίποτα δεν μπορεί να κρύψει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής 
περιουσίας λογαριάζονται ως «κόστος» για το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους. 
Αυτή το ζήτημα φωτίζουν τα άρθρα για τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές όσο και 
για τους ΧΥΤΑ.

Όμως το βραβείο υποκρισίας το παίρνουν οι κυβερνήσεις, οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί 
και οι ΜΚΟ για το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών. Εδώ δίνουν τα ρέστα τους για τον 
αποπροσανατολισμό των γυναικών από τον πραγματικό τους αντίπαλο. Το δελτίο μας δε 
θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με όλα αυτά.

Και άλλα πολλά, ενδιαφέροντα θέματα θα βρείτε να διαβάσετε στο δελτίο μας, όπως για 
τα ναρκωτικά και τον πολιτισμό. Δεν μπορούμε όμως να μη σταθούμε στο αφιέρωμα για 
την παιδική εργασία από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Μας ανοίγει νέους ορίζοντες 
στη γνώση.

ΥΓ: …Και μην ξεχάσετε το καινούργιο γράμμα του Αη Βασίλη που λάβαμε όταν αυτό το τεύχος 
ήταν επί του πιεστηρίου.



Π
υκνώνουν οι κίνδυνοι για το λαό μας από τη συμμετοχή 
της χώρας μας στα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ που 
ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζει η κυβέρνη-

ση της Νέας Δημοκρατίας. Η εμπλοκή της χώρας στους ιμπε-
ριαλιστικούς ανταγωνισμούς στα Βαλκάνια γεννά ανυπολόγι-
στους κινδύνους και ανασφάλεια για τον λαό μας δεδομένου 
ότι τα Βαλκάνια αποτελούν θέατρο ανταγωνισμών, με τα ιμπε-
ριαλιστικά κέντρα να πέφτουν πάνω από την περιοχή προκει-
μένου να διασφαλίσουν τον έλεγχο των δρόμων μεταφοράς 
Ενέργειας και εμπορευμάτων προς την ΕΕ. Κεντρικό ρόλο 
στα σχέδια και τους ανταγωνισμούς έχει η Ενέργεια και συ-
γκεκριμένα η προώθηση της ενεργειακής ατζέντας των ΗΠΑ- 
ΝΑΤΟ-ΕΕ με καθοριστική συμβολή της Ελλάδας για «ενεργει-
ακή απεξάρτηση» της ΕΕ από το ρωσικό αέριο. 

Γενικότερα η περίοδος που διανύουμε χαρακτηρίζεται από 
την επιθετικότητα του Αμεριικανονατοϊκού ιμπεριαλισμού και 
της ΕΕ, την όξυνση των ανταγωνισμών με την Ρωσία και την 
Κίνα, με την συμμετοχή δεκάδων κρατών, που έχει αιχμή τον 
έλεγχο των ενεργειακών πηγών και δρόμων, τον έλεγχο των 
αγορών. 

Οι κίνδυνοι αυτοί για τις γυναίκες και τις οικογένειές τους 
στη χώρα μας συνδέονται άμεσα με τη συνέχιση μέσα στο 
φθινόπωρο του ελληνοαμερικανικού λεγόμενου «Στρατηγι-
κού διαλόγου» που περιέλαβε και την υπογραφή της νέας κα-

τάπτυστης πολυετούς συμφωνίας για τις αμερικανονατοϊκές 
Βάσεις (Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας ) που 
μετατρέπει την Ελλάδα σε μια απέραντη Νατοϊκή Βάση.

 Βάσεις του θανάτου φυτρώνουν απ άκρη σ’ άκρη στη χώρα 
μας. Πέρα από τη βάση της Σούδας που είναι η «κορωνίδα» 
των βάσεων η συμφωνία επισφραγίζει και τη δημιουργία 
τριών νέων σε Λάρισα, Στεφανοβίκειο και Αλεξανδρούπολη. 
Ταυτόχρονα ετοιμάζονται υποδομές στον Αραξο για να υποδε-
χτούν πυρηνικά όπλα. 

Δεν ξεχνάμε ότι η Βάση της Σούδας αποδείχτηκε αιχμή του 
δόρατος στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους κατά της Γιουγκο-
σλαβίας, του Αφγανιστάν, του Ιράκ, της Λιβυής, της Συρίας. 
Περιλαμβάνει μεγάλη αεροπορική βάση Στηρίζει τον εφοδι-
ασμό και τις λειτουργίες των πτήσεων των Αμερικανικών αε-
ροσκαφών σε σύνδεση με τα αεροπλανοφόρα και τον στόλο 
που κινείται στη Μεσόγειο. Διαθέτει υψηλού επιπέδου σύστη-
μα τηλεπικοινωνιών και δίκτυα παρακολούθησης των κινή-
σεων του ρωσικού στόλου και γενικότερα των στρατιωτικών 
κινήσεων στην περιοχή. Διαθέτει αποθήκη πυρομαχικών του 
ΝΑΤΟ ενώ στην ευρύτερη περιοχή λειτουργεί Πεδίο Βολής 
για δοκιμές και εκπαίδευση σε πυραύλους, στο οποίο έχουν 
πρόσβαση Νατοικές δυνάμεις. Η Σούδα διαθέτει τη μοναδική 
εγκατάσταση στη Μεσόγειο που μπορεί να φιλοξενήσει αερο-
πλανοφόρα, το περίφημο κρηπίδωμα “Κ-14”.

Στην αεροπορική βάση της Λάρισας σταθμεύουν drones με-

Η ανανέωση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τις στρατιωτικές 
βάσεις μετατρέπει τη χώρα μας σε απέραντη ΝΑΤΟϊκή βάση
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γάλης εμβέλειας.
Η βάση αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας 

χρησιμοποιείται για τη στάθμευση και εκπαίδευση ελικοπτέ-
ρων.

Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης επιδιώκεται να αξιοποιηθεί 
για την προσέγγιση αμερικανικών πλοίων και να δημιουργη-
θούν κατάλληλες υποδομές για τη μεταφορά ΝΑΤΟϊκών στρα-
τευμάτων προς την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη στο πλαίσιο 
της περικύκλωσης της Ρωσίας. Αλλωστε ο Αμερικανός πρέ-
σβης σε πρόσφατη ομιλία του στην 4η «Thessaloniki Summit” 
(14-15 Νοέμβρη) τόνισε το «στρατηγικό βάρος» που κατέχει 
για τις ένοπλες δυνάμεις και τους επιχειρηματικούς ομίλους 
των ΗΠΑ το λιμάνι τη Αλεξανδρούπολης για το οποίο ανέφερε 
πως η αξιοποίηση του μπορεί να συμβάλλει τόσο στον έλεγχο 
των Στενών του Βοσπόρου και της Μαύρης Θάλασσας, όσο 
και στα γενικότερα σχέδια συγκέντρωσης και αναδιάρθρωσης 
δυνάμεων στα ευρωπαϊκά σύνορα με τη Ρωσία. 

Καμία υποταγή στα ΑμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια 
Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις που σπέρνουν τον πόλεμο, τη 
φτώχεια, την εργασιακή ανασφάλεια και διαιωνίζουν την γυ-
ναικεία ανισοτιμία, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα οργανώ-
νει την αντεπίθεσή του. 

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ δώσαμε αγωνιστική 
απάντηση στην επίσκεψη στη χώρα μας του Αμερικανου 
ΥΠΕΞ Πομπέο που ήρθε να υπογράψει τη συμφωνία για τις 

Νατοϊκές Βάσεις. 
Προχωρήσαμε σε πρωτοβουλίες ασυμ-

φιλίωτης αναμέτρησης και σύγκρουσης με 
τα κυβερνητικά σχέδια σε συνεργασία με 
το αντιπολεμικό - αντιιμπεριαλιστικό κίνη-
μα, με το εργατικό λαϊκό κίνημα. Ετσι συμ-
μετείχαμε στην «Επιτροπή Αγώνα ενάντια 
στην ΕλληνοΑμερικανική Συμφωνία για τις 
Στρατιωτικές Βάσεις” υψώνοντας τείχος 
αντίστασης να μην ανανεωθεί η συμφωνία 
για τις Βάσεις - ορμητήρια πολέμου του 
ΑμερικανοΝΑΤΟϊκου ιμπεριαλισμού. 

Με μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
και πορεία στην Αμερικανική Πρεσβεία 
υποδεχτήκαμε το γεράκι πολέμου Πομπέο 
φωνάζοντας «Ούτε γή, ούτε νερό, ούτε 
αέρα στους φονιάδες των λαών», ενώ χι-
λιάδες υπογραφές συγκεντρώνονται που 
διατρανώνουν τη θέληση των γυναικών 
και των οικογένειών τους για συνέχιση της 
πάλης ενάντια στις Βάσεις και τα πυρηνικά. 

Οι κίνδυνοι για τον λαό μας είναι με-
γάλοι. Η συμφωνία αυτή θα οδηγήσει τις 
ένοπλες δυνάμεις σε μεγαλύτερη πρόσ-
δεση στις ΑμερικανοΝατοϊκές αποστο-
λές. Ας μην ξεχνάμε ότι ελληνικές στρα-
τιωτικές δυνάμεις συμμετέχουν σήμερα 
σε 12 στρατιωτικές αποστολές σ’ όλο τον 
κόσμο. Δεν συμβιβαζόμαστε να στέλνουν 

τα παιδιά μας έξω από τα σύνορα της χώρας, να πολεμάνε 
και να υπηρετούν τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, όπως 
θα κάνει το πολεμικό πλοίο που υποσχέθηκε η σημερινή κυ-
βέρνηση να στείλει στον Περσικό κόλπο για να συμμετέχει σε 
πολυεθνική δύναμη υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ γίνεται σημαιοφόρος των επιδιώξε-
ων ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ παίρνοντας τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Η 
χώρα μας έχει μετατραπεί σε πολεμικό ορμητήριο ενάντια σε 
άλλους λαούς, γίνεται μαγνήτης επιθέσεων σε περίπτωση γε-
νικευμένης σύγκρουσης. Επίσης παίρνει μέρος στην Μόνιμη 
Διαρθρωμένη Συνεργασία, τη γνωστή PESCO της ΕΕ, που εί-
ναι κύτταρο του ευρωστρατού. 

Μπορούμε να πούμε ότι τα Αμερικανονατοϊκά σχέδια στην 
περιοχή, ο ανταγωνισμός με τη Ρωσία και την Κίνα στη Μ.Α-
νατολή, τη Βόρεια Αφρική, τον Περσικό Κόλπο, στην Αν Με-
σόγειο και στα Βαλκάνια, η εισβολή της Τουρκίας στη Συρία 
με την κάλυψη ΗΠΑ-ΝΑΤΟ δυναμώνουν τα ιμπεριαλιστικά 
παζάρια και έχουν θέσει στην ημερήσια διάταξη την πιο απο-
τελεσματική αξιοποίηση των αποκαλούμενων από τις ΗΠΑ 
«Κρατών Ανάσχεσης» - πιστών συμμάχων όπως πχ το Ισρα-
ήλ, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Ελλάδα και αυτή η εξέλιξη 
αποτυπώνεται και στη «Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συ-
νεργασίας».

Το ΝΑΤΟ είναι το οπλισμένο χέρι των ιμπεριαλιστών. Δεν 
είναι παράγοντας ειρήνης και ασφάλειας. Αντίθετα μετατρέπει 
το λαό μας σε στόχο πάνω στην κλιμάκωση των ενδοϊμπερια-

Οι Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκές βάσεις στην Ελλάδα
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λιστικών ανταγωνισμών για τις πηγές και τους διαύλους της 
Ενέργειας. Πρόσφατα ο Πούτιν μάλιστα προειδοποίησε ότι οι 
ρώσικοι πύραυλοι θα στραφούν κατά χωρών που φιλοξενούν 
αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις. 

Οι προκλητικές τοποθετήσεις της Κυβέρνησης της ΝΔ, 
του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου πως η 
εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς 
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ εγγυώνται την ασφάλεια και την 
ειρήνη είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Οι τουρκικές παραβιά-
σεις στο Αιγαίο, η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας 
αναπτύσσεται από ΝΑΤΟϊκή δύναμη. Το ΝΑΤΟ τροφοδοτεί 
την τουρκική προκλητικότητα, αφού σύμφωνα με τις κατευ-
θύνσεις του το Αιγαίο αποτελεί ενιαίο αμυντικό χώρο για την 
Ελλάδα και την Τουρκία. Ο αποχρωματισμός του Αιγαίου, η 
πλήρης ΝΑΤΟποίησή του είναι που νομιμοποιούν τις τουρκι-
κές διεκδικήσεις επιβάλλοντας ένα καθεστώς συγκυριαρχίας. 

Υπάρχει πλούσια πείρα που αποδεικνύει το βρώμικο ρόλο 

ΗΠΑ/ΝΑΤΟ. Εχουν εγκληματικές ευθύνες για την επιβολή της 
χούντας στην Ελλάδα, το πραξικόπημα και την τουρκική ει-
σβολή στην Κύπρο, το διχοτομικό σχέδιο για το Κυπριακό, την 
κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στην περιοχή μας, 
για δεκάδες επεμβάσεις και πολέμους κατά των λαών. 

Μεγάλη αγανάκτηση προκαλούν όσα είπε εκ μέρους της 
κυβέρνησης της ΝΔ ο υπουργός Αμυνας πρόσφατα υποδεχό-
μενος τον Αμερικανό διοικητή δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευ-
ρώπη λέγοντας ότι «πολεμήσαμε στο πλάι των ΗΠΑ, οι άνδρες 
μας μάτωσαν δίπλα στους Αμερικανούς στρατιώτες στους πο-
λέμους στους οποίους συμμετείχαμε και αυτό θα γίνει επίσης 
και στο μέλλον». Γίνεται φανερό πως με νέες Κορέες ονει-
ρεύεται η ελληνική κυβέρνηση να εξασφαλίσει τα συμφέρο-
ντα των μονοπωλίων της χώρας μας.

Καμία εμπλοκή στους ανταγωνισμούς 
των ιμπεριαλιστών στην περιοχή
Σήμερα που τα σύννεφα του ιμπεριαλιστικού πολέμου πυ-
κνώνουν απειλητικά στο πλαίσιο των ανταγωνισμών και αντι-
θέσεων, που γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συμβιβάσουν τις 
αντιθέσεις τους, η δήλωση του υπουργού Αμυνας πρέπει να 
πάρει την αγωνιστική αποφασιστική απάντηση εργαζομένων, 
νεολαίας, γυναικών των λαικών οικογενειών.

Ανταγωνισμοί και αντιθέσεις υπάρχουν και μέσα στους 
κόλπους της ιμπεριαλιστικής συμμαχίας. Πρόσφατα ο Γάλλος 
Πρόεδρος Μακρόν δήλωσε ότι «το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νε-
κρό» και ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε ότι η 
ΕΕ «δεν μπορεί να αμυνθεί μόνη της, χρειάζεται οπωσδήποτε 
το ΝΑΤΟ» και τόνισε ότι χρειάζεται μεν ενίσχυση του ευρωπα-
ϊκου πυλώνα, αλλά όχι προς υποκατάσταση του ΝΑΤΟ, ούτε 
προς αυτονόμηση της ΕΕ. 

Ενδεικτικές των αντιθέσεων είναι πάντως και οι διεργασίες 
γύρω από τον «επανακαταμερισμό» των οικονομικών βαρών 
στο ΝΑΤΟ, ζήτημα για το οποίο ετοιμάζεται νέα φόρμουλα. Μά-
λιστα, ο ΓΓ. Του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ δήλωσε σχετικά ότι στο 

εξής «οι ΗΠΑ θα πληρώνουν 
λιγότερο. Η Γερμανία περισ-
σότερο» και οι δύο χώρες θα 
καλύπτουν καθεμιά περίπου 
το 16% του ΝΑΤΟικού προϋπο-
λογισμού, ωστόσο ζητούμενο 
είναι το πώς θα μοιραστεί το 
υπόλοιπο ανάμεσα στους άλ-
λους εταίρους. 

Είναι βέβαιο ότι οι ΗΠΑ ανη-
συχούν και για το γεγονός ότι 
ισχυροί εταίροι τους στην ΕΕ, 
όπως η Γερμανία και η Γαλ-
λία δεν κρατούν την ίδια στάση 
απέναντι απέναντι σε στρατηγι-
κούς ανταγωνιστές τους όπως 
η Κίνα με την οποία παζαρεύ-
ουν και προωθούν τα δικά τους 
ιδιαίτερα συμφέροντα. Το ίδιο 

Για ακόμα μια χρονιά 2η η Ελλάδα στις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες

Από τα ΝΑΤΟϊκά προγράμματα εκπαίδευσης των γυναικών
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ισχύει και με τη Ρωσία οξύνοντας τις αντιθέσεις στο εσωτε-
ρικό του ΝΑΤΟ. 

Τα θύματα των συγκρούσεων και των ανταγωνισμών τους 
είναι πάντα οι λαοί και γι αυτό απαιτείται επαγρύπνηση και 
δράση.

Για να κερδίσουν τη συναίνεση του λαού στα βρώμικα 
σχέδιά τους τα τσιράκια των ιμπεριαλιστών μιλάνε για ανταλ-
λάγματα και για οφέλη που φέρνει μαζί της η Συμφωνία και η 
συμμετοχή στο ΝΑΤΟϊκά σχέδια. Ομως στην πραγματικότητα 
όχι μόνο δεν ωφελείται ο λαός μας από τη Νατοϊκή ιμπεριαλι-
στική μηχανή αλλά αντίθετα την πληρώνει αδρά από τα ματω-
μένα πλεονάσματα με 4 δις ευρώ κάθε χρόνο για να σπέρνει 
το θάνατο, τη δυστυχία και την προσφυγιά. 

Στοχεύουν... και στη συνείδηση του λαού
Την ώρα που οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στην περιοχή 
φουντώνουν βρίσκεται σε εξέλιξη μια καταιγίδα παρεμβάσε-
ων σε όλα τα επίπεδα με στόχο να επηρεάσουν τη συνείδηση 
της νέας γενιάς μέσω «εκπαιδευτικών» προγραμμάτων για το 
ξέπλυμα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, ώστε να στοιχηθεί με τα εγκληματικά 
σχέδια των Αμερικανονατοϊκών και να αποδεχτεί αδιαμαρ-
τύρητα την ελληνική εμπλοκή σ’ αυτά. Μια τέτοια περίπτω-
ση είναι και η «εκπαιδευτική εκδρομή» που οργάνωσε η 
διεύθυνση του 3ου Δημοτικού σχολείου Πυλαίας Θεσσαλο-
νίκης στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Νάπολη Ιταλίας μετά από 
πρόσκληση του ιμπεριαλιστικού οργανισμού στο πλαίσιο της 
προπαγανδιστικής εκστρατείας “WE ARE NATO” προκειμέ-
νου να ενισχυθεί η σχέση του ΝΑΤΟ με εθνικές και διεθνείς 
κοινότητες και ιδιαίτερα με τις νέες ηλικίες. Στόχος τους να 
μετατραπούν τα γεράκια του πολέμου στα μάτια των παιδιών 
σε περιστέρια της ειρήνης. Εξάλλου η αμερικανική πρεσβεία 
στην Αθήνα σύμφωνα με οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε 
συνεργασία με τις ελληνικές κυβερνήσεις επιχειρεί «μέσα 
από το εκπαιδευτικό σύστημα να αμβλύνει τα αισθήματα 

αντιαμερικανισμού που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία» 
ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της παρέμβασής τους στη 
νεολαία και τις γυναίκες.

Παρόμοιο περιστατικό με αυτό του σχολείου της Πυλαίας 
είχε προηγηθεί και στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου που ξεσήκω-
σε θύελλα αντιδράσεων από γονείς και εκπαιδευτικούς.

Τον ίδιο στόχο εξυπηρετεί και το πρόγραμμα FLEX στα σχο-
λεία που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και 
στοχεύει να έρθουν σε επαφή τα νέα παιδιά με τις «αξίες» των 
ΗΠΑ. Είναι καθαρό ότι στόχος είναι να ξεπλύνουν τον αμερι-
κάνικο ιμπεριαλισμό που τις «αξίες» του που τις έχει υποστεί ο 
ελληνικός λαός και τις βρίσκει διαρκώς μπροστά του ιδιαίτερα 
με τη νέα στρατιωτική συμφωνία Ελλάδας - ΗΠΑ που μετα-
τρέπει τη χώρα μας σε ορμητήριο των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών 
και βάζει τον λαό στη δίνη ακόμα μεγαλύτερων κινδύνων.

Το σχέδιο «αθώωσης» του ΝΑΤΟ βρίσκει χώρο και στα 
σχολικά βιβλία όπως στο μάθημα Κοινωνικης και Πολιτικής 
Αγωγής της Γ’ Γυμνασίου όπου περιγράφεται σαν οργανισμός 
που έχει στόχο «την ειρήνη, τη δημοκρατία, την κοινωνική αλ-
ληλεγγύη».

Δεν θα άφηναν έξω από την επιχείρηση ξεπλύματος του 
ιμπεριαλιστικού οργανισμού τα Πανεπιστήμια όπου οι φοιτη-
τές και οι φοιτήτριες καλούνται να εντάξουν τις επιστημονι-
κές τους γνώσεις στις υπηρεσίες της πολεμικής μηχανής του 
ΝΑΤΟ αντί να τις θέτουν στην υπηρεσία του λαού μέσω αντί-
στοιχων προγραμμάτων.

Παρεμβάσεις επίσης επιχειρούνται από την πρεσβεία των 
ΗΠΑ στα πολιτιστικά κέντρα των Δήμων της χώρας μας σε 
συνεργασία με δημοτικές αρχές όπου χρηματοδοτούνται από 
τις ΗΠΑ προγράμματα για τη νεολαία με στόχο τη συνείδησή 
της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του Δήμου Ξάνθης σε 
συνεργασία και με χορηγία του Μορφωτικού Τμηματος της 
Αμερικάνικης Πρεσβείας που έχει δρομολογήσει αντίστοιχο 
πρόγραμμα για τη νεολαία το «Χanthitechlab”.

ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ. Η ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΟΙ.
Επαγρυπνούμε και ξεσηκωνόμαστε. Δε συμβιβαζόμαστε με τα βρώμικα σχέδιά τους. Οργανώνουμε τη δράση 
μας για να ακυρώσουμε την διείσδυση της ιμπεριαλιστικής προπαγάνδας στις συνειδήσεις των παιδιών μας. 

Αποφασιστικά και ανυποχώρητα δυναμώνουμε την πάλη μας ενάντια στη Συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας 
των ΗΠΑ και της Ελλάδας. 

4 Για την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις.

4 Για να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας.

4 Για να μη μεταφερθούν στον Αραξο και αλλού πυρηνικά όπλα 

4  Για να επιστρέψουν εδώ και τώρα όλα τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν 
σε αποστολές των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ εκτός συνόρων.

4 Για αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και ΕΕ. 

ΜΑΙΡΉΝΉ ΣΤΕΦΑΝΙΔΉ
Α΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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T
α ποτάμια των ξεριζωμένων φουσκώνουν πάλι στην Ελ-
λάδα. Χιλιάδες κατατρεγμένοι, οικογένειες με μικρά παι-
διά, ακόμα και ασυνόδευτοι ανήλικοι, που δεινοπάθησαν 

και πλήρωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαν σε διακινητές για να 
ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου και την εξαθλίωση, κα-
ταδικάζονται να επιβιώνουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Κα-
ταδικάζονται να βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της πολιτικής 
εγκλωβισμού που υλοποιεί η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, 
όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και της εφαρμο-
γής της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. 

Τα μεγαλύτερα θύματα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά που 
αποτελούν εξάλλου και την πλειοψηφία των προσφύγων στη 
χώρα μας. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευ-
σης το 70% των προσφύγων στην Ελλάδα είναι γυναικόπαιδα. 

 Οι συνθήκες που ζουν είναι πιο άθλιες και επικίνδυνες από 
ποτέ, αλλά και εξαιρετικά δύσκολες για τους κατοίκους των 
νησιών, αλλά και της ηπειρωτικής Ελλάδας. Μετά τους βομ-
βαρδισμούς, τα βασανιστήρια, τη σεξουαλική κακοποίηση που 
έχουν υποστεί στους τόπους καταγωγής, πρέπει να αντέξουν 
τη βαρβαρότητα των hotspot, που έχει οδηγήσει μανάδες να 
καίγονται σαν κέρινα ομοιώματα και αρκετά παιδιά, ακόμα και 
κάτω των 10 ετών, να κάνουν απόπειρες αυτοκτονίας. Η φρί-
κη των συνθηκών διαβίωσης επιδεινώνει την υγεία τους, τη 

σωματική και την ψυχική. 
Κάτω από αυτές τις συνθήκες το 1/4 των ασυνόδευτων 

προσφυγόπουλων στη χώρα μας, δηλαδή πάνω από 1000 
παιδιά είναι αγνοούμενα. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα συ-
νεχιστεί η πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης, που δίνει 
το ευαίσθητο κομμάτι της προστασίας των ασυνόδευτων προ-
σφυγόπουλων σε ΜΚΟ, με το κράτος να μη βάζει ούτε ευρώ 
για τη δημιουργία δομών επαρκώς στελεχωμένων με επιστη-
μονικό προσωπικό προκειμένου να επουλωθούν τα τραύματα 
του πολέμου και της ορφάνιας χιλιάδων παιδιών.

Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ
Μπροστά σ’ αυτή τη δραματική κατάσταση τα μέτρα που 
προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ, παίρνοντας τη σκυτάλη από 
το ΣΥΡΙΖΑ, ενισχύουν ακόμα περισσότερο τον εγκλωβισμό 
σε βάρος προσφύγων και μεταναστών. Ετοιμάζουν μεγάλα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης – φυλακές στα νησιά για χιλιά-
δες ανθρώπους, στα οποία θα στοιβάζουν ακόμα και τα ασυ-
νόδευτα παιδιά. Ενισχύουν την καταστολή κατά των προσφύ-
γων και μεταναστών με περιπολίες του Λιμενικού και άλλα 
μέτρα που μπορεί να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες. Όχι μόνο 
δε θα λύσουν το πρόβλημα, αλλά θα αυξάνουν τους θανάτους 
στα σύνορα, καθώς και τις ταρίφες των διακινητών. Όχι μόνο 

Η πολύμορφη αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες 
δεμένη με την πάλη ενάντια στους φονιάδες των λαών
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θα μεγαλώσουν τη δυστυχία και την απόγνωση των προσφύ-
γων, αλλά θα δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα και 
στους μόνιμους κατοίκους των νησιών. 

 Παράλληλα το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε μέσα στο Νοέμ-
βρη από τη Βουλή, ενσωματώνοντας τις βασικές Οδηγίες της 
ΕΕ που αφορούν τους πρόσφυγες και το άσυλο, προβλέπει δι-
αδικασίες που θα διευκολύνουν την απόρριψη των αιτήσεων 
ασύλου με συνοπτικές διαδικασίες, τη φυλάκισή τους και την 
επαναπροώθησή τους στη χώρα τους ή, όταν αυτό δεν είναι 
δυνατό, σε κάποια άλλη, υποτίθεται ασφαλή, τρίτη χώρα. Δεν 
θα γίνεται καμία ουσιαστική εξατομικευμένη εξέταση, όπως 
απαιτείται από τη Συνθήκη της Γενεύης. 

Πετάει η κυβέρνηση στο δρόμο χιλιάδες ανθρώπους, οι-
κογένειες με παιδιά μετά την έγκριση του αιτήματος ασύλου 
αναγκάζοντάς τους να φύγουν από τις δομές γιατί τα ευρω-
παϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν τις δομές αφορούν μόνο 
αυτούς που αιτούνται άσυλο. Χωρίς να πάρει κανένα μέτρο 
τουλάχιστον εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους ενήλι-
κες, ένταξής τους στην εργασία, στέγασης, τους εκθέτει σοβα-
ρά σε κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης. 

Τα μέτρα της κυβέρνησης της ΝΔ έρχονται να κουμπώσουν 
με τα “έργα και τις ημέρες” της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με την 
απαρέγκλιτη και ακόμα πιο αυστηρή υλοποίηση της συμφωνί-
ας ΕΕ-Τουρκίας. Αντίστοιχα ο Κανονισμός του Δουβλίνου της 
ΕΕ που εφαρμόζουν μέχρι σήμερα όλες οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις απαγορεύει στους πρόσφυγες να μεταβούν στις χώρες 
προορισμού τους. 

Η αλληλεγγύη μας πιάνει τόπο 
όταν στρέφουμε τα βέλη μας 

στους πραγματικούς υπαίτιους
Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι βούτυρο στο ψωμί 
όσων επιδιώκουν να καλλιεργήσουν το ρατσισμό και το μίσος 
απέναντι σ΄αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους, απένα-
ντι στα χιλιοβασανισμένα αυτά παιδιά. Τις ομάδες που πρωτο-
στατούν με προκλητικές ενέργειες μισαλλοδοξίας στηρίζουν 
με τη στάση και τις δηλώσεις τους και κυβερνητικά στελέχη 
που μιλάνε για «εισβολείς που δεν δικαιούνται ανθρωπιστική 
προστασία». 

 Όμως οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου ξέρουμε ότι 
κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει πλούσια ιστορία, συνδεδεμένη 
με την πίκρα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Γι αυτό 
και νιώθουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Άλλωστε και 
τα δικά μας παιδιά ξενιτεύτηκαν για να μπορέσουν να επιβιώ-
σουν. Ξέρουμε ότι καμία γυναίκα δεν παίρνει το παιδί της στην 
αγκαλιά για να διασχίσει βουνά και θάλασσες παρά μόνο όταν 
βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο, σε πραγματικό αδιέξοδο. Τα 
συμφέροντα των γυναικών των λαϊκών δυνάμεων είναι κοινά 
ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, θρησκεία, πολιτιστικές πα-
ραδόσεις. Γι αυτό και κοινός μας αντίπαλος είναι η κοινωνία 
της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Στο αγωνιστικό μας 
παρόν και στο ελπιδοφόρο μέλλον μας τίποτα δεν μας χωρίζει 
από τις γυναίκες αυτές που σήμερα υποφέρουν και πενθούν. 
Ο αγώνας για τη ζωή θα είναι κοινός, γιατί τα όνειρά μας για τα 
παιδιά μας δεν έχουν σύνορα. Κανείς δεν μπορεί να τα εμπο-
δίσει!  

Γι αυτό θα απομονώσουμε τις ρατσιστικές κραυγές που μας 
θέλουν απομονωμένες και αποπροσανατολισμένες, να κολυ-
μπάμε στο βούρκο της αμάθειας, μέσα σε κλίμα φόβου και 
πανικού. 

Γι αυτό δε θα συμβιβαστούμε με την εξοικείωση της βαρβα-
ρότητας και της καταπάτησης στοιχειωδών δικαιωμάτων που 
μεθαύριο θα την υποστούμε εμείς οι ίδιες και οι οικογένειές 
μας.

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ πρωτοστατούν ήδη στην 
πολύμορφη αλληλεγγύη στους χιλιοβασανισμένους αυτούς 
ανθρώπους και θα συνεχίσουν να το κάνουν, προσφέροντας 
κάθε είδους βοήθεια υλική και ηθική.

Όποιος νοιάζεται για τα παιδιά του, 
νοιάζεται για τα παιδιά όλου του κόσμου.
Γι αυτό θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα των προσφυγόπου-
λων, όπως όλων των παιδιών, στη μόρφωση, στην υγεία, στη 
ζωή χωρίς φτώχεια και πολέμους. Γιατί έχουμε χρέος να πα-
λέψουμε για να έχουν και αυτά τα παιδιά ρούχα καθαρά, ένα 
ζεστό πιάτο φαί, να ζωγραφίσουν τις ζωγραφιές τους, μακριά 
από τους λασπότοπους που σήμερα αργοπεθαίνουν. 

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ με άλλους φορείς παραδίδουν 
φάρμακα στον προσφυγικό καταυλισμό στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.
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Θα υποδεχθούμε πάλι τα προσφυγόπουλα στα σχολεία 
στις γειτονιές μας σα να ήταν παιδιά μας. Έχουμε ευθύνη 
απέναντι στα δικά μας παιδιά να μην πιάσει τόπο το ρατσι-
στικό δηλητήριο.

Όμως η ευαισθησία των γυναικών του μόχθου για το δρά-
μα των προσφύγων, τις συνθήκες διαβίωσής τους θα είναι 
αποτελεσματική, όταν ταυτόχρονα θα αποκαλύπτουμε την 
πραγματική αιτία του προβλήματος και συνδυάσουμε την 
αλληλεγγύη μας με την αποφασιστική πάλη κατά των ιμπε-
ριαλιστικών σχεδίων, με τον αγώνα κατά της μετατροπής 
της χώρας μας σε ορμητήριο των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών, 
όπως προέκυψε και μέσα από την πρόσφατη Συμφωνία 
Αμοιβαίας Στρατιωτικής Συνεργασίας με τις ΗΠΑ, τις στρα-
τιωτικές συμφωνίες στο πλαίσιο της ΕΕ όπως η PESCO.

Η ευαισθησία μας θα πιάσει τόπο όταν αντιπαλέψουμε 
την πολιτική των κυβερνήσεων, που δίνουν “γη και ύδωρ” 
στους φονιάδες των λαών για να σπέρνουν τον πόλεμο και 
την προσφυγιά, που ετοιμάζονται να υποδεχτούν τα πυρη-
νικά στον Αραξο, που στέλνουν τα παιδιά μας να συμμετέ-
χουν σε στρατιωτικές αποστολές έξω από τα σύνορα της 
χώρας. Αυτές οι κυβερνήσεις, χθες του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα της 
ΝΔ, έχουν παίξει βρώμικο ρόλο στο δράμα των προσφύ-
γων. Γιατί προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα 
των επιχειρηματικών ομίλων αδιαφορούν τόσο για την 
ασφάλεια του ελληνικού λαού, όσο και για τα νέα κύματα 
ξεριζωμένων προσφύγων που δημιουργούνται. Γι αυτό το 
βρώμικο ρόλο εξάλλου πήραν και οι δύο τα συχαρίκια του 
Αμερικανού Πρέσβη Πάιατ.

Η αλληλεγγύη μας για να έχει αντίκρυσμα πρέπει να συν-
δυαστεί με την πάλη για την κατάργηση της Συμφωνίας ΕΕ 
- Τουρκίας, σε σύγκρουση με την ευρωενωσιακή πολιτική 
Ασύλου, τον Κανονισμό του Δουβλίνου. Πρέπει να συνδυ-
αστεί με τη διεκδίκηση για να κλείσουν όλα τα hot spot στα 
νησιά και τον Εβρο. Να μεταφερθούν οι πρόσφυγες και με-
τανάστες σε κέντρα φιλοξενίας που θα λειτουργούν με ευ-
θύνη του κράτους, όπου θα εξετάζονται τα αιτήματά ασύλου 
και θα μεταβαίνουν στις χώρες πραγματικού προορισμού 
τους. Να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση όλες οι οικο-
γενειακές επανενώσεις. Να μην υπάρχει κανένας ανήλικος 
άστεγος και απροστάτευτος ή σε κέντρα - φυλακές. Να στε-
λεχωθούν επαρκώς όλες οι υπηρεσίες, οι καταυλισμοί και 
οι δομές που ασχολούνται με πρόσφυγες, με εργαζόμενους 
με μόνιμες εργασιακές σχέσεις και καταβολή όλων των 
δεδουλευμένων τους. Να σταματήσει η εμπλοκή ΜΚΟ στα 
κέντρα φιλοξενίας, σε ζητήματα εκπαίδευσης και υγείας. 
Να μη μείνει κανένα προσφυγόπουλο εκτός σχολείου και 
να τους δοθεί η αναγκαία στήριξη από κατάλληλο και ειδι-
κευμένο προσωπικό με μόνιμη εργασία. Να εξασφαλιστεί 
πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εμ-
βολιασμοί στους πρόσφυγες και μετανάστες. Να τηρηθούν 
όλα τα δικαιώματα των προσφύγων με βάση τη συνθήκη 
της Γενεύης, καθώς και τα δικαιώματα των αιτούντων 
άσυλο και μεταναστών. Να αποζημιωθούν στο 100% όσοι 
κάτοικοι έχουν υποστεί ζημιές από τον εγκλωβισμό που 
επιβάλλει η ΕΕ και οι κυβερνήσεις.

Σχετικά με τις συνθήκες ζωής
Η κατάσταση των κατατρεγμένων στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου 
είναι τραγική. Συνολικά, 35.344 είναι οι εγκλωβισμένοι πρό-
σφυγες και μετανάστες. Στη Λέσβο είναι 16.780. Από αυτούς 
οι 14.663 ζουν μέσα και γύρω από το Κέντρο Υποδοχής της 
Μόριας που χωρά 2.840 ανθρώπους. Στη Χίο είναι 5.140. Από 
αυτούς οι 4.864 βρίσκονται στο ΚΥΤ της ΒΙΑΛ που χωρά 1.014 
άτομα. Στη Σάμο είναι 6.404. Από αυτούς οι 6.173 «ζουν» στο 
τοπικό ΚΥΤ που έχει χωρητικότητα 648 ατόμων. Στη Λέρο είναι 
2.433. Οι 2.184 μένουν στο ΚΥΤ που χωρά 860 άτομα. Στην Κω 
είναι 4.308. Από αυτούς οι 3.813 μένουν στο ΚΥΤ που χωρά 
816 άτομα. Λόγω των απαράδεκτων συνθηκών υγιεινής και 
ασφάλειας νέες γυναίκες και μικρά παιδιά χάνουν τη ζωή 
τους. Το 50% των προσφύγων στα νησιά είναι ανήλικοι. Στη 
Λέσβο 20% των ασθενών με προβλήματα ψυχικής υγείας έκα-
ναν απόπειρα αυτοκτονίας. Το 50% από αυτούς είναι θύματα 
βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης. Το 30% των ασθενών 
με προβλήματα ψυχικής υγείας είναι θύματα σεξουαλικής κα-
κοποίησης. Πάνω από το 1/4 των παιδιών με τέτοια προβλή-
ματα βλάπτουν τον εαυτό τους. Υπάρχουν δε 115 ανήλικοι στη 
Λέσβο με καρκίνο, διαβήτη και καρδιολογικά προβλήματα και 
μέχρι στιγμής δεν μπορούν να μεταφερθούν στην ενδοχώρα 
και δεν έχουν την αναγκαία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
Υπάρχει μία τουαλέτα για 300 παιδιά στη Σάμο, μία τουαλέτα 
για 200 άτομα στη Λέσβο, ενώ θα έπρεπε να είναι 20 άτομα 
ανά τουαλέτα. Ετσι αρρωσταίνουν τα παιδιά και το αποτέλεσμα 
είναι να εμφανίζουν πολύπλοκα ιατρικά προβλήματα χωρίς 
ιατρική περίθαλψη, Υπάρχουν καταγγελίες για βιασμούς, ενώ 
μια Αφγανή πρόσφυγας στη Μόρια σε επιστολή της αναφέρει 
ότι δεν αισθάνεται ασφαλής για να πάει μόνη ούτε στην τουα-
λέτα… Στη Σάμο ασυνόδευτα κορίτσια κοιμούνται με βάρδιες 
σ’ ένα μικρό κοντέινερ, ενώ άλλα παιδιά κοιμούνται στις ορο-
φές των κοντέινερ.

Όμως και η κατάσταση στους καταυλισμούς που λειτουρ-
γούν στο Σκαραμαγκά, στη Ριτσώνα, στην Αλεξάνδρεια, στις 
Σέρρες, στα Διαβατά και αλλού δεν έχει πολλά να «ζηλέψει» 
από τα υπερκορεσμένα ΚΥΤ στα νησιά, αφού και εκεί οι συν-
θήκες είναι απαράδεκτες, με ευθύνη της κυβέρνησης.

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΚΑΛΟΥΜΠΑΚΑ
Πρόεδρος της ΟΓΕ

«Η Μόρια είναι κόλαση»

10

Αντιιμπεριαλιστική Δράση



Μωρό εννέα μηνών έχασε τη ζωή του από αφυ-
δάτωση, στο ΚΥΤ της Μόριας, παιδί προσφύ-

γων από το Κονγκό, οι οποίοι μέσα σε αυτό το γκέτο 
περίμεναν την τύχη της αίτησης ασύλου που είχαν 
κάνει. Τι ειρωνεία δύο ημέρες πριν την Παγκόσμια 
Μέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού!

Ο μικρός ήταν ένας (γεννημένος) Κονγκολέζος. 
Προστέθηκε στη λίστα των 900 νεκρών παιδιών, 
όπως υποστηρίζει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες και μετανάστες, που προσπα-
θούν να φθάσουν σε χώρες της Νότιας Ευρώπης 
διά θαλάσσης, χωρίς να συνυπολογίζονται τα 
1.178 αγνοούμενα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα 
που έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Αφού γλίτωσαν 
από τις βόμβες των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων 
ΝΑΤΟ - ΗΠΑ - ΕΕ στις χώρες τους, αφού γλίτω-
σαν μέσα στις βάρκες των διακινητών από το να 
γίνουν τροφή στα ψάρια του Αιγαίου και έφτασαν 
στη χώρα μας, βιώνουν την κόλαση στις Μόριες 
και στις παρόμοιες «δομές φιλοξενίας», φωνάζο-
ντας «θέλω να ζήσω».

Η φοβερή αυτή είδηση φέρνει αμέσως τον 
συνειρμό που παραπέμπει στο σάλο που έχει 
ξεσηκωθεί για την καθιέρωση της «Μέρας του 
αγέννητου παιδιού», την πρώτη Κυριακή μετά τα 
Χριστούγεννα, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου και 
με σύνθημα «Αφήστε με να ζήσω». Η συγκεκρι-
μένη κίνηση στοχεύει το δικαίωμα των γυναικών 
στην άμβλωση, την αντισύλληψη και γενικότερα 
την απόφαση της γυναίκας πότε θα γίνει μητέρα, 
ενώ κάποιοι μητροπολίτες έχουν αναλάβει «τη 
σκυτάλη» στην εκστρατεία αυτή, οργανώνοντας 
εκδηλώσεις για μαθητές, φοιτητές, νέους. Έτσι 
αναπαράγονται αντιδραστικές, αναχρονιστικές 
απόψεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, 
στην οικογένεια.

Βέβαια, είναι βολικό για τον σκοταδισμό να συ-
γκαλύπτονται τα ουσιώδη! Γιατί αφήνει στο απυ-
ρόβλητο τις ταξικές αιτίες για τις οποίες δεν ικανο-
ποιούνται τα σύγχρονα δικαιώματα εκατομμυρίων 
γεννημένων παιδιών ανά τον κόσμο. Αφήνει στο 
απυρόβλητο τους πραγματικούς ενόχους για τα 

χιλιάδες γεννημένα προσφυγόπουλα που ξεριζώ-
νονται από τις πατρίδες τους, αναζητώντας μια κα-
λύτερη ζωή, τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
και τις επεμβάσεις, όπως και τη συνυπευθυνότητα 
της ΕΕ και των κυβερνήσεων των κρατών-μελών, 
ειδικά της ελληνικής, για την εκρηκτική κατάστα-
ση που έχει διαμορφωθεί στα νησιά όπου βρίσκο-
νται εγκλωβισμένοι σε άθλιες συνθήκες χιλιάδες 
πρόσφυγες και μετανάστες.

Αφήνει στο απυρόβλητο τα απαράδεκτα hot 
spots στα νησιά και τον Έβρο, μέσα στα οποία 
ζουν σε άθλιες συνθήκες τα προσφυγόπουλα, στα 
οποία στερούν, όπως και σε όλους τους πρόσφυ-
γες και μετανάστες,  τη δυνατότητα να μεταφερ-
θούν σε αξιοπρεπή κέντρα φιλοξενίας στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα για εξέταση των αιτημάτων τους 
και να μεταβούν  στις χώρες πραγματικού προο-
ρισμού τους.

Στη σκοτεινή μεριά του φεγγαριού μένει ο δια-
χρονικά βρώμικος ρόλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η 
πολιτική της ενίσχυσης των απελάσεων, η στρα-
τιωτικοποίηση των συνόρων, η καταστολή, όλα 
όσα προβλέπονται και στο νέο νομοσχέδιο για το 
άσυλο.

Στο απυρόβλητο και όλοι αυτοί που ψηφίζουν ή 
υποστηρίζουν τις αποφάσεις της ΕΕ για περισσό-
τερη καταστολή και λιγότερα δικαιώματα και στη-
ρίζουν τη συμφωνία ΕΕ - κυβέρνησης - Τουρκίας.

Πρόσφυγες και μετανάστες έχουν κάθε λόγο να 
παλέψουν μαζί ενάντια στον κοινό αντίπαλο: τους 
επιχειρηματικούς ομίλους, τις κυβερνήσεις τους 
και τις διεθνείς συμμαχίες τους, όπως το ΝΑΤΟ και 
η ΕΕ, που ευθύνονται για τους ιμπεριαλιστικούς 
πολέμους και τον ξεριζωμό, για την εκμετάλλευση 
και τη φτώχεια, για το ρατσισμό, τον εθνικισμό και 
το μίσος που προκαλούν ανάμεσα στους λαούς, 
για την κατάρα της προσφυγιάς και της μετανά-
στευσης. Μόνο έτσι μπορούν να προστατέψουν 
και τα γεννημένα και τα αγέννητα παιδιά τους.

ΚΑΛΙ ΚΑΡΑ

«Θέλω να ζήσω»
φωνάζουν στις Μόριες τα προσφυγόπουλα...
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«Γ ια εμάς στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα, η συνεργασία 
με Έλληνες εταίρους για την ενδυνάμωση των γυναικών 

αποτελεί τα τελευταία χρόνια προτεραιότητα του προγραμματι-
κού μας σχεδιασμού». Αυτό δήλωσε η Διευθύντρια Δημοσί-
ων Υποθέσεων της Πρεσβείας των ΉΠΑ στην Αθήνα, Cindy 
Harvey, στο πρόγραμμα Women’s Organizations Meet-up 
for Education and Networking (WOMEN), που διοργανώθη-
κε από τον οργανισμό Women On Top, μαζί με την Αμερι-
κάνικη Πρεσβεία, και τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακή 
Πολιτική και Ισότητα των Φύλων, στις 21-23 Οκτώβρη.

Το πρόγραμμα αυτό είχε θέμα, όπως αναφέρεται, την «ανά-
πτυξη δεξιοτήτων και δικτύωσης για μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς και ομάδες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο 
της έμφυλης ισότητας και της ενδυνάμωσης των γυναικών 
στην Ελλάδα» και περιλάμβανε εκδηλώσεις και εργαστήρια, 
συγκεντρώνοντας πάνω από 40 εκπροσώπους ομάδων και 
οργανισμών από όλη τη χώρα. 

Οπως φαινεται το θέμα της περίφημης αυτής συνεργασίας... 
Αμερικάνικης Πρεσβείας, κυβέρνησης και ΜΚΟ εί-
ναι η προώθηση της στρατηγικής των επιχειρηματι-
κών ομίλων για την αύξηση της κερδοφορίας μέσω 
του ξεζουμίσματος των εργαζομένων -αντρών και 
γυναικών- με την ταυτόχρονη ένταση της γυναικεί-
ας ανισοτιμίας, προωθώντας και επεκτείνοντας τις 
ελαστικές μορφές απασχόλησης. 

Το παράδειγμα του συγκεκριμένου οργανισμού 
Women on Top και της δράσης του αυτό φωτίζει. 
Αναδεικνύει την προσπάθεια που γίνεται από ΗΠΑ, 
κυβέρνησεις και ΜΚΟ, μαζί με τις επιχειρήσεις να 
πείσουν τις εργαζόμενες να δεχτούν με χαρά τις 
ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τη ζωή – λάστιχο. 
Επιδιώκουν να τις πείσουν ότι εργαζόμενοι και 
επιχειρηματικοί όμιλοι είμαστε στην ίδια πλευρά, 
ότι είναι ατομική υπόθεση των γυναικών να φρο-

ντίζουμε για την οικογένεια και τα 
παιδιά μας, και στη συνέχεια.... 
να χαιρετάμε με περηφάνεια την 
αμερικανοΝΑΤΟϊκή σημαία που 
«κυματίζει» στην Ελλάδα από την 
Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρή-
τη για να αιματοκυλά τους λαούς.

«Μέντορες» στις ευέλικτες 
σχέσεις εργασίας
Σε αυτή την κατεύθυνση αξιοποι-
ούνται και οι ΜΚΟ, με χαρακτηρι-
στικό το παράδειγμα του Women 

On Top (WoT). Σκοπός τους είναι, όπως λένε, τη βοήθεια ερ-
γαζομένων γυναικών και επιχειρήσεων σχετικά με το ζήτημα 
της γυναικείας απασχόλησης και «ενδυνάμωσης», με στόχο 
της «ισότητα» στην εργασία. 

Με ποιο τρόπο καλούν τις γυναίκες να «δυναμώσουν»; Να 
βρουν μια «μέντορα»- επί πληρωμή- που μέσω συνεδρίων 
και σεμιναρίων θα τις κατευθύνει, συμβουλέψει κλπ για ζητή-
ματα επιχειρηματικότητας, επαγγελματικού προσανατολισμού, 
δουλειάς και φυσικά «εναρμόνισης οικογενειακής και επαγ-
γελματικής ζωής». 

Ταυτόχρονα, το WoT σχεδιάζει προγράμματα για τις επι-
χειρήσεις «ώστε να βελτιωθούν οι δείκτες ποικιλομορφίας/ 
ισότητας/ αρμονίας προσωπικής- επαγγελματικής ζωής, που 
οδηγούν σε ενίσχυση της παραγωγικότητας των εταιρειών 
και τη βελτίωση της κοινωνικής τους εικόνας». Επιχειρή-
σεις που ήδη υλοποιούν τέτοια προγράμμα είναι ΑΒ Βασιλό-
πουλος, British American Tobacco, Henkel, Interamerican, 
Mastercard, Microsoft, Vodafone, Παπαστράτος κ.α.

Η συνείδηση των γυναικών στο στόχαστρο 
και... της Αμερικάνικης Πρεσβείας

Οι γυναίκες πρέπει να είναι έτοιμες... για κάθε αλλαγή.

Ο Αμερικανός πρέσβης μιλάει στο 3o Φόρουμ 
Επιχειρηματιών Γυναικών, 25/11/2019.
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Απευθυνόμενοι στις επιχειρήσεις αναφέρονται στα οφέλη 
που θα έχουν από την άνοδο της παραγωγικότητας, της από-
δοσης των εργαζόμενων γυναικών και από τη μείωση του 
κόστους αυξάνοντας τη γυναικεία απασχόληση με ευέλικτες 
εργασιακές σχέσεις. Γιατί προκειμένου να αυξηθούν τα κέρ-
δη τους χρειάζεται η εκμετάλλευση της γυναικείας εργατικής 
δύναμης στην παραγωγή με ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 
Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η απαλλαγή του κράτους από την 
ευθύνη της κοινωνικής πολιτικής, καθώς το κύριο βάρος της 
φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ, του 
νοικοκυριού πέφτει στις πλάτες των γυναικών. 

«Ο μέσος εργαζόμενος γονέας χάνει 9-13 εργάσιμες ημέρες 
το χρόνο λόγω φροντίδας των εξαρτώμενων μελών της οικο-
γένειάς του. Το ετήσιο κόστος των απροειδοποίητων απουσιών 
για κάθε εργαζόμενο φτάνει στο 150% του μηνιαίου μισθού του.

Πάνω από το 50% των γυναικών που απολαμβάνουν τη δυ-
νατότητα του ευέλικτου ωραρίου ή βάσης αναφέρουν αύξηση 
στην παραγωγικότητά τους και μείωση στις απροειδοποίητες 
απουσίες τους από τη δουλειά.

Το 87% των ηγετικών στελεχών στο χώρο του HR συνδέουν 
την ευελιξία στο ωράριο και τη βάση της εργασίας με αυξημένη 
ικανοποίηση των εργαζομένων, ενώ το 70% χρησιμοποιεί την 
ευελιξία ως εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων.»1

Στην πραγματικότητα καμία απόλαυση και καμία ικανοποίη-
ση δε νιώθουν οι εργαζόμενες με ωράριο και χώρο εργασίας 
λάστιχο. Και αυτό διότι μισή δουλειά σημαίνει μισός μισθός, 
μισά δικαιώματα, μισή ζωή. Οι μόνοι που χαίρονται και νιώ-
θουν ικανοποίηση είναι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που ξέρουν 
πως με αυτό τον τρόπο κερδίζουν περισσότερα. 

Συναίνεση στην αντιλαϊκή πολιτική και... 
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
Μας θέλουν υποστηρικτές της αντιλαϊκής τους πολιτικής, να 
μάθουμε να ζούμε με μειωμένες απαιτήσεις, με σκυμμένο 
το κεφάλι και να λέμε και ευχαριστώ καθώς στο όνομα της 
«ισότητας» μας τσακίζουν ακόμα περισσότερα δικαιώματα και 
ζωή.

Καθόλου τυχαία δεν είναι η προσοχή που δίνουν οι ΗΠΑ, 
οι κυβερνήσεις μαζί με τέτοιες ΜΚΟ στο ζήτημα της εκπαί-
δευσης, με στόχο τα μυαλά των νέων. Για παράδειγμα, το 
πρόγραμμα «WOMEN» περιλάμβανε σεμινάρια για εκπαιδευ-
τικούς με στόχο την “εισαγωγή θεμάτων της ισότητας και της 
ενδυνάμωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία”. 

Είναι αποκαλυπτική ξανά η δήλωση της εκπροσώπου της 
Αμερικανικής Πρεσβείας στο πρόγραμμα: «Αποτελεί θεμε-
λιώδες κομμάτι της δέσμευσής μας να προωθούμε τις σχέ-
σεις ΗΠΑ-Ελλάδας, καθώς και τους κοινούς μας στόχους για 
ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία».

Ομως οι λαοί της περιοχής μας και όλου του κόσμου έχουν 
νιώσει τι σημαίνει ΝΑΤΟ, έχουν πληρώσει με το αίμα τους 
πώς εννοούν την «ασφάλεια και ευημερία». 

Έχουν βαλθεί να μας πείσουν, ιδιαίτερα τους νέους, ότι το 

ΝΑΤΟ «μας προστατεύει», να αποδεχτούμε και να υποστηρί-
ξουμε την επέκταση των βάσεων σε όλη τη χώρα, την ελλη-
νική εμπλοκή στα δολοφονικά σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ, που 
βάζει σε κίνδυνο τον ελληνικό λαό. Γι’ αυτό και το μπαράζ τέ-
τοιων και πολλών άλλων παρεμβάσεων, με προγράμματα που 
επεκτείνονται με κύριο στόχο τα σχολεία και τα πανεπιστήμια. 

Θέλουν να κερδίσουν τη συναίνεση και την υποταγή των 
γυναικών και της νεολαίας στα βρώμικα σχέδιά τους. Επιδιώ-
κουν να επιδράσουν στη συνείδησή μας για να πιστεύουμε ότι 
ταυτίζεται η ζωή μας μ’ αυτό το δολοφονικό μηχανισμό. Γι αυτό 
και το σύνθημά τους είναι: «Είμαστε ΝΑΤΟ - WeAreNATO». 
Αυτό έκαναν στην Πυλαία, στην Κοζάνη, στο Μουσικό Σχολείο 
Πειραιά. Αυτό κάνουν σ’ ολη την Ελλάδα. 

Το περιεχόμενο όλων αυτών των παρεμβάσεων περιγρά-
φεται αναλυτικά στην έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την 
Ελλάδα που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2018, η οποία προ-
έτρεπε την αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα, σε συνεργασία 
με τις ελληνικές κυβερνήσεις, να επιχειρήσει και «μέσα από 
το εκπαιδευτικό σύστημα να αμβλύνει τα αισθήματα αντιαμε-
ρικανισμού που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία». Ενώ και 
στην τελευταία ετήσια έκθεσή του, τον περασμένο Μάρτη, το 
ΝΑΤΟ προανήγγειλε νέο όργιο προπαγάνδας και δράσης κάθε 
λογής μηχανισμών, αφού σε ξεχωριστή ενότητα τόνιζε πως 
«η ενεργός συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστική για 
την προώθηση των προσπαθειών και των δραστηριοτήτων 
της Συμμαχίας τόσο στο εσωτερικό των συμμαχικών χωρών 
όσο και στις χώρες - εταίρους, καθώς και σε άλλα μέρη όπου 
υπάρχει το ΝΑΤΟ», ξεχωρίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία της πα-
ρέμβασης στη νεολαία και τις γυναίκες.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως πριν ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει πάρει εργο-
λαβία το ξέπλυμα του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, εξωραϊζοντας τους 
μακελάρηδες των λαών, δηλώνοντας κυνικά πως οι νέοι θα 
είναι έτοιμοι να «ματώσουν δίπλα σε Αμερικανούς στρατιώ-
τες», δια στόματος του υπουργού Άμυνας. 

Όσο μελάνι και να χύσουν, όσες φιέστες και να στήσουν, η 
σκληρή πραγματικότητα τους διαψεύδει και εμείς είμαστε εδώ 
για να την φωτίζουμε, για να τους χαλάσουμε τα σχέδια και να 
βγούμε στην αντεπίθεση διεκδικώντας τις σύγχρονες ανάγκες 
μας, στη δουλειά, στη ζωή, παλεύοντας για έναν κόσμο καλύ-
τερο, χωρίς πολέμους, φτώχεια, προσφυγιά. 

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΥΤΣΉ
Ομάδα Τεχνικών της ΟΓΕ

Στοχεύουν στη συνείδηση ακόμα και των μικρών παιδιών.

1.  Από το site της ΜΚΟ “Women on Top”.
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Π ροσπαθούν χρόνια τώρα να μας περάσουν την αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν έχουν κανέναν 
λόγο να ασχολούνται με ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ. Δεν τις αγγίζει , δεν τις αφορά. Και να που ήρθε 

ο καιρός, το ΝΑΤΟ να ασχοληθεί μαζί μας. Στελεχώνουν υπηρεσίες τους με γυναίκες, «νοιάζονται» 
για τις επιπτώσεις των ΝΑΤΟϊκών επιχειρήσεων στις γυναίκες, και προπάντων μέσω των γυναικών 
προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο την εντύπωση ότι το ΝΑΤΟ είναι μία  ένωση που φροντίζει για 
την ασφάλεια των λαών με φιλανθρωπικές διαθέσεις και δράσεις που εκπορεύονται από φιλειρηνικά 
κίνητρα!

Και μετά τις γυναίκες ακολουθούν τα παιδιά. Αυτά είναι ο επόμενος στόχος τους. Τα ξεναγούν σε ΝΑ-
ΤΟϊκές εγκαταστάσεις, τα διαπαιδαγωγούν στις «αγαθές προθέσεις» του για τον κόσμο γύρω μας και 
άλλα τέτοια που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. 

Εμείς ξέρουμε. Ξέρουμε ότι η απόδειξη της ορθότητας της θεωρίας είναι η πράξη. Και οι πράξεις των 
ΝΑΤΟϊκών αποδεικνύουν το αντίθετο από ό,τι πάνε να μας περάσουν.

Τους έπιασε ο πόνος για την θέση μας ως γυναίκες; Μην υστερούμε σε κάτι; Όχι βέβαια.  Συνένοχους 
προσπαθούν να μας κάνουν. Συνένοχους στα εγκλήματά τους απανταχού της γης. Να στέλνουμε μό-
νες μας τα παιδιά μας να σκοτώσουν ή να σκοτωθούν για συμφέροντα ξένα. «Θα χύσουμε το αίμα 
μας για το ΝΑΤΟ», είπε ο Ελληνας Υπουργός Άμυνας. Δεν εννοούσε βέβαια το δικό του ή των παιδιών 
του! Το αίμα των αναλώσιμων παιδιών, συζύγων, αδελφών μας εννοούσε. Και τώρα πλέον και των 
γυναικών, μιας και γι’ αυτούς «Οι γυναίκες έχουν γίνει οι σημερινοί στρατιώτες της πρώτης γραμμής 
– χωρίς όπλα» (ΝΑΤΟ review).

Φίλες, καμιά μας όταν γεννούσε, δεν ονειρευόταν ότι το παιδί της μια μέρα θα γινόταν εξάρτημα της 
φονικής μηχανής του ΝΑΤΟ. Καμιά μας δεν ονειρευόταν ότι θα είναι ένα χέρι που θα σκότωνε, θα 
κατέστρεφε, θα έστελνε κόσμο στην προσφυγιά και στην ανέχεια. Ο Νατοϊκός Μινώταυρος που κατα-
πίνει τα παιδιά μας, που ποδοπατά τις ζωές σε όποιο μέρος του κόσμου θεωρεί ότι έχει συμφέροντα, 
πρέπει να βρεί ΚΑΙ το γυναικείο χέρι μπροστά του να ορθώνεται. Τα καραβάνια των προσφύγων, το 
θαλάσσιο νεκροταφείο, τα ασυνόδευτα παιδιά σταλμένα από τις ίδιες τους τις μάνες με την ελπίδα του-
λάχιστον να ζήσουν, δεν είναι εικονική πραγματικότητα, τα ξέρουμε, τα ζούμε. Είναι τα αποτελέσματα 
των «ειρηνευτικών επιχειρήσεων» του ΝΑΤΟ. Οι φωτιές που ανάβει έχουν ζώσει τη γειτονιά μας. 
Και το χειρότερο, με την συναίνεση των κυβερνήσεών μας γέμισε η χώρα μας ΝΑΤΟϊκές βάσεις και 
γινόμαστε στόχος των αντιπάλων του, ενώ ΗΠΑ και ΕΕ, κινούν τα νήματα μέσα από την ασφάλειά τους. 

Να μας λείπει η «προστασία» τους! Να μας λείπει η «συμμαχία» τους! Το μέλλον μας δεν θα το καθορί-
ζουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που στηρίζουν οι κυβερνήσεις, χθες του ΣΥΡΙΖΑ και 
σήμερα της ΝΔ. Η ζωή των παιδιών μας έχει αξία μεγαλύτερη από μία σφαίρα, μεγαλύτερη από μία 
χειροβομβίδα, μεγαλύτερη από ό,τιδήποτε μπορεί να τα σκοτώσει. Και αυτό ισχύει για όλα τα παιδιά 
και όλες τις μανάδες του κόσμου. 

Οι ΝΑΤΟϊκές κρεατομηχανές πρέπει να σταματήσουν και αυτό θα γίνει μόνο αν υψώσουμε τις γροθιές 
μας. Ο κόσμος που θέλουν δεν είναι ο κόσμος που θέλουμε! Γι΄αυτό: «Κανένας στρατιώτης έξω από 
τα σύνορα», «Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών»!

ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΑΛΤΣΟΤΑΚΉ
Σύλλογος Γυναικών Αργυρούπολης

Ούτε γη ούτε νερό 
στους φονιάδες των λαών!
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Λάστιχο ωράριο
Λάστιχο ζωή

Καμπάνια ΟΓΕ

Όταν γυρίσω από τη δουλειά θα πάω τη Δόμνα αγγλι-

κά στις 5 και τον Γιάννη ποδόσφαιρο στις 6. Θα πρέπει 

να μαζέψω τη Δόμνα στις 7 και το Γιάννη στις 8. Κάθε 

απόγευμα το ίδιο διαλυτικό μπες-βγες! Αν ήταν όλα 

στο πλαίσιο του σχολείου θα ζούσαμε σαν άνθρωποι!

Δούλεψα το καλοκαίρι εντατικά ξενοδοχοϋ-

πάλληλος. Χτύπαγα 10ωρα και 12ωρα. 6 και 

7 μέρες τη βδομάδα στο πικ. Και τώρα τί-

ποτα. Δεν πάει άλλο αυτό το βιολί! Θέλω στα-

θερότητα! Ούτε καθισιό, ούτε υπερεργασία!

Σήμερα δουλεύω πρωινή βάρδια, 

αύριο και μεθαύριο απογευματινή, 

την επόμενη νύχτα.

Πόσο να αντέξω; Είμαι πτώμα.

Όχι Μάρα μου. Δεν μπορώ να έλθω εκδρομή.Κάθε μέρα κρατάω τα εγγόνια μου. Δεν τα πήραν στον παιδικό σταθμό του Δήμου. Η κόρη μου σχολάει στις 6 το απόγευμα. Δεν έχω δυνάμεις. Και στα παιδιά δεν κάνει καλό. Θα έπρεπε να κοινωνικοποιούνται με άλλα παιδιά στον παιδικό σταθμό. Όλα μπαλάκι                  στις πλάτες                μας τα φορτώνουν.

Άργησα για το εργαστήριο. Δούλευα στην καφε-τέρια χθες και με κράτησαν μέχρι τις 3.Πρέπει να βρω και τον καθηγητή για το μετα-πτυχιακό. 4000 ευρώ κάνει. Θα προλαβαίνω δουλειά, διάβασμα και εργαστήρια;Και πότε θα βλέπω τους φίλους μου;

Μισός μισθός, μισά δικαιώματα.Και συνέχεια στο τηλέφωνο μπας και με φωνάξουν να τρέξω για δουλειά. Ευελιξία και κουραφέξαλα!

Πφφφ!!!
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Η ευελιξία είναι ένας από τους δεκάδες όρους που αν και 
ετυμολογικά έχουν θετικό πρόσημο, στην πράξη με τις 

εφαρμοζόμενες πολιτικές τελικά αρνητικές και επιζήμιες 
καταλήγουν για τις εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες. Στην 
πραγματικότητα η ευελιξία, όπως την εννοούν η ΕΕ, οι κυβερ-
νήσεις και οι επιχειρηματίες, αφορά τις ελαστικές εργασιακές 
σχέσεις με προεκτάσεις συνολικά στη ζωή της γυναίκας που 
γίνεται λάστιχο. Καθώς έχει γίνει κανόνας σε όλους τους το-
μείς, έχει επικρατήσει και στην υγεία, δημόσια και ιδιωτική.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Οι εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις ξεπερνούν 
τους 16000 ή το 20% των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκο-
μεία. Η ευελιξία για την γυναίκα στον τομέα της υγείας έχει 
πολλά πρόσωπα, τα οποία θα παραθέσουμε ενδεικτικά και 
αποδεικτικά για το μέγεθος του φαινομένου:

•  Επικουρικοί ιατροί, το πλέον εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό.

• Εκατοντάδες επικουρικοί άλλων ειδικοτήτων.

•  Περί τους 4000 εργαζόμενους μέσω ΟΑΕΔ σε 
σημαντικότατα πόστα (νοσηλευτές, τραυματιοφορείς κ.α.)

•  Χιλιάδες εργολαβικοί εργαζόμενοι σε καθαριότητα, 
σίτιση, φύλαξη.

•  Εργαζόμενοι με ατομικές συμβάσεις με ημερομηνία 
λήξης απευθείας με τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

•  Συμβασιούχοι του πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ

•  Επιστήμονες συμβασιούχοι σε ερευνητικά προγράμματα 
πανεπιστημιακών νοσοκομείων.

•  Χιλιάδες νέοι κάθε χρόνο με καθεστώς μαθητείας-
κατάρτισης

Κάθε τύπου συμβάσεις μπορεί να αφορούν μερική απασχό-
ληση λίγων ωρών. Ενώ στον αντίποδα έχουμε την υπερεργα-
σία που είναι κανόνας, τόσο στο δημόσιο κατ’ όνομα σύστημα 
υγείας, όσο και στο ιδιωτικό. Επαναλαμβανόμενες βάρδιες για 
τις νοσηλεύτριες, ιατροί που λόγω των τραγικών ελλείψεων 
εφημερεύουν μέρα παρά μέρα. Και φυσικά ούτε λόγος εάν 
έχουν μικρά παιδιά, εάν είναι έγκυες κ.α. πολλά. Εντατικοποί-
ηση και ευελιξία πάνε πακέτο άλλωστε.

ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ; ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ;
Ευελιξία στον τομέα της υγείας δε σημαίνει μόνο εργαζόμενες 
με μειωμένο ωράριο, μισθό και δικαιώματα. Σημαίνει εργα-
ζόμενες που προσαρμόζονται στις επιδιώξεις του εργοδότη-ε-
πιχειρηματία στον ιδιωτικό τομέα ή του κράτους στο δημόσιο 
τομέα. Επιδιώξεις που συνδέονται με την κερδοφορία και την 
ανταγωνιστικότητα με ελλείψεις προσωπικού κάτω από το 
όριο ασφαλείας, και με τσακισμένους μισθούς και δικαιώματα. 
Αυτή είναι η ουσία της ευελιξίας στην ολότητά της. Για τη γενί-
κευση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και την υπερερ-
γασία ευθύνονται οι κυβερνήσεις που ακολουθώντας πιστά τις 

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ:

Μια ανθυγιεινή πραγματικότητα
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ευρωενωσιακές κατευθύνσεις, εξυπηρετούν τα συμφέροντα 
των επιχειρηματικών ομίλων, που ολοένα και εξαπλώνονται 
στο χώρο της υγείας, με τεράστιους ανταγωνισμούς στο κυνή-
γι της κερδοφορίας. Σε αυτή την κούρσα συνθλίβονται τα δι-
καιώματα των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Αυτά που ακούνε οι εργαζόμενες από διοικητές νοσοκομεί-
ων, διευθυντές, προϊστάμενους και εργοδότες για να τις πεί-
σουν να συνεχίσουν αδιαμαρτύρητα να εργάζονται υπό αυτές 
τις συνθήκες είναι: “πρόκειται για λειτούργημα, όχι για επάγ-
γελμα”, “τους ασθενείς και τους συναδέλφους σου δεν τους 
σκέφτεσαι?”, “τα πράγματα είναι δύσκολα, κοίτα να κάνεις τη 
δουλειά σου όσο καλύτερα μπορείς με ό,τι μέσα διαθέτεις”. 
Ειδικά για τις ιατρούς το δήθεν αποστομωτικό επιχείρημα που 
επικαλούνται οι εργοδότες και διευθυντές κλινικών όταν τις 
ωθούν σε υπερεργασία και εντατικοποίηση είναι “ο όρκος 
στον Ιπποκράτη”.

Μια σημαντική λεπτομέρεια: ο Ιπποκράτης είπε να ωφελείς 
τον ασθενή, όχι τον εργοδότη ή το κράτος που λειτουργεί σαν 
στυγνός επιχειρηματίας. Και όταν η υγεία αντιμετωπίζεται ως 
εμπόρευμα, όπως ισχύει σήμερα, είναι αδύνατο να βγαίνουν 
ωφελημένοι ταυτόχρονα ο ασθενής-«πελάτης» και ο εργοδό-
της-«έμπορος υγείας».

ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 
ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ...
Οι ελαστικές σχέσεις δεν αφορούν μόνο στην ποσότητα, δηλα-
δή στο ωράριο της εργασίας, αλλά και στην ποιότητα. Σε αυτό 
το σημείο πρέπει να δώσουμε βάρος όταν αναφερόμαστε σε 
χώρους υγείας, όπου διακυβεύεται η ανθρώπινη ζωή, όπου 
κάθε λάθος ή έλλειψη μπορεί να αποβούν μοιραία για τον 
ασθενή. Οι γυναίκες εργαζόμενες σε νοσοκομεία και άλλες 
υγειονομικές δομές επιτελούν εξ ορισμού εργασία υψηλού 
συναισθηματικού φορτίου και στρες, υψηλής ευθύνης, καθώς 
πρέπει να είναι διαρκώς σε εγρήγορση και οξύνοια, τόσο για 
το καλό του ασθενούς, όσο και για δική τους ασφάλεια και 
προστασία. Επιπλέον η εργασία τους οδηγεί σε έντονη σωμα-
τική κόπωση, λόγω των βαρδιών, της νυχτερινής εργασίας, 
των εφημεριών.

Η πραγματική γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέ-
σεων οδηγεί τις εργαζόμενες υγειονομικούς σε πλήρη και 
πραγματική νοητική-σωματική και ψυχική εξουθένωση, γνω-
στή και ως “burn-out” διεθνώς.

Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι δεν ευθύνεται 
η φύση της εργασίας, καθώς πολλοί μας βλέπουν όταν τρέ-
χουμε μέσα στο νοσοκομείο και μας λένε πώς αντέχουμε. 
Οι συνθήκες εργασίας, τα ωράρια, οι φοβερές ελλείψεις σε 
προσωπικό, αλλά και η αδυναμία να πραγματοποιήσουμε την 
εργασία μας όπως θα έπρεπε βάση των σύγχρονων επιστη-
μονικών δεδομένων, αυτά είναι που κάνουν τη γυναίκα ιατρό, 
νοσηλεύτρια, τραυματιοφορέα, καθαρίστρια, βοηθό θαλάμου 
να βιώνει έναν ατελείωτο εφιάλτη στο χώρο δουλειάς.

Τι όμως σημαίνει “ευελιξία” γι αυτούς που στην επιβάλλουν; 
Σημαίνει να κάνεις εκπτώσεις στην άσκηση της επιστήμης σου, 

εκπτώσεις στα δικαιώματά σου, να υπερβάλλεις τις αντοχές 
σου όλο και περισσότερο, να μειώνεις τις απαιτήσεις για σένα 
ως εργαζόμενη, αλλά και για τον ασθενή για τον οποίο τελικά 
είσαι εκεί. Αυτή είναι η ευελιξία για τη γυναίκα υγειονομικό. 
Και το βαρέλι δυστυχώς, μιλάμε εκ πείρας, δε φαίνεται να έχει 
πάτο καθώς την τελευταία δεκαετία η κατάσταση, τουλάχιστον 
στα δημόσια νοσοκομεία, βαίνει διαρκώς επιδεινούμενη.

Και φυσικά η γυναίκα υγειονομικός δεν είναι μόνο εργα-
ζόμενη. Έχει προσωπική και οικογενειακή ζωή, είναι έγκυος 
χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας, είναι μητέρα χωρίς δι-
ευκολύνσεις σε πόστο και ωράρια, είναι ασθενής και έρχεται 
να εργαστεί είτε διότι λόγω σύμβασης δε δικαιούται να λείψει, 
είτε από φιλότιμο λόγω των ελλείψεων.

ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΠΡΑΓΕΣ; 
ΠΟΙΑ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΞΙΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΛΑΣΤΙΧΑ?
Η περιγραφή της κατάστασης που βιώνει η σύγχρονη γυναί-
κα υγειονομικός βοηθάει για λόγους ενημέρωσης. Σίγουρα 
όμως δεν αρκεί. Κατ αρχήν είναι σημαντικό να έχουμε ξεκά-
θαρο ποιοι ευθύνονται για το ζοφερό τοπίο της ευελιξίας, της 
εντατικοποίησης και υπερεκμετάλλευσης των εργαζομένων, 
αλλά και της κακής ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας 
προς τους ασθενείς.

Στη συνέχεια οφείλουμε να πάρουμε την κατάσταση στα 
χέρια μας. Διότι η “ευέλικτη εργασία” και η “ευέλικτη ζωή” 
ισοδυναμούν με αδιέξοδο χωρίς τελειωμό για τις γυναίκες 
και όχι μόνο. Άμεσες και μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Είναι 
ανάγκη όμως να διεκδικήσουμε μόνιμη και σταθερή εργασία 
και στον τομέα της υγείας με πλήρη εργασιακά και ασφαλι-
στικά δικαιώματα και ολόπλευρη προστασία της μητρότητας. 
Εχουμε χρέος όχι μόνο απέναντι στον εαυτό μας, αλλά και 
απέναντι στους ασθενείς και τις επόμενες γενιές. Και αυτό δεν 
μπορεί να γίνει με ατομικές λύσεις, παρά μόνο αν πιστέψουμε 
στη συλλογική δύναμη και οργάνωση. Όσο και αν δουλεύου-
με και αν γκρινιάζουμε τίποτα δε βελτιώνεται. Χωρίς συλλογι-
κό φρένο και αντεπίθεση θα βιώνουμε όλο και περισσότερο 
εργασιακούς μεσαίωνες. Να ζωντανέψουμε τα σωματεία και 
τους συλλόγους γυναικών. Να συμβάλλουμε οι εργαζόμε-
νες στον κλάδο της υγείας ώστε να επικαιροποιηθούν και να 
εμπλουτιστούν τα αιτήματα και το πλαίσιο πάλης στα σωματεία 
με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας και το σύγχρονο εργασι-
ακό τοπίο. Να συζητάμε σε συνελεύσεις. Να διεκδικούμε. Να 
μην κάνουμε πίσω. Αυτή είναι η απάντηση που μπορεί να μας 
βγάλει στο ξέφωτο μιας ζωής με δικαιώματα. Η καμπάνια της 
ΟΓΕ για τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις μας δίνει την ευκαι-
ρία να τεθούν τα θέματα με τις γυναίκες ακόμα μία φορά προς 
συζήτηση, όχι για θεωρητική απλά επεξεργασία, αλλά για να 
αναλάβουμε δράση. Για την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά 
μας, για να αντλούμε ικανοποίηση από την εργασία μας, για 
μία δημιουργική ζωή.

ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΥ
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Το κάλεσμα για οργάνωση, 
πάλη και διεκδίκηση κόντρα 

στα ωράρια και τη ζωή «λά-
στιχο», απευθύνει η ΟΓΕ μαζί 
με το Συνδικάτο Επισιτισμού 
- Τουρισμού - Ξενοδοχείων 
Αττικής στις εργαζόμενες σε 
ξενοδοχειακές μονάδες και 
επισιτιστικά καταστήματα. Η 
Ομοσπονδία και το Συνδικά-
το σχεδιάζουν την κοινή τους 
δράση με εξορμήσεις, περι-
οδείες, συσκέψεις και άλλες 
πρωτοβουλίες. Τις βάσεις για 
τον κοινό βηματισμό έθεσε η 
κοινή συνεδρίαση της κεντρι-
κής Διοίκησης του Συνδικά-
του με το Προεδρείο της ΟΓΕ, 
που πραγματοποιήθηκε στις 
13/11.

Με αφορμή την καμπάνια 
ενάντια στην «ευελιξία» και τις 
συνέπειές της, η ΟΓΕ επιδιώ-
κει να αναπτυχθεί κοινή δρά-
ση με εργατικά σωματεία, κυ-
ρίως με συνδικάτα που δρουν 
σε κλάδους με μεγάλη γυναι-
κεία συμμετοχή και κυριαρ-
χία των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Στην κατεύθυνση 
αυτή, η συζήτηση με το Συνδικάτο άνοιξε με τον καλύτερο 
τρόπο την αυλαία της συγκεκριμένης προσπάθειας.

Μέσα από τη συζήτηση, στην οποία πήραν τον λόγο ερ-
γαζόμενες που πρωτοστατούν στη δράση του κλαδικού και 
επιχειρησιακού σωματείου αλλά και άνδρες συνδικαλιστές, 
προβλήθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζό-
μενες, στους χώρους δουλειάς αλλά και στην οικογένεια, 
οι συνθήκες που καλλιεργούν το φόβο, η ανάγκη για κοινή 
δράση που να δώσει ώθηση στην οργάνωση και συμμετοχή 
των γυναικών.

Κυριαρχεί η «ευελιξία» σε μια σειρά μορφές
Το εργασιακό τοπίο στον κλάδο σκιαγράφησε η Γραμματέας 
του Συνδικάτου, Λίνα Ράλλη, με την εισηγητική της ομιλία. 
Στον κλάδο του Επισιτισμού - Τουρισμού, σύμφωνα με στοι-
χεία για το β’ τρίμηνο του 2019, εργάζονται 192 χιλιάδες γυ-
ναίκες σε ένα σύνολο 400 χιλιάδων εργαζομένων. Δουλεύ-

ουν κατά κύριο λόγο σε βαριές ειδικότητες, ως καμαριέρες, 
καθαρίστριες, λαντζιέρισσες, στα πλυντήρια, στις κουζίνες και 
στο σέρβις.

Η «ευελιξία» που κυριαρχεί συνολικά στον κλάδο αποτελεί 
τον «κανόνα» για τις παραπάνω εργαζόμενες. «Οι συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, μιας μέρας, η εκ περιτροπής εργασία, 
η διαλείπουσα εργασία, ο δανεισμός εργαζομένων, η πρό-
σληψη μέσω δουλεμπορικών γραφείων, η εποχική εργασία 
κυρίως για την καλοκαιρινή σαιζόν, τα voucher, η μαθητεία 
και η πρακτική άσκηση είναι κάποιες από τις 14 μορφές που 
αξιοποιούνται από τους μεγαλοεργοδότες για να ξεζουμίζουν 
όλο το χρόνο τους εργαζόμενους αποσπώντας το μέγιστο 
κέρδος και πολύ συχνά εφαρμόζονται και συνδυαστικά και 
επιβάλλονται κάτω από το πρόσχημα της εποχικότητας», εξή-
γησε η Λ. Ράλλη. Οι εργασιακές αυτές σχέσεις επιβαρύνουν 
διπλά και τριπλά τις εργαζόμενες, ενώ η «ομηρία» που συ-
νεπάγονται, ο μόνιμος φόβος της απόλυσης ή της «λήξης» 
της σύμβασης, αποτελούν εμπόδια στη συμμετοχή τους στο 
Συνδικάτο.

Κοινή δράση της ΟΓΕ και του Συνδικάτου 
Επισιτισμού-Τουρισμού-Ξενοδοχείων Αττικής
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«Οι γυναίκες που το σύστημα τις φορτώνει και με την φρο-
ντίδα της οικογένειας συνολικά (παιδιά-νοικοκυριό-ηλικιω-
μένοι), υποκαθιστώντας έτσι τις κοινωνικές δομές που ξεθε-
μελιώνονται όλο και πιο πολύ με την εφαρμογή όλων των 
αντιλαϊκών νόμων των τελευταίων χρόνων, και έχοντας έτσι 
κι αλλιώς αυξημένη την αίσθηση της ευθύνης απέναντι στην 
οικογένεια είναι πιο ευάλωτες μπροστά στις εργοδοτικές επι-
θέσεις, τις πιέσεις, την τρομοκρατία και τους εκβιασμούς», 
υπογράμμισε.

Σταθερά στον προσανατολισμό του Συνδικάτου 
τα προβλήματα των εργαζόμενων γυναικών
«Για το Συνδικάτο είναι ζήτημα αποφασιστικής σημασίας η 
άνοδος της συμμετοχής των εργαζόμενων γυναικών και 
ιδιαίτερα των ελαστικά απασχολούμενων», ξεκαθάρισε η Λ. 
Ράλλη και υπογράμμισε τη σημασία που έχει να λαμβάνο-
νται συγκεκριμένα μέτρα που να συμβάλουν στη συμμετοχή 
των γυναικών στη δράση, στην ανάδειξή τους στα όργανα του 
Συνδικάτου. Στα θετικά βήματα περιλαμβάνεται η δράση μιας 
σειράς επιχειρησιακών σωματείων που κινητοποιούνται, δί-
πλα στο κλαδικό Συνδικάτο, για τα προβλήματα των εργαζό-
μενων γυναικών. Για παράδειγμα, στο ξενοδοχείο «Athens 
Marriott» το Σωματείο παρεμβαίνει στην εργοδοσία για τον 
αριθμό των δωματίων που καθαρίζουν οι καμαριέρες βάζο-
ντας «φρένο» στην εντατικοποίηση της δουλειάς. Αντίστοιχα, 
στο «Royal Olympic», το Σωματείο έχει ανοιχτό μέτωπο στην 
εκ περιτροπής εργασία, ιδιαίτερα για τις καθαρίστριες και το 
τμήμα ορόφων.

Τα παραδείγματα εμπλουτίστηκαν στη συνέχεια από τις 
συνδικαλίστριες και τους συνδικαλιστές που πήραν τη σκυ-
τάλη, μιλώντας για την ευελιξία «πέντε αστέρων», για τις δυ-
σκολίες που δημιουργούν οι εργασιακές σχέσεις ομηρείας 
στην προσπάθεια, για τα βήματα που μετρούν στην προσπά-
θεια οργάνωσης. Κοινός τόπος στις τοποθετήσεις στάθηκε η 
επισήμανση ότι η κοινή δράση με την ΟΓΕ μπορεί να ανοίξει 
δρόμους για πιο πλατύ άνοιγμα, καλύτερα επεξεργασμένα αι-
τήματα, πιο στοχευμένες πρωτοβουλίες.

«Από 13 δωμάτια πριν λίγα χρόνια οι καμαριέρες έχουν 
φτάσει σήμερα να καθαρίζουν 16, 17 και 18 δωμάτια», τό-
νισαν συνδικαλίστριες σε πολυτελή ξενοδοχεία. Πρόσθεσαν 
πως οι εργαζόμενες που δουλεύουν μέσα από εργολαβικά 
συνεργεία αλλάζουν μέρα με τη μέρα, ενώ αντιμετωπίζουν 
μόνιμα το φόβο πως θα μείνουν χωρίς δουλειά, φόβος που 
είναι ακόμα πιο έντονος για τις μετανάστριες.

Με την καθημερινή του πάλη το επιχειρησιακό Σωματείο 
στο ξενοδοχείο «Zafolia» έχει καταφέρει να βάλει τέρμα στις 
συμβάσεις ενός μήνα ή ακόμα και μιας μέρας που είχε επι-
βάλει η εργοδοσία, κατά τη συνήθη πρακτική στις ξενοδο-
χειακές μονάδες. Ωστόσο, και με τις 8μηνες συμβάσεις που 
υπογράφονται σήμερα, όπως τόνισε η πρόεδρος του Σωμα-
τείου, εργαζόμενες και εργαζόμενοι επιστρέφουν αυτή την 
περίοδο μαζικά στην ανεργία.

Στο 24ωρο των εργαζόμενων γυναικών στις επισιτιστικές 
επιχειρήσεις στο αεροδρόμιο, που ροκανίζεται από το ωρά-

ριο εργασίας και το χρόνο που ξοδεύεται στις μετακινήσεις, 
αναφέρθηκε η πρόεδρος του επιχειρησιακού Σωματείου 
στην «ΣΕΛΕΚΤ». «Δεν μένει χρόνος για ζωή», τόνισε, ειδικά 
για τις εργαζόμενες μητέρες που φτάνουν στο σημείο να επι-
κοινωνούν με τα παιδιά τους με σημειώματα κολλημένα στο 
ψυγείο.

«Μεγάλο παράδειγμα» που μπορεί να εμπνεύσει συνολικά 
τους εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες χαρακτήρισε ο Πρό-
εδρος του σωματείου του Καζίνου της Πάρνηθας τις εργαζό-
μενες που πρωτοστατούν στη συνδικαλιστική οργάνωση και 
δράση, που ξεχωρίζουν για την αγωνιστική στάση στον χώρο 
δουλειάς, στην οικογένεια, σε κάθε πλευρά της ζωής τους.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας 
για να φτάσει η φωνή μας πιο πλατιά
«Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μας ακούσουν πε-
ρισσότερες εργαζόμενες», σημείωσε η πρόεδρος της ΟΓΕ, 
Χριστίνα Σκαλούμπακα συνοψίζοντας τον στόχο της κοινής 
δράσης Συνδικάτου και Ομοσπονδίας. Ανάμεσα στις πλευρές 
στις οποίες μπορεί να συμβάλουν οι δυνάμεις της ΟΓΕ ξε-
χώρισε την ανάδειξη της ανισοτιμίας των γυναικών σήμερα, 
των μορφών και των εκφράσεών της αλλά και την ανάδειξη 
της επίθεσης εργοδοσίας και κυβερνήσεων στο όνομα της 
«ισότητας».

Αναφερόμενη στο περιεχόμενο της καμπάνιας της ΟΓΕ, κά-
λεσε τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους να σκεφτούν ότι 
σήμερα η πρόοδος της τεχνολογίας εξασφαλίζει δυνατότητες 
για μείωση του εργάσιμου χρόνου, λιγότερες ώρες δουλειάς, 
με παράλληλη αύξηση των μισθών, των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων, με προστασία της μητρότητας. 
Κόντρα όμως στις δυνατότητες αυτές οι όροι δουλειάς και 
ζωής χειροτερεύουν, η «ευελιξία» κάνει τη δουλειά και τη 
ζωή των γυναικών «λάστιχο», ΕΕ και κυβερνήσεις υπηρετώ-
ντας τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων στο όνομα 
της ισότητας ισοπεδώνουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων 
γυναικών, επιτίθενται στα δικαιώματα όλων των εργαζομέ-
νων. «Η καμπάνια δίνει τη δυνατότητα να προβάλουμε τη 
συμμετοχή και οργάνωση των γυναικών στα σωματεία τους 
στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Αυτή η συμμετοχή συν-
δέεται και με τις συνθήκες της ζωής μας. Η επιδείνωση της 
θέσης μας δε συνδέεται μόνο με την ένταση της αντεργατικής 
αντιλαϊκής επίθεσης, αλλά και την κατάσταση του κινήματος 
που βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες. Με τη δράση μας επι-
διώκουμε να συμβάλουμε ώστε να μη νομιμοποιήσουν οι 
γυναίκες στη συνείδησή τους την κατάσταση αυτή. Να πιστέ-
ψουν στη δυνατότητα να ζήσουν όπως αξίζει στις ίδιες και 
στις οικογένειες τους. Στο έδαφος αυτό, οι πρωτοβουλίες της 
ΟΓΕ και του Συνδικάτου μπορούν να “φωτίσουν” το δρόμο 
της συλλογικής και οργανωμένης δράσης μέσα από το ριζο-
σπαστικό γυναικείο κίνημα και τα εργατικά σωματεία».

ΕΥΤΥΧΙΑ ΧΑΪΝΤΟΥΤΉ
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Η κυβέρνηση της ΝΔ, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ και 
αξιοποιώντας το ήδη διαμορφωμένο αντιασφαλιστικό 

οπλοστάσιο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και ιδιαί-
τερα το νόμο - έκτρωμα του ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο Κατρούγκαλου, 
προχωρά στη συνολική ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συ-
στήματος. Με την παραπέρα συρρίκνωση των συντάξεων και 
των κοινωνικών παροχών, με τη μείωση των εργοδοτικών 
εισφορών, με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, με τη 
μετατροπή των συντάξεων αποκλειστικά σε ατομική υπόθεση 
επιδιώκεται να βρεθούν νέες πηγές κερδοφορίας των επιχει-
ρηματικών ομίλων πάνω στις δικές μας πλάτες.

 Το «νέο» Ασφαλιστικό που διαφημίζει η σημερινή κυβέρνηση 
είναι παλιό, γνώριμο και δοκιμασμένο. Πρόκειται για το σύ-
στημα των “τριών πυλώνων”, που μετατρέπει την ασφάλιση σε 
ατομική υπόθεση. Το σύστημα αυτό ήδη το βιώνουν εκατομ-
μύρια ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, στην ΕΕ και σε άλλες χώρες.

Στο σύστημα που οικοδομούν, ξέρεις τι θα δίνεις, άγνωστο 
τι θα πάρεις, αφού τα χρήματα τα διαχειρίζονται «επενδυτές» 
που τα επενδύουν, τα τζογάρουν στα χρηματιστήρια. Τα γεγο-
νότα χρεοκοπίας τέτοιων εταιρειών, που άφησαν στην ένδεια 
εκατομμύρια ασφαλισμένους, είναι πολύ πρόσφατα. 

Η ανταποδοτικότητα που προβάλλεται ως στοιχείο ισότη-
τας, αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο διάλυσης της 
Κοινωνικής Ασφάλισης. Ή ανταποδοτικότητα στην Κοινωνι-
κή Ασφάλιση σημαίνει και τυπικά πλέον πως η Κοινωνική 
Ασφάλιση αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα, ως ένας ψυχρός 
οικονομικός δείκτης, ο οποίος δεν παίρνει υπόψη ότι ο ερ-
γαζόμενος εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές έχει δώσει 
τα νιάτα του, τη ζωή του, την υγεία του, κατά τη διάρκεια του 
εργάσιμου βίου.

Οι εισφορές των εργαζομένων χρησιμοποιούνται σαν μέσο 
επένδυσης, από τα αποτελέσματα της οποίας καθορίζεται κα-
ταρχάς το επίπεδο της σύνταξης. Με τον τρόπο αυτό, η ασφά-
λιση αντιμετωπίζεται ως ατομική υπόθεση, το κράτος και η ερ-
γοδοσία απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις τους, το επίπεδο 
των συντάξεων και των παροχών αποσπάται από το ύψος του 
μισθού και τις ανάγκες της εργατικής οικογένειας.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι μιλώντας για 
μείωση των εισφορών κρύβοντας πως η εισφορά που κατα-
βάλλεται από τους εργοδότες και από την οποία απαλλάσσο-
νται είναι μέρος του εργατικού μισθού.

Τα κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι με τις «ατομικές με-
ρίδες» επιτυγχάνεται η πραγματική σύνδεση «εισφορών και 
παροχών», ξεπερνιέται το πρόβλημα της «βιωσιμότητας» των 

Ταμείων, ενώ μέσω των «επενδύσεων» σε διαφοροποιημένα 
«επενδυτικά προϊόντα» διασφαλίζονται καλύτερα τα γηρατειά. 
Αλήθεια ας μας πουν τι μπορεί να καταθέσει « στην ατομική 
της μερίδα» μια εργαζόμενη στις δημοσκοπικές εταιρείες, στα 
σύγχρονα γκέτο των τηλεφωνικών κέντρων και των εισπρα-
κτικών εταιρειών, όταν εργάζεται με σύμβαση ακόμα και μέ-
ρας; Τι μπορεί να καταθέσει μια εργαζομένη στον κλάδο του 
εμπορίου, πρωταγωνιστικό κλάδο στη μερική απασχόληση, 
στα 4ωρα και στα 6ωρα; Τι μπορεί να καταθέσει στην “ατομική 
της μερίδα” η εργαζόμενη στα ξενοδοχεία και στις καφετέριες, 
η καθαρίστρια των δουλεμπορικών με τα 300 ευρώ το μήνα ;

Οι εργαζόμενες στο στόχαστρο 
των αντιασφαλιστικών ανατροπών
Οι γυναίκες ήδη έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των αντιασφα-
λιστικών ανατροπών τα προηγούμενα χρόνια με την αύξηση 
των ορίων συνταξιοδότησης μέχρι τα 67 χρόνια, την κατάρ-
γηση της 5ετους διαφοράς στα ηλικιακά όρια της συνταξιοδό-
τησης μεταξύ αντρών και γυναικών και την ισοπέδωση κάθε 
ευνοϊκής διάταξης που ίσχυε για αυτές. Η 5ετης διαφορά δεν 
είναι ούτε προνόμιο ούτε πρόωρη συνταξιοδότηση είναι η 
ελάχιστη αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας, 
η ελάχιστη αναγνώριση του πολλαπλού της ρόλου μιας και 
έχει στην πλάτη της την ευθύνη των παιδιών, των ηλικιωμέ-
νων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες απουσίας κοινωνικών 
δομών. υπηρεσιών, η ελάχιστη αναγνώριση των ιδιαίτερων 
αναγκών της γυναίκας με βάση το ρόλο της στη αναπαραγω-
γική διαδικασία.

Η κοινωνική ασφάλιση είναι άρρηκτα δεμένη με τις εργασι-
ακές σχέσεις. Τα δικαιώματα των γυναικών στη σύνταξη, στην 
υγεία, στην πρόνοια, στην ασφάλεια στους χώρους εργασίας, 
στην προστασία του γυναικείου οργανισμού, στην προστασία 
της μητρότητας συνδέονται με τις εργασιακές σχέσεις. Στο 

Προ των πυλών η νέα επίθεση 
στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα 
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όνομα των “ίσων ευκαιριών” κυριαρχούν οι συμβάσεις της 
πιο άγριας εκμετάλλευσης. 

Βιομήχανοι, μεγαλοξενοδόχοι, μεγαλέμποροι, εφοπλιστές 
και τραπεζίτες θέλουν να μας ξεζουμίζουν για ν’ αυξάνουν τα 
κέρδη τους. 

Το χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση 
αποτελεί βασική παράμετρο της εκμετάλλευσης 

και της καταπίεσης που βιώνουμε. 
Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες να έχουμε σταθερή εργα-
σία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να ερ-
γαζόμαστε λιγότερες ώρες, να παίρνουμε σύνταξη στα 55 οι 
γυναίκες και στα 50 οι εργαζόμενες στα ΒΑΕ, να καλύπτονται 
τα ασφαλιστικά ταμεία από το κράτος και την εργοδοσία, να 
έχουμε ολόπλευρη προστασία της μητρότητας από το κράτος.

Γι αυτό δε συμβιβαζόμαστε με την ιδέα ότι δε θα πάρουμε 
ποτέ σύνταξη. Δε θα αφήσουμε να κυριαρχήσει η ηττοπάθεια 
και η μοιρολατρεία στις νέες γυναίκες. 

Δεν συμβιβαζόμαστε να δουλεύουμε για μισό μεροκάματο, 
γιατί αυτό σημαίνει και μισό ένσημο, σημαίνει ότι στερούμα-
στε μια σειρά επιδομάτων τα οποία απαιτούν ορισμένο αριθ-
μό ημερομισθίων όπως επίδομα γάμου, λοχείας, ασθένειας, 
ανεργίας. Σημαίνει ότι αυξάνεται η εντατικοποίηση της εργα-
σίας, ο βαθμός εκμετάλλευσης, ενώ οι εργοδότες ωφελούνται 
και από τη λεγόμενη μείωση του μη μισθολογικού κόστους 
καταβάλλοντας χαμηλότερες εισφορές και μοιράζοντας μια 
θέση εργασίας σε περισσότερες.

Δε συμβιβαζόμαστε με το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο 
που θέτει ως προϋπόθεση για να πάρει μια εργαζόμενη την 
άδεια και το επίδομα μητρότητας να έχει συγκεντρώσει 200 
ένσημα τα 2 τελευταία χρόνια. Ακόμα και στο δημόσιο τομέα οι 
αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί, οι συμβασιούχοι υγειονομικοί, 
οι γυναίκες συμβασιούχοι στην Τοπική Διοίκηση, στερούνται 
τις αντίστοιχες άδειες μητρότητας και άλλα δικαιώματα των 
μονίμων συναδέλφων τους. 

Δε συμφιλιωνόμαστε με την πολιτική 
που μας θέλει να είμαστε “ευέλικτες μι-
σθωτές με μπλοκάκι”, δηλαδή να είμα-
στε υποχρεωμένες να επωμιστούμε οι 
ίδιες την πληρωμή των ασφαλιστικών 
μας εισφορών, να μη δικαιούμαστε 
άδειες, αποζημίωση απόλυσης, πλη-
ρωμή υπερωριών, επίδομα ανεργίας. 
Να μη δικαιούμαστε άδεια μητρότητας, 
επιδόματα, μέτρα ασφάλειας ως έγκυ-
ες, λεχώνες, γαλουχούσες. Να είμαστε 
υποχρεωμένες να βάζουμε βαθιά το 
χέρι στην τσέπη για τις απαιτούμενες 
προληπτικές εξετάσεις και φάρμακα 
κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και 
μετά για την περίθαλψη του βρέφους. 

Δε συμβιβαζόμαστε να είμαστε όμη-
ροι των δουλεμπορικών γραφείων, 
χωρίς δώρα, επιδόματα αδείας, χωρίς 
να μπορούμε να μπούμε ούτε στο τα-

μείο ανεργίας όταν απολυθούμε.
Δε θα ανεχθούμε την πολιτική της “ενεργού γήρανσης” που 

μας θέλει να εργαζόμαστε ως τα βαθειά γεράματα, να ζούμε 
με μισθούς και συντάξεις πείνας. 

Η νέα επίθεση που ετοιμάζεται στην κοινωνική ασφάλιση 
από την κυβέρνηση δεν πρέπει να μας βρει ανέτοιμες και 
ανοργάνωτες. Δε δίνουμε σε κανέναν το δικαίωμα να λέει 
ότι ο σφαγιασμός των δικαιωμάτων μας έχει την έγκρισή 
μας. Μπορούμε και πρέπει να ακυρώσουμε τα σχέδια της 
ολοκληρωτικής παράδοσης της κοινωνικής ασφάλισης στα 
νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Το ριζοσπαστι-
κό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ ενώνει τη φωνή της και τις δυνά-
μεις της με τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις και επιτροπές 
αγώνα των αυταπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου, 
τους αγροτικούς συλλόγους και στέλνει αποφασιστικό μήνυμα 
αγωνιστικής απάντησης. 

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για τις διεκδικήσεις μας από τη 
συλλογική οργάνωση και δράση μέσα από τα σωματεία, το 
ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα. Ατομικά δεν μπορούμε να ξε-
φύγουμε από τις συνέπειες του εργασιακού μεσαίωνα. 

Μόνο με τον οργανωμένο συλλογικό αγώνα μπορούμε να 
διεκδικήσουμε όλα αυτά που μας ανήκουν και μας τα στερούν 
ΕΕ και κυβερνήσεις για να πλουτίζουν μια χούφτα παράσιτα 
και να κερδίζουν διπλά και τρίδιπλα από την εκμετάλλευση 
της γυναικείας εργατικής δύναμης. Βάζουμε μπροστά τα δικά 
μας αιτήματα για δημόσια, δωρεάν, καθολική, κοινωνική 
ασφάλιση, για μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, 
για επαναφορά της 5ετούς διαφοράς μεταξύ ανδρών και γυ-
ναικών, για υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, για 
Υγεία και Πρόνοια δημόσια και δωρεάν που να καλύπτει τις 
ανάγκες μας με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, για 
ολόπλευρη προστασία της μητρότητας. 

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΉ
Γεν. Γραμματέας της ΟΓΕ
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T α τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά μας απασχολεί το 
ζήτημα της προστασίας του πληθυσμού για κινδύνους που 

σχετίζονται με φυσικά φαινόμενα ή τεχνολογικά ατυχήματα. 
Τα θύματα του σεισμού του 1999 στην Αττική, της πλημμύρας 
στη Μάνδρα το 2017, των δασικών πυρκαγιών το 2007 στην 
Πελοπόννησο και του 2018 στο Μάτι, των θυελλωδών ανέμων 
φέτος στη Χαλκιδική, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, 
θέτοντας με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο τις τεράστιες και 
διαχρονικές ελλείψεις για τη δημόσια ασφάλεια. Kάθε φορά 
που έχουμε μια καταστροφή, η επίκληση από την εκάστοτε 
κυβέρνηση των ακραίων καιρικών φαινομένων, της κλιματι-
κής αλλαγής κ.λπ., είναι απλά η καθαρή ομολογία της γύμνιας 
του κρατικού μηχανισμού και του ανεπαρκούς σχεδιασμού 
προστασίας.

Το παράδειγμα της έλλειψης αντισεισμικής προστασίας
Πολλές περιοχές της χώρας παραμένουν στην ουσία αθωρά-
κιστες απέναντι σε ένα μεγάλο σεισμό, την ώρα που είναι η 
πιο σεισμογενής χώρα στην Ευρώπη και η 6η παγκόσμια, την 
ώρα που έχουν υπάρξει καταστροφικοί σεισμοί στο παρελθόν, 
με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό του σεισμού του Σεπτέμ-
βρη του 1999 στην Αττική, με 143 νεκρούς, 400 τραυματίες, 31 
κτήρια που κατέρρευσαν και πάνω από 200.000 που υπέστη-
σαν ζημιές.

Το 75 -80% των κτηρίων της χώρας χτίστηκαν πριν το 1985. 
Δηλαδή, η πλειοψηφία των κτηρίων έχει χτιστεί είτε χωρίς 
αντισεισμικό κανονισμό (πριν το 1959) είτε με ανεπαρκή αντι-
σεισμικό κανονισμό (1960 - 1985). Αντίστοιχα, πριν το 1985 έχει 
χτιστεί μεγάλο ποσοστό των σχολείων της χώρας. Παρ’ όλα 
αυτά, απουσιάζει μέχρι σήμερα από όλες τις κυβερνήσεις μια 
πολιτική ουσιαστικού κρατικού ελέγχου για κτήρια που έχουν 
κατασκευαστεί με ελλιπείς αντισεισμικές προδιαγραφές ή για 
επικίνδυνες παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτά. 

Το ζήτημα της προστασίας από έναν σεισμό δεν αφορά 
μόνο στη στατική επάρκεια των κτηρίων και υποδομών. Σε 
χώρους όπου δεν υπάρχει επάρκεια οδεύσεων διαφυγής και 
εξόδων κινδύνου ή είναι ανεπαρκής η οργανωτική ετοιμότη-
τα ασφαλούς εκκένωσης, μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί 
κατά την έξοδο (π.χ. σε χώρους με μεγάλο αριθμό ατόμων εάν 
προκληθεί πανικός, σε χώρους με ευαίσθητες ομάδες πλη-
θυσμού όπως νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία, παιδικούς 
σταθμούς κ.ά.). Υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξουν τραυμα-
τισμοί, π.χ. από τζαμαρίες, από πτώση βαριών αντικειμένων 
και εγκαταστάσεων αποθήκευσης, από ηλεκτρικά καλώδια 
κ.λπ. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ή έκρηξης σε 
χώρους όπου αποθηκεύονται, μεταφέρονται και χρησιμοποι-
ούνται εύφλεκτες ουσίες (π.χ. υγρά και αέρια καύσιμα) ή διαρ-
ροή επικίνδυνων χημικών. 

Ώρα να βγούμε αγωνιστικά στο προσκήνιο
Nα μη θρηνήσουμε άλλα θύματα από φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές
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Ο κίνδυνος από τις πλημμύρες 
Σε περίπτωση πλημμύρας, ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στην 
πιθανότητα να παρασυρθούν άνθρωποι από τα ορμητικά νερά, 
να εγκλωβιστούν σε υπόγειους χώρους, να τραυματιστούν 
από αντικείμενα, ή στις υλικές και οικονομικές ζημιές. Υπάρ-
χουν κίνδυνοι ρύπανσης του περιβάλλοντος και για τη δημό-
σια υγεία λόγω διαρροής επικίνδυνων ουσιών (π.χ. λόγω της 
βιομηχανικής δραστηριότητας) ή μόλυνσης από βιολογικούς 
παράγοντες κινδύνου (π.χ. λόγω των δικτύων αποχέτευσης), 
κίνδυνοι από ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές και εκρήξεις λόγω 
διαρροής εύφλεκτων ουσιών, από διακοπή λειτουργίας κρίσι-
μων εγκαταστάσεων και υποδομών (π.χ. διακοπή λειτουργίας 
δικτύων ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεπικοινωνιών, νο-
σοκομείων κ.ά., αδυναμία εκκένωσης περιοχών που μπορεί 
να κινδυνεύουν από ατύχημα μεγάλης έκτασης συνεπεία της 
πλημμύρας), κατολισθήσεις κ.ά.

Κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης
Σε μια περιοχή όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις που διαχειρί-
ζονται επικίνδυνες ουσίες, εύφλεκτες, εκρηκτικές και τοξικές, 
εάν δεν λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα πρόληψης υπάρχει 
ο κίνδυνος ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης 
(π.χ. από εκρήξεις, διαρροή τοξικών ουσιών στην ατμόσφαι-
ρα). Οι επιπτώσεις τέτοιου είδους ατυχημάτων σχετίζονται με 
μεγάλο αριθμό νεκρών και τραυματιών, άμεσων και μακρο-
πρόθεσμων, πρόκληση σοβαρών προβλημάτων υγείας στον 
πληθυσμό και ρύπανση του περιβάλλοντος.

Η σημασία της ασφάλειας για αυτές τις εγκαταστάσεις και 
δραστηριότητες υπογραμμίζεται με βάση και τη διεθνή εμπει-
ρία από ατυχήματα μεγάλης έκτασης. 

Πολύ σοβαρά ατύχημα με πολλούς νεκρούς ήταν, π.χ., η 
έκρηξη στις εγκαταστάσεις υγραερίου στην πόλη του Μεξικού 
το 1984 με 650 νεκρούς και περισσότερους από 6400 τραυμα-
τίες. Η έκρηξη σε εργοστάσιο λιπασμάτων στην Τουλούζη της 
Γαλλίας το 2001, με 30 νεκρούς και 2240 τραυματίες, υλικές 
ζημιές και επιπτώσεις στο περιβάλλον. Στις ΗΠΑ έχουν κα-
ταγραφεί πολλά μεγάλα ατυχήματα, όπως, μεταξύ άλλων, το 
ατύχημα στο Τέξας το 2005 στις εγκαταστάσεις της BP με 15 
νεκρούς και 170 τραυματίες.

Τα μεγάλα ατυχήματα εκτός από τις άμεσες, μπορεί να 

έχουν και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία των κα-
τοίκων. Ένα από τα πιο γνωστά ήταν αυτό στην πόλη Σεβέζο 
της Ιταλίας το 1976, από το οποίο πήρε την ονομασία της και η 
σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης 
με επικίνδυνες ουσίες. Συνέβη μετά από διαρροή μεγάλης πο-
σότητας της καρκινογόνου, πολύ τοξικής ουσίας που ανήκει 
στην κατηγορία των διοξινών, η οποία είναι πολύ δύσκολο να 
καθαριστεί και περνάει μέσω της τροφικής αλυσίδας στον ορ-
γανισμό. Στις συνέπειες του ατυχήματος περιλαμβάνονται οι 
εκτρώσεις για το φόβο τερατογενέσων, δερματικές παθήσεις, 
εγκαύματα, καρδιακά και αναπνευστικά προβλήματα, επιπτώ-
σεις στο αναπαραγωγικό σύστημα. 

Το σοβαρότερο ατύχημα αυτής της κατηγορίας είναι αυτό 
που συνέβη στην πόλη Μποπάλ της Ινδίας το 1984 από δι-
αρροή πολύ τοξικής ουσίας σε εργοστάσιο παρασιτοκτόνων. 
Επίσημες κυβερνητικές πηγές της χώρας αναφέρουν 3.800 
θανάτους και 11.000 που αντιμετωπίζουν μέχρι σήμερα προ-
βλήματα υγείας.

Πολύ σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις του ατυχήματος στον 
κόλπο του Μεξικού το 2010 μετά από έκρηξη σε πλατφόρμα 
εξόρυξης πετρελαίου θυγατρικής εταιρείας της BP, με 11 νε-
κρούς, 17 τραυματίες, τεράστια οικολογική καταστροφή, πολύ 
σοβαρές επιπτώσεις στην αλιεία, τον τουρισμό και άλλους 
κλάδους. Διεθνείς μελέτες διερευνούν τις μακροπρόθεσμες 
επιδράσεις πετρελαιοκηλίδων στην υγεία των κατοίκων πε-
ριοχών που επλήγησαν εστιάζοντας και στην πιθανότητα καρ-
κινογένεσης.

Σοβαρό είναι και το ζήτημα της πιθανότητας πρόκλησης 
ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης με αφορμή 
μια φυσική καταστροφή (σεισμό, πλημμύρα, δασική πυρκα-
γιά). Δυο χαρακτηριστικά ατυχήματα ήταν οι φωτιές και εκρή-
ξεις σε διυλιστήριο στην πόλη Kocaeli της Τουρκίας στο σει-
σμό του 1999 και η διαρροή ραδιενέργειας στη Φουκουσίμα 
της Ιαπωνίας το 2011, μετά το τσουνάμι που ακολούθησε το 
σεισμό και έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο. Τέτοιου είδους 
ατυχήματα, μπορεί να προκληθούν και από μια δασική πυρ-
καγιά που λαμβάνει χώρα σε περιοχή κοντά σε βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις.

Τα ατυχήματα σε εγκαταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες στην 
Ελλάδα υπογραμμίζουν επίσης της σοβαρότητα του θέματος. 
Θυμίζουμε ενδεικτικά την πυρκαγιά στην Jet Oil στη Θεσσαλο-
νίκη το 1986 που έκαιγε 7 ημέρες και προκάλεσε σημαντικές 
επιπτώσεις στους πυροσβέστες, τις εγκαταστάσεις, τις γεωρ-
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γικές καλλιέργειες και το περιβάλλον. Επίσης, την έκρηξη το 
1992 στο διυλιστήριο ΠΕΤΡΟΛΑ με 14 νεκρούς και 24 τραυμα-
τίες, το 2006 την πυρκαγιά σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρε-
λαιοειδών της ΧΥΜΑ στο Λαύριο, τη φωτιά και έκρηξη το 2015 
στα ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο με 4 νεκρούς και 2 τραυματίες, 
την πυρκαγιά στη Sunlight στην Ξάνθη το 2018 με έκλυση το-
ξικών ουσιών στην ατμόσφαιρα κ.ά. 

Η έκταση της ρύπανσης του Σαρωνικού το 2017 από ένα μι-
κρό ναυάγιο, αναδεικνύει τους κινδύνους από ένα αντίστοιχο 
ατύχημα μεγαλύτερης έκτασης. Ας σκεφτούμε μόνο τις συ-
νέπειες από ένα πιθανό ατύχημα στην έρευνα και εξόρυξη 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Ιόνιο και το Κρητικό πέ-
λαγος, τις συνέπειες απ΄ τη μόνιμη βιομηχανική ρύπανση σε 
ποτάμια όπως ο Ασωπός και πολύ περισσότερο τις ολέθριες 
συνέπειες από ένα πολεμικό χτύπημα στις βάσεις των ΗΠΑ 
και του ΝΑΤΟ στη χώρα μας.

Σχέδια έκτακτης ανάγκης στα χαρτιά
Σήμερα, απουσιάζει ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης εκτίμησης 
της επικινδυνότητας και ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός 
αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανά δήμο και περιο-
χή, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των δραστηριοτήτων και 
των κινδύνων και την αλληλεπίδρασή τους. Είτε δεν υπάρ-
χουν καθόλου μελέτες και σχέδια, είτε αυτά είναι ελλιπή και 
δεν λαμβάνουν υπόψη τη συνθετότητα λόγω διαφορετικών 
παραγόντων που αλληλεπιδρούν. 

Ακόμη και να υπάρχουν κάποια σχέδια έκτακτης ανάγκης 
στα χαρτιά, η ενημέρωση και προετοιμασία του πληθυσμού 
είναι ανεπαρκής, δεν έχουν γίνει ασκήσεις ετοιμότητας. 

Στα σχολεία, έχει προχωρήσει σε έναν βαθμό η εξάσκηση 
των μαθητών για ενέργειες σε περίπτωση σεισμού, ωστόσο 
παραμένουν ελλείψεις και σε αυτόν τον τομέα, αλλά και γενικό-
τερα στον τομέα της προετοιμασίας για άλλου είδους έκτακτες 
καταστάσεις (π.χ. πλημμύρες, φωτιές). Ας σκεφτούμε, επίσης, 
τις ελλείψεις για άλλους χώρους με ευαίσθητες ομάδες όπως 
τα νοσοκομεία, τα γηροκομεία κ.λπ., σε συνδυασμό με τις μει-
ωμένες κρατικές δαπάνες και τις ελλείψεις προσωπικού.

Ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν λαμβάνει υπόψη την ανά-
γκη ύπαρξης ελεύθερων χώρων καταφυγής του πληθυσμού 
σε περίπτωση σεισμού, δεν υπάρχουν επαρκείς οδοί μαζικής 
διαφυγής - εκκένωσης - πρόσβασης ασθενοφόρων ή της Πυ-
ροσβεστικής για την περίπτωση που θα απαιτηθεί σε μια φυ-
σική ή τεχνολογική καταστροφή.

Η ανεπάρκεια ασφαλών οδεύσεων διαφυγής και ελεύθε-
ρων χώρων μπορεί να αποβεί μοιραία την ώρα της εκκένω-
σης από κάποιο χώρο. Ας σκεφτούμε μόνο τις περιπτώσεις 
σχολείων και παιδικών σταθμών χωρίς καθόλου ή με μικρές 
αυλές, με προσθήκες ή διαχωρισμούς αιθουσών, με κάγκελα 
και άλλες παρεμβάσεις που αποτελούν εμπόδια και παγίδες 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, τις υποβαθμισμένες 
και ανεπαρκείς υποδομές και μέσα για την εξυπηρέτηση και 
διαφυγή ΑμεΑ.

Οι υποδομές, ο εξοπλισμός, τα μέσα και το δυναμικό των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (π.χ. Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, νο-
σοκομεία) δεν επαρκούν για την ουσιαστική προστασία του 
πληθυσμού. 

Ανάπτυξη για ποιον;
Ποια είναι η βασική αιτία της απουσίας ολοκληρωμένης προ-
στασίας του πληθυσμού απέναντι στον κίνδυνο φυσικών και 
τεχνολογικών καταστροφών;

Σήμερα η κατοικία και άλλες κοινωνικές ανάγκες (Υγεία, 
Παιδεία κ.λπ.) αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα και όχι κοι-
νωνικά αγαθά, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η κατασκευή και 
λειτουργία κάθε εργασιακού χώρου και υποδομής, δεν πραγ-
ματοποιούνται με γνώμονα την ικανοποίηση του συνόλου των 
κοινωνικών αναγκών, αλλά με κριτήριο την κερδοφορία των 
επιχειρηματικών ομίλων.

Την ώρα που απαιτούνται έργα αναγκαία για να καλυφθούν 
οι κοινωνικές ανάγκες (π.χ. αντισεισμικής θωράκισης, αντι-
πλημμυρικής προστασίας, σύγχρονα σχολεία, νοσοκομεία, 
ελεύθεροι χώροι, οδοί διαφυγής), η προτεραιότητα όλων των 
κυβερνήσεων μέχρι σήμερα ήταν και είναι η προώθηση έρ-
γων που εξυπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρηματικών 
κολοσσών. Αυτή η πολιτική υπηρετείται και από τους Δήμους 
και τις Περιφέρειες, που λειτουργούν στο πλαίσιο του αστικού 
κράτους και της στρατηγικής της ΕΕ.

Οι μειωμένες κρατικές δαπάνες, οι ψευδεπίγραφες ελεγκτι-
κές υπηρεσίες του κράτους για θέματα δημόσιας και επαγ-
γελματικής υγείας - ασφάλειας - προστασίας περιβάλλοντος 
αποτελούν εκφράσεις της πολιτικής αυτής με ευθύνη όλων 
των κυβερνήσεων. 

Το ίδιο το νομοθετικό πλαίσιο έχει κενά που επιτρέπουν τη 
μη ουσιαστική εφαρμογή του (π.χ. απουσία κριτηρίων για τις 
αποστάσεις ασφαλείας και για την ολοκληρωμένη εκτίμηση 
επικινδυνότητας και το σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης περιο-
χών με αλληλεπίδραση παραγόντων). Δεν έχει προχωρήσει 
η αναγκαία επιστημονική έρευνα στους σχετικούς τομείς. Οι 
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της αδειοδό-
τησης των επιχειρήσεων έρχονται να προστεθούν αρνητικά 
στο ήδη υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που δεν εξασφαλίζει τον Φωτιά στο εργοστάσιο χημικών στο Γουαξαχάτσι του Τέξας.
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ουσιαστικό έλεγχο των προδιαγραφών ασφάλειας για τη λει-
τουργία των επιχειρήσεων.

Όλες αυτές οι πλευρές βεβαίως δεν αποτελούν τυχαία κενά 
και ελλείμματα. Σχετίζονται με την ίδια τη φύση του αστικού 
κράτους και την οικονομική πολιτική όλων των κυβερνήσεων. 

Η πολιτική που κατεδαφίζει δικαιώματα, εργασιακά, ασφα-
λιστικά, κοινωνικά είναι η ίδια που θυσιάζει τη ζωή μας και το 
περιβάλλον για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Από το καμένο Μάτι της Ν. Μάκρης μέχρι τις πλημμύρες 
της Μάνδρας και από τα φονικά συντρίμμια της γέφυρας στη 
Γένοβα μέχρι τις εκατόμβες των πνιγμένων στους μουσώνες 
της Ινδίας, ένα είναι το νήμα που συνδέει τέτοιες τραγωδίες 
μεταξύ τους. Κι αυτό δεν είναι η «κακιά η ώρα», ούτε κάποιες 
διαβολικές συμπτώσεις. Δεν είναι τα «ακραία καιρικά φαινό-
μενα» ή η «κλιματική αλλαγή», ούτε κάποια πρόσωπα που 
έτυχε να μην κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Όσο η ανάπτυξη 
θα στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο 
και στο κυνήγι του κέρδους από τους επιχειρηματικούς ομί-
λους, τα δικαιώματα των γυναικών και των οικογενειών τους 
θα είναι πάντα ο μεγάλος χαμένος. 

 Γι’ αυτό και η παρέμβαση των Συλλόγων και Ομάδων της 
ΟΓΕ πρέπει να αναδεικνύει στις γυναίκες του καθημερινού 
μόχθου ότι σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες για να αντιμε-
τωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Αυτό που δεν υπάρχει είναι μια 
πολιτική με έργα υποδομών, μέσα και υπηρεσίες που θα έχει 
κριτήριο τις ανάγκες των ανθρώπων, συνολικά της κοινωνί-
ας και της φύσης. Να αναδεικνύει ότι σήμερα οι ανάγκες μας 
συνθλίβονται. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και της 
λαϊκής περιουσίας θεωρούνται «κόστος», το οποίο μάλιστα 
πρέπει συνεχώς να μειώνεται, για χάρη των ματωμένων πλε-
ονασμάτων, για να περισσεύουν χρήματα για τους επιχειρη-
ματικούς ομίλους που χτίζουν την κερδοφορία τους πάνω στα 
αποκαϊδια των δικών μας δικαιωμάτων.

Αποκαλύπτουμε ότι όσο η ανάπτυξη θα στηρίζεται στην εκ-
μετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και στο κυνήγι του κέρ-
δους από τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα δικαιώματα των 
γυναικών και των οικογενειών τους θα είναι πάντα ο μεγάλος 
χαμένος. 

Παλεύουμε αποφασιστικά για να μη ξαναζήσουμε κατα-

στροφές όπως αυτές στο Μάτι, στη Μάνδρα, στον Σαρωνικό, 
στη Χαλκιδική, στην Πελοπόννησο. Απαιτούμε άμεσα συγκε-
κριμένα μέτρα για να υπάρξει υποδομή πρόβλεψης και πρό-
ληψης και πραγματικός εφαρμόσιμος σχεδιασμός έκτακτης 
ανάγκης. 

Απαιτούμε:
4 Την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων τεχνικών και ορ-
γανωτικών μέτρων πυροπροστασίας, αντισεισμικής και αντι-
πλημμυρικής προστασίας, πρόληψης εργατικών ατυχημάτων, 
επαγγελματικών ασθενειών και βιομηχανικών ατυχημάτων 
μεγάλης έκτασης, με ουσιαστικό κρατικό έλεγχο της εργοδο-
τικής ευθύνης. 

4 Εκτίμηση της επικινδυνότητας ανά περιοχή και ανάλογος 
σχεδιασμός αντιμετώπισης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη το σύ-
νολο των κινδύνων από φυσικές και τεχνολογικές καταστρο-
φές και την αλληλεπίδραση τους, επαρκές, μόνιμο, κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, επαρκής εκπαί-
δευση των εμπλεκομένων φορέων, τακτική ενημέρωση και 
εκπαίδευση των κατοίκων, με ευθύνη και χρηματοδότηση του 
κράτους, κρατική χρηματοδότηση για ανάπτυξη της έρευνας 
σε αυτή την κατεύθυνση.

4 Η οργάνωση της πολιτικής προστασίας, της αντιμετώπισης 
φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών σε επίπεδο δομής, 
υποδομών, εξοπλισμού, σχεδιασμού και αντιμετώπισης να εί-
ναι αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη του κράτους.

Για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα πρέπει να 
πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, να βγούμε 

αγωνιστικά και αποφασιστικά στο προσκήνιο. 

ΕΥΉ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ
Ομάδας Τεχνικών της ΟΓΕ,

Δρ Μηχανικός Ασφάλειας και
μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Εργοστάσιο της Ρικομέξ μετά το σεισμό στην Αθήνα το 1999.
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T ους προηγούμενους μήνες οι Σύλλογοι και Ομάδες Γυναι-
κών της ΟΓΕ στη Δυτική Αθήνα, τη Δυτική Αττική, τη Νέα 

Μάκρη, το Γραμματικό, τον Μαραθώνα και τον Βαρνάβα ανέ-
πτυξαν πλούσια αγωνιστική δράση ενάντια στην εγκληματική 
διαχείριση των απορριμμάτων από κυβέρνηση και Περιφέ-
ρεια Αττικής. 

Ενώσαμε τη φωνή μας με το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου- 
Ανατολικής Αττικής, με τα σωματεία και άλλους μαζικούς φο-
ρείς των περιοχών. Κάναμε παρεμβάσεις στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής αλλά και στα Δημοτικά Συμβούλια των 
Δήμων. Κλιμακώσαμε με κινητοποίηση στο Υπουργείο Εσω-
τερικών και πορεία στην Περιφέρεια. Αγωνιζόμαστε για να 
σταματήσουμε την απαράδεκτη απόφαση του περιφερειάρχη 
Γ. Πατούλη, ο οποίος σε συνεργασία με την προηγούμενη δι-
οίκηση της Ρ. Δούρου και τον “λαγό” Τζήμερο, επικύρωσαν 
τη δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή, τη λειτουργία του 
ΧΥΤΑ Γραμματικού και στην ίδια απόφαση αφήνουν ανοιχτό 
το δρόμο για να αξιοποιηθούν ως ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ, ανενεργά λα-
τομεία σε όλη την Αττική. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο να φέ-
ρουν και τα ΜΑΤ σε κρίσιμες συνεδριάσεις Περιφερειακού 
Συμβουλίου για να εμποδίσουν τον αγώνα μας.

Στις κινητοποιήσεις των σωματείων, των ενώσεων αυτο-
απασχολούμενων, των γυναικείων συλλόγων της ΟΓΕ, των 
μαθητών και φοιτητών κυριάρχησε το σύνθημα «αέρας μο-
λυσμένος, η μόρφωση ακριβή, η ανάπτυξη σας είναι ταξική».

Διαχείριση απορριμάτων: 
Άλλο ένα επεισόδιο της “ανάπτυξης” 
για τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών
Τί πυροδότησε, όμως, τις αγωνιστικές διεργασίες του τε-
λευταίου διαστήματος; Είναι γεγονός ότι το πρόβλημα της 
διαχείρισης των αποβλήτων βγαίνει πολλές φορές στην επι-
καιρότητα. Άλλοτε για τη ρύπανση που προκαλείται, άλλοτε 
γιατί γεμίζει ο ΧΥΤΑ, οπότε τα σκουπίδια σωρεύονται στους 

δρόμους σε αναμονή κάποιας «προσωρινής» ή «ενδιάμε-
σης» λύσης. Άλλοτε γιατί επιδιώκεται η χωροθέτηση μιας 
εγκατάστασης με κριτήρια κάθε άλλο παρά επιστημονικά. Η 
αποκομιδή και η διαχείριση των απορριμμάτων, λοιπόν, είναι 
ένα σοβαρό θέμα που αφορά άμεσα τη ζωή μας.

Η διαχείριση των αποβλήτων περιλαμβάνει ένα σύνολο 
μονάδων (πλην της αποκομιδής), όπως:
4   Χώρο Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων και, ενδεχομένως, 

Υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ) ή μόνο Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
4   Μονάδα επεξεργασίας (σύμμεικτων) αποβλήτων (ΜΕΑ) ή 

προετοιμασίας για καύση (βιοξήρανση).
4   Μονάδα επεξεργασίας προδιαχωρισμένων με διαλογή 

στην πηγή βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ).
4  Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).
4   Σπανιότερα, χώρο εσωτερικής μεταφόρτωσης, κυρίως με 

λειοτεμαχισμό.

Οι κυβερνήσεις, διαχρονικά, όπως και οι Περιφερειακές δι-
οικήσεις, σχεδιάζουν τη λειτουργία και την εγκατάσταση τέ-
τοιων μονάδων σε διάφορες περιοχές, υλοποιώντας σχετικές 
οδηγίες της ΕΕ. 

Ποιο είναι όμως το κριτήριο αυτού του σχεδιασμού; Την 
τελευταία ειδικότερα δεκαετία ο τομέας των στερεών απο-
βλήτων αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι για bussiness των 
κατασκευαστικών ομίλων, αλλά και για την αξιοποίηση των 
αποβλήτων ως πόρου για πρώτες ύλες και ενέργεια, ως ένα 
ακόμα πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Με τη διαδικασία αυτή το κόστος για να καταστούν τα σκου-
πίδια χρυσός για τους λίγους, φτηνή δηλαδή για τους επι-
χειρηματίες πρώτη ύλη ή καύσιμο, φορτώνεται άμεσα στις 
πλάτες των εργαζομένων με μια σειρά τρόπους: με τα αντα-
ποδοτικά τέλη καθαριότητας, με το «ειδικό τέλος ταφής», που 
σε λίγο θα μετονομαστεί σε «περιβαλλοντική εισφορά», και 
πολλά άλλα. Όλα αυτά είναι χαράτσια για το λαό που πληρώ-
νει 7 και 8 φορές για να εισπνέει τον καρκίνο!

Με ποια κριτήρια γίνεται η χωροθέτηση των εγκαταστά-
σεων επεξεργασίας και υγειονομικής ταφής των αποβλή-
των; Τα κριτήρια καταλληλότητας και τελικής επιλογής των 
χώρων είναι «κινούμενη άμμος», μαγειρεύονται και στη 
συνέχεια εφαρμόζονται ώστε να οδηγούν σε προειλημμένες 
πολιτικές αποφάσεις. Αποφάσεις, που καθόλου δεν παίρνουν 
υπόψη τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις στην 
ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης. Δηλαδή, κυβέρνηση, 
Περιφέρεια και Δήμοι γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια 
τα επιστημονικά κριτήρια... για να υπηρετήσουν τα συμφέρο-

Αγώνας ενάντια σε «παλιές» και «νέες» 
χωματερές, που θάβουν το μέλλον μας
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ντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και μοναδικό κριτήριο για 
αυτούς και σε αυτόν τον τομέα είναι το κέρδος και όχι οι σύγ-
χρονες κοινωνικές ανάγκες και η προστασία της ανθρώπινης 
ζωής και του περιβάλλοντος. 

Έτσι, παρά τις υποκριτικές υποσχέσεις από κυβερνήσεις 
και περιφερειακές αρχές, η εγκατάσταση διαχείρισης των 
αποβλήτων στη Φυλή παραμένει στη θέση της ενισχυμένη 
και μάλιστα διαιωνίζεται. Το 2018 υποδέχτηκε 400.000 τόνους 
σκουπιδιών από 256.000 τόνους το 2017. Ενώ, ο ΧΥΤΑ (ΧΥΤΥ 
τον ονομάζουν) σχεδιάζεται να πάει μερικές εκατοντάδες μέ-
τρα παραδίπλα, στο λατομείο Μουσαμά. Το ίδιο γίνεται και με 
το ΧΥΤΑ Γραμματικού. Πακτωλός χρημάτων δόθηκαν από το 
Περιφερειακό συμβούλιο Αττικής στον κατασκευαστικό όμιλο 
του ΧΥΤΑ εκτινάσσοντας την αρχική σύμβαση από τα 19 εκατ. 
ευρώ σε 33,34 εκατ. Ευρώ! Ταυτόχρονα, για να ανοίξουν δρό-
μους πρόσβασης κατέστρεψαν 100 στρέμματα πευκοδάσους!

Τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί δείχνουν ότι ήδη 
έχει συντελεστεί οικολογική καταστροφή στην παραλία στο 
Σέσι και στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Χαρακτη-
ριστικό είναι ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως νατούρα, 
υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα και ρέμα στην περιοχή. 

Ό,τι είναι χρήσιμο 
για τους επιχειρηματικούς ομίλους 

γίνεται νόμιμο 

Η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της αντιλαϊ-
κής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας και σε συνέχεια της κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει να υπηρετεί την παραπάνω 
λογική. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της ανάπτυξης της ΝΔ, που 
πέρασε το «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο πατώντας πάνω 
στα ερείπια των εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων μας. Αυτός είναι και ο χαρακτήρας της “δίκαιης 
ανάπτυξης” της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με 
τα “αναπτυξιακά περιφερειακά συνέδρια”. Αυτή την «ανάπτυ-
ξη» σχεδιάζουν για εμάς οι επιχειρηματικοί όμιλοι και το κρά-
τος τους. Αυτοί να πολλαπλασιάζουν τα κέρδη τους και εμείς 
να μην μπορούμε να επιβιώσουμε. Αυτή είναι η σύγχρονη 
σκλαβιά. 

Διαχείριση των απορριμάτων προς όφελος του λαού 
Τώρα, χρειάζεται ξεσηκωμός, μαζικό κίνημα συμπαράστασης 
στους εργαζόμενους και τους κατοίκους για να διεκδικήσουμε 
διαχείριση των απορριμάτων προς όφελος του λαού της Αττι-
κής. Με τη λογική ότι «αυτά δεν γίνονται», να βρούμε μια λύση 
«εφικτή» μέσα στα δεσμά του επιχειρηματικού κέρδους, της 
ΕΕ και με τους νόμους των κυβερνήσεων, φτάσαμε να έχουμε 
για 60 χρόνια το αίσχος της χωματερής των Άνω Λιοσίων - 
Φυλής. 

Σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία μπορεί να εξασφαλίσει 
μια διαχείριση απορριμμάτων που να γίνεται με γνώμονα την 
δημόσια υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος. Με την 
οργάνωση της πάλης γινόμαστε πιο δυνατοί.

Διεκδικούμε:
4 Να κλείσει τώρα η χωματερή της Φυλής. Να παρθεί πίσω 
η απόφαση για επέκταση της. Καμιά σκέψη για δημιουργία 
ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ στα λατομεία της Αττικής. Καμιά επιχειρηματική 
δράση στη διαχείριση των απορριμάτων. 

4 Να μετεγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση και εκτός Θριασίου 
ο αποτεφρωτήρας των μολυσματικών.

4 Να αρχίσει άμεσα η απορρύπανση και περιβαλλοντική 
αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής. Οι εγκαταστάσεις να 
επιστρέψουν στους κατοίκους ως αθλητικοί και πολιτιστικοί 
χώροι.

4 Να γίνει πλήρης επιδημιολογική μελέτη που θα περιλαμ-
βάνει τους κατοίκους και τους μόνιμους εργαζόμενους σε όλη 
τη ζώνη της Δυτικής Αττικής που επηρεάζεται από το ΧΥΤΑ 
Φυλής - Άνω Λιοσίων, αλλά και στο Θριάσιο.

4 Να μην λειτουργήσει ούτε δοκιμαστικά ο ΧΥΤΑ στο Γραμ-
ματικό. Να σταματήσει τώρα και η όποια κατασκευαστική ερ-
γασία.

4 Να δημιουργηθεί ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης 
απορριμμάτων. Η αποκομιδή, η ανακύκλωση και η διαχείριση 
των απορριμμάτων να γίνεται με κριτήριο την προστασία του 
περιβάλλοντος και της υγείας του λαού μας, χωρίς την εμπλο-
κή επιχειρηματικών κολοσσών. 

Οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών της ΟΓΕ συνε-
χίζουμε τον αγώνα για να υπερασπιστούμε το μέλλον 
το δικό μας και των παιδιών μας, για τα σύγχρονα δι-
καιώματα που μας στερούν η ΕΕ, οι κυβερνήσεις, οι 
Περιφερειακές και Δημοτικές Διοικήσεις, οι επιχει-
ρηματικοί όμιλοι. Με τη συλλογική αγωνιστική δράση 
μπορούμε να απαλλαγούμε από την ανασφάλεια, από 
την πολιτική που “βλάπτει” σοβαρά την υγεία του λαού 
και το περιβάλλον.

ΝΑΤΑΣΑ ΚΑΜΠΕΛΉ
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Η βία κατά των γυναικών βρίσκε-
ται στο στόχαστρο της Ομοσπον-

δίας Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) από 
την πρώτη στιγμή της ίδρυσής της 
εδώ και 43 χρόνια.

Η ΟΓΕ αντιπαλεύει κάθε μορφή 
βίας που αντιμετωπίζουν οι γυναί-
κες στην κοινωνική και οικογενει-
ακή τους ζωή, στις διαπροσωπικές 
τους σχέσεις. Αντιπαλεύει κάθε 
μορφής βία που εντείνει τη γυ-
ναικεία ανισοτιμία και τσακίζει τα 
δικαιώματα των γυναικών. Ανα-
δεικνύει που βρίσκεται η ρίζα της 
και προβάλλει τις διεκδικήσεις της. 

Η βία κατά των γυναικών δεν 
περιορίζεται μόνο στη σωματική, 
λεκτική, ψυχολογική κακοποίηση 
μέσα στην οικογένεια. Δεν περιο-
ρίζεται στην πορνεία, στο εμπόριο 
γυναικών με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση, όπως προβάλλουν, 
ιδιαίτερα με αφορμή την παγκό-
σμια ημέρα, κυβερνήσεις, Ευρωπαϊκή Ένωση και φεμινι-
στικές ΜΚΟ.

Για ακόμα μια χρονιά με εκδηλώσεις και φωταγωγίες 
θα διακηρύξουν το υποκριτικό ενδιαφέρον τους για τη βία 
κατά των γυναικών, την ίδια στιγμή που η πολιτική τους κα-
θιστά τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου τα μεγαλύτερα 
θύματα της εργοδοτικής και κρατικής βίας, που τρέφει και 
γεννά τη βία και μέσα στην οικογένεια. 

Μας λένε να “υψώσουμε φωνή” για την ενδοοικογενεια-
κή βία, αλλά να μη βγάλουμε τσιμουδιά για τη βία που σφα-
γιάζει τα δικαιώματά μας, ενώ την ίδια στιγμή στο όνομα 
των “ίσων ευκαιριών” βιώνουμε την πιο άγρια εκμετάλλευ-
ση.

Πρόκειται για τη βία που κάνει πιο εύκολες τις απολύσεις 
για την εργοδοσία, που μειώνει έως και 25% το μέσο μισθό, 
που γενικεύει τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, που διευ-
ρύνει το δουλεμπόριο εργαζομένων μέσω των αντίστοιχων 
γραφείων, που επιδιώκει να βάλει στο γύψο τη συνδικα-
λιστική δράση. Πρόκειται για τη βία που επιδιώκει να δι-
ασφαλίσει “σιγή νεκροταφείου” μέσα στα πανεπιστήμια για 
να διευκολύνει την επιχειρηματική δράση. 

Πρόκειται για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρ-
νησης της ΝΔ που βαθαίνουν το νομικό αντεργατικό οπλο-
στάσιο που της κληρονόμησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και 
αφορούν πρώτα και κύρια τις γυναίκες που είναι πρωτα-
θλήτριες στην ανεργία, στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, 
Αυτό το νομικό οπλοστάσιο τις αφήνει στο έλεος της εργο-
δοτικής βίας χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώμα-
τα, με απουσία μέτρων προστασίας της μητρότητας, ασυν-
δικάλιστες και τρομοκρατημένες. 

Πρόκειται για τη βία της νέας κυβερνητικής επίθεσης στα 
ασφαλιστικά δικαιώματα, με τη μείωση των εργοδοτικών 
εισφορών, με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, 
με τη μετατροπή των συντάξεων αποκλειστικά σε ατομική 
υπόθεση των εργαζομένων, με την προώθηση της ανταπο-
δοτικότητας και της ιδιωτικής ασφάλισης. Πρόκειται για τη 
βία που στο όνομα της «ενεργού γήρανσης» θα μας ανα-
γκάζει να δουλεύουμε μέχρι τα βαθειά γεράματα για να 
φουσκώνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Πρό-
κειται για τη βία που θεωρεί την προστασία των παιδιών, 
των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ ατομική υπόθεση των γυναι-
κών και μάλιστα ακριβοπληρωμένη. 

Όσο οι όροι ζωής των γυναικών και των οικογενειών τους 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΕ
Για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών
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επιδεινώνονται, όσο η μητρότητα 
αντιμετωπίζεται ως κόστος από 
τους επιχειρηματικούς ομίλους 
και το κράτος, όσο τσακίζονται οι 
δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες 
Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας τόσο 
περισσότερο οι γυναίκες θα δυ-
σκολεύονται να σταθούν στα πό-
δια τους και να απεγκλωβιστούν 
από παθογόνες οικογενειακές 
και διαπροσωπικές σχέσεις. Σε 
αυτό το έδαφος αυξάνονται και 
τα ποσοστά ενδοοικογενειακής 
βίας, το ποσοστό των γυναικών 
που εκπορνεύονται, τα φαινόμε-
να και οι σκοταδιστικές πρακτι-
κές που παραβιάζουν θεμελιώ-
δη δικαιώματα των γυναικών, 
όπως ο ακρωτηριασμός των 
γεννητικών οργάνων. Ή εξάλει-
ψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες τις οι-
κονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα εξασφα-
λίσουν τη δυνατότητα σε μία γυναίκα να σπάσει τα δεσμά 
μιας βίαιης οικογενειακής ή διαπροσωπικής σχέσης. 

Καταγγέλλουμε την αμέτρητη υποκρισία των 
κυβερνήσεων που υλοποιούν προγράμματα 
καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών 
προσφύγων, τη ίδια στιγμή που υπηρετούν, 
τόσο η σημερινή όσο και η προηγούμενη 
κυβέρνηση, την ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή βία και 
τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς που 
σπέρνουν το θάνατο και την προσφυγιά, ενώ 
έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε ορμητήριο 
των φονιάδων των λαών. 

Απαιτούμε ουσιαστικά και άμεσα μέτρα πρόληψης και 
ανακούφισης των θυμάτων από δημόσιες και δωρεάν κοι-
νωνικές υπηρεσίες. Δεν ανεχόμαστε να διοχετεύονται κον-
δύλια στους ιδιώτες, μέσω των ΜΚΟ, γι αυτήν την υπόθεση.

Δεν ανεχόμαστε οι υπηρεσίες πρόληψης και στήριξης 
των κακοποιημένων γυναικών στη χώρα μας να μη δια-
θέτουν το απαραίτητο προσωπικό, ούτε την αναγκαία χρη-
ματοδότηση. Δεν ανεχόμαστε οι εργαζόμενοι να εξαρτώνται 
από ευρωπαϊκά και άλλα προγράμματα που έχουν ημερο-
μηνία λήξης. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 50 από τους 60 ερ-
γαζόμενους υπό την εποπτεία του ΚΕΘΙ σήμερα εργάζονται 
μέσω τέτοιων προγραμμάτων. 

Σήμερα που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες δεν μας αρ-
κεί να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για ολιγοήμερη φιλοξενία στους ξενώνες 
και μετά μες στη μιζέρια της «φιλόπτωχης αλληλεγγύης», 
αντί να διεκδικήσουμε δουλειά με δικαιώματα, αξιοπρεπή 
μισθό, προνοιακές παροχές.

Διεκδικούμε:
4 Μέτρα στήριξης των άνεργων γυναικών, των γυναικών 
από μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, μόνιμη και 
σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, κατοχυρωμέ-
νους από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, πλήρη εργα-
σιακά 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.α.), με την άμεση και 
πλήρη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό με 
μόνιμη και σταθερή εργασία χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ και 
ΚΟΙΝΣΕΠ. 

4 Ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία και σχολές από 
επιστημονικούς κρατικούς φορείς.

Αθήνα, 22/11/2019
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Τ ους προηγούμενους μήνες φιλοξενήθηκε πλούσια αρ-
θρογραφία στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα για φεμινι-

στικές πρωτοβουλίες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκόσμια. 
Αφορμή στάθηκε και η Παγκόσμια Μέρα για την εξάλειψη 
της βίας κατά των γυναικών, στις 25 Νοέμβρη. Η υπερπρο-
βολή των ανακοινώσεων με φεμινιστικό περιεχόμενο και η 
παντελής απουσία των Δελτίων Τύπου που εξέδωσε η ΟΓΕ 
αποτελεί κομμάτι της συστηματικής προσπάθειας που γίνεται 
να αναθερμανθεί το φεμινιστικό ρεύμα στο γυναικείο κίνημα. 

Ο στόχος είναι να εγκλωβιστεί ο προβληματισμός, η αγωνία, 
η δυσαρέσκεια των εργαζόμενων και άνεργων γυναικών, 
ιδιαίτερα των νέων σε ηλικία, στα “πλοκάμια” των αναγκών 
των επιχειρηματικών κολοσσών. Ανεξάρτητα από την εμβέ-
λεια που έχουν τέτοιες “πρωτοβουλίες” στην πλειοψηφία των 
γυναικών, η ΟΓΕ, ως ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, σταθε-
ρά αντιπαλεύει το αντιδραστικό περιεχόμενο του φεμινιστικού 
ρεύματος. Φωτίζει το μοναδικό δρόμο για να βγει η γυναίκα 
από τα αδιέξοδα της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας: 
τη συλλογική οργάνωση και αγωνιστική δράση των γυναικών 
στο εργατικό, λαϊκό κίνημα, στους γυναικείους συλλόγους και 
ομάδες της ΟΓΕ με κριτήριο τις σύγχρονες κοινωνικές ανά-
γκες της στην εργασία, στην κοινωνική προστασία της μητρό-
τητας, στην ισότιμη συμμετοχή της στην κοινωνική ζωή και 
δράση. Αυτή είναι η καλύτερη ασπίδα προστασίας της γυναί-
κας από την πολύμορφη βία. 

«Σπάμε τη σιωπή» απέναντι στις πραγματικές, 
ταξικές αιτίες της πολύμορφης βίας των γυναικών
Οπωσδήποτε το φεμινιστικό ρεύμα στο γυναικείο κίνημα έχει 
... πολλές αποχρώσεις. Όμως, ενιαία οι φεμινιστικές οργανώ-
σεις, οι γυναίκες εκπρόσωποι κομμάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ), 
Περιφερειακές και Δημοτικές αρχές, μέχρι και η συνδικαλι-
στική μαφία της ΓΣΕΕ, καλούσαν τις γυναίκες “να σπάσουν τη 
σιωπή” τους απέναντι στην κακοποίηση. Για να επικρατήσει 
αφωνία βέβαια για τις κοινωνικές αιτίες που αναπαράγουν 
την πολύμορφη βία σε βάρος των γυναικών. 

Οι καταδικαστέες και απαράδεκτες συμπεριφορές απέναντι 
στις γυναίκες, που φτάνουν μέχρι τη σεξουαλική παρενόχλη-
ση, το βιασμό, είναι το αποτέλεσμα -και όχι η αιτία- της ανι-
σότιμης θέσης της γυναίκας στη σύγχρονη εκμεταλλευτική 
κοινωνία. Αυτή είναι η βάση που αναπαράγονται οι κοινω-
νικές διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Και αυτές οι δια-
κρίσεις αφορούν κάθε πλευρά της οικονομικής, κοινωνικής 
ζωής της και όχι στενά τις οικογενειακές και διαπροσωπικές 
σχέσεις. Εξάλλου, αξιοποιούνται από το κράτος και τους επι-
χειρηματικούς κολοσσούς για να αυξάνουν την εκμετάλλευση 
και καταπίεση της γυναίκας. 

Άχνα, όμως, από την πλειοψηφία των εκπροσώπων του 
φεμινιστικού ρεύματος δε βγαίνει για την εργοδοτική βία που 
στερεί από τις γυναίκες το δικαίωμα στη σταθερή εργασία, στο 
σταθερό ωράριο εργασίας, σε στοιχειώδη μέτρα προστασίας 
της μητρότητας, όπως άδειες μητρότητας, επιδόματα, μειωμέ-
νο ωράριο λόγω μητρότητας. Κουβέντα δε λένε για την εργο-

Η φεμινιστική σκοπιά της βίας κατά των γυναικών:
Κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντα

των επιχειρηματικών κολοσσών
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δοτική βία που στέλνει εργαζόμενες συνδικαλίστριες στα δι-
καστήρια όταν διεκδικούν τα δικαιώματά τους, για το χτύπημα 
στη συνδικαλιστική τους δράση με βάση τον πρόσφατο νόμο 
της κυβέρνησης της ΝΔ. 

“Σιγή νεκροταφείου” για την κρατική βία, δηλαδή τη βία της 
αντιλαϊκής πολιτικής που καταδικάζει τις γυναίκες στην ανα-
σφάλεια, στην έλλειψη και υποβάθμιση των κρατικών υπη-
ρεσιών Υγείας, Πρόνοιας, στήριξης της οικογένειας. Ούτε μια 
λέξη για το προκλητικό σύνθημα της ηγεσίας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και της ΕΛΑΣ “Έχεις φωνή. Είμαστε 
δίπλα σου”. Προφανώς θεωρούν αποκλειστικό “προνόμιο” 
των κατασταλτικών μηχανισμών να ξυλοφορτώνουν τη συ-
νταξιούχο που διεκδικεί τη σύνταξή της, τη φοιτήτρια που πα-
λεύει για σύγχρονα δικαιώματα στη μόρφωση, ενάντια στην 
κατάργηση του ασύλου, την εργαζόμενη που παλεύει για τη 
μονιμοποίησή της. 

“Eκκωφαντική” σιωπή επικρατεί και για τη βία των ιμπε-
ριαλιστικών σχεδιασμών και επεμβάσεων, για τη δολοφονική 
μηχανή του ΝΑΤΟ, που σπέρνει τον πόλεμο και την προσφυγιά 
για χιλιάδες γυναίκες και τα παιδιά τους. Ξέπλυμα κανονικό 
των κυβερνήσεων που εμπλέκουν το λαό μας στους επικίν-
δυνους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ και δίνουν δις ευρώ για 
τους νατοϊκούς εξοπλισμούς. Βέβαια, το καλύτερο “πλυντήριο” 
για τους Αμερικανονατοϊκούς μακελάρηδες των λαών ήταν το 
σύνθημα του spot του ΣΥΡΙΖΑ “Η πατριαρχία δολοφονεί”. 

«Καμιά ανοχή» στην εκμετάλλευση και καταπίεση 
των εργαζόμενων γυναικών!
Άραγε ποια είναι η πραγματική αιτία της ευαισθητοποίησης 
του φεμινιστικού ρεύματος μόνο για συγκεκριμένες μορφές 
βίας σε βάρος των γυναικών, όπως η σεξιστική βία; Ποια είναι 
η ερμηνεία που δίνουν στη βία της “πατριαρχικής” κοινωνίας; 
Τί εννοούν ορισμένες φεμινιστικές οργανώσεις με το σύνθημα 
“Καμιά ανοχή. Να ανατρέψουμε τους καταπιεστές”;

Λέει χαρακτηριστικά το σύνθημα των φεμινιστριών στη 
Γαλλία και στην Ισπανία “Η βία δεν έχει ούτε διαβατήριο, ούτε 
κοινωνική τάξη, όμως συχνά έχει τα κλειδιά του σπιτιού”.

Έτσι, καλλιεργούν την αντιδραστική αντίληψη ότι η ανισότη-
τα της γυναίκας είναι προϊόν, γέννημα της συμπεριφοράς, των 
αντιλήψεων των αντρών. Αυτή η άποψη καταλήγει ότι η γυναί-
κα του καθημερινού μόχθου πρέπει να βλέπει ως αντίπαλο, 
ως καταπιεστή τον άνδρα εργαζόμενο, δηλαδή το σύζυγο, τον 
αδερφό, τον πατέρα, το συνάδελφο. Και όχι το σύστημα που 
γεννά την ανισοτιμία της, τη φτώχεια, την ανεργία, την εκμε-
τάλλευση και την ανασφάλεια για την ίδια και την οικογένειά 
της. Έτσι, καλλιεργούν τον ανταγωνισμό ανάμεσα στον άνδρα 
και τη γυναίκα, χτίζοντας “τείχη” στην κοινή τους πάλη που 
στηρίζεται στα κοινά ταξικά συμφέροντα. 

Στόχος τους, λοιπόν, είναι να θολώσουν την πραγματική 
πηγή των διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες, την πολύμορ-
φη βία της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας. 

Αυτό δε σημαίνει παραγνώριση της ατομικής ευθύνης των 
δραστών ενδοοικογενειακής ή άλλης μορφής βίας σε βάρος 
των γυναικών, που είναι καταδικαστέες πράξεις και πρέπει να 

καταγγέλλονται, παίρνοντας άμεσα το δρόμο της δικαιοσύνης. 
Όμως, η βίαιη συμπεριφορά ανδρών προς τις γυναίκες μέσα 
στην εργατική, λαϊκή οικογένεια δεν αναπτύσσεται σε “κοινω-
νικό” κενό. Στηρίζεται στις αναχρονιστικές απόψεις για τις σχέ-
σεις μεταξύ των δύο φύλων, στα δήθεν “σύγχρονα” κοινωνικά 
στερεότυπα, στον ανταγωνισμό, στον εγωιστικό τρόπο ζωής, 
που διαπερνούν τις διαπροσωπικές και οικογενειακές σχέ-
σεις, σε συνδυασμό με οξυμένα κοινωνικά προβλήματα, όπως 
η ανεργία, ιδιαίτερα η μακροχρόνια. Πάνω σε αυτό το γόνιμο 
έδαφος “εκκολάπτονται” οι παθογόνες και βίαιες κοινωνικές 
σχέσεις. Οι οικονομικοί όροι, μαζί με την απουσία κοινωνι-
κών υπηρεσιών και δομών, δεσμεύουν τη γυναίκα σε μια 
βίαιη, παθογόνα οικογενειακή ή διαπροσωπική συμβίωση. 

Σε αυτές τις συνθήκες αυξάνονται όχι μόνο τα ποσοστά εν-
δοοικογενειακής βίας, αλλά και το ποσοστό των γυναικών που 
πέφτουν στα δίχτυα της πορνείας, μια από τις χειρότερες μορ-
φές οικονομικού, κοινωνικού καταναγκασμού. Όμως, και σε 
αυτές τις περιπτώσεις οι γυναίκες μένουν χωρίς έστω στοιχει-
ώδη νομική προστασία, αφού με το νέο Ποινικό Κώδικα, που 
ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι μαστροποί διώκονται μόνο 
βάση του άρθρου 323Α για την “εμπορία ανθρώπων”, εφόσον 
δηλαδή αποδειχθεί ότι υπάρχει κακοποίηση. Οπότε αν θεω-
ρηθεί ότι υπάρχει «συναίνεση» της γυναίκας δεν υπάρχει καν 
δίωξη. 

Ουσιαστικά μέτρα προστασίας 
των κακοποιημένων γυναικών από το κράτος
Πώς αντιμετωπίζεται η βία κατά των γυναικών σύμφωνα με 
τις “σύγχρονες” φεμινίστριες; Είναι “ευθύνη όλων μας”, “η σι-
ωπή είναι συνενοχή”. Είναι πολύ βολικό να πετάνε το μπαλάκι 
στην ατομική ευθύνη για να κρύψουν τις τεράστιες ευθύνες 
όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά για την έλλειψη κρατικής 
προστασίας. 

Πώς θα στηριχθεί μια γυναίκα που δέχεται πολύμορφη βία 
όταν υπάρχουν ελάχιστες κρατικές υποδομές, όπως ξενώνες, 
συμβουλευτικά κέντρα, ειδικά στην περιφέρεια, για την πρό-
ληψη και τη στήριξη της κακοποιημένης γυναίκας; Στη χώρα 
μας οι υπηρεσίες αυτές δεν διαθέτουν το απαραίτητο προσω-
πικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία των εργαζομέ-
νων στις δομές του ΚΕΘΙ είναι με ευέλικτες εργασιακές σχέ-
σεις (84%). Όλες οι κυβερνήσεις στηρίζονται στα ευρωπαϊκά 
κονδύλια για τη χρηματοδότηση αυτών των δομών. Δηλαδή, 
λειτουργούν με χρηματοδότηση και προσωπικό με “ημερομη-
νία λήξης”. Μόνο το 2018 σε αυτές τις δομές απευθύνθηκαν 
5.195 γυναίκες, εκ των οποίων οι 286 φιλοξενήθηκαν στους 
ξενώνες. 

Σήμερα, κάθε γυναίκα χρειάζεται να δυναμώσει τον αγώ-
να για τα σύγχρονα δικαιώματά της, διεκδικώντας από το 
κράτος μέτρα πρόληψης και στήριξης των κακοποιημένων 
γυναικών και των παιδιών τους.

ΒΙΒΉ ΔΑΓΚΑ
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, 

ΕΚ μέρους της ΟΓΕ χαιρετίζω τη σημερινή σας πανελλαδική 
συνάντηση. 

Σήμερα περισσότερο από ποτέ υπάρχει η ανάγκη να συντονί-
σουμε τη δράση μας, από κοινού να διεκδικήσουμε όλα όσα 
μας αξίζουν και μας στερούν ΕΕ και κυβερνήσεις. 

Όπως έγινε και στις προηγούμενες κυβερνητικές εναλλαγές, 
η κυβέρνηση της ΝΔ, με προίκα το αντιλαϊκό έργο του ΣΥΡΙΖΑ, 
έρχεται να βαθύνει την πολιτική που δυναμιτίζει τα δικαιώμα-
τα και τις ανάγκες των γυναικών του καθημερινού μόχθου και 
των οικογενειών μας.

Στο όνομα της «ισότητας» και των «ίσων ευκαιριών» για τα 
δύο φύλα στην εργασία, επιδιώκουν να γενικευτεί στο σύνολο 
των εργαζομένων η πλήρης ευελιξία του χρόνου εργασίας, 
ακόμα και του χώρου εργασίας (με τη μορφή της τηλεργασίας, 
της εργασίας από το σπίτι, των συμβάσεων έργου), με στόχο 
την εντατικοποίηση των εργαζομένων. Οι σχέσεις εργασίας 
που κάνουν λάστιχο τη ζωή των γυναικών, οδηγούν στον κα-
τακερματισμό της κοινωνικής ζωής της γυναίκας, φέρνουν σε 

αντιπαράθεση το δικαίωμά της στην εργασία με τη μητρότητα. 
Παρουσιάζουν ως ζήτημα ατομικής ευθύνης και ικανότητας 
της γυναίκας τη δήθεν επιλογή ανάμεσα στην «επαγγελματική 
ανέλιξη» και τη δημιουργία οικογένειας. 

Είναι ουσιαστικά ατομική οικογενειακή 
υπόθεση ό,τι θα έπρεπε να είναι κοινωνική 

υποχρέωση και ευθύνη του κράτους. 
Αυτή την πραγματικότητα επιδιώκουν να κρύψουν πίσω από 
διάφορων ειδών αντιλήψεις που προβάλλονται ως αντιδιαμε-
τρικά αντίθετες και οι οποίες αποτελούν όψεις του ίδιου νομί-
σματος. Από τη μία πλευρά αντιλήψεις άκρως συντηρητικές 
και αναχρονιστικές για το περιορισμό της γυναίκας στο ρόλο 
της μητέρας μέσα στην οικογένεια και από την άλλη αντιλή-
ψεις δήθεν εκσυγχρονιστικές περί της «αυτοδιάθεσης» που 
συσκοτίζουν ότι σήμερα η ελευθερία επιλογής για την εργα-
ζόμενη και την άνεργη γυναίκα, για τη φοιτήτρια και τη νέα 
μητέρα περιορίζεται από οικονομικούς και κοινωνικούς κα-
ταναγκασμούς.

Οι ανάγκες των φοιτητριών στο προσκήνιο

Χαιρετισμός της ΟΓΕ από την Κωνσταντίνα Τσότρα στη συνάντηση του ΜΑΣ 10.11.2019

Τ ην Κυριακή 10 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε η 
10η πανελλαδική συνάντηση του Μετώπου Αγώνα 

Σπουδαστών με τη συμμετοχή 69 Φοιτητικών Συλλό-
γων, 9 Συνελεύσεων Ετών και Τμημάτων και 12 Επι-
τροπών Αγώνα και κεντρικό σύνθημα:”Συνεχίζουμε 
πιο πολλοί, πιο δυναμικοί, πιο μαχητικοί για τα σύγ-
χρονα δικαιώματά μας, ενάντια σε κυβερνήσεις – ΕΕ 
– μεγαλοεπιχειρηματίες”.

Στη συζήτηση μεταφέρθηκε πλούσια πείρα από 
σχολές όλης της χώρας. Απασχόλησαν οι αγώνες του 
τελευταίου διαστήματος ενάντια στα νομοσχέδια της 
κυβέρνησης, για τα οξυμένα προβλήματα των φοιτη-
τών, την κατάσταση στη φοιτητική μέριμνα, στα πρώ-
ην ΤΕΙ, κ.α.. Τονίστηκε η ανάγκη να σταθεροποιηθούν 
τα θετικά βήματα που μετρούν φοιτητικοί σύλλογοι σε 
όλη τη χώρα και αναδείχθηκε ως βασικός στόχος να 
δυναμώσει το μέτωπο ενάντια στην κυρίαρχη πολιτι-
κή ΕΕ-μεγαλοεπιχειρηματιών που εφαρμόζει η κυ-
βέρνηση της ΝΔ στο δρόμο των προηγούμενων, να 
γίνουν οι αγώνες των φοιτητών πιο μαζικοί, αποτελε-
σματικοί και ανθεκτικοί για να κατακτηθούν όσα σή-
μερα είναι αναγκαία: σύγχρονες σπουδές, πραγματι-
κά αναβαθμισμένες, με ολοκληρωμένες υποδομές 
χωρίς να βάζουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους βαθιά 
το χέρι στην τσέπη, με πτυχίο υψηλού επιπέδου που 
να αποτελεί τη μοναδική προϋπόθεση για δουλειά.
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Δεν είναι τυχαία η αναθέρμανση του φεμινισμού μέσα και έξω 
από τις σχολές, σε αυτή τη φάση, που επιδεινώνονται ακόμα 
περισσότερο οι όροι ζωής των νέων γυναικών. 

Οι νεοφεμινιστικές και αντιεπιστημονικές θεωρίες που διδά-
σκονται στις σχολές -που είτε επικεντρώνουν στην “εξουσία 
του άνδρα”, είτε αρνούνται τον αντικειμενικό προσδιορισμό 
των φύλων- διαμορφώνουν στρεβλή αντίληψη τόσο για την 
αιτία της γυναικείας ανισοτιμίας, όσο και για τη λύση της. 

Στοχεύουν στο μυαλό των νέων γυναικών προκειμένου να 
μην ανακαλύψουν ποτέ ότι υπάρχει μία και μόνη αιτία που 
τα δικαιώματα τους τσακίζονται. Το γεγονός ότι κουμάντο στην 
οικονομία κάνουν οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές, οι μεγα-
λέμποροι και οι μεγαλοξενοδόχοι. Ολοι αυτοί που θέλουν να 
αυξάνουν τα κέρδη τους και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις 
επιχειρήσεις τους, συνδέοντας τους σχεδιασμούς τους με τα 
πανεπιστημιακά ιδρύματα, ξεζουμίζοντας τους εργαζόμενους, 
περισσότερο τις γυναίκες εργαζόμενες και τη νεολαία. 

Οι κυβερνήσεις, σήμερα της ΝΔ χθες του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν 
ειδική δουλειά γι αυτό μέσα από το περιεχόμενο των σπου-
δών. Την ίδια στιγμή ενισχύουν την κατηγοριοποίηση πτυχί-
ων, ιδρυμάτων και αποφοίτων. Αποσυνδέουν το πτυχίο από το 
επάγγελμα, οδηγούν τις απόφοιτες σε ένα ατέρμονο κυνήγι πι-
στοποιητικών μήπως και καταφέρουν να δουλέψουν σε αυτό 
που σπούδασαν. Κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους προκει-
μένου η επιχειρηματική δράση να μη συναντά κανένα εμπόδιο 
μέσα στα πανεπιστήμια. Γι αυτό και θέλουν να διασφαλίσουν 
«σιγή νεκροταφείου». Γι αυτό και καταργήσανε το ακαδημαϊκό 
άσυλο μέσα στο κατακαλόκαιρο. 

Χιλιάδες φοιτήτριες αναζητούν εργασία από τα πρώτα έτη, 
ώστε να καλύπτουν τα έξοδά τους και να συνεισφέρουν στο 
οικογενειακό εισόδημα. Δουλεύουν κατά κύριο λόγο σε κλά-
δους όπως ο επισιτισμός, οι τηλεπικοινωνίες, το εμπόριο, 
όπου επικρατούν τα ελαστικά ωράρια, οι βάρδιες, οι ολιγό-
μηνες συμβάσεις, η ανασφάλιστη εργασία. Δουλεύουν χωρίς 
μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού.

Πολλές από εσάς κάνετε πρακτική απλήρωτες, ανασφάλιστες, 
και η πρακτική είναι άσχετη με το αντικείμενο σπουδών. Θέ-
λουν να εξοικειωθείτε από νωρίς με τις απαράδεκτες συνθή-
κες εργασίας που επικρατούν. Να έχετε χαμηλές απαιτήσεις 
για τους όρους ζωής, σπουδών, εργασίας. Να αποδεχτείτε το 
στόχο της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επι-
χειρήσεων, σαν δικό σας στόχο. Να υποτάξετε όλη σας τη ζωή, 
όλες σας τις ανάγκες στα συμφέροντα τους.

Κι όμως η εξεύρεση εργασίας σήμερα πάνω στο αντικείμε-
νο των σπουδών μας δεν είναι ζήτημα “ατομικής επιλογής” ή 
“ατομικής ικανότητας”. 

Το πρόβλημα της ανεργίας, της υποαπασχόλησης, των τσακι-
σμένων δικαιωμάτων των αποφοίτων υπάρχει γιατί τα πάντα 
μετρώνται με βάση το επιχειρηματικό κέρδος και όχι την κά-
λυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. 

Πλάι στον εξωραϊσμό της “επιχειρηματικότητας” γίνεται εξει-
δικευμένη δουλειά στις φοιτήτριες προκειμένου να αυξηθεί 
η γυναικεία συμμετοχή σε τομείς και κλάδους της καπιταλι-
στικής οικονομίας σε συνθήκες έντασης της εκμετάλλευσης, 
ως μισθωτό επιστημονικό δυναμικό. Τα υπαρκτά εμπόδια που 
αντιμετωπίζει η μισθωτή επιστήμονας προκειμένου να μπο-
ρέσει να συνδυάσει την εργασία με τη μητρότητα γίνονται το 
“άλλοθι” για τη γενίκευση των ελαστικών εργασιακών σχέσε-
ων (μερική απασχόληση, τηλεργασία, εργασία από το σπίτι, με 
το “κομμάτι”).

Ακριβώς αυτά τα ζητήματα, της ευελιξίας και των επιπτώσεων 
της στη ζωή της σύγχρονης γυναίκας επιδιώκουμε να ανοί-
ξουμε με τη φετινή καμπάνια της ΟΓΕ με σύνθημα «λάστιχο 
ωράριο λάστιχο ζωή γυναίκα οργανώσου για τη ανατροπή». 

Συναγωνιστές και συναγωνίστριες

Η επιδείνωση της θέσης των γυναικών, της νεολαίας, των οι-
κογενειών μας δε συνδέεται μόνο με την ένταση της αντεργα-
τικής αντιλαϊκής επίθεσης. Σχετίζεται και με την κατάσταση του 
κινήματος που βρίσκεται πίσω από τις ανάγκες. Για αυτό και 
πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να μη νομιμοποιήσουν ούτε οι 
γυναίκες, ούτε η νεολαία στη συνείδησή τους την κατάσταση 
αυτή, την αθλιότητα που βιώνουν. Να μη θεωρήσουν ότι πρό-
κειται για μία δεδομένη αντικειμενική κατάσταση που δε μπο-
ρούν να αντιμετωπίσουν. Να μην κυριαρχήσει η μοιρολατρία 
και η ηττοπάθεια. Να πιστέψουν στη δυνατότητα να ζήσουν 
όπως τους αξίζει.

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να έχετε όλες και όλοι δημόσια 
και δωρεάν εκπαίδευση χωρίς καμία επιχειρηματική δράση 
μέσα στις σχολές, να έχετε δωρεάν σίτιση, στέγαση, μετακίνη-
ση, να υπάρχει ένα πτυχίο ανά επιστημονικό αντικείμενο και 
αυτό το πτυχίο να είναι η μόνη προϋπόθεση για να έχετε πρό-
σβαση στο επάγγελμα. Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να έχετε 
όλες οι φοιτήτριες όταν αποφοιτήσετε μόνιμη και σταθερή ερ-
γασία, ολόπλευρη προστασία της μητρότητας και του γυναικεί-
ου οργανισμού, ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιείται με 
βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά σας και για τη συμμετοχή 
στην κοινωνική δράση. Ομως όλα αυτά σκοντάφτουν πάνω 
στην πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων.

Γι αυτό χρειάζεται ο οργανωμένος και συλλογικός αγώνας 
των φοιτητριών μέσα από τους συλλόγους τους, μέσα από τα 
σωματεία τους αν εργάζονται, μέσα από το ριζοσπαστικό γυ-
ναικείο κίνημα, την ΟΓΕ. Σήμερα ατομική λύση δεν υπάρχει, 
ατομικά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις συνέπειες του 
“επιχειρηματικού ανταγωνιστικού πανεπιστημίου” και τη θύ-
ελλα των αντεργατικών μέτρων.

Η κοινή δράση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος και 
του φοιτητικού μπορεί να μπολιάσει τις νέες γυναίκες με την 
αξία της συλλογικής δράσης, της αγωνιστικής στάσης ζωής, 
της διεκδίκησης για τα σύγχρονα δικαιώματά τους στη μόρ-
φωση, στην εργασία, στη δημιουργική ζωή.
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Μ  ε την απαράδεκτη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
(ΠΝΠ) της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στις αρχές 

Οκτώβρη και την ψήφιση της στη συνέχεια στα μέσα Νοέμβρη 
με νομοσχέδιο, ολοκληρώθηκε και τυπικά ο «στραγγαλισμός» 
του ΚΕΘΕΑ. Πρόκειται για ένα ακόμη πλήγμα στα στεγνά θε-
ραπευτικά προγράμματα. Η κυβέρνηση της ΝΔ κατάργησε με 
συνοπτικές διαδικασίες το αυτοδιοίκητο του ΚΕΘΕΑ. Έβαλε 
«ταφόπλακα» στον τρόπο λειτουργίας και στο χαρακτήρα του 
οργανισμού. Όπως προβλέπεται στην κατάπτυστη ΠΝΠ, η δι-
οίκηση αλλά και όλες οι λειτουργίες του ΚΕΘΕΑ θα καθορί-
ζονται στο εξής από τον εκάστοτε Υπουργό Υγείας, με τρόπο 
μάλιστα απολύτως αυταρχικό και με βάση τη λογική «αποφα-
σίζω και διατάζω».

Η κατάργηση του αυτοδιοίκητου -- καμία σχέση δεν έχει 
με «αγνές προθέσεις για διαφάνεια και εξυγίανση του οργα-
νισμού», όπως προσπαθούν να μας πείσουν διάφοροι καλο-
θελητές...Άλλωστε, αν πραγματικά ήθελαν να στηρίξουν τη 
λειτουργία του ΚΕΘΕΑ, θα μπορούσαν να κάνουν το αυτονόη-
το: να εξασφαλίσουν γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και να το στελεχώσουν με το απαραίτητο μό-
νιμο προσωπικό. Ή αλήθεια είναι ότι πίσω από την προσπά-
θεια ελέγχου του ΚΕΘΕΑ κρύβεται η επιχείρηση διάλυσης 
του οργανισμού και γκρεμίσματος της φιλοσοφίας που αυτό 
πρεσβεύει, για «στεγνή» θεραπεία μακριά από χορήγηση 
υποκατάστατων. Επιχειρούν να αλλοιώσουν το χαρακτήρα, 
το περιεχόμενο λειτουργίας και το θεραπευτικό μοντέλο του 
ΚΕΘΕΑ για να ξεμπερδεύουν μια και καλή με τα στεγνά θε-
ραπευτικά προγράμματα που επί σειρά ετών έχουν συμβάλει 
στο να ξεφύγουν χιλιάδες νέοι και νέες από την κόλαση των 
ναρκωτικών και να ενταχτούν στην κοινωνική ζωή και δρά-
ση. Υπονομεύοντας τη στεγνή θεραπευτική προσέγγιση και 
τα αντίστοιχα προγράμματα, επιδιώκουν να αποδομήσουν το 
σημερινό δημόσιο και δωρεάν σύστημα αντιμετώπισης των 
εξαρτήσεων και να απελευθερώσουν την προώθηση των 

υποκατάστατων, στη λογική διαχείρισης του προβλήματος και 
όχι ουσιαστικής αντιμετώπισής του.

Άλλωστε, η στρατηγική τους στο θέμα της τοξικοεξάρτησης 
είναι απόλυτα εναρμονισμένη με την πολιτική της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (ΕΕ) που προσδιορίζει την τοξικομανία ως ιατρικό 
κυρίως πρόβλημα, Η λογική με την οποία προσεγγίζει κανείς 
την τοξικοεξάρτηση καθορίζει και τον τρόπο αντιμετώπισης: 
η τάση ιατρικοποίησης του φαινομένου οδηγεί στη φαρμακο-
λογική αντιμετώπιση και προτάσσει ως μοντέλο θεραπείας τα 
υποκατάστατα της ηρωίνης, όπως η μεθαδόνη και η βουπρε-
νορφίνη.

Αντίθετα, η αναγνώριση ότι η τοξικοεξάρτηση 
είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο συνδέεται 
με τη «στεγνή» θεραπευτική προσέγγιση, που 
στοχεύει να απελευθερώσει τον άνθρωπο από 

οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης.
Οφείλουμε βέβαια να σημειώσουμε ότι η εξέλιξη αυτή δεν 
ήταν «κεραυνός εν αιθρία». Κάθε άλλο...Χρόνια τώρα -και από 
πολλές πλευρές- γίνεται συστηματική προσπάθεια για τη νομι-
μοποίηση των ναρκωτικών, όχι μόνο σε νομικό επίπεδο αλλά 
κυρίως στη συνείδηση του λαού και της νεολαίας. Κι αυτό δεν 
είναι φυσικά τυχαίο..Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και η προ-
ηγούμενη, υλοποιεί πιστά την πολιτική της ΕΕ για τα ναρκωτι-
κά, μια πολιτική που προωθεί τη νομιμοποίηση της πώλησης, 
χρήσης και καλλιέργειας κάνναβης. Η προσπάθεια βέβαια νο-
μιμοποίησης της κάνναβης δεν αφορά στενά τη συγκεκριμένη 
ουσία. Εντάσσεται στην επιχείρηση νομιμοποίησης συνολικά 
των ναρκωτικών και του φαινομένου της ουσιοεξάρτησης. 
Επιδιώκουν την πλατιά αποδοχή και το συμβιβασμό με το κοι-
νωνικό φαινόμενο της τοξικοεξάρτησης, με την αναζήτηση της 
«φυγής» από την πραγματικότητα.

Ματ σε δύο κινήσεις ο «στραγγαλισμός» του ΚΕΘΕΑ
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Γι αυτό και προσπαθούν να μας πείσουν ότι «η κάνναβη εί-
ναι αθώα», ότι «δεν έγινε και τίποτα αν κάνεις χρήση μόνο το 
Σαββατοκύριακο για ψυχαγωγικούς σκοπούς» και άλλα τέτοια 
ευφάνταστα.. Τα στοιχεία όμως είναι αποκαλυπτικά και δια-
ψεύδουν κατηγορηματικά όλους όσους προβάλλουν με «προ-
οδευτικό» μανδύα τη νομιμοποίηση της «αθώας» κάνναβης 
και το διαχωρισμό των ναρκωτικών σε «σκληρά» και «μαλα-
κά». Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πα-
ρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, μόνο το 2016, 
περισσότερα από 150.000 άτομα στην Ευρώπη ξεκίνησαν θε-
ραπεία για την απεξάρτηση από την κάνναβη! Μάλιστα, μέσα 
στη δεκαετία 2006 - 2016, ο συνολικός αριθμός των χρηστών 
κάνναβης που ξεκίνησαν για πρώτη φορά θεραπεία αυξήθηκε 
κατά 76% σε 25 χώρες της ΕΕ. Η ίδια η ζωή δείχνει ότι σε χώ-
ρες που νομιμοποιήθηκε η κάνναβη ή διαμορφώθηκε ανοχή 
στη χρήση, έχει πολλαπλασιαστεί η χρήση στις πολύ μικρές 
ηλικίες. Η μέση χρήση σήμερα στις μαθητικές ηλικίες φθάνει 
στην Τσεχία στο 54%, στη Γαλλία 42%, στην Ισπανία 39%, στη 
Δανία 38% ενώ στο σύνολο της ΕΕ είναι κοντά στο 24% και στις 
ΗΠΑ στο 36%. Στην Ελλάδα η μέση χρήση κάνναβης στο μα-
θητικό πληθυσμό είναι σήμερα περίπου 9%. Καταγράφεται πα-
ράλληλα τριπλασιασμός της χρήσης στις μαθητικές ηλικίες, με 
τις νέες κοπέλες-μαθήτριες να κάνουν χρήση κυρίως χαπιών, 
ενώ η ηλικία έναρξης της χρήσης ουσιών, ιδίως κάνναβης, 
έχει πλέον κατέβει στα 14 έτη! 

Ας σκεφτούμε: ποιος άραγε «κερδίζει» αν η νεολαία, η νέα 
γυναίκα είναι εγκλωβισμένη σε μια μίζερη ζωή, «ναρκωμέ-
νη», παραιτημένη, συμβιβασμένη; Μα φυσικά οι κυβερνήσεις 
και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Η διάδοση των ναρκωτικών, 
πέρα από τα αμύθητα κέρδη που αποφέρει (δίπλα στην πορ-
νεία και το εμπόριο όπλων) στα κυκλώματα που δραστηριο-
ποιούνται στο εμπόριο ουσιών, αποτελεί και μέσο ύπουλης 
κοινωνικής καταστολής. Είναι ένα μεγάλο εμπόδιο που πα-
ρεμβάλλεται ανάμεσα στο άτομο και στον συλλογικό κοινωνι-
κό αγώνα, στη συμμετοχή στο εργατικό, λαϊκό, στο ριζοσπαστι-
κό γυναικείο κίνημα. Γιατί όταν η νεολαία «λιώνει» σε πιάτσες 
και Χώρους Εποπτευόμενης Χρήσης, θολωμένη, παραδομένη 
και συμβιβασμένη με τη σημερινή βαρβαρότητα, τότε, η οργή, 
η αγανάκτηση, η όποια αγωνιστική διάθεση για συλλογική δι-
εκδίκηση και δράση εξοστρακίζονται. 

Εκεί βρίσκεται τελικά η ουσία του ζητήματος. Γι αυτό και 
προσπαθούν με νύχια και με δόντια να συγκαλύψουν την 
πραγματική αιτία του φαινομένου της τοξικομανίας, που είναι 
οι ίδιες οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες 

γεννιέται και αναπαράγεται. Είναι τα μεγάλα αδιέξοδα που βι-
ώνουν οι εργαζόμενοι και η νεολαία μέσα στο βάρβαρο αυτό 
σύστημα, που τσαλαπατά τα δικαιώματά τους στη μόρφωση, 
τη δουλειά, την υγεία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, το δημι-
ουργικό ελεύθερο χρόνο, την αναψυχή.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, έχοντας διαχρονικά μέ-
τωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, μέσα από πολύμορφες 
δραστηριότητες, πρωτοβουλίες, ημερίδες, αναδεικνύουμε 
σταθερά όλα αυτά τα χρόνια το σοβαρό ζήτημα της τοξικοεξάρ-
τησης. Δηλώσαμε την αμέριστη στήριξη και συμπαράστασή 
μας στις θεραπευτικές κοινότητες, στους θεραπευόμενους και 
τους θεραπευτές του ΚΕΘΕΑ. Στεκόμαστε πλάι τους στον αγώ-
να που δίνουν, απαιτώντας να μην εφαρμοστεί η κατάπτυστη 
ΠΝΠ, να ενισχυθεί το ΚΕΘΕΑ με επαρκές μόνιμο προσωπικό 
και πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο αγώνας ενάντια στα ναρκωτικά 
είναι αγώνας για τη ζωή!

Τo μέλλον της νέας γενιάς, των νέων γυναικών δεν ανήκει 
στη ναρκωκουλτούρα! Εμείς θέλουμε το νέο άνθρωπο, τη νέα 
γυναίκα με καθαρό μυαλό, με καθαρή σκέψη, ικανή μέσα από 
τη συλλογική δράση να παλεύει για να φέρει τη ζωή στα μέ-
τρα των δικών της αναγκών. Μέσα στον καθημερινό αγώνα 
χτίζονται και οι εσωτερικές ατομικές και κοινωνικές αντιστά-
σεις στον ατομισμό, στον ανταγωνισμό, στο συμβιβασμό με τη 
μίζερη ζωή. Μέσα από την ενεργητική, συλλογική, αγωνιστική 
στάση ζωής, που αφήνει πίσω της το «εγώ» για να υιοθετήσει 
το «εμείς», μπορεί η νέα γυναίκα να βγει από τα αδιέξοδα της 
σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Η ΟΓΕ παλεύει για 
μια κοινωνία στην οποία τα ναρκωτικά και το φαινόμενο της 
ουσιοεξάρτησης δεν θα έχουν θέση, για μια κοινωνία που θα 
ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας.

Διεκδικούμε πρόληψη, που θα εξειδικεύεται στις γυναίκες:
4 Ενίσχυση των προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της 
σχολικής διαρροής ιδιαίτερα των κοριτσιών 
4 Δυνατότητες για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου των νέων 
4 Ενημερωτικά προγράμματα για το ρόλο της κοινωνικής δι-
κτύωσης και των συνεπειών της στη διάλυση των διαπροσω-
πικών σχέσεων, στην αναπαραγωγή στρεβλών κοινωνικών 
προτύπων για το γυναικείο φύλο, τον έρωτα, τις σχέσεις 
4 Επιστημονική, κοινωνική στήριξη των γυναικών και των 
παιδιών θυμάτων βίας

Διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιες, δωρεάν, σύγχρονες 
θεραπευτικές κοινότητες «στεγνών» προγραμμάτων σε όλη 
την επικράτεια ανάλογα με τις ανάγκες. Προγράμματα που 
στοχεύουν στην πλήρη απεξάρτηση και την ισότιμη κοινωνι-
κή επανένταξη, με εξειδίκευση στις ιδιαίτερες ανάγκες των 
γυναικών.

ΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Τ ο φαινόμενο της παιδικής εργασίας, με την έννοια της 
εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης του παιδιού από 

κάποιον εργοδότη ο οποίος ιδιοποιείται το αποτέλεσμα της ερ-
γασίας του, πληρώνοντας ένα μικροποσό που συνήθως χρη-
σιμοποιείται για να ενισχυθεί το εισόδημα της οικογένειας του 
ανήλικου εργαζόμενου, έχει τις ρίζες του στις εκμεταλλευτικές 
κοινωνίες. 

Στα κολαστήρια του Λαυρίου
Από την δουλοκτητική ακόμα κοινωνία, γνωρίζουμε ότι υπήρ-
χαν παιδιά δούλοι που χρησιμοποιούνταν στα αρχαία μεταλ-
λεία του Λαυρίου. 

Εκεί, οι δούλοι πραγματοποιούσαν την πιο σκληρή αλλά 
και εξειδικευμένη εργασία, δηλαδή στην όρυξη φρεάτων και 
υπόγειων ερευνητικών στοών αλλά και την εργασία στα κα-
μίνια. Το μέγεθος των στοών ήταν μικρό και εξηγείται από το 
γεγονός ότι ανοίγονταν με σφυρί και καλέμι αλλά και επειδή οι 
αρχαίοι επιθυμούσαν να φτάνουν το ταχύτερο δυνατό στο με-
τάλλευμα. Το επίσης μικρό ύψος των στοών υποχρέωνε τους 
μεταλλευτές να εργάζονται γονατιστοί ή μισοξαπλωμένοι και 
να προχωρούν μπουσουλώντας. Οι δουλοκτήτες έδιναν τερά-
στια σημασία στην ταχύτητα όρυξης, γιατί ήταν ο κύριος πα-
ράγοντας επιτυχίας και κέρδους. Οπωσδήποτε, η εργασία στις 
στοές ήταν επίπονη και ο αέρας γινόταν συχνά ασφυκτικός 
από την ελάττωση του οξυγόνου, που οφειλόταν τόσο στους 
ανθρώπους, όσο και στην αιθάλη του καπνού της λάμπας (από 
ψημένη άργιλο). Η λάμπα ήταν βαθιά για να χωράει αρκετό 
λάδι (το φως της διαρκούσε 8 με 10 ώρες), αλλά ο ορυκτής 

έπαιρνε μαζί του και επιπλέον καύσιμη ύλη, σε ένα δοχείο 
μυτερό προς τα κάτω, ώστε να εισχωρεί στη γη. Στο μέτωπο 
κάθε στοάς εργαζόταν ένας ορυκτής με τη λάμπα του. Λίγο πιο 
μακριά περίμενε ο αντικαταστάτης του για να είναι η εργασία 
συνεχής, ενώ ένα παιδί μετέφερε νέα ατσαλένια καλέμια και 
έπαιρνε τα παλιά. Ο ορυκτής στο μέτωπο θα χρειαζόταν 10 
με 14 καλέμια για κάθε 12 ώρες. Στο τέλος παιδιά μετέφεραν 
έξω, με κοφίνια, τα κομμάτια από τη λάξευση του μετώπου. Τα 
παιδιά χρησίμευαν γιατί ήταν μικρότερα σωματικά και μπο-
ρούσαν να κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση και ταχύτητα μέσα 
στις στοές.

Πρώιμος, ώριμος και όψιμος 
μεσαίωνας
Στους δέκα αιώνες που διάρ-
κεσε ο ευρωπαϊκός μεσαίωνας 
(5ος – 15ος αιώνας μ. Χ.), η ζωή 
του λαού έφερνε τη σφραγίδα 
της φεουδαρχίας και της εκκλη-
σίας.

Δεν ξέρουμε σε ποια ηλικία 
έπιαναν δουλειά πραγματικά τα 
παιδιά, προπάντων της αγρο-
τιάς. Χωρίς αμφιβολία, βοηθού-
σαν από πολύ νωρίς τους γονείς τους στις αγροτικές εργασί-
ες. Απεικονίζονται παιδιά μικρής ηλικίας στον τόπο εργασίας 
των γονιών τους οι οποίοι έτσι μπορούσαν να τα επιβλέπουν 
και ταυτόχρονα να τα μπάζουν στην πρακτική του επαγγέλμα-
τός τους. Βλέπουμε το γιο του χασάπη να φυσά μέσα σε μια 
φούσκα γουρουνιού, που του έδωσε ο πατέρας του, κορί-
τσια και αγόρια να κοιτάζουν τον πατέρα, που καταγίνεται με 
το καψάλισμα των τριχών του ζώου ή να παρατηρούν από το 
κατώφλι το σφάξιμο. Κοιτάζουν το όργωμα, τρέχοντας δίπλα 
στο αλέτρι με κίνδυνο να τσακιστούν. Το γεγονός ότι τα παιδιά 
συνόδευαν συχνά τους γονείς τους στη δουλειά είχε σα συνέ-
πεια, στις αγροτικές οικογένειες, ένα πλήθος ατυχημάτων τα 
πρώτα χρόνια της ζωής (παιδιά που έπεφταν μέσα στον κάδο 
του ζυθοποιού ή κάτω από τη ρόδα του αλευρόμυλου ή κάτω 
από τις οπλές του υποζυγίου ή του γαϊδουριού που έβαζε σε 
κίνηση το μύλο). Παρατηρώντας, εκτός από τον πατέρα, και 
τη μητέρα (τάισμα πουλερικών, μάζεμα αυγών, πήξιμο τυριού, 
κόψιμο λαχανικών), γινόταν η μεταβίβαση των γνώσεων, που 
συνοδευόταν κι από διάφορες συμβουλές. Οι γονείς ανέθεταν 
στα παιδιά τις ακίνδυνες δραστηριότητες (αγόρια και κορίτσια 
έπαιρναν μέρος στην αγωγή των μικρότερων, στο νοικοκυριό, 
στη φύλαξη των μωρών) και άλλες απλές δουλειές, όπως το 
μάζεμα των καρπών και η κηπουρική. Πρόκειται για πρακτική 
που στηριζόταν στις ανάγκες της επιβίωσης, περίπου ως τα 

Όταν τα παιδία… δεν παίζει!
Στιγμιότυπα από τη μακριά θητεία των παιδιών στην εργασιακή εκμετάλλευση

Δούλοι μεταλλωρύχοι στο Λαύριο. Κορινθιακό πλακίδιο 6ος αιώνας 
πΧ. Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου. Στα μεταλλεία και τα λατομεία 
η χρήση δούλων ήταν η επικρατούσα πρακτική, με μεγάλο πλήθος 
σκλάβων να ενοικιάζεται για το σκοπό αυτό από πλούσιους πολίτες. 
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δώδεκα χρόνια τους: «Κάθε φτωχός που έχει αναθρέψει τα 
παιδιά του ως την ηλικία των δώδεκα χρόνων βρίσκει φυσι-
ολογικό σ’ αυτήν την ηλικία να τον βοηθούν και να του είναι 
κάπως χρήσιμα» (από γράμμα του Άγγλου Τζον Πάστον προς 
τη γυναίκα του, 27/6/1465).

Υπήρχαν όμως και παιδιά που υπέφεραν πραγματικά, για-
τί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζονταν να μπουν 
στη δουλειά ήταν εξαιρετικά δύσκολες. Μια μητέρα και ο δε-
κάχρονος γιος της μαζεύουν δοκάρια και κεραμίδια από τις 
πεσμένες σκεπές των παρατημένων σπιτιών για να τα ξα-
ναπουλήσουν (Ωβέρνη, 15ος αιώνας). Στην Προβηγκία, με-
ροκαματιάρηδες, ασθενικές γυναίκες, κορίτσια, φτωχόπαιδα 
χρησιμοποιούνται σαν φτηνή εργατική δύναμη για να ξεπατώ-
νουν τα ζιζάνια που ρημάζουν τα χωράφια. Νεαροί μιναδόροι 
σκάβουν στενές στοές ορυχείου μέσα στην άργιλο, όπως στο 
Μαύρο Βουνό τον 14ο αιώνα (βρέθηκαν στον πηλό της σπη-
λιάς του Καλέιγ αποτυπώματα των ποδιών τους). Άλλα παιδιά 
καθαρίζουν τα πηγάδια καθισμένα σε κουβάδες που τους κα-
τεβάζουν με σχοινί. Ωστόσο, οι εύποροι χωρικοί και οι αστοί 
μπορούν να πάρουν στο σπίτι ένα νεαρό υπηρέτη ή μια υπη-
ρετριούλα κι έτσι τα παιδιά τους γλιτώνουν από τη δουλειά: «Τ’ 
αγόρι μου (ο υπηρέτης) θε να ποτίσει/τ’ άλογό μου και θα το 
φροντίσει/το κορίτσι μου (η νεαρή υπηρέτρια) θα σφάξει/δυο 
κοκόρια, να πετάξει/μες στη σκορδαλιά./Η θυγατέρα μου ένα 
χτένι/ευγενικά σε μένα φέρνει/τότε είμαι κύριος τ’ αρχοντικού 
μου/θα μπορούσανε πολλοί να πουν!» (τραγούδι του Κολέν 
Μυζέ, στα μέσα του 13ου αιώνα).

Αρκετά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, λόγω θλιβερών περι-
στάσεων (όπως ο θάνατος κάποιου από τους γονείς, κυρίως 
του πατέρα), αναγκάζονταν να αφήσουν την οικογένειά τους 
για να μαθητεύσουν σε κάποιον μάστορα, στο σπίτι του οποί-
ου έπρεπε να εγκατασταθούν. Ένα συμβόλαιο εξασφάλιζε στο 

παιδί τη διατροφή και τη στέγη και υποχρέωνε τον εργοδότη 
να φροντίζει γι’ αυτό, αρτιμελές ή ανάπηρο, γερό ή άρρωστο, 
σα να ήταν δικό του παιδί, είναι όμως εξακριβωμένο ότι ο 
μάστορας δεν τηρούσε πάντα τις υποχρεώσεις του. Μια μα-
θητεία κρατούσε κατά μέσο όρο δύο ως τρία χρόνια, αν και 
ορισμένα επαγγέλματα, όπως του χρυσοχόου, απαιτούσαν μια 
δεκαετία. Σύμφωνα με τα συμβόλαια, υπάρχει δυσαναλογία 
ανάμεσα στο ποσοστό των μαθητευόμενων αγοριών και των 
μαθητευόμενων κοριτσιών (90% αγόρια, 10% κορίτσια), ωστό-
σο αναρωτιέται κανείς αν οι αριθμοί αυτοί είναι αντιπροσω-
πευτικοί. Εύκολα μπορούσε να κρατήσει κανείς ένα κορίτσι 
στο σπίτι του ή να το παντρέψει νέο ή ακόμα να το τοποθετή-
σει σαν «νταντά», οικιακή βοηθό, ασπρορουχού ή καμαριέρα, 
χωρίς το κόστος μιας συμβολαιογραφικής πράξης. Εξάλλου, 
αυτές οι δραστηριότητες δεν θεωρούνταν επαγγέλματα απαι-
τητικά σε ποιότητα που έπρεπε να προστατεύονται από πρότυ-
πα κατασκευής και κανονισμούς. Τα παιδιά δεν πληρώνονταν 
πάντα γι’ αυτές και δεν είναι δύσκολο να συμπεράνουμε ότι η 
δουλειά των κοριτσιών γινόταν κυρίως έξω από τα όρια της 
μισθωτής εργασίας. Τα κορίτσια εργάζονταν σε επαγγέλματα 
του υφάσματος (ράφτρες, ασπρορουχούδες, κεντήστρες, ερ-
γάτριες υφαντικής) ή γίνονταν υπηρέτριες και καμαριέρες. Τα 
αγόρια μαθήτευαν σε καλλιεργητές, σιδεράδες, ξυλουργούς, 
παπουτσήδες, βαρελάδες, εμπόρους κλπ. 

 Τι κέρδιζαν όλα αυτά τα παιδιά δουλεύοντας έτσι;… Όχι 
σπουδαία πράγματα. Κατά γενικό κανόνα οι νέοι είχαν μειω-
μένες αποδοχές, ακριβώς όπως οι γυναίκες: «Για ίση δουλειά 
άνισος μισθός» (Αλεσάντρο Στέλα, «για τα παιδιά του μαγα-
ζιού» στην Ιταλία).

Μια άλλη κατηγορία εργαζόμενων παιδιών ήταν εκείνα που 
απασχολούνταν στον πύργο του 
άρχοντα. Μέσα σε αυτόν δεν ζού-
σαν μόνο οι νεαροί αριστοκρά-
τες και οι νεαρές δέσποινες. Τα 
παιδιά των τεχνιτών δούλευαν 
για λογαριασμό του φεουδάρχη. 
Στο πολυάριθμο προσωπικό του 
πύργου, νεαρά αγόρια και κορί-
τσια εκτελούσαν ένα σωρό εργα-
σίες. Τα «παιδιά της κουζίνας» (ή 
«παιδιά για θελήματα») μάζευαν 
τα σκουπίδια, ξεκοίλιαζαν τα ψά-
ρια, μαδούσαν τα πουλερικά και 
γύριζαν τη σούβλα, απασχόληση 
κουραστική και μάλιστα οδυνηρή 
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(οι μικρογραφίες μας δείχνουν τα παιδιά να κατσουφιάζουν, 
γυρίζοντας το πρόσωπο για να το προστατεύσουν). Αν ο αρ-
χιμάγειρας ήταν ευγενικός, τους δάνειζε καμιά φορά κανένα 
κρεατοσάνιδο σε ρόλο… αλεξίπυρου! Κάποια από τα παιδιά 
του πύργου φρόντιζαν τα άλογα και καθάριζαν τον στάβλο. Στο 
σπιτάκι του σκύλου, άλλα παιδιά μάθαιναν την τέχνη του… 
υπηρέτη σκύλου, από την ηλικία των εφτά! Έπρεπε να ξέ-
ρουν όλα τα ονόματα των σκυλιών, να μπορούν να τα ξεχω-
ρίζουν, να καθαρίζουν κάθε πρωί το κυνοστάσιο, να βάζουν 
καινούργιο νερό δυο φορές τη μέρα –πρωί και βράδυ– στο 
δοχείο, να σηκώνουν το στρώμα όπου ξάπλωναν τα σκυλιά, 
να το αναποδογυρίζουν κάθε τρεις μέρες και να τοποθετούν 
καινούργιο… «καθαρό και άσπρο, μπόλικο και παχύ παχύ…» 
(Γκαστόν Φεμπύς, δάσκαλος κυνηγιού, 14ος αιώνας). 

 

Η ασύλληπτη εκμετάλλευση του παιδιού στον καπιταλισμό
 «Ω, δεν είναι κρίμα ένα όμορφο κορίτσι σαν εμένα να πρέπει να 
το στέλνουν στο εργοστάσιο με μισθούς της πείνας και στο τέλος 
να πεθάνει;…» 

(τραγούδι βαμβακεργατριών σε γυναικεία απεργία το 1836) 

Ό, τι κι αν σκέφτεται κανείς για την παιδική εργασία στα 
πλαίσια των προηγούμενων κοινωνικο-οικονομικών σχημα-
τισμών, τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τις συνθήκες εκμε-
τάλλευσης που βίωσαν (και βιώνουν) οι εργαζόμενοι και ιδιαί-
τερα τα παιδιά μέσα στον καπιταλισμό. Οι σχέσεις παραγωγής 
άλλαξαν και, στη θέση των μικρών εργαστηρίων που ανήκαν 
σε μεμονωμένους παραγωγούς, εμφανίστηκε η σύγχρονη 

βιομηχανία, με τα μεγάλα εργοστάσια και εργαστήρια, όπου 
εκατοντάδες εργάτες χειρίζονταν πολύπλοκες ατμοκίνητες 
μηχανές. Ένα μεγάλο κομμάτι, γύρω στο 15%, του εργατικού 
δυναμικού της Αγγλίας στις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν παι-
διά (πάνω από ένα εκατομμύριο σε αριθμό, με τις 350.000 από 
αυτά ηλικίας 7 ως 10 χρονών). Σύμφωνα με την ερευνητική 
δουλειά της Τζέιν Χάμφρις (καθηγήτριας στο πανεπιστήμιο 
της Οξφόρδης), κατά τη μεγαλύτερη διάρκεια του 18ου αιώ-
να, το ποσοστό των δεκάχρονων αγοριών από την εργατική 
τάξη που δούλευαν ανερχόταν στο 35%. Ανάμεσα στο 1791 και 
το 1820 (όταν άρχισε η μεγάλης κλίμακας εκβιομηχάνιση της 
παραγωγής), το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο 55%, για να φτάσει 
στο 60% κατά την περίοδο 1821-1850. Παράλληλα αυξήθηκε 
και ο αριθμός των οκτάχρονων εργαζόμενων αγοριών, όταν 
μόνο το ένα τρίτο αυτής της ηλικιακής κατηγορίας ανήκε στο 
εργατικό δυναμικό ανάμεσα στο 1791 και το 1850 και λιγότερο 
από το 20% πριν το 1791…

Η παιδική εργασία που, μαζί με την εργασία των γυναικών, 
βοήθησε να πέσουν τα μεροκάματα και των ανδρών εργατών, 
αποτέλεσε ουσιώδες στοιχείο για την επιτυχία της «βιομηχανι-
κής επανάστασης» στην Αγγλία. Οι εργοστασιάρχες αναζητού-
σαν φτηνή και ελαστική εργατική δύναμη, δουλευτές που να 
μαθαίνουν εύκολα, κι όλα αυτά τα βρήκαν στα ορφανοτροφεία 
των πόλεων. Οπωσδήποτε, η παιδική εργασία δεν γεννήθηκε 
από το μηδέν. Υπήρχε, όπως ήδη ξέρουμε, μια μακρόχρονη 
θητεία των παιδιών στις αγροτικές δουλειές, αλλά και στη μα-
θητεία, πλάι στους τεχνίτες των αστικών περιοχών. 

 Ανάμεσα στο 1831 και το 1832, κάτω από την πίεση της 
κοινής γνώμης, η βρετανική κυβέρνηση υποχρεώθηκε να 
επιβάλει κανόνες στα εργοστάσια και να θεσπίσει ένα νομι-
κό πλαίσιο για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας ώστε να 
προστατευτούν οι εργαζόμενοι άντρες, γυναίκες και παιδιά. Ο 
Μάικλ Σάντλερ, ορίστηκε πρόεδρος μιας επιτροπής της βου-
λής (1832), προκειμένου να διεξαχθεί έρευνα για τις συνθήκες 
εργασίας που επικρατούσαν στα εργοστάσια της κλωστοϋφα-
ντουργίας. 

Οι μαρτυρίες ήταν συγκλονιστικές. Στα εργοστάσια αυτά 
(όπου λόγω του αντικειμένου δούλευαν πολλά κορίτσια μι-
κρής ή και πολύ μικρής ηλικίας), δεκάχρονα παιδιά άρχιζαν τη 
δουλειά στις πέντε το πρωί και τελείωναν στις εννέα το βράδυ 
(16 ώρες)! Υπήρχαν περιπτώσεις που τύχαινε να δουλέψουν 
κι ως τις έντεκα τη νύχτα… Ανάλογα με την απόσταση του 
σπιτιού τους από το εργοστάσιο, μπορεί να ξυπνούσαν στις 
τέσσερις το χάραμα ή και πιο νωρίς. Δεν τους επιτρεπόταν 
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καμιά διακοπή ως το μεσημέρι, άρα δούλευαν νηστικά μέχρι 
την ώρα του μοναδικού διαλείμματος (διάρκειας 40 λεπτών), 
εκτός αν προγευμάτιζαν δουλεύοντας. Ας σημειωθεί ότι, εξαι-
τίας της σκόνης που υπήρχε στο χώρο του εργοστασίου, ήταν 
σχεδόν αδύνατο να διατηρηθεί το φαγητό σε καλή κατάσταση. 
Τα παιδιά δέχονταν καμτσικιές όταν δεν μπορούσαν να εκτε-
λέσουν σωστά τις εργασίες τους, είτε ήταν αγόρια είτε κορί-
τσια. Ξύλο έτρωγαν κι όταν καθυστερούσαν να φτάσουν στη 
δουλειά τους. 

Στα ορυχεία, πριν τον Αύγουστο του 1842, δούλευαν ολό-
κληρες οικογένειες, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Στη 
βικτωριανή Αγγλία ήταν συνηθισμένο να δουλεύουν τα παιδιά 
από τα οχτώ τους χρόνια (αγόρια και κορίτσια), όχι σπάνια κι 
από τα πέντε. Εργάζονταν όσες ώρες κι οι μεγάλοι, ίσως και 
περισσότερες, για πολύ μικρότερα μεροκάματα. Τα πιο μικρά 
παιδιά της οικογένειας δούλευαν στο πόστο του «παγιδευτή» 
(trapper). Η δουλειά τους ήταν ν’ ανοιγοκλείνουν τις ξύλινες 
πόρτες (trap doors) που επέτρεπαν στον αέρα να κυκλοφορεί 
στο ορυχείο, «παγιδεύοντάς» τον. Κάθονταν επί δώδεκα ώρες 
στο απόλυτο σκοτάδι, περιμένοντας το καροτσάκι του ορυχεί-
ου να μπει και να βγει. Ήταν απλή δουλειά, αλλά βαρετή κι 
επικίνδυνη. Αν το παιδί ξεχνιόταν και το ’παιρνε ο ύπνος, κιν-
δύνευαν οι εργάτες ολόκληρης της στοάς! 

 Οι γυναίκες και τα μεγαλύτερα παιδιά δούλευαν σαν μετα-
φορείς, τραβώντας τα καροτσάκια από την επιφάνεια ως τα 
βάθη του ορυχείου. Σε αυτή τη δουλειά, τα ηλικιακά μικρότε-
ρα δούλευαν σε ζευγάρια –το ένα τραβούσε, το άλλο έσπρω-
χνε. Τα καροτσάκια, γεμάτα κάρβουνο, ζύγιζαν πάνω από 600 
κιλά κι έπρεπε να τα περάσουν από υπόγειους διαδρόμους με 
ύψος το πολύ ένα και είκοσι. Την κύρια δουλειά της εξόρυξης 
την έκαναν οι άντρες και τα μέλη της οικογένειας με την πε-
ρισσότερη δύναμη. Ύστερα από ένα ατύχημα που στοίχισε τη 
ζωή σε 26 παιδιά (11 κορίτσια από 8 ως 16 ετών και 15 αγόρια 
από 9 ως 12) πέρασε ένας νόμος που απαγόρευε σε γυναί-
κες και ανηλίκους κάτω των δέκα να δουλεύουν στα ορυχεία 
(1842). Αυτό δεν σημαίνει ότι εφαρμόστηκε κατά γράμμα, παρά 
το γεγονός ότι αποκαλύφτηκε η έκταση της παιδικής εργασί-
ας και οι άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες δούλευαν τα 
παιδιά-εργάτες. 

«Δουλεύω στο ορυχείο εδώ και πέντε χρόνια –ο πατέρας 
μου δουλεύει στο διπλανό. Έχω δώδεκα αδερφούς και αδερ-
φές και όλοι μας, εκτός από έναν, ζούμε κάτω από την ίδια 
στέγη. Ένας τους δουλεύει σε καντίνα, ένας άλλος ξέρει να 
διαβάζει, αλλά οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε ούτε ανάγνωση ούτε 
γραφή… Κατεβαίνω στη στοά στις επτά το πρωί, κι ανεβαίνω 
πάλι στις έξι το απόγευμα, ίσως και στις επτά. Δεν μ’ αρέσει η 
δουλειά στο ορυχείο, αλλά είμαι αναγκασμένη… πώς αλλιώς 
να κερδίσω τη ζωή μου;…» (Μαίρη Μπάρετ, 14 χρονών)

Η δουλειά του ορυχείου είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για τα 
παιδιά. Στον 21ο αιώνα, κάτω από την κυριαρχία του μονο-
πωλιακού καπιταλισμού και των εκφραστών του, δεκάδες 
χιλιάδες παιδιά εξακολουθούν να δουλεύουν στα χρυσωρυ-
χεία της Ασίας, της Αφρικής, της Νότιας Αμερικής, είτε πάνω 
στο έδαφος είτε κάτω από αυτό. Παίζουν κορόνα-γράμματα 
τη ζωή τους και ζουν περικυκλωμένα από ανασφάλεια, κα-

θώς απειλούνται από τον κίνδυνο πιθανών εκρήξεων, βρα-
χοπτώσεων και καταρρεύσεων. Άλλα παιδιά δουλεύουν στα 
αλατωρυχεία, όπου η συνεχής επαφή με το αλάτι επιδεινώνει 
σοβαρά την υγεία τους. Πολλά παιδιά δουλεύουν σε λατομεία, 
εξορύσσοντας πέτρα για κατασκευή χαλικιού, εργασία σκληρή 
κι επικίνδυνη. 

Η φτώχεια, η ανεργία, οι πόλεμοι, η εκμετάλλευση, συνέπει-
ες αυτού του αδηφάγου συστήματος που θεοποιεί το κέρδος 
και τσακίζει τον άνθρωπο, ξεστρατίζουν την εργασία από αυτό 
που πραγματικά είναι: το μέσο χάρη στο οποίο ο άνθρωπος 
ξεχώρισε από το είδος του ζώου που ήταν κάποτε, εξελίχτηκε 
και μπόρεσε να πραγματοποιήσει όλα τα επιστημονικά και τε-
χνολογικά θαύματα του σήμερα. Αυτά τα «θαύματα» παρέχουν 
τη δυνατότητα να εκτοξευτεί η ποιότητα της σύγχρονης ζωής 
για όλους τους εργαζόμενους. Αντί γι’ αυτό, τα νέμονται οι εκ-
μεταλλευτές μας, μετατρέποντας την παραγωγική εργασία σε 
καταναγκαστικά έργα. Ειδικά η παιδική εργασία, φαινόμενο 
το οποίο ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία δεν θα έπρεπε να 
υπάρχει στις μέρες μας, αναπαράγεται και συντηρείται στις 
πιο απροκάλυπτες αλλά και τις πιο συγκαλυμμένες μορφές 
της, προκειμένου να φέρει τα αναμενόμενα κέρδη στους κορ-
βανάδες των αφεντικών, είτε στην Ευρώπη είτε στις πιο μα-
κρινές ηπείρους. Έτσι, βλέπουμε παιδιά να σπάνε πέτρες, τη 
στιγμή που θα έπρεπε να κάθονται σ’ ένα θρανίο, γονείς που 
τα στέλνουν να δουλέψουν, ενώ θα ήθελαν να τα έχουν στην 
αγκαλιά τους, και εργοδότες που θησαυρίζουν από το φτηνό 
κόστος της εργατικής τους δύναμης χωρίς ντροπή αλλά με 
ζήλο υπέρμετρο, αφού έτσι δημιουργούνται σοβαρές πιθανό-
τητες να τσακιστεί ο ανταγωνιστής…

Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να μείνουμε αδιάφοροι και 
αμέτοχοι… Αυτός ο κόσμος πρέπει να αλλάξει και δεν έχουμε 
άλλη επιλογή από το να τον αλλάξουμε!

ΠΉΓΕΣ:
«Η μεταλλευτική δραστηριότητα στο Λαύριο κατά την Αρχαιότητα μέσα 
από σωζόμενα παραδείγματα» 
(Β. Λάππας, Α. Παπαδάκη, Ν. Τέγος ΤΕΙ Πειραιά, 2009)

«Η καθημερινή ζωή των παιδιών στο Μεσαίωνα»
(D. Alexandre-Bidon, Didier Lett)

Μαρτυρίες από την ερευνητική επιτροπή Σάντλερ (1832-1833)

ΕΥΉ ΚΟΝΤΟΡΑ
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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Μ ια μαζική και ιδιαίτερα σημαντική εκδήλωση πραγ-
ματοποιήθηκε στις Σέρρες στις 24 του Οκτώβρη. 

Ήταν μια αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική μουσική δια-
μαρτυρία με το ρητορικό ερώτημα: «Να σκοτώνονται οι 
λαοί για τ’ αφέντη το φαΐ;».

Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Σύλλογος Γυναικών Ν. 
Σερρών (ΟΓΕ) μαζί με το Σωματείο Μετάλλου, η Επιτροπή 
Αγώνα Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, η Επι-
τροπή Αγώνα Επισιτισμού, η Επιτροπή Αγώνα Φοιτητών 
ΔΙΠΑΕ, ο Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων Ν. Σερρών και το 
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Σερρών.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία αντιπροσωπείας 
προσφύγων από τη δομή φιλοξενίας, καθώς μικρά προ-
σφυγόπουλα έκαναν ένα σύντομο χαιρετισμό και χόρεψαν 
παραδοσιακούς χορούς της πατρίδας τους. 

Μετά από ένα σύντομο χαιρετισμό του προέδρου του 
Σωματείου Μετάλλου πήρε το λόγο η Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Γυναικών Σερρών (μέλος της ΟΓΕ) καταδικάζοντας 
καταρχήν τη νέα απροκάλυπτη στρατιωτική επέμβαση της 

Τουρκίας στη Συρία 
που έγινε με τη συ-
ναίνεση των ΗΠΑ. 
Μίλησε στη συνέ-
χεια για την αύξηση 
του κινδύνου ευ-
ρύτερης ανάφλεξης 
για τους λαούς της 
περιοχής και τον 
βρώμικο ρόλο του 
ΝΑΤΟ, που είναι 
παράγοντας ανα-

σφάλειας για τους λαούς. Μόνο πολέμους και προσφυγιά 
εγγυάται, παρατήρησε. Επισήμανε τη συνεχή και αδιάλει-
πτη αλληλεγγύη της ΟΓΕ στο συριακό λαό, ιδιαίτερα στις 
γυναίκες και στα παιδιά, που ζουν εδώ και χρόνια την 
κόλαση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, τον ξεριζωμό, 
την προσφυγιά και τα άθλια κολαστήρια των hot spots, 
αναφέροντας χαρακτηριστικά παραδείγματα της ζωής των 
κατατρεγμένων γυναικών. Η συμπαράσταση όλων των 
συλλόγων, των σωματείων και των φορέων που διοργά-
νωσαν την εκδήλωση στους δοκιμαζόμενους κουρδικούς 
πληθυσμούς της Συρίας, που γίνονται πιόνι στα ιμπεριαλι-
στικά παζάρια, είναι μέγιστη προτεραιότητα, τόνισε η πρό-
εδρος. Στη συνέχεια απηύθυνε κάλεσμα προς όλο το σερ-
ραϊκό λαό να δυναμώσει τον αγώνα ενάντια στην εμπλοκή 
της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς ΗΠΑ 
- ΝΑΤΟ, ΕΕ. Να απαιτήσει να φύγουν οι ΝΑΤΟικές βάσεις 
από την Ελλάδα. Ακολούθησαν απαγγελίες αντιπολεμικών 
ποιημάτων και συναυλία από ερασιτεχνικά συγκροτήματα 
της πόλης.

Τέτοιες πρωτοβουλίες οφείλουν να πάρουν σε όλη 
τη χώρα οι γυναίκες της ΟΓΕ, να μη μείνει γωνιά χωρίς 
έμπρακτη αλληλεγγύη στα θύματα του ιμπεριαλιστικού 
πολέμου, να σταθούν απέναντι σε κάθε έκφραση φασι-
σμού και το ρατσισμού.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ

«Να σκοτώνονται οι λαοί 
για τ’ αφέντη το φαΐ;»
Αντιπολεμική - αντιιμπεριαλιστική μουσική διαμαρτυρία στις Σέρρες
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Δ εν πάει πολύς καιρός που 
μέλη του Συλλόγου Γυναι-

κών Πατησίων και της Ομάδας 
Γυναικών του 6ου Διαμερίσμα-
τος Αθήνας βρεθήκαμε στο Στέκι 
Εργαζομένων και Νεολαίας Πα-
τησιών -Κυψέλης με γυναίκες 
μετανάστριες από την Αιθιοπία. 

Ηταν Κυριακή απόγευμα μετά 
το τέλος του μαθήματος ελληνι-
κών που παρακολουθούν στο 
Στέκι. Συναντηθήκαμε με 25 περί-
που γυναίκες.

Η συζήτηση μας ξεκίνησε με 
μια μικρή παρουσίαση εκ μέρους 
των Συλλόγων της ΟΓΕ, σχετικά με τη ζωή και τη δράση 
της Ομοσπονδίας, τις πρωτοβουλίες της, τις διεκδικήσεις 
της, καθώς και τη συμμετοχή της στην ΠΔΟΓ.

Από τη μεριά τους οι γυναίκες μας μετέφεραν τη δική 
τους καθημερινότητα, που είναι ακόμη πιο σκληρή από 
της μέσης εργαζόμενης. Γυναίκες που ξερίζωσε η ανά-
γκη από τα σπίτια τους, από την πατρίδα τους. Γυναίκες 
που μετά από ακόμη και 20 χρόνια εργασίας στη χώρα μας 
νιώθουν καθημερινά τη διαμονή τους αβέβαιη. Γυναίκες 
που δουλεύουν εσωτερικές οικιακοί βοηθοί 6 μέρες τη 
βδομάδα ανασφάλιστες, χωρίς επιδόματα και παροχές, 
χωρίς καμία αναγνώριση αυτής της πολυετούς εργασίας. 
Αυτές οι γυναίκες είναι αναγκασμένες να πληρώνουν νοί-
κι και λογαριασμούς και να συντηρούν ολόκληρα σπίτια 
που τα επισκέπτονται τη μία και μοναδική μέρα της εβδο-
μάδας που έχουν ρεπό. 

Μας είπαν ότι αισθάνονται ότι περνάνε τα πιο παραγω-
γικά χρόνια της ζωής τους, κάνουν οικογένεια 
και παιδιά και όμως η ύπαρξη τους είναι σαν 
σβησμένη απ’ το χάρτη. Και ανέδειξαν πολύ 
γλαφυρά το πως μπορεί να φέρει σε αδιέξο-
δο η έλλειψη ελεύθερου χρόνου τη γυναίκα 
της λαϊκής οικογένειας. Αναρωτήθηκαν πως 
μια γυναίκα που δουλεύει εσωτερική 6 μέρες 
τη βδομάδα μπορεί να καταφέρει να βρει το 
χρόνο και να αγωνιστεί για τα δικαιώματά της. 
Κι αυτά τα δικαιώματα καταλαβαίνουν ότι αδί-
κως τα στερούνται.

Η αγωνία τους εκφράστηκε εντονότερα από 
τις γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που είχαν 
την εμπειρία του οργανωμένου γυναικείου 
κινήματος στη χώρα απ’ όπου προήλθαν.

Η συνάντηση αυτή ήταν ένα πρώτο βήμα για 

να προσεγγίσουμε τις μετανάστριες της περιοχής μας, να 
αφουγκραστούμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς 
τους, να μας ακούσουν και να μας εμπιστευθούν, να αι-
σθανθούν ότι είμαστε και εμείς γυναίκες εργαζόμενες με 
παρόμοια προβλήματα στην εργασία, στη μητρότητα, στον 
ελεύθερο χρόνο και ότι μπορούμε να ενώσουμε τις δυνά-
μεις μας και να παλέψουμε μαζί για μια ζωή όπως αξίζει 
σε μας και τα παιδιά μας ενάντια σ’ αυτούς που κλέβουν 
τον ιδρώτα μας. 

Εκείνο το απόγευμα αποχαιρετιστήκαμε βάζοντας μια 
αισιόδοξη άνω τελεία στη συνάντηση μας, αποφασίζοντας 
πεισματικά ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τα ανυπέρβλητα 
εμπόδια και να δώσουμε ραντεβού για το επόμενο ρεπό 
τους…

ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΣΠΥΡΑΤΟΥ
Μέλος τους ΔΣ της ΟΓΕ

Ελληνίδες και Μετανάστριες…
είμαστε όλες εργαζόμενες…
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«όπου κι αν πας, ό,τι κι αν κάνεις,
να αφήνεις κάτι πίσω σου...»

ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ

Π ριν από ένα χρόνο, στις 24 Νοέμβρη 2018, ξεκίνησε το 
ταξίδι της η θεατρική ομάδα «Πολύμνια» της Ένωσης 

Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ). Μία απόφαση που προέκυψε 
από την ανάγκη ο σύλλογος μας να πλουτίσει τη δράση του με 
δράσεις που εμπνέουν τις γυναίκες της λαϊκής οικογένειας. 

Ο σύλλογος πήρε αυτή την απόφαση γιατί σε αυτές τις συν-
θήκες που εντείνεται η επίθεση στο σύνολο των δικαιωμά-
των των εργαζόμενων γυναικών, των γυναικών των λαϊκών 
στρωμάτων χρειάζεται μία διέξοδος. Πλευρά άλλωστε αυτής 
της επίθεσης είναι το χτύπημα του δικαιώματος στην πρόσβα-
ση στην τέχνη, στο πολιτιστικό πνευματικό έργο, που κι αυτό 
είναι δημιουργία του λαού μας. ‘Oμως σε μεγάλο βαθμό είναι 
απρόσιτο για το λαϊκό πορτοφόλι, λόγω της εμπορευματοποί-
ησής του, όπως άλλωστε εμπορευματοποιούνται η υγεία, η 
πρόνοια, η παιδεία.

Η θεατρική μας ομάδα είναι μία ερασιτεχνική ομάδα, στην 
οποία μπορούν να συμμετέχουν γυναίκες και άνδρες, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας . Η ομάδα αυτή έχει το πρόσημο του ριζοσπα-
στικού γυναικείου κινήματος, δηλαδή των γυναικών από τις 
λαϊκές οικογένειες που παλεύουν συλλογικά για την κατάκτη-

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ «ΠΟΛΥΜΝΙΑ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΞΕΚΙΝΗΣΕ... ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: «ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ»
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ση της γυναικείας ισοτιμίας και χειραφέτησης. Πορεύεται με 
τις αρχές, τους στόχους και τις επιδιώξεις της ΟΓΕ θέτοντας 
φυσικά αυτοτελείς καλλιτεχνικούς στόχους.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο σύλλογός μας γνωρίστηκε 
με νέους ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες, που η αγάπη τους 
για το θέατρο τους ένωσε με μας. Πολύτιμη είναι η βοήθεια 
του ηθοποιού Βασίλη Καρμίρη που ανέλαβε καλλιτεχνικά τη 
θεατρική μας ομάδα. 

Η θεατρική μας ομάδα στην πορεία του χρόνου κατάφερε να 
λειτουργεί σαν μια πραγματική ομάδα, ζήτημα δύσκολο αλλά 
και μαγικό. Με έκπληξη διαπιστώναμε όσο περνούσε ο καιρός 
ότι η καλή ερασιτεχνική δουλειά μπορεί να έχει παιδευτική 
δύναμη που μπορεί να μας ξαφνιάσει. Οποιαδήποτε διαδικα-
σία, από τις απλές ασκήσεις μέχρι το ψάξιμο και τη συζήτηση 
για την επιλογή του έργου έχει πολλαπλά οφέλη για την ομάδα. 
Μπορεί να ανοίξει σ’ αυτούς που παίρνουν μέρος μια πόρτα για 
να αρχίσουν να συνειδητοποιούν πως αποτελούν ένα κομμάτι 
της κοινωνίας. Ότι είναι μια πραγματική συλλογική οντότητα. 
Να αποτελέσει μια ευκαιρία για τα μέλη να μπουν αβίαστα σε 
μια διαδικασία ουσιαστικής σκέψης πάνω σε κοινωνικά προ-
βλήματα, γιατί τέτοιο είναι το περιεχόμενο της θεατρικής πρά-
ξης. Η δουλειά μας στηρίχτηκε πολύ στην έννοια της ομάδας. 
Κάθε μέλος της συνέβαλε με το δικό του τρόπο. Κύρια δουλειά 

του θεάτρου είναι η ερμηνεία του «μύθου», αλλά αυτός πα-
ρουσιάζεται από τους ηθοποιούς, τους σκηνογράφους, τους 
κατασκευαστές προσωπείων ή άλλων θεατρικών αντικειμέ-
νων, τους ράφτες των κοστουμιών, τους μουσικούς και τους 
χορογράφους, τους τραγουδιστές και τους χορευτές. Όλοι τους 
ενώνουν τις τέχνες τους στο κοινό εγχείρημα. 
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Πρώτος σταθμός της θεατρικής μας ομάδας η παράσταση 
«Οι επισκέπτες του δεκαπενταύγουστου» της Άννας Ετιαρί-
δου, σε σκηνοθεσία Βασίλη Καρμίρη, το Σάββατο 23 και την 
Κυριακή 24 Νοεμβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Λάρισας. Πρό-
κειται για ένα εξαιρετικό κείμενο που η πλοκή του διαπερνά 
την Ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας όμως οι ήρωες του 
θα μπορούσαν να είναι οι δικοί μας άνθρωποι. Οι έξι εργάτριες 
αντιπροσωπεύουν την εργατική τάξη συνολικά και το αφεντικό 
την εξουσία, η οποία θα χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο για 
να διατηρήσει την κυριαρχία της. Άλλοτε με χειραγώγηση, άλ-
λοτε σπέρνοντας τη διχόνοια, άλλοτε με απειλές και άλλοτε με 
ωμή βία, προσπαθεί να κρατήσει τις εργάτριες υποταγμένες 
και πειθήνιες. 

Τα σύμβολα του έργου παραπέμπουν στο σήμερα. Η φά-
μπρικα είναι η σύγχρονη κοινωνία, που κρατάει εγκλωβι-
σμένους τους ανθρώπους σε άθλιες εργασιακές συνθήκες 

καλλιεργώντας τους συνεχώς την ιδέα ότι πρέπει να είναι 
ευγνώμονες και να μη ζητούν παραπάνω γιατί θα χάσουν κι 
αυτά που έχουν. Ταυτόχρονα όμως τους δημιουργεί και την 
ψευδαίσθηση ότι είναι «ελεύθεροι». Όμως όπως σε όλες τις 
εκμεταλλευτικές κοινωνίες αυτή η ελευθερία είναι επίπλαστη 
και ο άνθρωπος παλεύει καθημερινά σε μια αόρατη φυλακή. 

Όμως οι ηρωίδες του έργου μας δείχνουν ότι μπορούμε να 
σηκώσουμε το ανάστημά μας ενάντια στη δύναμη της εξουσί-
ας, να ξεφύγουμε από αυτό τον κόσμο που «τα πάντα μπορούν 
να είναι φυλακή». Γιατί όπως λέει και η Δέσποινα στο τέλος 
του έργου, το σημαντικό είναι «όπου κι αν πας ότι κι αν κάνεις, 
να αφήνεις κάτι πίσω σου». Και τότε, ίσως αλλάξει κάποτε αυ-
τός ο κόσμος.

Χάρη στην καθοδήγηση του σκηνοθέτη μας και καλλιτεχνι-
κού υπεύθυνου της θεατρικής μας ομάδας, Βασίλη Καρμίρη 
και τη συλλογική εργασία, τη σκληρή δουλειά, τη συνέπεια 
και το πείσμα, κατάφερε η ομάδα να προβληματίσει πάνω στα 
σύγχρονα ζητήματα που βάζει το έργο εκατοντάδες Λαρισαί-
ους. Το ταξίδι μας συνεχίζεται…

Λίγα λόγια για το έργο...
«Ελλάδα 1957. Δεκαπενταύγουστος. Έξι γυναίκες, 
εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους, δουλεύουν σ’ 
ένα μικρό εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας και 
κατοικούν στις ετοιμόρροπες παράγκες που τους 
παραχωρεί ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Τρόμος 
επικρατεί στην καθημερινότητά τους, καθώς στην 
παραμικρή αντίδραση απέναντι στο αφεντικό δι-
ακυβεύεται η παραμονή τους στο εργοστάσιο και 
στη στέγη που τους προσφέρει. Διακυβεύεται η 
επιβίωσή τους. Ώσπου μια σειρά από αναπάντε-
χα γεγονότα φέρνει τις έξι εργάτριες σε αδιέξοδο 
και ο μόνος δρόμος που τους μένει είναι η κατά 
μέτωπο σύγκρουση με το αφεντικό. Στη διάρκεια 
ενός έτους, η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη 
και μέχρι τον επόμενο Δεκαπενταύγουστο, τίποτα 
δεν είναι το ίδιο...»

ΕΝΩΣΉ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Αποχαιρετάμε την Μαριάννα Κερασιώτη
Στις 10 Οκτώβρη 2019 «έφυγε» από τη ζωή η συναγωνίστρια Μαριάννα Κερασιώτη, που 
ήταν ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Γυναικών Ηλιούπολης και για πολλά χρόνια πρόεδρος 
και μέλος του ΔΣ του. 

Η Μαριάννα στάθηκε στο πλευρό της ΟΓΕ στηρίζοντας τους αγώνες του ριζοσπαστικού 
γυναικείου κινήματος. Ανέδειξε σοβαρά ζητήματα για τα οποία παλεύει το ριζοσπαστικό 
γυναικείο κίνημα, τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων και την κατεύθυνση του συλ-
λογικού αγώνα για την αντιμετώπισή τους.  

Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της αποτέλεσε παράδειγμα για τις συναγωνίστριες της με τη 
μαχητική στάση ζωής της. Θα μας συντροφεύει πάντα η επιμονή και η αγωνιστικότητα της.
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Αγαπημένα μου παιδιά, 

Πάντα χαίρομαι όταν παίρνω τα γράμματά σας, και με συγκινεί που εξακολουθείτε να 
ενδιαφέρεστε για μένα… Κάποιοι μπορεί να πουν ότι κανένα παιδί δεν θα μου έστελνε 
γράμμα αν δεν υπήρχε η ιστορία με τα δώρα, αλλά δεν ξέρουν τι τους γίνεται… Είναι 
πολλά τα παιδιά που ρωτούν για την υγεία μου, μερικά μάλιστα θέλουν να μάθουν αν 
είμαι πολύ κουρασμένος κι αν έχω πολλά πράγματα στο μυαλό μου… Ξέρουν ότι όλο το 
χρόνο δουλεύω σκληρά και μου αφήνουν κάρτες και κουλουράκια κάτω από το δέντρο 
τους. Είναι, βέβαια, και μερικά που έχουν τα παράπονά τους… Κάποια δεν πήραν το 
δώρο που περίμεναν, άλλα βρήκαν λιγότερα δώρα από όσα ζήτησαν, αρκετά μάλιστα 
δεν βρήκαν τίποτα! Υπάρχουν όμως και παιδιά που δεν ζητούν δώρο για τον εαυτό τους. 
Εύχονται όλα τα παιδιά του κόσμου να έχουν ένα δώρο στα χέρια τους, ζεστό σπιτικό, 
ζεστό φαγητό, κι όλος ο κόσμος να έχει υγεία και ειρήνη. 

Είπα λοιπόν στον εαυτό μου ότι δεν είναι σωστό μόνο να παίρνω γράμματα. Καμιά 
φορά πρέπει να στέλνω και κανένα, άλλωστε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλω μερικά 
πράγματα στη θέση τους.

Ευχαριστώ τα παιδιά που μου στέλνουν ευχές και ρωτούν για την υγεία μου: είμαι 
αρκετά καλά. Όσο μπορώ δηλαδή… Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, κοντεύουμε να μπούμε 
στο 2020, αλλά ο κόσμος πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο! Με φαντάζεστε να 
ταξιδεύω με οχτώ ιπτάμενους ταράνδους (εννιά, αν υπολογίσουμε και τον Ρούντολφ!) 
πάνω από περιοχές που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση;… Σκεφτείτε μόνο πόση 
προσπάθεια χρειάζεται για να καταφέρουν τα παλικάρια μου να μην πέσουν πάνω στα 
βομβαρδιστικά… Να έχετε υπόψη σας ότι η κόκκινη μύτη του Ρούντολφ δεν βοηθάει 
καθόλου, γιατί φαίνεται πολύ. Μπαμ κάνει… Φοβάμαι μην μας περάσουν για αεροσκάφος 
εχθρικό και μας καταρρίψουν! Πολλά παιδιά δεν θα μπορέσω φέτος να τα βρω για να 
τους δώσω το δώρο τους! Λέω για τα παιδιά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα 
σπίτια τους βιαστικά κι είναι τώρα πρόσφυγες. Μα είναι κι άλλα που δεν βρίσκονται πια 
στην ίδια διεύθυνση. Οι γονείς τους έμειναν άνεργοι ή τους πήρε το σπίτι η τράπεζα κι 
έφυγαν, χωρίς βέβαια να σκεφτούν να με ειδοποιήσουν. Όπως βλέπετε, η δουλειά μου έχει 
δυσκολέψει πολύ, κι αυτό δεν με κάνει χαρούμενο. 

Ναι, είμαι στ’ αλήθεια κουρασμένος, αλλά όχι γιατί έπαθα υπερκόπωση από τα πολλά 
δώρα που πρέπει να ετοιμάσω. Ίσα-ίσα… Έχω κουραστεί να διαπιστώνω ότι, κάθε χρόνο, 
όλο και πιο λίγα δώρα φτάνουνε στα παιδιά. Κι έχω, πράγματι, πολλά στο μυαλό μου, 
αλλά τα περισσότερα σχετίζονται με τις δυσκολίες που έχει δημιουργήσει ο δικός σας 
κόσμος στη δουλειά του Αη-Βασίλη.
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Πρώτα-πρώτα, πρέπει να σας πω ότι εγώ δεν φέρνω δώρα μόνο στα «καλά» παιδιά 
και στους «καλούς» μαθητές. Για μένα δεν υπάρχουν «κακά» παιδιά, ούτε «κακοί» 
μαθητές. Υπάρχουν παιδιά με κακή συμπεριφορά και μαθητές με αδιαφορία για τη 
μάθηση. Η κακή συμπεριφορά απομακρύνει τους φίλους και η αδιαφορία για τη 
μάθηση διώχνει την ελπίδα για καλύτερη ζωή. Και στις δύο περιπτώσεις τα παιδιά 
δεν είναι για τιμωρία αλλά για λύπηση… Έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση ν’ αρνηθώ 
δώρο σε παιδί. Όμως έχω κι έναν κανόνα που δεν τον παραβαίνω ποτέ: δεν φέρνω 
παραπάνω από ένα δώρο τη φορά! Κι όμως, είναι κάποιοι που παίρνουν τη θέση μου, 
προσφέροντας δώρα στο όνομά μου, χωρίς εγώ να ξέρω τίποτα. Άλλοι το κάνουν για 
καλό κι άλλοι όχι. Να ξέρετε πάντως ότι δεν είμαι πλούσιος. Οι δυσκολίες που υπάρχουν 
στον ανθρώπινο κόσμο επηρεάζουν κι εμένα και τη δουλειά μου. Για παράδειγμα, τα 
τελευταίας τεχνολογίας δώρα που ζητάτε, δεν ξέρουν να τα φτιάξουν τα ξωτικά μου. 
Αναγκαζόμαστε να διαπραγματευόμαστε με τις εταιρείες που τα κατασκευάζουν, και 
μας «μαδάνε» κανονικά!... Άραγε σας έπεισα;… Ίσως όχι. Φαντάζομαι πως αναρωτιέστε 
γιατί δεν χρησιμοποιώ μαγεία. Σας πληροφορώ ότι η μαγεία δεν βρίσκεται εκεί που 
νομίζετε. Δεν μπορώ –ας πούμε– να γνέσω άχυρο και να φτιάξω χρυσάφι, όπως κάνει σ’ 
ένα παραμύθι κάποιος συγγενής μου. Η δική μου μαγεία είναι να σας κάνω να θέλετε να 
γίνετε καλύτεροι, αλλά όχι μόνο για τον εαυτό σας. Η δική μου μαγεία είναι, επίσης, να 
θυμίζω στους μεγάλους πράγματα που έχουν ξεχάσει και που κάποτε ήταν σημαντικά γι’ 
αυτούς…

Το πιο ουσιαστικό δώρο του Αϊ-Βασίλη δεν θα το βρείτε στα μαγαζιά που πουλάνε τα 
εμπορεύματα, γιατί είναι κάτι που δεν αγοράζεται με λεφτά. Το μεγαλύτερό μου δώρο 
είναι η ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να καλυτερέψουν. Είναι η βεβαιότητα ότι τα 
«θαύματα» και η «μαγεία» βρίσκονται στη δύναμη των πολλών που, αν το θελήσουν, 
είναι ικανοί να αλλάξουν τα πάντα! Έτσι έγινε ως τώρα στον κόσμο σας, κι έτσι θα 
γίνεται και στο μέλλον. 

Όμως αυτό δεν αρέσει σε όλους. Είναι κάποιοι που βλέπουν με μισό μάτι τη δουλειά 
που κάνω, επειδή τα δικά μου δώρα προορίζονται, κυρίως, για όσους έχουν μονάχα τα 
δυο τους χέρια και το μυαλό τους για να ζήσουν. Η επίσκεψή μου λειτουργεί σαν μια 
υπενθύμιση ότι μπορεί και πρέπει να υπάρχει ένας κόσμος χαρούμενος, χωρίς φτώχεια, 
χωρίς πείνα, χωρίς ανεργία, χωρίς πολέμους, χωρίς αδικία. Αυτό, βέβαια, είναι καλό για 
τους πολλούς. Μα είναι και κάποιοι –λίγοι– που δεν τους βολεύει ένας τέτοιος κόσμος, 
γιατί μέσα σε αυτόν δεν χωρούν το κέρδος και η απληστία. 

Δεν είναι λοιπόν καθόλου παράξενο που με κόβουν και με ράβουν στα μέτρα τους… Με 
παρουσιάζουν σαν κάτι διαφορετικό από αυτό που στ’ αλήθεια είμαι, για να ταιριάζω με 
την εικόνα του δικού τους κόσμου. Μην ξεγελαστείτε! Ψάξτε να βρείτε το αληθινό μου 
δώρο. Θα το ανακαλύψετε στους ανθρώπους γύρω σας, σε όσους είναι όπως εσείς, αλλά 
και μέσα σας, όταν θα έρθει η ώρα. 

Για ν’ αλλάξει ο κόσμος αυτός, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Εσείς όμως μπορείτε! Εγώ 
είμαι απλώς η στιγμή της χαράς και της ελπίδας που φωτίζει τον κόσμο σας. Όλα τα 
υπόλοιπα είναι στο χέρι σας. 

Κι ένα τελευταίο: μην ξεχνάτε τη φαντασία! Ακόμα και τα ίδια τα παιχνίδια, χωρίς τη 
φαντασία απλώς τεμπελιάζουνε στα ράφια τους. Μονάχα η φαντασία σας μπορεί να τα 
παρασύρει σε περιπέτειες, μόνο τα όνειρά σας μπορούν να τους δώσουνε ζωή…

Ο δικός σας Αη-Βασίλης
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Για ακόμα μια χρονιά, βλέπουμε τη γυναίκα 
ως δημιούργημα αλλά και ως δημιουργό 

ή ερμηνεύτρια πρωτότυπων καλλιτεχνικών έργων.

Το 2020 η ατζέντα της ΟΓΕ αφιερώνεται 
στην κοινωνική θέση της γυναίκας στην τέχνη.

Ατζέντα ΟΓΕ 2020
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