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της Σύνταξης
Αγαπητές Αναγνώστριες,
Στα χέρια σας έχετε το πρώτο τεύχος της χρονιάς, με το οποίο προσδοκούμε να ανταποκριθούμε στην
ανάγκη για μια διαφορετική ενημέρωση των γυναικών, που αφορά όλες τις πτυχές της ζωής μας, τις
σύγχρονες ανάγκες μας και τις αιτίες που εμποδίζουν την ικανοποίησή τους. Φωτίζουμε μονοπάτια
και δρόμους μέσα από τους οποίους θα δυναμώνει ο αγώνας για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση.
Με το «έμπα» της νέας χρονιάς, η «μεγάλη εικόνα» των έντονων ανταγωνισμών και συγκρούσεων στην
περιοχή μυρίζει μπαρούτι. Βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ,
όχι μόνο με τη νέα συμφωνία για τις Βάσεις, αλλά και με τη συμμετοχή της χώρας μας με στρατιωτικές
δυνάμεις σε ιμπεριαλιστικές αποστολές, ενώ από την άλλη κλιμακώνεται επικίνδυνα η τουρκική επιθετικότητα. Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται και με τις καραβανιές των απελπισμένων που φτάνουν στην
Ελλάδα. Στις σελίδες του δελτίου μας θα διαβάσετε τις θέσεις της ΟΓΕ για όλα αυτά, τη δράση μας, αλλά
και σχετικά με τη σημασία της ανυποχώρητης στάσης μας μπροστά στις δυσκολίες και στην κυριαρχία
της αντίληψης ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί ο αντίπαλος είναι πανίσχυρος.
Η κυβέρνηση της ΝΔ, πατώντας πάνω στα έργα της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει στο εσωτερικό της χώρας τις ελαφρύνσεις και τα δώρα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ για μας τις
εργαζόμενες επιφυλάσσει δουλειά-λάστιχο, με τσακισμένα δικαιώματα, ξεχείλωμα του ωραρίου,
εντατικοποίηση, μισθούς πείνας και νέο χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση.
Σ’ αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, οξυγόνο αγωνιστικής αισιοδοξίας δίνει η πολύμορφη δραστηριότητα των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ, με αιχμή την καμπάνια για τις ελαστικές εργασιακές
σχέσεις. Συντονίζοντας τη δράση μας με εργατικά σωματεία, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα για τα
σύγχρονα δικαιώματα των εργαζόμενων γυναικών, θα τιμήσουμε αγωνιστικά και την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας, την 8 Μάρτη. Αναδεικνύουμε τις πραγματικές αιτίες της σύγχρονης ανισοτιμίας
των γυναικών, σε αντίθεση με μια συστηματική προσπάθεια, που γίνεται να εγκλωβίσει την αγανάκτηση των εργαζόμενων και άνεργων γυναικών, των συνταξιούχων, των φοιτητριών σε ανώδυνα
κανάλια... Γι’ αυτό αποκαλύπτουμε τι προωθείται με τη λεγόμενη «Φεμινιστική Απεργία 2020», που
έχει ατζέντα κομμένη και ραμμένη στις αντιλαϊκές κατευθύνσεις ΕΕ, κυβερνήσεων και επιχειρηματικών κολοσσών. Αλλά προβάλλουμε και σελίδες της ιστορίας των γυναικείων εργατικών αγώνων,
που τα χνάρια τους οδηγούν το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα και τον 21ο αιώνα.
Αγαπητές αναγνώστριες,
Στο δελτίο μας θα διαβάσετε τις θέσεις της ΟΓΕ για το επίδομα γέννησης που θεσμοθέτησε η κυβέρνηση της ΝΔ πρόσφατα, αλλά και για το δημογραφικό, για το οποίο στελέχη της κυβέρνησης και άλλοι
φορείς εκφράζουν έντονο υποκριτικό ενδιαφέρον. Αποκαλύπτουμε πως, αντίθετα από τις τυμπανοκρουσίες, η ΝΔ, ως κόμμα της κυβέρνησης το 2012, είχε κόψει το επίδομα τοκετού, ενώ η ΟΓΕ ήταν
η μοναδική γυναικεία οργάνωση που διεκδίκησε όλα τα προηγούμενα χρόνια το επίδομα αυτό ως μια
μικρή βοήθεια για τα πρώτα έξοδα κάθε βρέφους, παίρνοντας μια σειρά αγωνιστικές πρωτοβουλίες.
Το σεργιάνι στα θέματά μας δε τελειώνει εδώ. Ένα βιβλίο είναι η αφορμή για την αποκαλυπτική προσέγγιση του άρθρου μας “Μαμάδες και ...νταντάδες”, σχετικά με τη σύγχυση γύρω από τη μητρική
φροντίδα και τη μητρική αγάπη, αλλά και ποιους εξυπηρετεί αυτή η σύγχυση. Κλείνουμε με το ξεδίπλωμα της δράσης κάποιων συλλόγων και ομάδων της ΟΓΕ, που μας ανοίγει χαραμάδες αγωνιστικής αισιοδοξίας στη δύσκολη καθημερινότητα.

Καλή ανάγνωση!
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Βαθαίνει η εμπλοκή
σε επικίνδυνα
ΕΥΡΩ-ΝΑΤΟϊκά σχέδια

T

ο προηγούμενο διάστημα η ΟΓΕ έδωσε το παρών στις
πρωτοβουλίες σύγκρουσης με τα κυβερνητικά σχέδια, σε
συνεργασία με το αντιπολεμικό, το εργατικό, το νεολαιΐστικο κίνημα ενάντια στη συμφωνία παράτασης και επέκτασης
των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χώρα μας. Οι Σύλλογοι
και οι Ομάδες μας απευθύνθηκαν σε χιλιάδες γυναίκες με το
κείμενο της Επιτροπής Αγώνα κατά της συμφωνίας και μάζεψαν χιλιάδες υπογραφές. Οι γυναίκες του ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος έδωσαν δυναμική απάντηση συμμετέχοντας στα συλλαλητήρια που διοργανώθηκαν σε αρκετές πόλεις σ’ όλη την Ελλάδα την ημέρα επικύρωσης της λεγόμενης
Αμυντικής Συμφωνίας Ελλάδας – ΗΠΑ από το κοινοβούλιο
στις 30 Γενάρη.
Με την κατάπτυστη αυτή Συμφωνία επεκτείνονται οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, ώστε να καταστεί και
επισήμως πολυεπίπεδο πολεμικό ορμητήριο των ΑμερικανοΝΑΤΟικών φονιάδων σε βάρος των λαών της ευρύτερης
περιοχής. Παραχωρούνται όλα τα στρατόπεδα, τα στρατιωτικά
αεροδρόμια και λιμάνια στην υπηρεσία των αμερικανικών
Ενόπλων Δυνάμεων, επεκτείνοντας το εύρος των δραστηριοτήτων τους στην Ελλάδα, που μετατρέπεται απ’ άκρη σ’ άκρη
σε αμερικανοΝΑΤΟικό στρατόπεδο και πολεμικό ορμητήριο.
«Το ένα χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυό το πρόσωπο», λέει ο
λαός μας. Έτσι, στο δρόμο που άνοιξε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον «στρατηγικό διάλογο» με τις ΗΠΑ και προετοίμασε τη Συμφωνία,
ήρθε η ΝΔ και κατοχύρωσε όλα όσα συμφωνήθηκαν στον
πρώτο γύρο εξελίσσοντάς τα ακόμα περισσότερο.
Αυτή η Συμφωνία κάθε άλλο παρά “αμυντική” είναι. Αποτυπώνει το ρόλο που αναλαμβάνει να παίξει η Ελλάδα στις
κλιμακούμενες ενδοϊμπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις και στα

βρώμικα σχέδια των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, καθιστώντας το λαό
μαγνήτη μεγάλων κινδύνων. Πρόσφατες είναι οι δηλώσεις
Ρώσων και Ιρανών αξιωματούχων ότι σε περίπτωση πολεμικής αναμέτρησης οι Νατοϊκές στρατιωτικές εγκαταστάσεις θα
αποτελέσουν τους πρώτους στόχους που θα πληγούν.
Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός. Γίνονται πόλεμοι για τον
έλεγχο των ενεργειακών πηγών και αγωγών. Η Αμερικανική
επίθεση στο Ιράκ, η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Σουλεϊμανί και η ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή διαμορφώνουν όρους για γενικευμένες πολεμικές συγκρούσεις και ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στις
ΗΠΑ δικαιολόγησε την καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων του Ιράκ και τη δολοφονία του Ιρανού αξιωματούχου,
δίνοντάς τα όλα στους Αμερικανονατοϊκούς.

Η εμπλοκή της χώρας και του λαού μας
στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
δεν περιορίζονται στη συμφωνία για τις Βάσεις

Η Κυβέρνηση συνεισφέρει με στρατιωτικές δυνάμεις στη νέα
ιμπεριαλιστική αποστολή με επικεφαλής τη Γαλλία στα στενά
του Ορμούζ, μια ανάσα από το Ιράν για περιπολίες στον Περσικό Κόλπο. Επίσης, ελληνική φρεγάτα έχει σταλεί σε υποστήριξη του γαλλικού αεροπλανοφόρου ”Charles de Gaulle”,
που θα βρίσκεται σε αποστολή τους επόμενους μήνες στην
Ανατολική Μεσόγειο, το Σουέζ και την Ερυθρά Θάλασσα. Επιπλέον, ένοπλες δυνάμεις υποσχέθηκε να στείλει η κυβέρνηση
στη Λιβυή για να επιτηρήσουν την «εκεχειρία» που στήνουν
οι Ευρωατλαντικοί, για να μοιράσουν τη λεία της χώρας, ενώ
πρώτα τη διέλυσαν το 2011 με την ιμπεριαλιστική τους επέμβαση που είχε ορμητήριο τη βάση της Σούδας. Μέχρι και στη
Σαουδική Αραβία θα στείλει πυραύλους (Patriot)
η Ελλάδα μαζί με το ανάλογο στρατιωτικό προΝατοϊκό γεύμα... τρόμου
σωπικό ως «προσφορά» στην Αμερικανονατοϊκή
περικύκλωση του Ιράν.
Έτσι, αυτά που είπε ο υπουργός Αμυνας Παναγιωτόπουλος ότι «πολεμήσαμε στο πλάϊ των ΗΠΑ,
οι άνδρες μας μάτωσαν δίπλα στους Αμερικανούς
στρατιώτες στους πολέμους στους οποίους συμμετείχαμε και αυτό θα γίνει επίσης και στο μέλλον» καταλαβαίνουμε πως γίνονται πράξη. Όπως
επίσης καταλαβαίνουμε, γιατί ο Πομπέο στέλνει
επιστολές με τα συγχαρίκια για την ελληνική κυβέρνηση.
Αυτές οι εξελίξεις όπως και η κλιμάκωση της
τουρκικής επιθετικότητας, της τουρκολιβικής
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χρήματα για μισθούς και συντάξεις, την Υγεία, την Παιδεία
και δίνουν 4,3 δις το χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ. Με την
αναβαθμισμένη μάλιστα Νατοϊκή συμφωνία για τις Βάσεις
προβλέπεται ακόμα και απαλλαγή για τα τέλη που πρέπει να
καταβάλουν για προσγειώσεις, ελλιμενισμούς, ακόμα και για
εργασίες επέκτασης και συντήρησης των Νατοϊκών υποδομών. Ο ελληνικός λαός θα τα πληρώνει και αυτά από την τσέπη του.

Γιατί όμως οι κυβερνήσεις εμπλέκουν την Ελλάδα
ολοένα και πιο βαθιά στα ΝΑΤΟικά σχέδια;
Γιατί δίνουν γη και ύδωρ στους φονιάδες των λαών;
συμφωνίας για την οριοθέτηση της ΑΟΖ διαγράφοντας από
το χάρτη την Κρήτη, τη Ρόδο, το Καστελόριζο, την Κάρπαθο
επιβεβαιώνουν ότι το ΝΑΤΟ, όχι μόνο δεν είναι παράγοντας
ειρήνης και ασφάλειας, αλλά είναι παράγοντας τροφοδότησης
της τουρκικής προκλητικότητας, αφού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του, το Αιγαίο αποτελεί ενιαίο αμυντικό χώρο για την
Ελλάδα και την Τουρκία.
Ο αποχρωματισμός του Αιγαίου και η πλήρης νατοποίησή
του είναι που νομιμοποιούν τις τουρκικές διεκδικήσεις επιβάλλοντας ένα καθεστώς συγκυριαρχίας.
Η Τουρκία είναι ΝΑΤΟική δύναμη και οι επιχειρηματικοί
της όμιλοι σε ανταγωνισμό με τους ελληνικούς διεκδικούν τα
συμφέροντά τους, κλιμακώνοντας την επιθετικότητά τους.
Ως ΝΑΤΟϊκή δύναμη και στρατηγικός εταίρος της ΕΕ με την
οποία έχει οικονομικές - στρατιωτικές σχέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ προκαλεί στην περιοχή, αξιοποιώντας και την
άθλια συμφωνία με την ΕΕ για το προσφυγικό. Ακριβώς με
αυτές τις πλάτες υποστηρίζει το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας,
οργώνει με γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ και υπόγραψε τη
συμφωνία με τον δοτό πρόεδρο Σάρατζ, που είναι προϊόν του
ΝΑΤΟϊκού πολέμου που διέλυσε τη Λιβύη.
Στην πραγματικότητα ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ παροτρύνουν την
κυβέρνηση να τα βρει με τον Ερντογάν για τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο και την Αν.Μεσόγειο, να γίνει «μοιρασιά» που
καταπατά κυριαρχικά δικαιώματα και θα οδηγήσει σε όξυνση
των αντιπαραθέσεων. Σ’ αυτό το πλαίσιο επαναφέρει η κυβέρνηση και τα κόμματα που στηρίζουν ΝΑΤΟ και ΕΕ τη θέση για
προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης.
Σήμερα το δίλημμα «στρατιωτική σύγκρουση ή συνεκμετάλλευση» είναι πλαστό. Γιατί η μία μπορεί να οδηγήσει στην
άλλη. Τη συνεκμετάλλευση δεν θα την κάνουν οι λαοί για το
δικό τους όφελος, αλλά οι πολυεθνικές εταιρείες, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι «καρχαρίες» που ξεζουμίζουν τους λαούς και το περιβάλλον. Αυτή η «συνεκμετάλλευση» πάντα θα
αφήνει και μια «αγέλη» εταιρειών ανικανοποίητη, που με την
πρώτη ευκαιρία θα οδηγήσει τα πράγματα σε νέο μακελειό.
Κάτι τέτοιο έγινε ακριβώς και στη Λιβύη. Γι’ αυτό και δεν θα
διαλέξουμε ανάμεσα στην ιμπεριαλιστική συνεκμετάλλευση
και τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.
Η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, ληστεύουν τους εργαζόμενους, υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν

Για να εξασφαλίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι συμμετοχή στα
σχέδια εκμετάλλευσης των πηγών και των δρόμων της ενέργειας παρέχουν απλόχερη υποστήριξη στα σχέδια των ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ και ΕΕ στην περιοχή. Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, που στηρίζουν τα συμφέροντά τους, έχουν μετατρέψει
την Ελλάδα σε απέραντη αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση. Γι’ αυτό
δίνουν δισεκατομμύρια σε στρατιωτικές δαπάνες από τα ματωμένα πλεονάσματα. Γι’ αυτό αναβαθμίζουν τις στρατιωτικές
και οικονομικές σχέσεις με το Ισραήλ, αυτό το δολοφονικό
κράτος που συνεχίζει δεκαετίες την κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών με τις πλάτες ΗΠΑ/ΕΕ.
Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ δεν αναγνωρίζουν
το κράτος της Παλαιστίνης, όπως έχει αποφασίσει το ελληνικό κοινοβούλιο από το 2015, ρίχνοντας νερό στο μύλο της
ισραηλινής επιθετικότητας. Η στάση τους παίρνει ακόμα πιο
επικίνδυνες διαστάσεις μετά την ανακοίνωση του σχεδίου των
ΗΠΑ, που νομιμοποιεί την κατοχή, κατακερματίζει την Παλαιστινιακή γη, παραχωρεί την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του
Ισραήλ, αφήνοντας τα περίχωρα για πρωτεύουσα των Παλαιστινίων. Πρόκειται για ένα σχέδιο που διαμορφώνει το έδαφος
και για άλλες ανάλογες «διευθετήσεις» στην περιοχή, που θα
περιέχουν το σπέρμα μελλοντικών εντάσεων και πολέμων.

Οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου δεν έχουμε κανένα

συμφέρον από τους πολέμους που σχεδιάζουν τα μονοπώλια
και υλοποιούν οι κυβερνήσεις που τα εξυπηρετούν, μέσω της
συμμετοχής τους στους ματωμένους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ.

Γι’ αυτό δεν θα αποδεχθούμε να συμμετέχει η Ελλάδα σε
πόλεμο κατά άλλων λαών, ούτε θα αφήσουμε τα παιδιά μας να
τα στείλουν εκτός συνόρων να πολεμάνε για ξένα συμφέροντα
όπως συμβαίνει ήδη σήμερα.
Δεν θα συμβιβαστούμε με την εμπλοκή της χώρας και του
λαού μας στα πολεμικά σχέδια ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ.

Γι’ αυτό και η ΟΓΕ θα συνεχίσει τον ανειρήνευτο αγώνα
της, για να ζήσουμε σ’ εναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση, πολέμους και προσφυγιά.
Μαιρήνη Στεφανίδη
Α΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
5
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Ο αγώνας ενάντια στον πόλεμο και τις
ιμπεριαλιστικές ενώσεις έχει αξία για τη
ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας

H

ΟΓΕ από την ίδρυσή της στρέφει τα βέλη της ενάντια σε
όλους αυτούς που ευθύνονται για τη γυναικεία ανισοτιμία. Έχει κηρύξει τον πόλεμο σε όλους αυτούς που σπέρνουν την εκμετάλλευση και την καταπίεση, τον πόλεμο και την
προσφυγιά. Όμως ξέρουμε ότι οι ίδιοι που κλέβουν τον ιδρώτα των εργαζομένων και ιδιαίτερα των γυναικών σε συνθήκες
ειρήνης είναι αυτοί που στέλνουν και τα παιδιά μας στον πόλεμο για να σκοτωθούν για τα συμφέροντά τους.
Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος αποτελεί τη διέξοδο, όταν το σύστημα της εκμετάλλευσης και του κέρδους δεν μπορεί να λύσει με τους εμπορικούς πολέμους και τα αντιλαϊκά μέτρα τα
τεράστια αδιέξοδά του.
Στην περιοχή μας, της Νοτιοανατολικής Μεσογείου δυναμώνει η αντιπαράθεση ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ με τη Ρωσία, αλλά
6

και την Κίνα. Αυτή η ευρύτερη περιοχή διαθέτει σημαντικές
πλουτοπαραγωγικές πηγές, αλλά είναι και κόμβος για τη μεταφορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων από την Κεντρική
Ασία, την Κασπία, τη Μέση Ανατολή προς τη Δύση, όσο και
προς τις ανερχόμενες δυνάμεις της Ασίας. Φτάνει να αναλογιστούμε τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων που έχουν
μαζέψει στη γειτονιά μας μερικούς από τους πιο ισχυρούς
επιχειρηματικούς κολοσσούς όπως: τις αμερικάνικες NOBLE
και «ExxonMobil», την κοινοπραξία αραβικών συμφερόντων
«Qatar Petroleum», την ιταλική «EΝΙ», τη γαλλική TOTAL,
τη ρωσική “Gazprom”, την ισραηλινή «Delek», την τουρκική
“ΤΡΑΟ”. Φτάνει να σκεφτούμε τη συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας - Ισραήλ - Κύπρου, με την εποπτεία των
ΗΠΑ, για τον αγωγό «East Med», που εμπλέκουν την Ελλάδα
στον «ενεργειακό πόλεμο» των ΗΠΑ με τη Ρωσία και τη Γερμανία που διεξάγεται στο έδαφος της Ευρώπης.

Αντιιμπεριαλιστική Δράση
Όλα τα κόμματα και οι κυβερνήσεις
που στηρίζουν το ΝΑΤΟ και την ΕΕ,
τον ευρωατλαντικό δρόμο, που καλλιεργούν αυταπάτες στο λαό ότι δεν
κινδυνεύει από τον ιμπεριαλιστικό
πόλεμο, τον καλούν να κάνει υπομονή. Απευθύνονται ιδιαίτερα στις
γυναίκες που είναι πιο φοβισμένες
και τις καλούν να υπομείνουν το κόψιμο στους μισθούς, να υπομείνουν
το τσεκούρωμα στις συντάξεις, να
σφίξουν τα δόντια όταν πηγαίνουν στο
νοσοκομείο και δεν υπάρχουν γιατροί ή μηχανήματα, να κάνουν κουράγιο όταν πρέπει να βάλουν βαθιά
το χέρι στην τσέπη για να καλύψουν
τις ανάγκες των παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία. Και
την ίδια ώρα τα ματωμένα πλεονάσματα να πηγαίνουν στην ΝΑΤΟϊκή
ιμπεριαλιστική μηχανή. Να δίνει η
κυβέρνηση 500 εκατ. δολλάρια για
τον εκσυγχρονισμό 5 πολεμικών αεροπλάνων από τις ΗΠΑ,
που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, κατά δήλωση του
υπουργού Άμυνας, για να ασκούν επιχειρησιακό έλεγχο του
Αιγαίου και της ΝΑ Μεσογείου. Κι αυτές δεν είναι οι μόνες
ΝΑΤΟϊκές δαπάνες. Και η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως κι οι
προηγούμενες, δαπανά τεράστια ποσά, που χρυσοπληρώνει
ο ελληνικός λαός, για την αγορά ΝΑΤΟϊκού πολεμικού υλικού. Αυτό αποδεικνύει και η ιστορία για την αναβάθμιση των
F-16, τα οποία αφορούν στις επιθετικές ενέργειες του ΝΑΤΟ,
στις οποίες εμπλέκεται άμεσα η Ελλάδα και για τις οποίες ο
λαός που ήδη ματώνει από την κρίση, θα πληρώσει 2,4 δισ.
δολάρια. Στην πραγματικότητα όχι μόνο δεν ωφελείται ο λαός

μας από το ΝΑΤΟ αλλά το πληρώνει αδρά με 4 δις ευρώ κάθε
χρόνο.
Η εμπλοκή της χώρας μας και του λαού μας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ δεν περιορίζεται στη συμφωνία για
την επέκταση των βάσεων, που επικυρώθηκε πρόσφατα από
τη Βουλή, και εξασφαλίζει τη χρησιμοποίηση της ελληνικής
γης, του νερού και του αέρα για να εξαπολυθούν ιμπεριαλιστικές επιθέσεις από τις ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές δυνάμεις με το
βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν. Επίσης, η
Ελλάδα συμμετέχει σε 15 ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό. Με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων παίρνει μέρος στη
«Μόνιμη Διαρθρωμένη Συνεργασία» (PESCO) της ΕΕ, παίζει το
δικό της ρόλο στη δημιουργία του
Ευρωστρατού. Τώρα ετοιμάζει
να στείλει στρατιωτικές δυνάμεις
στη Λιβύη, τον Περσικό Κόλπο
και τη Σαουδική Αραβία.
Οι κυβερνήσεις που υλοποιούν
αυτά τα σχέδια -προηγουμένως
του ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα της ΝΔ- επιδιώκουν να κερδίσουν τη συναίνεση του λαού και κάνουν ό,τι
περναέι από το χέρι τους προκειμένου να χειραγωγήσουν τις λαϊκές συνειδήσεις, αναμασώντας
το μεγαλύτερο παραμύθι: Μας
λένε ότι η εμπλοκή στα ευρωατλαντικά σχέδια θα μας σώσει.
Στην πραγματικότητα το ΝΑΤΟ όχι
μόνο δεν φέρνει την ειρήνη, αλλά
αντίθετα μετατρέπει το λαό μας σε
7
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στόχο, πάνω στην κλιμάκωση των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τις πηγές και τους διαύλους της Ενέργειας. Το
επιβεβαιώνει ήδη η προειδοποίηση της Ρωσίας και του Ιράν
πως θα χτυπήσουν με πυραύλους αμερικανικές βάσεις, αν
τεθεί ζήτημα ασφάλειας των χωρών τους. Το επιβεβαιώνει το
γεγονός ότι η Σούδα χρησιμοποιήθηκε στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους στο Ιράκ, τη Συρία και τη Λιβύη.

Ο αγώνας μας δεν είναι μάταιος,
έχει σημασία για τη ζωή μας
και το μέλλον των παιδιών μας
Απευθυνόμαστε στις γυναίκες, ιδιαίτερα στις μανάδες που
αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους μπροστά σε όλες
αυτές τις εξελίξεις και τα ενδεχόμενα. Παλεύουμε για να μην
αφήσουμε να χυθεί το αίμα μας και το αίμα των παιδιών μας
για τα συμφέροντα τους ενός ή του άλλου τμήματος των βιομηχάνων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών κ.λπ., που τα υπηρετούν το ένα ή το άλλο κράτος ή ομάδα κρατών ή διεθνών
οργανισμών. Απαιτούμε να γυρίσουν πίσω τα παιδιά μας από
τις στρατιωτικές αποστολές όπου γης, κανένας Έλληνας φαντάρος στη Λιβύη. Η υπεράσπιση της πατρίδας για την ΟΓΕ
δεν είναι μόνο η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Συνδέεται άρρηκτα με την πάλη για τον απεγκλωβισμό από τις
ιμπεριαλιστικές ενώσεις και τα ιμπεριαλιστικά σχέδια.
Δεν θα αποδεχθούμε να συμμετέχει η Ελλάδα σε πόλεμο κατά
άλλων λαών, ούτε θα αφήσουμε τα παιδιά μας να τα στείλουν
εκτός συνόρων να πολεμάνε για ξένα συμφέροντα, όπως
συμβαίνει ήδη σήμερα.
Οι κίνδυνοι που γεννιούνται για το λαό μας και για τις οικογένειές μας από τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, αλλά και την ελληνοτουρκική ένταση, δεν απομακρύνονται όταν κυριαρχεί η
άγνοια και η παθητικότητα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο δεν υπάρχει μικρότερο κακό για το λαό που δεν έχει να κερδίσει τίποτα
ούτε από τις επενδύσεις, ούτε από τα μερίδια των ομίλων που
σουλατσάρουν στη Μεσόγειο.
Έχει σημασία η ανυποχώρητη στάση μας, παρά τις δυσκολίες, παρά την κυριαρχία της αντίληψης ότι δεν μπορούμε να
κάνουμε τίποτα, γιατί ο αντίπαλος είναι πανίσχυρος. Δεν μπορούμε βέβαια να παραβλέψουμε ότι όντως οι συσχετισμοί σήμερα είναι πολύ αρνητικοί σε βάρος των λαϊκών δυνάμεων.
Όμως, η συναίσθηση των δυσκολιών που προκύπτουν από
τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, κάθε άλλο παρά σε παραίτηση πρέπει να οδηγεί. Αλλωστε, η υποταγή σε αυτήν την
πραγματικότητα, στους δολοφονικούς σχεδιασμούς, η μοιρολατρία απέναντι στις εξελίξεις είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος
για να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Και, όσο αλήθεια είναι
ότι η αντιιμπεριαλιστική πάλη δυσκολεύει λόγω αυτών των
συσχετισμών, άλλο τόσο αλήθεια είναι ότι αυτοί αλλάζουν, δεν
είναι στατικοί. Αλλάζουν μέσα στη μάχη, στη σύγκρουση με τα
ιμπεριαλιστικά σχέδια και τις ενώσεις. Και μπορεί η υπερο8

χή των ισχυρών να φαντάζει συντριπτική, ωστόσο οι ίδιες οι
δυσκολίες διαχείρισης των ανταγωνισμών τους, το κουβάρι
που όλο και περισσότερο μπερδεύεται στη Μεσόγειο και τη
Μ. Ανατολή, φανερώνουν και τις αδυναμίες τους. Είναι δε ενδεικτικές οι φυγόκεντρες δυνάμεις που δεν μπορούν πια να
κρυφτούν στο εσωτερικό των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών,
όπως στο ΝΑΤΟ, με τη Γαλλία να δηλώνει ότι είναι «εγκεφαλικά νεκρό» ή στην ΕΕ με το Brexit.
Άλλωστε, η ανησυχία των επιτελείων των κυβερνήσεων και
της ΕΕ επιβεβαιώνεται και από τα μέτρα καταστολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ευρωστρατός οργανώνεται με σκοπό την
“αντιμετώπιση λαϊκών εξεγέρσεων”. Καθόλου τυχαία δεν είναι η συζήτηση για την «πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης»,
το ξαναγράψιμο της Ιστορίας. Ολα αυτά υποδηλώνουν ότι ο
πραγματικός μας αντίπαλος αντιλαμβάνεται περισσότερο τη
σημασία της λαϊκής δύναμης και κάνει ό,τι περνάει από το χέρι
του για να σπείρει την ηττοπάθεια και τη μοιρολατρία.

Όσο αλήθεια είναι ότι οι συσχετισμοί
είναι αρνητικοί, άλλο τόσο αλήθεια
είναι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος
παρά να μπουν μαχητικά στο προσκήνιο
οι γυναίκες - εργαζόμενες, άνεργες,
συνταξιούχοι, φοιτήτριες- μαζί με τις άλλες
λαϊκές δυνάμεις. Αυτό έχει αποδειχθεί
πολλές φορές και από την ιστορία. Γι’
αυτό, ενισχύοντας τα σωματεία και τη
συλλογική δράση μέσα από τους συλλόγους
γυναικών, μπορούμε να αλλάξουμε και
να αντιστρέψουμε τους σημερινούς
συσχετισμούς.
Σήμερα δεν έχουμε άλλο δρόμο παρά να
δυναμώσουμε την πάλη μας, να κηρύξουμε
το δικό μας πόλεμο ενάντια σ’ αυτούς
που σπέρνουν την εκμετάλλευση και
την καταπίεση, τους πολέμους και την
προσφυγιά. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος για
να ζήσουν τα παιδιά μας τη ζωή που τους
αξίζει.

Χριστίνα Σκαλούμπακα
Πρόεδρος της ΟΓΕ
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Αλληλεγγύη το όπλο των λαών
M

προστά στη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στα νησιά και την ηπειρωτική
Ελλάδα, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ οργανώνουν την αλληλεγγύη τους στους χιλιοβασανισμένους αυτούς
ανθρώπους που η μεγάλη τους πλειοψηφία είναι γυναίκες
και παιδιά, περίπου το 70%.
Η φυσική και ψυχική υγεία των προσφύγων στα νησιά,
επιδεινώνεται λόγω των συνθηκών διαβίωσης, της έλλειψης
μέτρων υγιεινής στα κολαστήρια της Μόριας και των άλλων
hotspot στα νησιά. Ειδικά οι γυναίκες πρόσφυγες και τα παιδιά
βρίσκονται εκτεθειμένοι σε κάθε είδους κίνδυνο και στα διάφορα κυκλώματα. Αντίστοιχες απαράδεκτες συνθήκες βέβαια
αντιμετωπίζουν και οι πρόσφυγες που έχουν μεταφερθεί σε
δομές και καταυλισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα. Υπάρχουν
τεράστιες ελλείψεις στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Όπλο μας για την ανάπτυξη μιας πολύμορφης, αγωνιστικής δράσης είναι οι θέσεις μας για τις εξελίξεις στην περιοχή μας, για τους πραγματικούς υπαίτιους που σπέρνουν
τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την προσφυγιά. Μέσα από
τη δράση μας αναδεικνύουμε την ευθύνη των ελληνικών
κυβερνήσεων για τις καραβανιές των απελπισμένων που
φτάνουν στην Ελλάδα.
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 συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, όπως και του Κανονισμού του Δουβλίνου.
Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας κρατάει εγκλωβισμένους τους
πρόσφυγες στα νησιά, ενώ το Δουβλίνο τους απαγορεύει
να μεταβούν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους.
Η κυβέρνηση από τη μία ετοιμάζει μεγάλα στρατόπεδα συγκέντρωσης – φυλακές στα νησιά για χιλιάδες ανθρώπους,
στα οποία θα στοιβάζουν ακόμα και τα ασυνόδευτα παιδιά και
από την άλλη πλωτά φράγματα κατά μήκος των θαλάσσιων
δρόμων που χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες και μετανάστες
για να φτάσουν στα νησιά. Αυτό μάλιστα το τελευταίο μέτρο
είναι εγκληματικό, αφού μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρούς κινδύνους και για τους πρόσφυγες, αλλά και για τους
Έλληνες ψαράδες και ναυτικούς.

Οργανώνουμε την αλληλεγγύη μας παίρνοντας υπόψη τα
ιδιαίτερα προβλήματα των προσφύγων, των παιδιών τους
στην υγεία και στην εκπαίδευση.
Η κυβέρνηση κατάργησε από το καλοκαίρι τη χορήγηση
ΑΜΚΑ στους αιτούντες άσυλο, αλλά και στους οικονομικούς
μετανάστες χωρίς άδεια διαμονής, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Από τους 60.000 πρόσφυγες που δεν έχουν ΑΜΚΑ το 1/3 είναι παιδιά, τα οποία
δεν έχουν τη δυνατότητα να εμβολιαστούν, ακολουθώντας
το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Με τον τελευταίο νόμο
προβλέπει γι’ αυτούς την Κάρτα Υγειονομικής Περίθαλψης
Αλλοδαπού (ΚΥΠΑ), που η χορήγησή της, 3 μήνες μετά το
νόμο, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει.
Στην εκπαίδευση δεν έχουν λειτουργήσει κανονικά οι απογευματινές τάξεις, αλλά και οι τάξεις υποδοχής των πρωινών
σχολείων λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών, αλλά και λόγω μη
διευθέτησης της μεταφοράς των παιδιών στα σχολεία. Αντί
να εφοδιαστούν τα παιδιά με τα κατάλληλα βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα, αλλά και να δημιουργηθούν αξιοπρεπείς
τουλάχιστον συνθήκες διαβίωσης των παιδιών και των οικογενειών τους που θα τους επιτρέψουν να παρακολουθήσουν
το σχολείο, αυτό που προβλέπει ο νέος νόμος είναι επιβολή
κυρώσεων στους γονείς σε περίπτωση που δεν συμμετέχουν
τα παιδιά στην Εκπαίδευση. Εντείνει τις δυσκολίες εγγραφής
των παιδιών με την κατηγοριοποίηση σε «νόμιμους» και «παράνομους».
Και στην εκπαίδευση, αλλά και σε κάθε πτυχή της ζωής
των ξεριζωμένων αυτών ανθρώπων γίνεται συστηματική
προσπάθεια να τους διακρίνουν σε πρόσφυγες και σε μετανάστες, αφήνοντας έρμαιους τους περισσότερους από αυτούς
που δε θα δικαιούνται άσυλο.

Η ΟΓΕ όμως δεν κάνει διάκριση μεταξύ
προσφύγων και μεταναστών γιατί τους
πρόσφυγες τους διώχνει από τα σπίτια
τους ο πόλεμος, ενώ τους μετανάστες τους
κυνηγάει η “ειρήνη με το πιστόλι στον
κρόταφο”.
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8η ΜΑΡΤΗ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Άρρηκτα δεμένη με τους αγώνες των
εργατριών και το εργατικό κίνημα, η 8η
Μάρτη έχει αγωνιστικό περιεχόμενο. Είναι
μέρα όχι μόνο μνήμης και τιμής, αλλά και
υπόσχεσης ότι η σκυτάλη που παραλάβαμε
θα παραδοθεί με ασφάλεια στις επόμενες
αγωνίστριες, ώσπου να φτάσει νικηφόρα
στο τέλος του δρόμου…
19ος αιώνας
Η ανάπτυξη του καπιταλισμού έβγαλε μαζικά τις γυναίκες στην
παραγωγή, δημιουργώντας ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις και
για ανάπτυξη της πάλης τους. Η ατμοκίνητη βιομηχανία επιφύλαξε στους εργάτες απάνθρωπες συνθήκες εργασίας, ειδικά για τις γυναίκες και τα παιδιά. Σε Ευρώπη και Αμερική,
οι εργάτριες δούλευαν μαζί με ανήλικα παιδιά σε εργοστάσια
και ορυχεία, από τα χαράματα μέχρι το βράδυ, αρκετές φορές
χωρίς καμία ώρα ξεκούρασης. Τα αιτήματα των γυναικείων
εργατικών αγώνων περιλάμβαναν ανθρώπινες συνθήκες
δουλειάς, καλύτερες αμοιβές, μείωση των ωρών εργασίας.
Η πρώτη καταγεγραμμένη απεργία εργαζόμενων γυναικών
έγινε στην Αγγλική πόλη Ουόρτσεστερ (1804) από τις εργάτριες
που κατασκεύαζαν γάντια. Ακολούθησαν οι Γαλλίδες καπελούδες (1831).
Στις ΗΠΑ, η πρώτη απεργία εργατριών καταγράφεται το
1820 στις βιοτεχνίες ενδυμάτων της Νέας Αγγλίας. Το 1828,
η απεργία των υφαντριών στο Ντόβερ είχε επιτυχία 100%. Το
1834 και το 1836 ακολούθησαν δύο ακόμη μεγάλες απεργίες
από τις βαμβακεργάτριες της βιομηχανίας Lowell (Μασαχουσέτη). Ειδικά το 1836, η απεργία κατατρόμαξε τις αρχές (που
νόμιζαν ότι επρόκειτο για λαϊκή επανάσταση!).
Το 1844, σε αυτή τη βαμβακοβιομηχανία ιδρύθηκε το πρώτο γυναικείο εργατικό σωματείο. Η έντονη δραστηριότητά του
έφερε τις πρώτες μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας
στην κλωστοϋφαντουργία. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο δημιουργήθηκαν σωματεία στους κλάδους των καπνεργατριών,
των ραφτρών, των τυπογράφων, των μοδιστρών και των εργαζόμενων σε πλυντήρια.
8 Μαρτίου 1857 (Ν. Υόρκη). Οι εργαζόμενες στις βιοτεχνίες
ενδυμάτων κατεβαίνουν σε πικετοφορίες και δέχονται επίθεση από την αστυνομία. Απαιτούν καλύτερες συνθήκες εργασίας, ωράριο 10 ωρών, ισότητα στα μεροκάματα ανδρών και
γυναικών.

20ος αιώνας
Το 1900 συγκροτήθηκαν μερικά από τα πιο σημαντικά σωματεία στην ιστορία των ΗΠΑ από τις εργαζόμενες στις βιομηχανίες ενδυμάτων. Πώς δούλευαν οι γυναίκες στα κέντρα
του εμπορίου ενδυμάτων σε πόλεις όπως η Ν. Υόρκη; Οι συνθήκες ήταν άθλιες. Υπήρχαν συχνά πυρκαγιές, το φως ήταν
ανεπαρκές, ο ήχος των μηχανημάτων εκκωφαντικός και το
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περιβάλλον μολυσμένο. Οι γυναίκες δέχονταν πρόστιμα αν γελούσαν ή τραγουδούσαν, ή αν μιλούσαν για τους λεκέδες από
τα λάδια των μηχανών πάνω στα υφάσματα, για τις ραφές που
ήταν πολύ στενές ή πολύ χαλαρές. Οι υπερωρίες ήταν συχνές,
αλλά η πληρωμή γι’ αυτές όχι.
Τον Φλεβάρη του 1910 έγινε μια μεγάλη και μακροχρόνια
απεργιακή κινητοποίηση, με πάνω από 20.000 εργάτριες. Για
13 βδομάδες, μέσα στο καταχείμωνο, γυναίκες μεταξύ 16 και
25 ετών συμμετείχαν καθημερινά σε πικετοφορίες, οργανωμένες από τις ίδιες. Καθημερινές ήταν και οι επιθέσεις των
αστυνομικών, που τις ξυλοκοπούσαν και τις φόρτωναν σε
κλούβες. Ωστόσο, η απεργία δεν διαλύθηκε, παρά μόνο όταν
έγιναν συμβιβασμοί στις περισσότερες επιχειρήσεις. Ο ενθουσιασμός και το πείσμα των γυναικών υπήρξαν πρωτοφανείς.
1910, Δεύτερη Διεθνής Συνδιάσκεψη Σοσιαλιστριών γυναικών (Κοπεγχάγη). Η επαναστάτρια και αγωνίστρια του παγκόσμιου εργατικού κινήματος Κλάρα Τσέτκιν προτείνει να καθιερωθεί η 8η Μάρτη ως Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Να
αφιερωθεί στις εργαζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου και
στον αγώνα τους για τα σύγχρονα δικαιώματά τους στη ζωή
και την εργασία, για ισοτιμία και κοινωνική απελευθέρωση...

Σήμερα...
Σήμερα, συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα για τη γυναικεία
χειραφέτηση και ισοτιμία, με την παρακαταθήκη που μας άφησαν οι αγωνίστριες των εργατικών, λαϊκών αγώνων στην Ελλάδα και παγκόσμια.
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) αποτελεί το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα που αναδεικνύει τις ρίζες της σύγχρονης γυναικείας ανισοτιμίας στην εκμεταλλευτική κοινωνία.
Αναπτύσσει αγώνες με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες της
γυναίκας, της εργαζόμενης, της άνεργης, της νέας μητέρας.
Οι γυναίκες των συλλόγων και ομάδων της ΟΓΕ, με τη δράση τους, επιδιώκουν να συμβάλλουν ώστε η γυναίκα, η εργαζόμενη στην πόλη και την ύπαιθρο, η άνεργη, η φοιτήτρια να
συνειδητοποιήσει την ανάγκη της οργάνωσης και του αγώνα.
Να συμμετέχει στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Είναι το δικό μας στοίχημα, για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των καιρών, δυναμώνοντας τον αγώνα
για μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.

Αποκαλυπτικά

Φεμινιστική Απεργία 2020 στην Ελλάδα:
Ατζέντα κομμένη και ραμμένη στις αντιλαϊκές κατευθύνσεις
ΕΕ, κυβερνήσεων, επιχειρηματικών κολοσσών

O

ι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών της
ΟΓΕ βρίσκονται στην τελική ευθεία για
την προετοιμασία και την επιτυχία της
αγωνιστικής κινητοποίησης στις 8 Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Εργαζόμενης
Γυναίκας. Συντονίζουν τα βήματά τους με
δεκάδες εργατικά σωματεία, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, αναπτύσσοντας
κοινή δράση για τα σύγχρονα δικαιώματα
των γυναικών στην εργασία, ως καθολικό
κοινωνικό δικαίωμα, για την κοινωνική
ευθύνη προστασίας της μητρότητας και
στήριξης της οικογένειας, για την ισότιμη
συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική
ζωή και δράση. Μέσα από αυτή την πολύμορφη αγωνιστική δραστηριότητα γίνεται
προσπάθεια να ενισχυθεί το μέτωπο απέναντι στη μερική απασχόληση, την πλήρη
Οταν η ζυγαριά γέρνει...!
ευελιξία στα ωράρια εργασίας, στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, να κατανοηθούν
τους από την Περιφερειακή και Τοπική Διοίκηση.
οι συνέπειες στην κοινωνική ζωή της γυναίκας, να συνδυαΘα συναντηθούν και θα συνδιοργανώσουν την κινητοποίηστούν με τη διεκδίκηση σταθερής εργασίας με μικρότερο ημεση
της “φεμινιστικής απεργίας στις 8 Μάρτη 2020“, με τη “Συρήσιο χρόνο εργασίας, αλλά με καλύτερους μισθούς.
νέλευση 8ης Μάρτη”, στην οποία συμμετέχει το ΜΩΒ, καθώς
και με την “Κίνηση για την απεργιακή 8η Μάρτη”, στην οποία
Την ίδια περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη ένας ολόκληρος σχεσυμμετέχουν διάφοροι συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες,
διασμός μέσω ενός πολυπλόκαμου δικτύου, που επιδιώκει να
όπως και η Ομάδα Γυναικών ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Ομάδα Φύλου και
εγκλωβίσει την αγανάκτηση των εργαζόμενων και άνεργων
Σεξουαλικότητας LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.ά. Όπως άλλωστε είγυναικών, των συνταξιούχων και των φοιτητριών σε ανώδυχαν συνεργαστεί και πέρσι...
να κανάλια... για την εκμεταλλευτική κοινωνία. Πρόκειται για
“Η ευρύτητα του ελληνικού δικτύου δείχνει τι συμμαχίες
τη συντονισμένη προσπάθεια οργάνωσης “φεμινιστικής απερχρειάζονται
σήμερα”, ανέφερε χαρακτηριστικά αντιπρόσωγίας” στις 8 Μάρτη 2020, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
πος
του
“Ελληνικού
Δικτύου για τη φεμινιστική απεργία στις
Σε αυτή την κατεύθυνση πρωτοστατεί το “Ελληνικό Δίκτυο
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Μάρτη”.
Ενώ
και
άλλες
αντιπρόσωποι οργανώσεων τόνισαν
για τη φεμινιστική απεργία της 8ης Μάρτη”. Πρόκειται για τη
ότι
ο
συντονισμός
σε
μια
κατεύθυνση “ενωτική” και “συνθε“φεμινιστική ομπρέλα” στην οποία συμμετέχουν μέχρι στιγτική”
μπορεί
να
συμβάλει
ώστε να “εδραιωθεί η φεμινιστική
μής: Γραμματεία Ισότητας ΟΤΟΕ, Δίκτυο για την αντιμετώπιση
απεργία
της
8ης
Μάρτη”
και
να αντιμετωπιστεί η “πολυδιάσπατης βίας κατά των γυναικών, Ελληνική Αντιπροσωπεία του
ση
του
φεμινιστικού
κινήματος”.
Ενώ οι εκπρόσωποι της “ΚίΕυρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, Ένωση Γυναικών Ελλάδας
νησης
για
την
απεργιακή
8η
Μάρτη”
έσπευσαν να ξεκαθαρί(ΕΓΕ), Ένωση Ελληνίδων Νομικών, Ένωση Σοροπτιμιστριών
σουν
το
ρόλο
τους
ως
κίνημα
που
“διακρίνεται
για την ενότητα
Ελλάδος, Επιτροπή «Αιγαίο 50:50 Ισόρροπη Συμμετοχή» του
και όχι για τους αποκλεισμούς”.
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την
Ποιο είναι, όμως, το πλαίσιο, η “φεμινιστική ομπρέλα” κάτω
Ειρήνη (ΚΕΔΕ), Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών, Πολιτικός
από
την οποία συστεγάζονται όλες αυτές οι οργανώσεις και τα
Σύνδεσμος Γυναικών (ΠΣΓ), ΧΕΝ Ελλάδος, Nimertis Action
πολιτικά
κόμματα, ανεξάρτητα από τις μεταξύ τους επιμέρους
Art. Από τα πολιτικά κόμματα συμμετέχουν: Δίκτυο Γυναικών
διαφοροποιήσεις;
Την απάντηση μπορούμε να τη βρούμε όχι
Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών (ΚΙΔΗΣΟ), Δίκτυο Ισότητόσο
στα
“επίσημα”
καλέσματα και ανακοινώσεις τους, αλλά
τας, Κίνημα Αλλαγής, Οικολόγοι Πράσινοι, Τμήμα Φεμινιστικής
σε
αυτά
που
κρύβονται
“πίσω από τις λέξεις”.
Πολιτικής/Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αρκετές εκπρόσωποί
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Ποια είναι τα συνθήματα της φεμινιστικής απεργίας της 8ης Μάρτη;
Το “Ελληνικό Δίκτυο” στη διακήρυξή του έχει ως κεντρικό
σύνθημα “Οι γυναίκες μαζί για Κοινωνική και Κλιματική Δικαιοσύνη και ισότητα, παλεύοντας μέσα από την απεργία της
8ης Μάρτη”. Πρόκειται για σύνθημα με... πολλές τρικλοποδιές
για τον αγώνα των γυναικών, εργατοϋπαλλήλων και ανέργων,
των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτισσών, των συνταξιούχων και φοιτητριών, των μεταναστριών - προσφύγων, για μια
ζωή με δικαιώματα.

Μύθος 1ος: “Οι γυναίκες μαζί...”

- Ελλάδας στη Βουλή, βάζοντας την υπογραφή της στην παραπέρα εμπλοκή της χώρας μας στους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς
σχεδιασμούς, που σπέρνουν τον πόλεμο και την προσφυγιά;
Τι σχέση έχει η εκμεταλλευόμενη και καταπιεζόμενη γυναίκα με τη γυναίκα- εκπρόσωπο των εκμεταλλευτών του μόχθου μας;
Όχι μόνο δε βγάζουν άχνα για αυτές τις ουσιαστικές διακρίσεις, αλλά κάποιες φτάνουν στο σημείο να κουνάνε το δάχτυλο,
ξεκαθαρίζοντας ότι “η διαμάχη μέσα στο φύλο δεν μας τιμά”...

Μύθος 2 : “Για κοινωνική και κλιματική δικαιοσύνη”
Με το σύνθημα “οι γυναίκες μαζί” προτάσσουν την ενότητα
των γυναικών με αποκλειστικό κριτήριο το φύλο, όπως άλΣτη διακήρυξη του Ελληνικού Δικτύου για τη “φεμινιστική
απεργία” παρουσιάζεται ο στόχος της “κοινωνικής και κλιμαλωστε κυριαρχεί παγκόσμια στις φεμινιστικές κινητοποιήσεις.
Στην Ισπανία, που αποτέλεσε την “κοιτίδα” της αναθέρμανσης
τικής δικαιοσύνης” ως απάντηση σε πλευρές της ανισότιμης
του φεμινισμού, προβάλλεται ότι “Τα ζητήματα της καταγωγής,
θέσης της γυναίκας, όπως τα υψηλά ποσοστά της γυναικείας
της τάξης, της διαφορετικής κουλτούρας... αποτελούν σημεία
ανεργίας, οι χαμηλότερες αμοιβές, το βάρος της φροντίδας
ενότητας και όχι διαφοράς.”
της οικογένειας που ροκανίζει τον
Τι σχέση έχουν οι εργαζόμενες και
ελεύθερο χρόνο των γυναικών. Ποια
Ιδιαίτερη αναφορά στο φεμινιστικό κάλεσμα
οι άνεργες κάθε ηλικίας, οι συνταξιείναι η αιτία για τις διακρίσεις σε βάγίνεται στη συμμετοχή των γυναικών στα “Κέούχοι που τσακίζονται τα δικαιώματά
ρος
των γυναικών; Σύμφωνα με τη
ντρα Λήψης Αποφάσεων”, δηλαδή στα Διοικητους στην εργασία, στην προστασία
διακήρυξή
τους η αιτία βρίσκεται
τικά Συμβούλια των μετοχικών επιχειρήσεων,
της μητρότητας και στην Κοινωνική
στην
πολιτική
του “νεοφιλελευθεριστις κυβερνητικές και βουλευτικές καρέκλες.
Ασφάλιση, με τις γυναίκες που είναι
σμού”,
που
στη
χώρα μας εκπροσωΟι “σύγχρονες φεμινίστριες” χαιρέτισαν την
μέτοχοι εταιριών, με τις γυναίκες
πείται
από
την
κυβέρνηση της ΝΔ.
εκλογή γυναίκας ως Πρόεδρο της Δημοκραπου είναι σύζυγοι ή κόρες των μεΟφείλεται
ακόμα
“στο ανδρικό φύλο
τίας, γιατί “όταν ανεβαίνει μια γυναίκα, ανεπου
κυριαρχεί
στην
εξουσία”.
γαλομετόχων;
βαίνουν όλες οι γυναίκες”. Πίσω από αυτό το
Στο
ίδιο
μήκος
κύματος
κινείται
Τι σχέση έχει η γυναίκα πρόσφυ“πέπλο” κρύβεται ότι ο Πρόεδρος της Δημοκαι
το
κάλεσμα
της
“Κίνησης
για την
γας, που έφυγε από την κόλαση του
κρατίας, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, βάζει
απεργιακή
8η
Μάρτη”.
Κατακεραυιμπεριαλιστικού πολέμου για να βρεφαρδιά - πλατιά την υπογραφή σε αντιλαϊκές
θεί στα κολαστήρια των hotspot, των
νώνει την κυβέρνηση της ΝΔ, ως
αποφάσεις και νόμους που προσθέτουν νέα
κλειστών και ανοιχτών φυλακών,
“κυβέρνηση σεξιστική και ρατσιστιβάρη στους εργαζόμενους και το λαό, άνδρες
και η βουλευτής που ψήφισε την επική, κυβέρνηση των ιδιωτικοποιήσεκαι γυναίκες.
κίνδυνη αμυντική συμφωνία ΗΠΑ
ων, ως κυβέρνηση που χτυπάει το
ος

Ο φεμινισμός στην υπηρεσία της βιομηχανίας της μόδας.
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κράτος πρόνοιας.” Οι αντιπρόσωποι της “Κίνησης” δεν χάνουν
ευκαιρία να τονίσουν ότι η φετινή απεργιακή 8η Μάρτη δεν
είναι σαν την περσινή... γιατί “τα δικαιώματα των γυναικών δέχονται την ιδεολογική επίθεση της κυβέρνησης της ΝΔ”.
Όσους χαρακτηρισμούς και αν αξιοποίησαν, ... “ξέχασαν”
να αναφερθούν στο βασικό χαρακτηριστικό της κυβέρνησης
της ΝΔ: Ως κυβέρνηση παίρνει συγχαρητήρια από το Σύνδεσμο Ελλήνων Βιομηχάνων, από τον ΣΕΤΕ, τους εφοπλιστές,
τους επιχειρηματικούς κολοσσούς στην Ενέργεια, την Υγεία,
τις ασφαλιστικές εταιρίες κ.α, αλλά και από τις ΗΠΑ, ΝΑΤΟ,
ΕΕ. Ως κυβέρνηση βρίσκεται σε “δημιουργικό” κοινωνικό
διάλογο με τον εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισμό,
προετοιμάζοντας νέα χτυπήματα στα δικαιώματα των εργαζομένων. Σε αυτά, βέβαια, διακρίθηκαν και οι προηγούμενες
κυβερνήσεις.
Σύμφωνα με τις φεμινίστριες των διαφόρων “αποχρώσεων”, ποια είναι η απάντηση στη νεοφιλελεύθερη πολιτική; Μια
άλλη κυβέρνηση, που άλλες αντιπρόσωποι ονομάζουν “προοδευτική”, άλλες ονομάζουν “σοσιαλδημοκρατική”, με .. μπόλικη βέβαια γυναικεία συμμετοχή σε κυβερνητικές θέσεις.
Όμως, τα “έργα και οι ημέρες” διαχρονικά των κυβερνήσεων στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, αποκαλύπτουν ότι ΕΝΙΑΙΑ υπερασπίζονται και υλοποιούν αντιλαϊκές
κατευθύνσεις για την ένταση της εκμετάλλευσης και καταπίεσης των μισθωτών γυναικών, ως μέσο για τη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών κολοσσών. Όποια
“απόχρωση” και αν δίνεται σε αυτές τις κυβερνήσεις, όσες
γυναίκες και αν είχε η σύνθεση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Επειδή οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου δεν είναι “λωτοφάγοι”, ας θυμηθούμε ορισμένα γεγονότα από την πρόσφατη πείρα που έχουμε συγκεντρώσει. Χαρακτηριστικά, στην
Ελλάδα, τόσο η δήθεν “προοδευτική” σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η συντηρητική, νεοφιλελεύθερη
κυβέρνηση της ΝΔ, διατήρησαν το αντεργατικό οπλοστάσιο
που γενικεύει τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και στερεί από
τις γυναίκες μια σειρά άδειες, επιδόματα (π.χ. αναπληρώτριες
εκπαιδευτικοί, μισθωτές επιστήμονες με “μπλοκάκι”, εργολαβικές). Διατήρησαν το άρθρο του νόμου του 1951, που εξαιρεί
από την άδεια και το επίδομα μητρότητας όσες γυναίκες έχουν
κάτω από 200 ένσημα την τελευταία διετία. Συνεχίστηκαν οι
απολύσεις εγκύων από την καπιταλιστική εργοδοσία. Συνεχίστηκε η υποχρηματοδότηση στις κρατικές δομές Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας και η παραπέρα εμπορευματοποίησή τους.
Την ίδια στιγμή, διαχρονικά οι κυβερνήσεις δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ για Νατοϊκές δαπάνες.
Πικρή πείρα έχουν οι γυναίκες εργατοϋπάλληλοι που δουλεύουν χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και μισθούς
πείνας, με τη σφραγίδα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων
διαχρονικά. Αλλά και οι γυναίκες συνταξιούχοι, συνολικά οι
ασφαλισμένοι, προετοιμάζονται από όλες τις κυβερνήσεις για
να αποδεχτούν και άλλα χτυπήματα στον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης έχει απομείνει. Η μια κυβέρνηση “κόβει”, η επόμενη “ράβει“. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο
νόμος “Βρούτση - Αχτσιόγλου” για τον κατώτατο μισθό και ο
νόμος “Κατρούγκαλου - Βρούτση”.

Με τη διακήρυξη και τα συνθήματά τους, οι “σύγχρονες”
φεμινίστριες βγάζουν λάδι τη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα επιτελεία της ΕΕ και
των κυβερνήσεων διαχρονικά, που εκπροσωπούνται τόσο
από άνδρες, όσο από γυναίκες. Κρύβουν ότι σε μια εκμεταλλευτική κοινωνία, η “κοινωνική και κλιματική δικαιοσύνη”
δεν μπορεί να υπάρξει, όσα παραδείγματα σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων από άλλες χώρες και αν επικαλεστούν οι
“σύγχρονες” φεμινίστριες. Όσες γυναίκες και αν αναδειχθούν
Πρωθυπουργοί, Πρόεδροι Δημοκρατίας, Υπουργοί, όσες και
αν αναδειχθούν στο δικαστικό σώμα, η αλήθεια είναι ότι η
εξουσία, το κράτος και οι θεσμοί του -όπως η δικαιοσύνη- θα
συνεχίζουν να υπερασπίζονται αποκλειστικά τα συμφέροντα,
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών κολοσσών, τις
ιμπεριαλιστικές συμμαχίες ΝΑΤΟ- ΕΕ και άλλες.
Όσο η οικονομία, τα πάντα λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος
των επιχειρηματικών κολοσσών, όσο η μόρφωση, η εργασία,
η μητρότητα, οι ανάγκες μας θεωρούνται ατομική υπόθεση, η
πλειοψηφία των γυναικών θα είμαστε διπλά καταπιεσμένες...
όποιος - όποια και αν βρίσκεται στο κυβερνητικό τιμόνι.

Μύθος 3ος: “Για ισότητα“
Τόσο το “Ελληνικό Δίκτυο για τη φεμινιστική απεργία” όσο και
η “Κίνηση για την απεργιακή 8η Μάρτη”, υπερασπίζονται ενιαία
την “ισότητα των φύλων”. Κρύβουν, όμως, ότι στο όνομα της
“ισότητας” καταργήθηκαν ευνοϊκές ρυθμίσεις για την προστασία της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού, όπως ήταν
η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας στη βιοτεχνία, η πενταετής διαφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών-

Ο φεμινισμός είναι μόδα.
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Αποκαλυπτικά
ανδρών. Η ισότητα των φύλων στους μισθούς, στα εργασιακά,
ασφαλιστικά δικαιώματα δε σημαίνει και βελτίωση του εργασιακού εισοδήματος, των δικαιωμάτων για άνδρες και γυναίκες,
αλλά εξίσωση προς τα κάτω. Όσο και αν στρουθοκαμηλίζουν
οι φεμινίστριες, στο όνομα της “ισότητας” και για τα δύο φύλα
στην εργασία, διαχρονικά οι κυβερνήσεις, η ΕΕ, οι επιχειρηματικοί όμιλοι επιδιώκουν να γενικευτούν στο σύνολο του εργατικού δυναμικού τα ωράρια και οι συμβάσεις λάστιχο. Στόχο
έχουν την εντατικοποίηση της δουλειάς. Τα αποτελέσματα της
“ισότητας” στις ελαστικές σχέσεις εργασίας παρουσιάζονται ενδεικτικά στα παρακάτω στοιχεία: Το 2014, οι γυναίκες αποτελούσαν το 71,7% των εργαζομένων με μερική απασχόληση και
οι άνδρες το 29,3%. Ενώ, το 2019 οι γυναίκες αποτελούσαν 56%
των μερικά απασχολούμενων και οι άνδρες το 44%.
Στην πραγματικότητα, πρόκειται για μια “κάλπικη” ισότητα,
ένα αντιλαϊκό συστατικό της πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων, που κατακερματίζουν την κοινωνική ζωή της γυναίκας, φέρνοντας σε αντιπαράθεση το δικαίωμά της στην εργασία με την κοινωνική ανάγκη προστασίας της μητρότητας, της
οικογένειας.

Μύθος 4ος:
“Παλεύοντας μέσα από την απεργία της 8ης Μάρτη“
Η φετινή 8η Μάρτη πέφτει Κυριακή και οι διοργανώτριες της
φεμινιστικής κινητοποίησης προσανατολίζονται σε προκήρυξη
κάποιας στάσης εργασίας στις 6 Μάρτη, με βάση την πρόταση
που έχουν καταθέσει σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. Πέρα
από τα εμπόδια που θέτει... το ημερολόγιο, είναι αμφίβολο
πώς θα αξιοποιηθεί η μορφή της απεργίας.
Όπως δείχνουν τα πράγματα θα ακουστεί και φέτος το σύνθημα “Απεργία στο σπίτι, Απεργία στη δουλειά”, καλώντας τις
γυναίκες να απέχουν από κάθε δραστηριότητα, όχι μόνο την
εργασιακή. Ισχυρίζονται ότι έτσι θα βγει από την αφάνεια η
“απλήρωτη δουλειά” των γυναικών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ, του σπιτιού.
Τι προτείνουν για να απαλλαγεί η γυναίκα από τη σχεδόν
αποκλειστική ευθύνη για τη στήριξη της οικογένειας;
Είτε υιοθετούν συνταγές made in ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΕ για επιδότηση άνεργων γυναικών με ένα ευτελές ποσό
για να αναλαμβάνουν την ευθύνη της φροντίδας των παιδιών,
των ηλικιωμένων, καλύπτοντας έτσι τα κενά της κρατικής ευθύνης. Πρόκειται για κατευθύνσεις που ήδη υλοποιούνται σε
άλλα κράτη, όπως στη Γερμανία. Το γερμανικό κράτος αναλαμβάνει να “εκπαιδεύσει” άνεργες μητέρες, ώστε να αναλάβουν στο σπίτι τους το ρόλο της βρεφονηπιοκόμου για το δικό
τους παιδί, αλλά και για άλλα παιδιά εργαζόμενων γυναικών,
ως parking παιδιών. Έτσι, το κράτος απαλλάσσεται από την
ευθύνη δημιουργίας και στελέχωσης δωρεάν, κρατικών υποδομών φροντίδας και αγωγής των παιδιών προσχολικής ηλικίας, που θεωρείται ότι έχουν μεγαλύτερο “κόστος”. Αυτό καθορίζει την ανάπτυξη υπηρεσιών φροντίδας της οικογένειας,
με προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις των εργαζόμενων μητέρων. Ώστε να είναι διαθέσιμες όποτε και για όσο διάστημα τις χρειάζεται ο εργοδότης.
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Είτε προτείνουν έναν καλύτερο καταμερισμό των οικογενειακών ευθυνών ανάμεσα στα δύο φύλα, προβάλλοντας ότι
λύνεται ριζικά με ατομικό τρόπο.
Οι “εναλλακτικές” λύσεις που προτείνουν αντιμετωπίζουν
τη φροντίδα της οικογένειας σαν μια ατομική ευθύνη, η οποία
το πολύ πολύ να μοιράζεται πιο ισότιμα ανάμεσα στις γυναίκες και τους άνδρες. Σε αυτό το πλαίσιο, καλούν τις γυναίκες
να αποδεχτούν ότι η κρατική προστασία περιορίζεται σε ορισμένα επιδόματα, που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, αποτελώντας ένα “ελάχιστο” δίκτυ για την εκτόνωση της λαϊκής
δυσαρέσκειας. Αντικειμενικά, αυτές οι διακηρύξεις οδηγούν
τις γυναίκες σε παραίτηση από την αγωνιστική διεκδίκηση για
κρατική χρηματοδότηση σε δημόσιες και δωρεάν κοινωνικές
υποδομές και υπηρεσίες για τη φροντίδα της οικογένειας,
ώστε να απαλλαγεί και η γυναίκα και ο άνδρας από τη σχεδόν
αποκλειστική οικογενειακή ευθύνη.

Απάντηση η κοινή δράση της ΟΓΕ
με εργατικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις

Το “μενού“ της φεμινιστικής απεργίας συμπληρώνεται με καταγγελίες στα “σεξιστικά, μισογυνικά” σωματεία, που ευθύνονται κυρίως για την απουσία γυναικών από το συνδικαλιστικό
κίνημα. Όχι μόνο δεν υπάρχει αναφορά στα πραγματικά εμπόδια που συναντά μια εργαζόμενη στη συμμετοχή της στη συνδικαλιστική δράση, από την έλλειψη ελεύθερου χρόνου και την
εργοδοτική τρομοκρατία. Αλλά απουσιάζει κάθε κριτική στον
προσανατολισμό του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού σε βάρος των σύγχρονων εργασιακών, ασφαλιστικών
δικαιωμάτων, ανδρών και γυναικών. Εμείς βέβαια δεν υποβαθμίζουμε το γεγονός ότι όντως υπάρχουν και ζητήματα αναχρονιστικής συμπεριφοράς, συνήθειας σε συνδικαλιστές για τη
συμμετοχή της γυναίκας στην κοινωνική δράση.
Απάντηση στις σημερινές αγωνίες και τη χαμηλή συμμετοχή
των γυναικών στο κίνημα μπορεί να δώσει η κοινή δράση της
ΟΓΕ με το εργατικό, συνδικαλιστικό κίνημα, με ταξικό προσανατολισμό, για να δυναμώσει η πάλη και η διεκδίκηση για τις
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, που δεν περιορίζονται στο μισθό, στις συνθήκες εργασίας, αλλά αφορούν κάθε πλευρά της
ζωής της εργατικής, λαϊκής οικογένειας.
Βήμα προόδου μπορεί να είναι μια ΜΑΖΙΚΗ, ΜΑΧΗΤΙΚΗ
αγωνιστική κινητοποίηση, που θα γίνει υπόθεση κάθε συλλόγου γυναικών της ΟΓΕ, κάθε σωματείου, Ομοσπονδίας, Εργατικού Κέντρου, που συσπειρώνεται στο ΠΑΜΕ, αλλά και των
αγωνιζόμενων ενώσεων αυτοαπασχολούμενων και αγροτικών συλλόγων, των φοιτητικών συλλόγων και επιτροπών
αγώνα του ΜΑΣ.
Έτσι θα κρατήσουμε άσβεστη τη φλόγα και το πραγματικό
νόημα των σκληρών απεργιακών αγώνων των εργατριών και
εργατών, που 110 χρόνια σημαδεύει την πάλη για ισότιμα δικαιώματα στην εργασία, στην οικογένεια, στην κοινωνική ζωή
και δράση.
ΒΙΒΗ ΔΑΓΚΑ
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Σχολιάζοντας την επικαιρότητα

Η δικαιοσύνη και οι σύγχρονες ελληνίδες
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου είναι η νέα Πρόεδρος της
Δημοκρατίας μετά την εκλογή της στην ονομαστική ψηΗφοφορία
που έγινε σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της

Η Αικ. Σακελλαροπούλου θα αναλάβει τα καθήκοντά της
στις 14 Μαρτίου του 2020, μετά τη λήξη της πενταετούς θητείας
του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.
Με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της από τον
πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη, υπήρξε βομβαρδισμός δημοσιευμάτων στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για την ελληνίδα
που καλείται να βγάλει την τήβεννο του δικαστή για να φορέσει
τον επίσημο μανδύα της πρώτης στην Ελλάδα Προέδρου της
Δημοκρατίας. Όπως η ίδια είπε, με τη συγκεκριμένη πρόταση
τιμάται «η δικαιοσύνη και η σύγχρονη ελληνίδα».

Η ομπρέλα που ομαδοποιεί τις σύγχρονες
«ελληνίδες» και συγκεντρώνει υπό την
«αιγίδα» της όλα τα θηλυκού γένους μέλη
της κοινωνίας, στην πραγματικότητα είναι
μια “τρύπια” ομπρέλα. Άραγε, μπορούν να
στέκονται κάτω από την ίδια ομπρέλα των
σύγχρονων «ελληνίδων»:

Εμπόριο, που “τρίβουν” τα χέρια τους από τις ανατροπές στις
εργασιακές σχέσεις;

Βουλής. Σε σύνολο 294 βουλευτών η υποψηφιότητα της Αικ.
Σακελλαροπούλου συγκέντρωσε 261 θετικές ψήφους από
τους βουλευτές της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ και εκλέχτηκε από την πρώτη ψηφοφορία όπου απαιτούνταν 200 θετικές ψήφοι. «Παρών» δήλωσαν 33 βουλευτές, ενώ έξι ήταν
απόντες. Το ΚΚΕ δήλωσε «παρών», όπως επίσης η Ελληνική
Λύση και το ΜΕΡΑ 25.

εργαζόμενες και οι άνεργες -νέες, ώριμες κι ηλικιωμέ•νες-Οιπου
καλούνται να «συμφιλιώνουν» καθημερινά τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, και τα μεγαλοστελέχη των εταιρειών, οι γυναίκες μέτοχοι, οι γυναίκες σύζυγοι
ή απόγονοι των μεγαλομετόχων;
Οι χλωμές αυτοαπασχολούμενες, που κυριολεκτικά μεγα•λώνουν
τα παιδιά τους μέσα στα λίγα τετραγωνικά ενός χρεωμένου μικρομάγαζου και οι πάμπλουτες κυρίες των «φιλανθρωπικών οργανώσεων»;
Οι γυναίκες εμποροϋπάλληλοι οι οποίες, με την 7ημερη
•λειτουργία
των καταστημάτων και την κατάργηση της Κυριακής Αργίας, καταδικάζονται σε μια ζωή λάστιχο, αλλά και οι
γυναίκες εκπρόσωποι των επιχειρηματικών κολοσσών στο

Ας μη μιλήσουμε για τη δικαιοσύνη…
Μιλούν γι’ αυτή τα αγροτοδικεία, τα μαθητοδικεία, οι αποφάσεις που κρίνουν
παράνομες τις απεργίες τη μία μετά την
άλλη, που δικαιώνουν τους φονιάδες
αντί για τους αγωνιστές.
Η νέα Πρόεδρος της Δημοκρατίας
επιδιώκει να μας πείσει ότι μπορεί να
πραγματοποιήσει αυτό που δεν γίνεται
με τίποτα: να κάνει το αρνί να νιώσει
ασφαλές πλάι στο λύκο!
Αγαπητή κυρία Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

νέες μητέρες που αγωνιούν αν θα εξασφαλίσουν μια
•θέσηΟι στον
παιδικό σταθμό της γειτονιάς τους και οι κυρίες της
«καλής (;) κοινωνίας» με τις νταντάδες και τις μαγείρισσες;

Οικονόμου, η γυναίκα εισαγγελέας που απέρ•ριψεΗ Αδαμαντία
την ιδέα της εγκληματικής οργάνωσης για τη Χρυσή

Αυγή, ζητώντας την απαλλαγή των ηγετικών στελεχών της
οργάνωσης, και η Μάγδα Φύσσα, η μητέρα ενός από τα πολλά
θύματα των φασιστών; Και, δίπλα σε αυτή τη μητέρα, χιλιάδες
άλλες μητέρες και γυναίκες που, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο,
βίωσαν τη θηριωδία της δράσης της ναζιστικής- εγκληματικής
οργάνωσης;
Η μητέρα που, καταλαβαίνοντας ότι χειροτερεύει η κατά•σταση
στην ευρύτερη γειτονιά μας, αγωνιά καθημερινά για το

μέλλον του παιδιού της το οποίο βρίσκεται στις Ένοπλες Δυνάμεις ή υπηρετεί τη θητεία του, και η βουλευτής που είναι
έτοιμη να ψηφίσει την επικίνδυνη αμυντική συμφωνία ΗΠΑΕλλάδας στη Βουλή, βάζοντας την υπογραφή της στην παραπέρα εμπλοκή της χώρας μας στους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς
σχεδιασμούς;

ως θεματοφύλακας της αντιλαϊκής πολιτικής εκείνων που σας πρότειναν και
τώρα καλείστε να τους δικαιώσετε, δεν
μπορείτε να έχετε καμία άλλη ιδιότητα,
εκτός από πολιτικό και ταξικό προσανατολισμό:
Η αυθαίρετη ομαδοποίησή σας μπάζει από παντού! Μόνο προστασία δεν
μπορεί να εξασφαλίσει στην πλειονότητα των γυναικών και των ανδρών που
εργάζονται, μορφώνονται, ζουν στην
Ελλάδα. Προστατεύει μόνο τα συμφέροντα και τα κέρδη των επιχειρηματικών

κολοσσών στην Ελλάδα, που θέλουν να
αναβαθμίσουν τη θέση τους στο διεθνή
ανταγωνισμό με τα μονοπώλια άλλων
κρατών.
Η πραγματική ομπρέλα προστασίας
είναι αυτή που συμφιλιώνει τις γυναίκες
και άνδρες εργαζόμενους, όποια κι αν
είναι η καταγωγή τους, όποια κι αν είναι
η γλώσσα ή το χρώμα τους, με βάση τον
κοινό αγώνα, τα κοινά συμφέροντα, τον
κοινό σκοπό. Η δική μας ομπρέλα είναι
τα κοινά μας όνειρα, η κοινή ζωή μας,
το κοινό μέλλον μας.
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Λάστιχο ωράριο
Λάστιχο ζωή
Για την προστασία της μητρότητας στις ελεγκτικές εταιρίες
κουβέντα γίνεται το τελευταίο διάστημα για το
δημογραφικό ζήτημα, με στελέχη της κυβέρνησης
Mκαι εγάλη
άλλους φορείς να εκφράζουν έντονη «ανησυχία»

και ταυτόχρονα να αποθεώνουν το νομοσχέδιο για το
επίδομα γέννησης. Αλήθεια, η μητρότητα προστατεύεται με ένα διχίλιαρο;
Μπορούμε να δούμε το ζήτημα αυτό αποσπασμένο
από τους όρους με τους οποίους ζει και εργάζεται ένα
νέο ζευγάρι;
Ας δούμε τι συμβαίνει στο κλάδο των ελεγκτικών
εταιριών, ένας κλάδος συνεχώς αναπτυσσόμενος με
χιλιάδες εργαζόμενους στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια νέα εργαζόμενη παίρνει πολύ δύσκολα
την απόφαση να γίνει μητέρα. Δουλεύοντας κυριολεκτικά από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε συνθήκες
έντονης πίεσης λόγω deadlines, κάποιες φορές εκτός
έδρας, με μισθούς 600-800 €, με τα επαγγελματικά μεταπτυχιακά και τις συνεχείς εξετάσεις που είναι υποχρεωμένες να ολοκληρώσουν, πέραν του ωραρίου, οι περισσότερες
γυναίκες δεν έχουν καν το χρόνο να σκεφτούν το ενδεχόμενο
δημιουργίας οικογένειας. Οι παραπάνω συνθήκες, σε συνδυασμό με τα ιδεολογήματα των εταιριών περί καριέρας και
εξέλιξης, οδηγούν τις γυναίκες, ακόμα και όταν το επιθυμούν,
να μεταθέσουν την απόφασή τους στο απώτερο μέλλον, σκεπτόμενες θετικά ακόμα και την περίπτωση “κρυοσυντήρησης
ωαρίων”…
Βεβαίως, σχεδόν όλες οι ελεγκτικές εταιρίες έχουν συγκεκριμένη «πολιτική» για τους νέους γονείς. Πολιτική που, αν και
λανσάρεται από τις ίδιες ως ενδιαφέρον για τη νέα μητέρα, το
περιεχόμενό της είναι πλήρως αντιδραστικό. Χαρακτηριστικά,
πριν το τοκετό η μέλλουσα μητέρα οφείλει να «συζητήσει» με
το προϊστάμενο... πως θα ολοκληρώσει όλες τις εκκρεμότητες. Αντίστοιχα, μετά τον τοκετό στο διάστημα της άδειας λοχείας, πρέπει να παρακολουθήσει τις εσωτερικές εκπαιδεύσεις
(μέσω e-learning) και να συνεχίζει να ενημερώνεται για τις
εξελίξεις στο επάγγελμα. Το ελεγκτικό προσωπικό ασφαλίζεται για τον κλάδο Υγείας στο επαγγελματικό Ταμείο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΕΛΥΚΟ). Επειδή οι εργαζόμενοι έχουν ασφάλιση ΙΚΑ - ΣΟΕΛ και όχι ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, δεν
δικαιούνται ούτε καν το 6μηνο του ΟΑΕΔ. Η άδεια δηλαδή που
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δικαιούνται είναι 56 μέρες πριν και 63 μετά τη γέννα, καθώς
και το μειωμένο ωράριο, όποτε συμφωνήσει ο εργοδότης να
κάνει χρήση.
Είναι κατανοητό ότι η στάση της εργοδοσίας διαμορφώνει
μια κατάσταση που δημιουργεί έντονη πίεση στη νέα εργαζόμενη μητέρα, η οποία νιώθει ότι δεν πρέπει να «αποκοπεί»
από την εργασία την περίοδο της λοχείας, τους πρώτους μήνες
φροντίδας του βρέφους.
Οι εργαζόμενες αναγκάζονται να κάνουν διάφορες “αλχημείες”, πολλές φορές σε βάρος της προστασίας των ίδιων και
των εμβρύων, ξεκινώντας από την απόκρυψη της εγκυμοσύνης για όσο χρονικό διάστημα είναι εφικτό. Το να δουλεύουν οι συναδέλφισσες μέχρι να γεννήσουν για να πάρουν την
άδεια μετά θυμίζει τις γιαγιάδες μας που γεννούσαν στα χωράφια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία της νέας μητέρας
και του βρέφους. Άλλες αναγκάζονται να διακόψουν την άδειά
τους και να γυρίζουν νωρίτερα στη δουλειά, είτε από το φόβο
της αλλαγής αρμοδιοτήτων είτε υπό την απειλή της απόλυσης,
ενώ η εργασία από το σπίτι είναι η συνηθέστερη πρακτική.
Και βεβαίως η προστασία της μητρότητας δεν μπορεί να
εξαντληθεί με μια άδεια, όση κι αν είναι αυτή, τη περίοδο πριν
και μετά τη γέννα. Η αναπαραγωγική υγεία της γυναίκας διαμορφώνεται σε ολόκληρη τη ζωή της και επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς, διατροφικούς παράγοντες, από τις συνθήκες
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εργασίας και πολλά άλλα. Αλλά και μετά τη γέννα, υπάρχουν
αυξημένες ανάγκες για τη φροντίδα, την προστασία, τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, την κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής
τους περίθαλψης και των εμβολιασμών, που αποτελούν κυρίως ατομική - οικογενειακή ευθύνη.
Άρα για ποια προστασία της μητρότητας, της οικογένειας
μιλάμε, όταν οι μισθοί είναι χαμηλοί, τα ωράρια εξαντλητικά,
οι κρατικές δομές υγείας, πρόνοιας υποβαθμίζονται και εμπορευματοποιούνται;
Το Σωματείο μας και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών,
εδώ και 3 περίπου χρόνια επεξεργαστήκαμε το επικαιροποιημένο σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Αναδείξαμε τα
συνολικά αιτήματα για την προστασία της μητρότητας και της
νέας οικογένειας. Με αιχμή το απαράδεκτο ζήτημα των αδειών, πήραμε πρωτοβουλίες για την ενημέρωση του κλάδου,
την κινητοποίηση των εργαζομένων με βάση τα αιτήματα για
την προστασία της μητρότητας, των εργαζόμενων γυναικών.
Απευθυνθήκαμε στη Διοίκηση του Ταμείου Υγείας, η οποία
αποτελείται από μετόχους των μεγάλων ελεγκτικών εταιριών.
Οι εκπρόσωποι του Ταμείου δεσμεύτηκαν ότι σε επόμενη συνεδρίασή τους θα απαντήσουν συγκεκριμένα με τις δικές τους
προτάσεις, «(…)με την προϋπόθεση να κοστολογηθούν οι αιτούμενες παροχές, για να δούμε αν είναι συμφέρουσες(…)».
Για τους εργοδότες και το κράτος αποτελούν κόστος οι βασικές ανάγκες της λαϊκής οικογένειας και τις βάζουν στο ζύγι με
το όφελος που μπορεί να έχουν για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών κολοσσών.
Αυτή άλλωστε είναι και η επιδίωξη συνολικά των εργοδοτών αλλά και των κυβερνήσεων, η οποία μετουσιώνεται στο
νέο ασφαλιστικό. Καταργείται οποιοσδήποτε Κοινωνικός Χαρακτήρας της Υγείας, της Πρόνοιας και συνολικά της Ασφάλισης. Οι εργαζόμενοι στις ελεγκτικές εταιρίες γνωρίζουμε πολύ
καλά τις επιπτώσεις της Ιδιωτικής Ασφάλισης, μιας και το
επαγγελματικό Ταμείο έχει σύμβαση με Ιδιωτική Ασφαλιστική,
που μέσα σε μια μέρα άλλαξε ποσοστά κάλυψης, αύξησε τις
εισφορές στα προστατευόμενα μέλη, κατάργησε οποιαδήποτε
κάλυψη της γέννας. Αυτά -και ακόμα χειρότερα- θα είναι τα
αποτελέσματα αυτής της αδίστακτης πολιτικής, που επιδιώκει
να κάνει εμπόρευμα τη μητρότητα και την Υγεία συνολικά.
Μέσα από το σωματείο μας, οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι αντιπαλεύουμε την αντιδραστική λογική και πολιτική πρακτική που αντιμετωπίζει τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες
ως ατομική υπόθεση. Γι’ αυτό και απαιτούμε από το κράτος
αύξηση του προϋπολογισμού για τις Παροχές Υγείας – Πρόνοιας, κλιμακώνουμε τη δράση μας ενάντια στον αντιασφαλιστικό νόμο και συνεχίζουμε τις πιέσεις στο Ταμείο Υγείας για
την ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Η δράση των μελών του
σωματείου μας στις ελεγκτικές εταιρίες όλα αυτά τα χρόνια για
όλα τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους έχει ασκήσει πίεση στους εργοδότες.
Το Σωματείο μας θα συνεχίσει τον αγώνα για την υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων σε κλαδικό και επιχειρησιακό
επίπεδο. Συμβάσεις που θα βελτιώνουν τις συνθήκες εργασίας, θα ανακτούν απώλειες και θα ανοίγουν το δρόμο για ουσιαστικές κατακτήσεις. Συμβάσεις που θα αποτελούν πραγμα-

τικό πλέγμα προστασίας των εργαζομένων σε όλες τις πτυχές
της ζωής τους.
Επειδή σήμερα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις, με την
εξέλιξη της επιστήμης για πραγματική και ολόπλευρη προστασία της μητρότητας. Ας σκεφτούμε μόνο τι ίσχυε ήδη από
το 1918, 100 χρόνια πριν, στο εργατικό κράτος της Ρωσίας. Η
εργατική νομοθεσία παρείχε άδειες με αποδοχές για την εγκυμοσύνη, τον τοκετό και το θηλασμό. Η υγεία της γυναίκας και
του παιδιού προστατευόταν από μεγάλο δίκτυο υπηρεσιών
γυναικολογικών και παιδιατρικών κλινικών και νοσοκομείων. Στις σοσιαλιστικές επιχειρήσεις εκτός από τα μέτρα υγείας
και ασφάλειας για το γυναικείο οργανισμό, υπήρχαν άδειες
μητρότητας, γονικές άδειες και χώροι για το μητρικό θηλασμό.
Η κοινωνικοποίηση ενός μέρους του νοικοκυριού και οι παιδικοί σταθμοί απελευθέρωναν χρόνο για το νέο ζευγάρι, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στην ευθύνη της οικογένειας για
τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών της.
Σήμερα, λοιπόν, είναι ανάγκη να φουντώσει η συζήτηση, η
συλλογική πάλη και διεκδίκηση μέσα στους χώρους δουλειάς,
να δυναμώσει η οργάνωση των εργαζόμενων γυναικών στο
σωματείο και στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, τους γυναικείους συλλόγους και ομάδες γυναικών της ΟΓΕ.

Διεκδικούμε:
4 Ά
 δεια τοκετού και λοχείας, δύο μήνες πριν και έξι μήνες
μετά τον τοκετό με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως εργασιακών σχέσεων.
4 Ά
 δεια μητρότητας για έναν χρόνο με πλήρη μισθό, ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δυνατότητα να
γίνει χρήση αυτής και από τον πατέρα σε περίπτωση που
δεν κάνει χρήση η μητέρα.
4 Διευκόλυνση της επιστροφής της μητέρας στην εργασία
με μειωμένο ωράριο κατά δύο ώρες για τα επόμενα δύο
χρόνια και κατά μία ώρα για άλλα δύο χρόνια.
4 Κάλυψη της δαπάνης των βρεφονηπιακών σταθμών.
4 Ά
 δειες στο ζευγάρι για ασθένειες και άλλες ανάγκες του
παιδιού. Μεγαλύτερη άδεια στις μονογονεϊκές οικογένειες
και σε γυναίκες με αναπηρία και με παιδιά ΑμΕΑ.
4 Η
 διαδικασία της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής να είναι Δημόσια και Δωρεάν. Να κατοχυρωθεί
άδεια με αποδοχές της γυναίκας που μπαίνει στη διαδικασία αυτή και η προστασία της στους χώρους εργασίας.
4 Ν
 α ενταχθούν όλα τα εμβόλια στο Κρατικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμού με μηδενική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους και τα προστατευόμενα μέλη.

Τσακίρη Αναστασία
Αντιπρόεδρος Ένωσης Λογιστών
Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής
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Ελαστικές
εργασιακές σχέσεις
στον χρηματοπιστωτικό
κλάδο

O

κλάδος του Χρηματοπιστωτικού, που ουσιαστικά αφορά
τον χώρο των τραπεζών αλλά και εταιρείες θυγατρικές
τραπεζών ή εταιρείες που δουλεύουν για τις τράπεζες,
αποτελεί έναν κλάδο με αυξημένα τα ποσοστά γυναικείας
απασχόλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν πολλές
μορφές απασχόλησης, με πρόσφατα στοιχεία 8 διαφορετικών
εργασιακών σχέσεων μέσα στην ίδια επιχείρηση, την τράπεζα,
αφού πέραν των συμβάσεων των τραπεζοϋπαλλήλων, υπάρχουν εργαζόμενοι «δανεισμένοι» από άλλες εταιρείες που
εργάζονται μέσα στις τράπεζες αλλά και εργαζόμενοι εργολαβικοί. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα θυγατρικής του
ομίλου Πειραιώς, της PDServices, όπου οι πλειοψηφία των
εργαζομένων είναι με συμβάσεις τρίτης εταιρείας, αυτής της
Mellontechnologies, εταιρείας επινοικίασης εργαζομένων.
Παράλληλα σε έναν τόσο κατακερματισμένο κλάδο - που
για πολλούς φαντάζει και ευνοημένος κλάδος - με τις πρόσφατες εξελίξεις να αποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο με
τις εθελούσιες, τις αποσχίσεις σε τμήματα κόκκινων δανείων, την εντατικοποίηση και το κλείσιμο καταστημάτων,
μεγάλο μέρος των εργαζομένων δεν καλύπτονται από την
Κλαδική Σύμβαση ή τις αντίστοιχες Επιχειρησιακές Συμβάσεις, με αποτέλεσμα ο κάθε εργαζόμενος να διαπραγμα-
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Οι αγώνες και
η υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης στην
FIRST DATA
τεύεται μόνος του με τον εργοδότη την τιμή του.
Μεταξύ αυτών και πολλές γυναίκες που είτε δουλεύουν στο
ίδιο γραφείο με το τραπεζοϋπάλληλο, είτε εργάζονται στο τμήμα της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, έχουν διαφορετικές σχέσεις εργασίας, αντιμετωπίζουν κινδύνους με την υγιεινή και
ασφάλεια της εργασίας, έχουν ωράρια λάστιχο με μειωμένες
παροχές και δικαιώματα, ακόμα και σε όσα προβλέπονται για
την προστασία της μητρότητας.
Το Κλαδικό Σωματείο Χρηματοπιστωτικού Νομού Αττικής,
έχει δημιουργηθεί για ακριβώς αυτούς τους λόγους, για να
ενώσει τους εργαζόμενους όλου του Κλάδου, για να δώσει
φωνή στους εργαζόμενους που οι ηγεσίες της ΟΤΟΕ (ΠΑΣΚΕ- ΔΑΚΕ- ΕΑΚ/ΣΥΡΙΖΑ) δεν αναγνωρίζουν καν ως εργαζόμενους του Κλάδου, για να παλέψει για τα δικαιώματα των
τραπεζοϋπαλλήλων που η ΟΤΟΕ και τα Επιχειρησιακά Σωματεία των τραπεζών κατακερματίζουν με βάση τις ορέξεις των
τραπεζιτών και του κεφαλαίου.
Η εμπειρία έχει δείξει ότι όπου παρεμβαίνουν οι ταξικές δυνάμεις και όπου οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά, υπάρχουν
κατακτήσεις, υπάρχουν αποτελέσματα προς όφελος των ερ-
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γαζομένων. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα επιχειρησιακών σωματείων, όπως αυτά της Mellon και της FirstData,
αλλά και Σωματειακών Επιτροπών του Κλαδικού Συνδικάτου
που μπαίνουν μπροστά και αγωνίζονται για κατακτήσεις, για
τα δικαιώματα των εργαζομένων, για την προστασία της μητρότητας και των όρων εργασίας των γυναικών, για την υπογραφή ΣΣΕ.
Η Σωματειακή Επιτροπή της PDS, για παράδειγμα, έχει κατακτήσει τη διευκόλυνση των εργαζομένων μητέρων αναφορικά με τις βραδινές βάρδιες, γεγονός που προβλέπεται και
μέσα από το σχέδιο ΣΣΕ που έχει κατατεθεί στην εργοδοσία.
Ένα ακόμη παράδειγμα πρόσφατων αγωνιστικών κινητοποιήσεων που είχε σαν αποτέλεσμα την υπογραφή ΣΣΕ με κατακτήσεις για τους εργαζόμενους για πρώτη φορά αποτελεί το
Σωματείο Εργαζομένων της FirstData.
Το Σωματείο Εργαζομένων της FirstData, έπειτα από δύο χρόνια περίπου διαπραγματεύσεων από τη σύστασή του, κατάφερε την υπογραφή ΣΣΕ που αφορά όλους τους εργαζόμενους,
καθώς και τις νέες προσλήψεις που θα γίνουν. Πρόκειται για
έναν αγώνα που αγκαλιάστηκε από το σύνολο των εργαζομένων, με συγκρούσεις με την εργοδοσία, που αρχικά κρατούσε αδιάλλακτη στάση, με πολύ επιτυχημένες απεργιακές
κινητοποιήσεις, αλλά και στάσεις εργασίας, με μαζικές Γενικές
Συνελεύσεις και με αταλάντευτη στάση από τους ίδιους τους
εργαζόμενους, που ουσιαστικά έκαναν δική τους υπόθεση την
υπογραφή της ΣΣΕ μέσα στον συγκεκριμένο χώρο για πρώτη
φορά.
Η προσπάθεια αυτή ήρθε σαν αποτέλεσμα της ίδιας της δράσης των μελών του Κλαδικού Σωματείου του Χρηματοπιστωτικού Νομού Αττικής μέσα από την Σωματειακή Επιτροπή που
είχε στηθεί πριν την ύπαρξη του Επιχειρησιακού Σωματείου,
που εξαρχής έβαζε την ανάγκη για υπογραφή μιας σύμβασης
που θα αφορά όλους τους εργαζόμενους. Ο συγκεκριμένος
χώρος εργασίας απασχολεί μεγάλο ποσοστό γυναικείου δυναμικού, νέων ηλικιακά αλλά και νέων μανάδων.

Η ΣΣΕ που υπογράφηκε αφορά όλους τους
εργαζόμενους και δεν αφορά μόνο μισθολογικές
κατακτήσεις -που αποτελούσε το βασικό αίτημα
των εργαζομένων-, αλλά και κοινωνικές παροχές.
Βάσει αυτού, τα νέα στοιχεία που βάζει η ΣΣΕ είναι:
4 Β
 ασικός μισθός στα 710 ευρώ μεικτά (από τα 650 ευρώ
που ισχύουν τώρα), με προσθήκη των τριετιών για όσους
τις έχουν κατοχυρωμένες έως το 2012.
4 Ε
 φάπαξ επίδομα για όσους εργαζόμενους παντρεύονται
300 ευρώ.
4 Εφάπαξ επίδομα για κάθε παιδί που γεννιέται 200 ευρώ.

4 1 0 ημέρες άδεια για τον πατέρα σε περίπτωση γέννησης
τέκνου.
4 Α
 ύξηση της άδειας λοχείας για τις νέες μητέρες κατά ένα
μήνα.
4 Μ
 ία εβδομάδα άδεια για τους γονείς σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου.
Το πιο σημαντικό στοιχείο της μάχης αυτής αποτέλεσε η ίδια
η συμμετοχή των εργαζομένων, συμμετοχή νέων γυναικών
που έδιναν την μάχη της περιφρούρησης των απεργιών από
τις πρώτες πρωινές ώρες, την ενεργή συμμετοχή των ίδιων
των συναδέλφων, αντρών και γυναικών, απέναντι στις πιέσεις, τους εκφοβισμούς και την τρομοκρατία της εργοδοσίας
μπροστά σε κάθε επιτυχημένη απεργιακή κινητοποίηση. Παρ’
ότι υπογράφηκε η ΣΣΕ, το Σωματείο μας θα συνεχίσει να δίνει
τη μάχη στο πλευρό των εργαζομένων όλου του Κλάδου με
στόχο την καλυτέρευση των όρων ζωής και εργασία, με στόχο
την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας!
Παράλληλα αναδεικνύεται η ανάγκη σε τέτοιους χώρους,
όπου τα ποσοστά της γυναικείας απασχόλησης είναι υψηλά,
για κοινή δράση τόσο του Κλαδικού Συνδικάτου όσο και των
Επιχειρησιακών Σωματείων με το γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα, με την ΟΓΕ ενισχύοντας το μέτωπο απέναντι στην μερική απασχόληση, την πλήρη ευελιξία στα ωράρια εργασίας
αλλά και την διεκδίκηση σταθερής εργασίας με μικρότερο
χρόνο εργασίας και με καλύτερους μισθούς. Το επόμενο διάστημα στον χώρο της First Data προγραμματίζεται συζήτηση
σε συνεργασία με την ΟΓΕ με θέμα «Ασφαλιστικό και μητρότητα», αλλά και εκδήλωση του Κλαδικού Σωματείου Χρηματοπιστωτικού Ν. Αττικής μπροστά στην 8η Μάρτη. Τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες χρειάζεται να πληθύνουν, να δυναμώσει η κοινή πάλη και δράση των γυναικών μέσα στο συνδικαλιστικό
εργατικό κίνημα μπροστά σε ένα κουβάρι εξελίξεων, που οι
κυβερνήσεις τόσο της ΝΔ όσο και του ΣΥΡΙΖΑ δρομολογούν
για τις ζωές των λαϊκών οικογενειών.

ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στην FirstData
Μέλος του σωματείου Χρηματοπιστωτικού Ν. Αττικής
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Οι εργασιακές σχέσεις και η ζωή - λάστιχο
για την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό
κατάσταση στα σχολεία μετά από 10 χρόνια αδιοριστίας
είναι εκρηκτική. Η ελαστική εργασία μέσα στα σχολεία
Ηγενικεύεται,
το ποσοστό των αναπληρωτών μεγαλώνει. Τα

στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Πάνω από 35.000 μόνιμοι
εκπαιδευτικοί, τα τελευταία χρόνια, έχουν βγει στη σύνταξη.
Φέτος προσλήφθηκαν 38.000 συνάδελφοι αναπληρωτές στη
Α/βάθμια και στη Β/βάθμια και περίπου 5.000 στην Ειδική
Αγωγή και παρόλα αυτά τα σχολεία λειτουργούν στοιχειωδώς.
Γενάρης μήνας και υπάρχουν πολλά κενά ακόμα σε όλη την
εκπαίδευση. Σήμερα, περίπου ο ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς είναι αναπληρωτής.
Είναι προφανές, λοιπόν, ότι εμείς οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναπληρώνουμε κάθε χρόνο μόνο τον εαυτό μας.
Είμαστε οι συμβασιούχοι της εκπαίδευσης, που όλα αυτά τα
χρόνια διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα για όλους.

Οι κυβερνήσεις αλλάζουνε, μα η αγάπη σε Ε.Ε. και ΟΟΣΑ μένει...
Πέρυσι τον Γενάρη κάναμε έναν πολυήμερο αγώνα ενάντια
στο νομοσχέδιο 4589/19 του Γαβρόγλου, του προσοντολογίου,
το νομοσχέδιο ουσιαστικά των απολύσεων και συγκρουστήκαμε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και
όλα τα κόμματα, που διαγκωνίζονταν στη Βουλή για το πόσα
και ποια κριτήρια απολύσεων θα ψηφίσουν εναντίον μας.
Νιώσαμε στο πετσί μας την άγρια καταστολή, γιατί τολμήσαμε να ζητήσουμε μόνιμους διορισμούς, για να έχουν όλα τα
παιδιά από την πρώτη μέρα τους εκπαιδευτικούς τους στο
σχολείο!
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Ο φετινός χειμώνας μας βρίσκει και πάλι στους δρόμους
του αγώνα γιατί οι κυβερνήσεις πέφτουνε αλλά η αγάπη και
η πίστη στην εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ και του
ΟΟΣΑ μένει! (βλέπε υποχρηματοδότηση / ιδιωτικοποίηση /
ευελιξία / αξιολόγηση / αυτονομία / κινητικότητα-περιφορά
/ ελαστικές μορφές εργασίας / δεξιότητες)
Η κυβέρνηση της ΝΔ:
Εφαρμόζει ακέραια το νόμο Γαβρόγλου για το προσοντολόγιο και προχωράει παραπέρα. Ενισχύει την ιδιωτική
εκπαίδευση, προχωρά στην αναγνώριση των πτυχίων των
ιδιωτικών κολλεγίων ως ισότιμων με τα πτυχία των Πανεπιστημίων.
Ορθώνουμε το ανάστημά μας κόντρα σε ένα νομοσχέδιο
που μας θέλει κανίβαλους, να τρωγόμαστε μεταξύ μας για μια
θέση στον ήλιο. Να πληρώνουμε αδρά για να μαζεύουμε προσόντα και χαρτιά μέχρι τα βαθιά μας γεράματα για να ανεβοκατεβαίνουμε στους πίνακες, πρακτικά να μπαινοβγαίνουμε
στην ανεργία - εργασία.
Θωρακίζει και επεκτείνει το νόμο Κατρούγκαλου για το
ασφαλιστικό. Ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη. Η
μισή δουλειά που ήδη βιώνουμε οι αναπληρωτές είναι μισή
ζωή. Είναι τα κουτσουρεμένα δικαιώματα και άδειες μητρότητας, αναρρωτικής, η λειψή υγειονομική περίθαλψη. Έχουμε
μείωση απολαβών για κάθε άδεια που παίρνουμε. Δεν μπορούμε ούτε να αρρωστήσουμε. Και όσον αφορά τη σύνταξη,
αλήθεια, ποιος αναπληρωτής εκπαιδευτικός με τα κουτσουρεμένα ένσημα των 5, 6 ή στην καλύτερη 9 μηνών του σχολικού έτους μπορεί να συμπληρώσει 40 χρόνια συνεχούς εργασίας; Κανείς!
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Αξίζει να αναφέρουμε έστω και συνοπτικά ποιο είναι το καθεστώς της ελαστικής εργασίας ως προς τα εργασιακά δικαιώματα. Οι αναπληρωτές δικαιούμαστε άδεια κανονική όλη κι
όλη 7 ημέρες. Η αναρρωτική άδεια είναι 15 ημέρες κι αυτές
με την προϋπόθεση ότι θα αρρωστήσουμε 10 ημέρες μετά την
πρόσληψη! Παράταση της αναρρωτικής άδειας ισοδυναμεί με
απόλυση. Και υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων μας με
σοβαρά προβλήματα υγείας που αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν για αυτό το λόγο από την εκπαίδευση. Οι άδειες μητρότητας είναι 2 μήνες πριν τον τοκετό και 3,5 μήνες μετά τον τοκετό.
(από 2 μήνες και κάτι που ήταν παλαιότερα θεσμοθετήθηκαν
επί ΣΥΡΙΖΑ οι 3,5 μήνες μετά και τις περσινές κινητοποιήσεις).
Προχωράει σε 3ετή τιμωρητικό αποκλεισμό νεοδιόριστων και αναπληρωτών που παραιτούνται. Δηλαδή τους
απολύει σε περίπτωση που δεν αντέξουν να φέρουν σε πέρας
την δική της βαρβαρότητα, αντί να πάρει μέτρα στήριξης (στέγαση, σίτιση, εξίσωση δικαιωμάτων κ.λπ.).
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Είναι πρόκληση χωρίς όρια
η απειλή του αποκλεισμού για όλους εμάς:
• που βιώνουμε όλη αυτή την εργασιακή ανασφάλεια,
• που είμαστε κάθε χρόνο με μια βαλίτσα στο χέρι και πολλές από μας μητέρες και με παιδιά στην αγκαλιά, άλλες με
τεράστια εμπόδια για να δημιουργήσουμε οικογένεια ή να
διατηρήσουμε μια συντροφική σχέση,
• που κοιμόμαστε σε σκηνές σε παραλίες τουριστικών νησιών
γιατί ξεκινάει ή τελειώνει η τουριστική περίοδος,
• που βγάζουμε γάλα με το θήλαστρο στα διαλείμματα για να
το δώσουμε στο μωρό μας αργότερα, την ώρα που ΕΕ-Κυβέρνηση-ΕΣΠΑ διαφημίζουν υποκριτικά ότι στηρίζουν το
μητρικό θηλασμό,
• που βρίσκουμε όλους τους πιθανούς τρόπους να μετακινηθούμε από σχολείο σε σχολείο,
• που βάζουμε στη ζυγαριά «το παιδί μου ή τη δουλειά μου»,
• που κοιτάζουμε συνεχώς τον χάρτη για να δούμε τα πιθανά
μέρη τοποθέτησης,
• που πρέπει να μετράμε τα μόρια σαν τις δραχμούλες της
αποταμίευσης που συντηρεί το όνειρο για μια μόνιμη θέση,
• που προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τα εμπόδια για να συνδικαλιστούμε, να διεκδικήσουμε δικαιώματα.
Έτσι ζούμε και εργαζόμαστε οι χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλαμβανόμαστε κάθε χρόνο.
Για τη γυναίκα αναπληρώτρια η κατάσταση είναι ιδιαίτερα
τραγική. Μην ξέροντας πού θα βρίσκεται τον επόμενο χρόνο,
με την ανασφάλεια μιας επαπειλούμενης κύησης, είτε αναβάλλει είτε απορρίπτει ακόμα και τη σκέψη να γίνει μητέρα. Κι
αυτό γιατί η συνολική αναρρωτική άδεια που δικαιούται περιλαμβανομένης και μιας επαπειλούμενης κύησης είναι όλες
κι όλες οι 15 ημέρες! Αν τις ξεπεράσει απειλείται με απόλυση
(που πλέον θα φέρει και τριετή αποκλεισμό). Πριν προλάβει
να αγκαλιάσει, να γνωρίσει το παιδί της είναι αναγκασμένη

στους 3μιση μήνες να επιστρέψει στην τάξη. Αλήθεια, πόσο
υποκριτική μέσα σε αυτές τις συνθήκες φαντάζει η πρόσφατη
καμπάνια για τις αμβλώσεις!

Τι στέκεται εμπόδιο στα δικαιώματά μας;
Οι κυβερνήσεις, που εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, είναι εφικτό να δίνουν 4,2 δις κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ, για
να μακελεύει τους λαούς, αλλά δεν είναι εφικτό να δώσουν
500 εκατομμύρια για να κάνουν 30.000 διορισμούς! Δεν είναι
εφικτό να μας δώσουν τα ίδια δικαιώματα με τους μόνιμους
συναδέλφους μας, όταν την ίδια ώρα χαρίζουν δις στη μεγαλοεργοδοσία από τα ματωμένα πλεονάσματα!
Για να μειώσουν το “κόστος” και να προσαρμόσουν το σχολείου στις ανάγκες της αγοράς, όπως ορίζει η ΕΕ, τσακίζουν τα
δικαιώματά μας, ενώ την ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι πρέπει να
βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Όμως η μόρφωση είναι δικαίωμα και όχι κόστος!

Έχουμε τη δύναμη να διεκδικήσουμε
μόνιμη και σταθερή εργασία
Δεν υπάρχει πιο φυσικό αίτημα όλου του κλάδου, όλου του
εργαζόμενου λαού για τη παιδεία από τη μονιμοποίηση, εδώ
και τώρα, όλων των συμβασιούχων που οι κυβερνήσεις
έχουν βαφτίσει «αναπληρωτές». Δεν υπάρχει πιο αυτονόητο
αίτημα από την πλήρη εξίσωση των δικαιωμάτων των αναπληρωτών με τους μόνιμους. Είναι δηλητηριώδης η διάκριση
μεταξύ εργαζομένων που κάνουν την ίδια δουλειά στον ίδιο
χώρο είτε στη βάση της σύμβασης, είτε στη βάση του φύλου.
Η δική μας απάντηση σε αυτή τη ζοφερή κατάσταση είναι
να τραβήξουμε όλες και όλοι μαζί τον ανηφορικό δρόμο της
αξιοπρέπειας μέσα από το συλλογικό αγώνα. Παίρνουμε την
κατάσταση στα χέρια μας. Συμμετέχουμε στην πρωτοβουλία
αναπληρωτών εκπαιδευτικών και στα σωματεία μας. Συμπορευόμαστε με την ΟΓΕ και στηρίζουμε τις συνεχείς και συνεπείς δράσεις της. Αξίζει να θυμηθούμε ανάμεσα σε άλλα και
την περσινή αγωνιστική καμπάνια της ΟΓΕ πλατιάς ενημέρωσης και δράσης ειδικά για την αναπληρώτρια εκπαιδευτικό.
Επιστρατεύουμε όλες μας τις δυνάμεις στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα που στοχεύει στην ενότητα όλων των εργαζομένων, στην ρήξη και την ανατροπή αυτής της πολιτικής. Γιατί
αυτό το κίνημα βάζει τις ανάγκες στο μπόι των ανθρώπων
της δουλειάς κι όχι μιας χούφτας παρασίτων που ξεζουμίζουν
εμάς και τα παιδιά μας. Γι αυτό και δυναμώνουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο
της κυβέρνησης της ΝΔ.
Αν οι μέχρι τώρα αγώνες μας κουρέλιασαν τις διακηρύξεις
για τους υποτιθέμενους διορισμούς, που είναι απολύσεις, το
συμπέρασμα είναι ότι η συλλογική πάλη έχει αποτελέσματα
και ότι δεν δοκιμάσαμε όλη μας τη δύναμη. Ότι έχουμε πολλές
εφεδρείες να βάλουμε στη μάχη, και οι αναπληρωτές και οι
αναπληρώτριες είμαστε μια από αυτές.

Παυλή Φωτεινή
Αναπληρώτρια Μουσικός
Εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας Αναπληρωτριών/τών Εκπαιδευτικών
21

Ελαστικές Εργασιακές Σχέσεις

Πλούσια πείρα από το μεγάλο αγώνα των εργαζομένων
στον όμιλο ΟΤΕ για ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
υτή την περίοδο διεξάγεται ένας μεγάλος αγώνας των
εργαζομένων στον όμιλο ΟΤΕ, διεκδικώντας ενιαία ΣυλΑλογική
Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), που θα καλύπτει όλους

τους εργαζομένους στον Όμιλο, ανεξάρτητα με τις εργασιακές σχέσεις. Απέναντι σ’ αυτόν τον αγώνα βρίσκεται η
εργοδοσία του Ομίλου, που κλιμακώνει τα νέα αντεργατικά σχέδιά της,. Ο Όμιλος του ΟΤΕ αξιοποιεί το αντεργατικό
οπλοστάσιο της κυβέρνησης της ΝΔ, που πήρε βέβαια τη
σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μπροστά και στο νέο
κύκλο επίθεσης στα εργατικά, συνδικαλιστικά και κοινωνικο-ασφαλιστικά δικαιώματα.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι εργαζόμενοι στον όμιλο
ΟΤΕ ξεκινήσαμε έναν πολυήμερο απεργιακό αγώνα, κάνοντας
πέρα τους διαχωρισμούς που έχει επιβάλει η εργοδοσία με
την υπογραφή ή την ανοχή της πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας
(ΟΜΕ ΟΤΕ) όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Μέσα στη “φωτιά” της πάλης αντιπαρατεθήκαμε με την
«αναποτελεσματικότητα των αγώνων», για να κατανοηθεί από
ένα μεγάλο κομμάτι εργαζομένων, κυρίως των νέων, η αναγκαιότητα για συλλογική δράση και διεκδίκηση με κριτήριο τις
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες στην εργασία και την Κοινωνική Ασφάλιση.
Με την καθημερινή δράση μέσα στους χώρους δουλειάς
αναδείξαμε την ανάγκη να ληφθούν μέτρα προστασίας της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, πήγαμε κόντρα
στην εντατικοποίηση μέσω των «αξιολογήσεων». Εξηγήσαμε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας στον κλάδο μας
μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή εργασία, σταθερό ωράριο για
όλες και όλους του εργαζόμενους του ομίλου. Όμως, αξιοποιείται αντιδραστικά από τον επιχειρηματικό όμιλο του ΟΤΕ
για να αυξάνει την εκμετάλλευσή μας, μέσα από την πλήρη
“ευελιξία” των εργασιακών σχέσεων, ώστε να βγει μπροστά
στην κούρσα του ανταγωνισμού σε σχέση με τα υπόλοιπα μονοπώλια του κλάδου των τηλεπικοινωνιών, που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, και διαρκώς επενδύει σε νέες
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αγορές (παροχή ενέργειας, παροχή υπηρεσιών από και σε
τρίτες εταιρείες κ.ά.).
Χαρακτηριστικό των ελαστικών εργασιακών σχέσεων που
επικρατούν στον Όμιλο είναι ότι υπάρχουν 9!!! διαφορετικές
ταχύτητες με τις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι: Οι εργαζόμενοι που είναι με τη σύμβαση του ΟΤΕ που προσλήφθηκαν
πριν το 2015, εκείνοι που προσλήφθηκαν μετά το 2015, αυτοί
που έχουν σύμβαση COSMOTE (όταν ακόμα ήταν ξεχωριστή
αυτόνομη εταιρεία) και όλοι όσοι είναι επινοικιαζόμενοι από
τρίτες εταιρείες, κ.ο.κ.

Ευέλικτη δουλειά για τις εργαζόμενες
και τους εργαζόμενους του ΟΤΕ
σημαίνει ευέλικτα δικαιώματα.
Η καθημερινότητα των εργαζομένων στον όμιλο περιλαμβάνει μισθούς πείνας, εξαντλητικά ωράρια, σπαστά ωράρια
κυρίως σε ό,τι αφορά τα καταστήματα, συμβάσεις μερικής
απασχόλησης που τελικά γίνονται 8ωρης και πλέον απασχόλησης, χωρίς όμως και οι αποδοχές να είναι αντίστοιχες. Πολλές φορές στο όνομα της παραγωγικότητας και της επίτευξης
των στόχων σε κάθε τηλεφωνικό κέντρο, τεχνικό τμήμα και
κατάστημα, κόβονται τα ρεπό και οι άδειες. Θεωρείται αυτονόητο στα τέλη του μήνα να μη δηλώνονται άδειες, προκειμένου
όλο το προσωπικό, σύσσωμο, να συμβάλλει με οποιονδήποτε
τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι!
Μία γυναίκα που εργάζεται στον όμιλο ΟΤΕ, σε όποιο τμήμα
κι αν είναι, έρχεται αντιμέτωπη με όλη αυτή την κατάσταση.
Υπάρχουν περιπτώσεις γυναικών που έχουν παραιτηθεί λόγω
εγκυμοσύνης, καθώς δεν είχαν τη δυνατότητα να φροντίσει
κάποιος το παιδί τους μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας.
Είναι χαρακτηριστικές οι ελλείψεις μέτρων προστασία της
μητρότητας, ιδιαίτερα την περίοδο της εγκυμοσύνης, τα μέτρα
Υγείας και Ασφάλειας για την προστασία της εργαζόμενης από
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επικίνδυνη εργασία ή ανθυγιεινό περιβάλλον εργασίας, ιδιαίτερα στα πολυπληθή καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών
(callcenters) με τη μεγάλη προσέλευση κόσμου, το μη επαρκή
εξαερισμό, το σπαστό ωράριο, τις βάρδιες και τη λειτουργία σε
24ωρη βάση, που σμπαραλιάζουν την καθημερινή μας ζωή,
τον οικογενειακό προγραμματισμό, τις διαπροσωπικές μας
σχέσεις, ενώ οι εργαζόμενες είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους,
ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη εγκληματικότητα. Οι συνέπειες του ωραρίου λάστιχο για όλες τις εργαζόμενες του κλάδου
εκφράζεται και με τη μορφή του stand by. Η εργαζόμενη είναι
διαθέσιμη σε 24ωρη βάση, ώστε αν την καλέσουν να είναι σε
“ετοιμότητα” ανά πάσα ώρα και στιγμή να πάει στο χώρο εργασίας. Έτσι, ολόκληρη η κοινωνική της ζωή προσαρμόζεται
“ευέλικτα” στις ανάγκες της εργοδοσίας.

Με τους αγώνες μας απαντήσαμε
στην εργοδοτική τρομοκρατία και στο “βαρίδι”
του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού
Κατά τη διάρκεια του πολυήμερου και μαζικού απεργιακού
μας αγώνα αντιμετωπίσαμε την εργοδοτική τρομοκρατία, αλλά
και το “βαρίδι” του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού.
Έγινε προσπάθεια να τρομοκρατήσουν όλους εκείνους
που συμμετείχαμε ενεργά και μαζικά στις απεργιακές περιφρουρήσεις, καλώντας την αστυνομία, με πρόσχημα την παρεμπόδιση εισόδου των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.
Αποκορύφωμα αυτής της ενέργειας υπήρξε η σύλληψη συναδέλφων στη Θεσσαλονίκη. Δεν πέρασε!
Τις τελευταίες μέρες έχουν βγει στο σεργιάνι καλοπληρωμένοι μάνατζερ και τσιράκια της διοίκησης για να τρομοκρατήσουν και για να δημιουργήσουν κλίμα συμβιβασμού και
ηττοπάθειας με απειλές. Διαδιδόταν ότι αυτή η απεργία είναι
για τους «παλιούς» (τους εργαζόμενους ΟΤΕ - COSMOTE), δεν
αφορά τους εργαζόμενους που είμαστε μέσω τρίτης εταιρείας
ή αυτούς που έχουν τις νέες συμβάσεις του ομίλου. Διαίρει
και βασίλευε εν ολίγοις!
Με τους αγώνες μας απαντήσαμε στην προσπάθεια του εργοδοτικού - κυβερνητικού συνδικαλισμού να περάσει μια ΣΣΕ
που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της διοίκησης του ομίλου,

της εργοδοσίας. Στις απειλές αυτές η απάντηση είναι ο κοινός
συλλογικός μας αγώνας που έγινε ο φόβος της εργοδοσίας.
Αξιοποιήσαμε την πείρα των συναδέλφων μας στην «Cosmote
e-Value». Το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα πρωτοστάτησε για
τη δημιουργία σωματείου, όπου δουλεύουν περίπου 5.500 εργαζόμενοι, από τους οποίους οι 3.500 είναι «ενοικιαζόμενοι»
και δεν τους έκαναν δεκτούς τα υπάρχοντα σωματεία στον
όμιλο ΟΤΕ. Αυτό το επιχειρησιακό σωματείο με μόλις 10 μήνες λειτουργία και δράση, μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, δημιούργησε σχέδιο ΣΣΕ, το οποίο εξισώνει τα δικαιώματα του
συνόλου των εργαζομένων στην «e-Value» με το σύνολο των
εργαζομένων στον όμιλο ΟΤΕ, όπως αυτά είχαν κατακτηθεί
όλα τα προηγούμενα χρόνια και ίσχυαν μέχρι το 2011.
Συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα μας κάνοντάς τους καθαρό ότι
δεν πρόκειται να αποδεχτούμε τη μονιμοποίηση των μισθών
πείνας, την εντατικοποίση και τη ζωή λάστιχο που έχουν επιβάλει.
Γι’ αυτό συνεχίζουμε να παλεύουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για μια ΕΝΙΑΙΑ ΚΟΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ. Στόχος είναι ακόμα περισσότερες
εργαζόμενες και εργαζόμενοι να συνειδητοποιούν καλύτερα
τη δύναμη που διαθέτει η συλλογική μας δράση. Όλοι οι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα οι εργαζόμενες, μέσα από τα σωματεία
τους, τους συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ, μπορούν να
συμβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο σε αυτόν τον αγώνα: με
την αλληλεγγύη και την ενεργή δράση στο συλλογικό αγώνα
για μια ζωή με δικαιώματα που μας στερούν σήμερα οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις που τους υπηρετούν,
ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας.
Η πρόοδος της τεχνολογίας αποτελεί «κίνδυνο» για τους εργαζόμενους όσο η τεχνολογία είναι στα χέρια των εργοδοτών
και αξιοποιείται για τη διεύρυνση των κερδών τους. Η ίδια
πρόοδος στα χέρια των εργαζόμενων μπορεί να μας εξασφαλίσει τη δυνατότητα να δουλεύουμε με σταθερό ωράριο εργασίας και με λιγότερες ώρες, με μισθό που θα καλύπτει τις
σύγχρονες ανάγκες μας και περισσότερο ελεύθερο χρόνο.
Μαρία Συγκούνα Μουσούλη
Εργαζόμενη στον Όμιλο ΟΤΕ
Σύλλογος Γυναικών Φιλαδέλφειας
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ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ

Στη δίνη της καθημερινότητας-λάστιχο
καθημερινότητα της αυταπασχολουμενης, ασχέτως αντιΗχρόνος
κειμένου, είναι ένα ατελείωτο τρέξιμο, καθόλου ελεύθερος
για τον εαυτό της ή την οικογένειά της, φοροληστεία

από το κράτος, υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές, στις οποίες
δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
Η προσπάθειά της να επιβιώσει από τον ανταγωνισμό με τα
μεγαθήρια είναι άνιση. Αυτό ισχύει σε όλους τους κλάδους, σε
όλα τα επαγγέλματα. Το μεγάλο ψάρι κατασπαράζει το μικρό.
Δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να βγει τσίμα τσίμα.
Πολλές δυσκολεύονται να πληρώσουν τα τρέχοντα έξοδα και
ταυτόχρονα να πληρώνουν και τα προηγούμενα χρέη. Οι πλειστηριασμοί και οι κατασχέσεις είναι στην ημερήσια διάταξη
και προβάλουν σαν μπαμπούλας για χιλιάδες.
Το βάρος της φροντίδας του σπιτιού και της οικογένειας
συρρικνώνουν τον ελεύθερο χρόνο, το χρόνο που μένει για
ξεκούραση, ακόμα και για τον ύπνο, ενώ το άγχος και η ανασφάλεια φθείρει την ψυχική τους υγεία. Ωστόσο, οι αυτοαπασχολούμενες δεν μπορούν ούτε να αρρωστήσουν: Η ασθένεια
και η κάθε μέρα απουσίας τους από τη δουλειά τούς κοστίζει
ακόμα και το μεροκάματο.
Οι πολιτικές της EE και των κυβερνήσεων τη φέρνουν
αντιμέτωπη με μία ζωή - λάστιχο, πνιγμένη από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά και με μια σειρά εμπόδια για να
δημιουργήσει τη δική της οικογένεια. Η μητρότητα είναι βαρίδι που πρέπει να το σηκώσει μόνη στις πλάτες της ή μαζί
με το σύντροφό της. Aναγκάζεται να βάλει βαθιά το χέρι στην
τσέπη για όλες τις προγεννητικές εξετάσεις και τον τοκετό, την
ιατρική παρακολούθηση των παιδιών, αλλά και για τις δικές
της ιδιαίτερες βιολογικές ανάγκες. Και σαν να μη έφταναν όλα
αυτά υποχρεώνεται να γυρίσει στη δουλειά της πολύ σύντομα μετά τον τοκετό, χωρίς ουσιαστική κρατική υποστήριξη σε
επιδόματα και υποδομές, παλεύοντας να μεγαλώσει μόνη τα
παιδιά της.
Πολλές αυταπασχολούμενες στο εμπόριο αναγκάζονται να
μεγαλώνουν τα παιδιά τους μέσα στα μικρομάγαζα που δια-
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τηρούν. Την ίδια στιγμή, σε κάποιους δήμους, όταν οι αυταπασχολούμενες έχουν χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, δεν δέχονται τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς, ενώ τα Κέντρα
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και ΑμΕΑ με απογευματινή λειτουργία είναι ανύπαρκτα.
Η απελευθέρωση του ωραρίου και η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας για τις αυταπασχολούμενες στο εμπόριο τις
στερούν και αυτόν τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο που είχαν για
την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, τους καθιστούν
απαγορευτική την κοινωνική δράση.
Η “ελευθερία επιλογής” που τους τάζει η κυβέρνηση της ΝΔ
με το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι απολύτως ψευδεπίγραφη. Στην πραγματικότητα καθιστά ατομική τους ευθύνη τις περικοπές που θα υποστούν στη σύνταξή τους, αφού
η μεγάλη τους πλειοψηφία θα οδηγηθεί αναγκαστικά στην
κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Στο όνομα του “ό,τι δίνεις
παίρνεις” εξισώνονται δικαιώματα και παροχές (συντάξεις,
υγεία, πρόνοια) προς τα κάτω και δικαιολογείται η απεμπλοκή
του κράτους.

“Γυναικεία Επιχειρηματικότητα”:
Η φενάκη της αυταπασχολούμενης
Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που
υιοθετούν τη στρατηγική της, αλλά και η ΓΣΕΒΕΕ, όλοι αυτοί
που είναι υπεύθυνοι για την κατάσταση που βιώνουν οι αυτοαπασχολούμενες, προσπαθούν να εγκλωβίζουν τη συνείδησή
τους μακριά από τις πραγματικές αιτίες των προβλημάτων, να
καλλιεργούν αυταπάτες ότι μια μικρή επιχείρηση μπορεί να
επιβιώσει στις συνθήκες του ανταγωνισμού με τα μονοπώλια. Όλοι αυτοί προβάλλουν συστηματικά τη «γυναικεία επιχειρηματικότητα». Κάτω από τον τίτλο αυτό τοποθετούν όλες
τις επιχειρήσεις γυναικείας ιδιοκτησίας, ανεξαρτήτως μεγέθους, μικρομάγαζα από τη μία και μονοπωλιακούς ομίλους
με γυναίκες μεγαλομετόχους και διευθύντριες από την άλλη.
Προβάλλουν ως πρότυπα στις γυναίκες της καθημερινής βιοπάλης τις ιδιοκτήτριες επιχειρηματικών κολοσσών και επιδιώκουν να τις πείσουν πως μπορούν τάχα κι αυτές ν’ ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο.
Παράλληλα με διάφορα προγράμματα για την ανάπτυξη της
«γυναικείας επιχειρηματικότητας», με μικροεπιδοτήσεις δηλαδή για την αυτοαπασχόληση άνεργων γυναικών, στόχο έχουν
να συγκαλύψουν τα ποσοστά της ανεργίας των γυναικών.
Προτείνουν στις γυναίκες ν’ ανοίξουν μια μικρή επιχείρηση,
που όμως αργά ή γρήγορα θα έρθει αντιμέτωπη με αδυναμία
να καλύψει ακόμα και τα έξοδά της, ενώ δεν θα μπορεί να
αποφέρει ένα ικανοποιητικό εισόδημα και, κατά πάσα πιθανότητα, θα τις φέρει πάλι μπροστά στο φάσμα της ανεργίας.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση χρησιμοποιείται η λεγόμενη «Κοι-
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νωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» (Κ.ΑΛ.Ο.). Θέλουν να προσελκύσουν σ’ αυτήν ιδιαίτερα άνεργες γυναίκες και μισθωτές επιστήμονες, προβάλλοντας ότι πρόκειται για τομέα που
«ταιριάζει» στις «ικανότητες», το αίσθημα αλληλεγγύης και
τις «ευαισθησίες» των γυναικών. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα
ακόμα μέσο για την υποκατάσταση της κρατικής ευθύνης στη
χρηματοδότηση και ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών υγείας,
πρόνοιας, αθλητισμού, πολιτισμού.
Η «γυναικεία επιχειρηματικότητα ευκαιρίας» προβάλλεται
σε αντιπαράθεση με τη «γυναικεία επιχειρηματικότητα ανάγκης», δηλαδή με τη μικρή, ατομική επιχείρηση που ξεκινά
μια γυναίκα μόνο ως «λύση ανάγκης» στη μακροχρόνια ανεργία ή την υποαπασχόληση. Αποτελεί έναν ακόμα κρίκο της
αλυσίδας για τη λειτουργία ευρύτερων σχημάτων επιχειρήσεων, που θα λειτουργούν ως δορυφόροι των μονοπωλιακών
κολοσσών. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση προωθούν προγράμματα
του ΟΑΕΔ που έχουν ποσόστωση με βάση το φύλο στις νέες
(start-up) επιχειρήσεις.
Όλα τα παραπάνω εφαρμόστηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συνεχίζονται από τη ΝΔ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η
πρώτη επιτροπή ισότητας που συστήθηκε από τη νέα κυβέρνηση είναι αυτή της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
Την ίδια στιγμή που προωθούνται όλα αυτά μας λένε: “Είναι
καλύτερα να είσαι αφεντικό του εαυτού σου και να μην έχεις
κανέναν πάνω από το κεφάλι σου. Με έξυπνες κινήσεις και
ιδέες μπορείς να ανεβάσεις το τζίρο και τα κέρδη σου!”
Λένε δηλαδή στις νέες γυναίκες ότι είναι θέμα ατομικής επιλογής και ικανότητας να γίνουν επιτυχημένες επιχειρηματίες.
Τους κρύβουν τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που
καταδικάζουν τις αυταπασχολουμενες να φυτοζωούν και να
τσακίζουν τα δικαιώματά τους στην εργασία και τη μητρότητα.

Η διέξοδος στη συλλογική δράση
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας όλα τα χρόνια ύπαρξης και
δράσης της απευθύνεταιστις αυτοαπασχολούμενες της πόλης
και της υπαίθρου. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες σε όλη τη χώρα
παίρνουν πρωτοβουλίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους και διεκδικούν:
1 Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας. Καμία Κυριακή τα μαγαζιά ανοιχτά.
2 Επίδομα μητρότητας στο ύψος του βασικού μισθού 2+6 μήνες. Μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών για ένα χρόνο
από τον τοκετό. Υπολογισμός αυτού του χρόνου στο συντάξιμο χρόνο.
3 Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από το δικαίωμα στην ένταξη της αυτοαπασχολούμενης γυναίκας στους
βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς.
4 Ελεύθερο χρόνο για μας και τις οικογένειές μας, με δωρεάν και ποιοτικά προγράμματα και υποδομές αθλητισμού και
πολιτισμού. Επέκταση του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού, με δημόσιες και δωρεάν κατασκηνώσεις.
5 Επαναφορά της 5ετούς διαφοράς στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών και ανδρών, στα 55 για τις γυναίκες και

στα 60 έτη για τους άνδρες.
Τα αιτήματα αυτά αποτέλεσαν το πλαίσιο της κοινής δράσης
ΟΓΕ - Σωματείου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας - Ομοσπονδίας Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας για τη νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακής Αργίας και τον ελεύθερο χρόνο που
πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διάστημα. Αυτός ο κοινός
συντονισμός είναι ανάγκη να συνεχιστεί για όλες τις πλευρές
της ζωής της αυταπασχολούμενης.
Η φετινή μας καμπάνια με θέμα «Λάστιχο-ωράριο - Λάστιχο-ζωή» μας δίνει την ευκαιρία να προσεγγίσουμε και να
κουβεντιάσουμε με τις γυναίκες α/α. Στόχος μας είναι να φωτίσουμε μέσα από όλες τις πρωτοβουλίες μας και τις αιτίες
για όλα αυτά που βιώνουν. Να προβάλλουμε τη σημασία γιατί
χρειάζεται να γίνουν βήματα στην οργάνωση των γυναικών
στους συλλόγους των αυτοαπασχολουμένων, στους συλλόγους και τις ομάδες της ΟΓΕ.
Για εμάς η συλλογική δράση, η αγωνιστική στάση ζωής, η
διεκδίκηση για όλα αυτά που μας ανήκουν και μας στερούν
ΕΕ, κυβερνήσεις και μονοπώλια αποτελεί τη μόνη διέξοδο για
μια ζωή με δικαιώματα στην εργασία, στον ελεύθερο χρόνο.
Στη δράση -και μόνο εκεί- μπορεί να καταπολεμηθούν ο φυσιολογικός ατομικός φόβος και η ανασφάλεια για το αύριο.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται οργανωμένος συλλογικός αγώνας των γυναικών για να διεκδικήσουμε τα σύγχρονα δικαιώματα μας.

Βάσω Λυμπερόγιαννη
Μέλος του προεδείου της ΟΓΕ

Οι κλάδοι της αυτοαπασχόλησης με τη
μεγαλύτερη συγκέντρωση γυναικών
α/α χωρίς προσωπικό:
Εμπόριο

34,3%

Επαγγελματικές
επιστημονικές και
τεχνικές δραστηριότητες

42,82%

Δραστηριότητες υγείας
και κοινωνική
μέριμνας

51,62%

Παροχή υπηρεσιών
καταλύματος και
εστίασης

37,86%

Δραστηριότητες
παροχής υπηρεσιών

49,51%

Εκπαίδευση

61,85%

ΧρηματοπιστωτικόΑσφαλιστικές
Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδότες

41,26
85,99%
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Κοινωνική Ασφάλιση

Νέο χτύπημα στην Κοινωνική Ασφάλιση,
που αφορά όλες τις πλευρές της ΖΩΗΣ μας
σο πλησιάζουν οι μέρες για την ψήφιση του νέου νόμου
για το Ασφαλστικό, τόσο πυκνώνουν οι εκπομπές, τα αφιΌ
ερώματα και τα δημοσιεύματα που επευφημούν το «νέο»

ασφαλιστικό νόμο. Μας εμφανίζουν ότι δίνει τάχα απλόχερα
αυξήσεις, πως σώζει το ασφαλιστικό σύστημα, πως κερδίζουν
όλοι! Με αλχημείες, με ψεύτικα και παραπλανητικά στοιχεία
βαφτίζουν τις περικοπές ως προνόμια, τη δουλειά έως τα βαθιά γεράματα ως ευκαιρία.
Οι γυναίκες της ΟΓΕ, όμως, γνωρίζουμε καλά την πραγματικότητα. Η πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, με προίκα το
αντιλαϊκό έργο του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται να βαθύνει την επίθεση
στα δικαιώματα και τις ανάγκες τις δικές μας και των οικογενειών μας. Με το νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο επιδιώκεται να βρεθούν νέα πεδία κερδοφορίας των επιχειρηματικών
ομίλων πάνω στις δικές μας πλάτες. Γι’ αυτό σχεδιάζουν να
μειώσουν τις εργοδοτικές εισφορές, να μειώσουν την κρατική
χρηματοδότηση, να μετατρέψουν τις συντάξεις αποκλειστικά σε ατομική υπόθεση των εργαζομένων. Και αυτό θα γίνει
με την προώθηση της ανταποδοτικότητας και της ιδιωτικής
ασφάλισης.
Ο νόμος Κατρούγκαλου αποτέλεσε έως και σήμερα την
κορύφωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης, καθώς ενσωμάτωσε όλες τις ανατροπές σε βάρος ασφαλισμένων και
συνταξιούχων. Σήμερα έρχεται η ΝΔ να τον θωρακίσει, να
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ανοίξει το δρόμο σε νέα επιδρομή με τους τρεις πυλώνες του
συστήματος Πινοσέτ, όπου η ανταποδοτική σύνταξη θα βασίζεται στο ρίσκο και στο χρηματιστηριακό τζόγο, οι συντάξεις
θα ονοματίζονται πλέον ως χρηματιστηριακά προϊόντα και θα
επενδύονται με όρους χαμηλού - μεσαίου και υψηλού ρίσκου.
Η σύνταξη βγαίνει μέσα από τα ποσοστά αναπλήρωσης που
διαμορφώνει η κάθε κυβέρνηση πάνω στα χρόνια ασφάλισης
και επιπλέον πάνω στο συντάξιμο μισθό. Τι σύνταξη και τι παροχές θα έχουν οι εργαζόμενοι που είδαν σε μια νύχτα τον
κατώτερο μισθό στα 586 ευρώ; Τι σύνταξη θα έχουν οι εργαζόμενοι που όλα αυτά τα χρόνια αμείβονται με μισθό από 250
έως 400 ευρώ;
Αυτή η νέα επίθεση στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα βρίσκεται στην αιχμή των πρωτοβουλιών των συλλόγων και των
ομάδων της ΟΓΕ. Συνδέουμε τη δράση μας για τις ελαστικές
εργασιακές σχέσεις με την κοινωνική ασφάλιση, η οποία αφορά κάθε πλευρά της ζωής της γυναίκας και όχι μόνο στενά τις
συντάξιμες αποδοχές της, αν και όταν αυτές υπάρξουν.
Ποια νέα εργαζόμενη που βγήκε στην παραγωγή, στα χρόνια της κρίσης, που είναι σήμερα 20-35 ετών, θα καταφέρει
να έχει 40 χρόνια εργασίας; Ποια εργαζόμενη θα έχει 35 έτη
δουλειάς όταν η καταγεγραμμένη ανεργία αφορά πάνω από
1 εκατομμύριο εργαζομένους; Ποιος νέα εργαζόμενη που
έχει φάει απολύσεις με το κουτάλι, που έχει δουλέψει όλες

Κοινωνική Ασφάλιση
Με τη δράση μας φωτίζουμε
Γιατί ενισχύεται σήμερα η πολιτική που καθιστά ατομική - οικογενειακή υπόθεση ό,τι θα έπρεπε να είναι κοινωνικό δικαίωμα. Ποιός ωφελείται από αυτό και ποιος χάνει;
Γιατί η κρατική προστασία βρίσκεται πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες και λειτουργεί απλώς ως ένα «δίχτυ» για την
εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας;
Γιατί οι γυναίκες είναι υποχρεωμένες να ακριβοπληρώνουν
τις αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις,
τα φάρμακα, το προγεννητικό έλεγχο, τον παιδικό σταθμό, τη
δημιουργική απασχόληση παιδιών, το εμβόλιο, τη λογοθεραπεία, την φροντίδα των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ ;
τις μορφές της ευέλικτης εργασίας, με «part time», με 4ωρα
- 6ωρα, με Σαββατοκύριακα, με σεζόν, ποια εργαζόμενη που
περιπλανιέται από δουλειά σε δουλειά, που έχει μπει σε 5μηνα
προγράμματα του ΟΑΕΔ, θα έχει τα 12.000 ένσημα;
Οι γυναίκες, που δουλεύουν για μισό μεροκάματο, δεν είναι
μόνο ότι έχουν μισό ένσημο. Στερούνται ταυτόχρονα και μια
σειρά επιδομάτων τα οποία απαιτούν ορισμένο αριθμό ημερομισθίων, όπως επίδομα γάμου, λοχείας, ασθένειας, ανεργίας.
Μια εργαζόμενη σήμερα για να πάρει την άδεια και το επίδομα μητρότητας πρέπει να έχει συγκεντρώσει 200 ένσημα τα 2
τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα και οι χιλιάδες “ευέλικτες” εργαζόμενες με το “μπλοκάκι” που επωμίζονται οι ίδιες τις ασφαλιστικές τους εισφορές, ή και αυτές στα δουλεμπορικα που δεν
δικαιούνται επιδόματα, μέτρα ασφάλειας ως έγκυες, λεχώνες,
γαλουχούσες. Όλες αυτές είναι υποχρεωμένες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις και τα φάρμακα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης,
αλλά και μετά για την περίθαλψη του βρέφους. 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.
Το χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση αποτελεί βασική παράμετρο της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης που βιώνουμε, αποτελεί βασική παράμετρο της γυναικείας ανισοτιμίας. Οι
βιομήχανοι, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλέμποροι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες απαιτούν το μεγαλύτερο ξεζούμισμα μας
για ν’ αυξάνουν τα κέρδη τους. Αυτό το επιδιώκουν, όχι μόνο
μέσω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών δηλαδή του
μισθού μας, αλλά και με την εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της Υγείας και της Πρόνοιας, που ρίχνει νέα βάρη
στις πλάτες μας και νέα κέρδη στα σεντούκια τους.
Γι’ αυτό στη καθημερινή μας δράση, στις συσκέψεις στους
χώρους δουλειάς, στις εξορμήσεις μας, στις συζητήσεις μας
με τις εργαζόμενες και τις αυταπασχολούμενες εξηγούμε πως
χρησιμοποιείται η “ισότητα των φύλων” για να προωθηθούν
τα πιο αντιδραστικά μέτρα ΕΕ και κυβερνήσεων, όπως η κατάργηση της 5ετούς διαφοράς στην ηλικία συνταξιοδότησης
ανδρών και γυναικών.

Η “ελευθερία επιλογής” είναι απολύτως ψευδεπίγραφη για τις
αυταπασχολούμενες που έχουν τεράστια δυσκολία να αποδώσουν τις εισφορές τους. Στην πραγματικότητα καθιστά ατομική τους ευθύνη τις περικοπές που θα υποστούν στη σύνταξή
τους, αφού η μεγάλη τους πλειοψηφία θα οδηγηθεί αναγκαστικά στην κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία. Στο όνομα του
“ό,τι δίνεις παίρνεις” εξισώνονται δικαιώματα και παροχές
(συντάξεις, υγεία, πρόνοια) προς τα κάτω και δικαιολογείται η
απεμπλοκή του κράτους.
Σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες να έχουμε σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, να
εργαζόμαστε 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:
Δεν συμβιβαζόμαστε με την ιδέα πως η Ασφάλιση θα
γίνει προσωπική υπόθεση της καθεμιάς, ανάλογα με την
τσέπη της, προσωπικό και ατομικό ρίσκο και τζόγος.
Δεν συμβιβαζόμαστε με την εντατικοποίηση της εργασίας, την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, αφού οι
εργοδότες ωφελούνται και από τη λεγόμενη μείωση του
μη μισθολογικού κόστους καταβάλλοντας χαμηλότερες
εισφορές και μοιράζοντας μια θέση εργασίας σε περισσότερες.
Ενώνουμε τη φωνή μας και τις δυνάμεις μας με τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις και επιτροπές αγώνα των
αυταπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου, τους
αγροτικούς συλλόγους και στέλνουμε αποφασιστικό
μήνυμα αγωνιστικής απάντησης. Καλούμε τις γυναίκες,
εργαζόμενες, α/α, συνταξιούχους σε μαζική συμμετοχή
στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις οποίες καλούν Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες, σωματεία. Προβάλλουμε
τα αιτήματα και τις αγωνιστικές μας διεκδικήσεις.

Πόπη Ξεκαλάκη
Μέλος του προεδείου της ΟΓΕ
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Πολιτική επιδομάτων για τον συμβιβασμό
των νέων ζευγαριών στα ελάχιστα
Υποκριτικό και μακριά από τις σύγχρονες ανάγκες και
δικαιώματα των γυναικών το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων

O

ι δείκτες, τάσεις και εξελίξεις γύρω από το λεγόμενο δημογραφικό ζήτημα βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της
επικαιρότητας. Η σχετική συζήτηση έχει πολλές πλευρές
και προεκτάσεις, αρκετές από τις οποίες αφορούν τη μητρότητα και την οικογένεια. Οι εκδηλώσεις διαφόρων φορέων
και οι εκτενείς παρουσιάσεις σχετικών στοιχείων στον Τύπο,
έδωσαν το προηγούμενο διάστημα τη σκυτάλη στη συζήτηση
γύρω από τη θεσμοθέτηση του επιδόματος γέννησης, το οποίο
η κυβέρνηση της ΝΔ παρουσίασε ως μέτρο με το οποίο θα
θέσει τα «νέα θεμέλια της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής
της χώρας».

Το «ανθρώπινο κεφάλαιο», οι «προοπτικές ανάπτυξης»
και η νέα επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση
«Η δημογραφική κρίση μπορεί να αντιστραφεί», δήλωνε το
Δεκέμβρη 2019 η υφυπουργός Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου,
μιλώντας στο συνέδριο του «Economist». Αναφερόμενη στα
μέτρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση έκανε λόγο για ένα «αναπτυξιακό εργαλείο» που συμβάλλει στο «χτίσιμο» του «ανθρώπινου κεφαλαίου» της χώρας.
«Οι προοπτικές ανάπτυξης μιας χώρας είναι
άμεσα συνδεδεμένες με το μέγεθος και τις δεξιότητες του εργατικού δυναμικού της. Και οι δύο
παράγοντες συρρικνώνονται, καθώς ο πληθυσμός γερνάει», διαπίστωνε σε αντίστοιχο μήκος
κύματος η έκθεση της Επιτροπής της Βουλής για
το δημογραφικό, το 2018. Στην ίδια έκθεση αποτυπωνόταν μάλιστα και η ανησυχία για το γεγονός ότι «οι επενδύσεις, τα φορολογικά έσοδα και
οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων πέφτουν,
αφού οι ηλικιωμένοι δεν παράγουν πλούτο, αλλά
αντίθετα βασίζονται στις αποταμιεύσεις τους και
τις συντάξεις τους».
Αντίστοιχα, η αιτιολογική έκθεση στο πρόσφατα ψηφισμένο σχέδιο νόμου για το επίδομα
γέννησης, αναφερόταν στην υποχρέωση του
28

κράτους «να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της
οικογένειας στο πλαίσιο άσκησης δημογραφικής πολιτικής»
και παράλληλα «να μεριμνήσει για τη βιωσιμότητα του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», υποδεικνύοντας πως η
δημογραφική γήρανση όχι μόνο «οδηγεί σε συρρίκνωση του
εργατικού δυναμικού», αλλά συνιστά «τον πυρήνα του ασφαλιστικού προβλήματος της χώρας μας».
Σε ακόμα πιο απειλητικό τόνο, παρεμβάσεις των εκπροσώπων της κυβέρνησης περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις για
τις συνέπειες του δημογραφικού ζητήματος στο ασφαλιστικό
σύστημα, που λειτουργούν ως τροχιοδεικτικές βολές για τα
επόμενα βήματα της επίθεσης σε μια σειρά από δικαιώματα.
Χαρακτηριστικά, ο υπουργός Εργασίας, Γ. Βρούτσης, χαρακτήρισε το δημογραφικό «βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια του
συστήματος κοινωνικής προστασίας». Πίσω από τα μελανά
χρώματα για τους δημογραφικούς δείκτες μπορεί κάποιος να
διακρίνει τη νέα επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
Είναι χαρακτηριστικό πως στελέχη της κυβέρνησης αποφαίνονται πως «τα αναδιανεμητικά συστήματα δεν μπορούν

Δημογραφικό
να σηκώσουν αποτελεσματικά το βάρος του δημογραφικού»,
επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά την πρόθεσή τους να
προωθήσουν ένα σύστημα «τριών πυλώνων», δηλαδή να
«ξηλώσουν» τον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης
έχει απομείνει και να αφήσει το πεδίο ελεύθερο στα επαγγελματικά ταμεία, που λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό
σύστημα, και στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.

Αλλη μια αφορμή για προώθηση της «ευελιξίας»
Στο ενδιαφέρον γύρω από τους δημογραφικούς δείκτες, στα
μέτρα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται αποτυπώνονται
οι αντιφάσεις της πολιτικής που υπηρετούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι διακρατικές ιμπεριαλιστικές οργανώσεις και οι
κυβερνήσεις τους. Οι αντιφάσεις της πολιτικής που από την
μια επιδιώκει την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης των
γυναικών, την αύξηση γενικότερα του εργατικού δυναμικού,
ενώ από την άλλη δεν εξασφαλίζει ούτε την εργασία ως καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, ούτε την κοινωνική ευθύνη για
την προστασία της μητρότητας και τη στήριξη της οικογένειας.
Έτσι, οι κυβερνητικές επισημάνσεις για τη σημασία που έχει
«η παραμονή της γυναίκας στην αγορά εργασίας» δείχνουν
σταθερά προς την κατεύθυνση της επέκτασης των ελαστικών
εργασιακών σχέσεων, με το πλαστό επιχείρημα πως αυτές
μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη «ισορροπία» ανάμεσα
στην εργασία και την οικογένεια.
«Οι περισσότερες θέσεις εργασίας δεν έχουν την απαιτούμενη ευελιξία που μπορεί να χρειαστεί η υποστήριξη της οικογένειας», ανέφερε χαρακτηριστικά η γενική γραμματέας
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, στη δική της παρέμβαση στο συνέδριο του Economist
για τη «δημογραφική κρίση». Η ίδια επανέλαβε την πρόταση
για επέκταση της «ευελιξίας» και στην άδεια εγκυμοσύνης και
λοχείας. Η σημερινή κυβέρνηση, που όπως και η προηγούμενη πίνει νερό στο όνομα της «συμφιλίωσης οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής», ρίχνει στο τραπέζι την πρόταση
για θεσμοθέτηση της «δυνατότητας» να «επιλέγουν» οι ίδιες
οι μητέρες το χρόνο κατά τον οποίο θα λάβουν την εν λόγω
άδεια. Με τον τρόπο αυτό, δίπλα στα ωράρια και τις εργασιακές σχέσεις - «λάστιχο», ανοίγει το δρόμο για να κόβει και να
ράβει η εργοδοσία στα μέτρα της και την άδεια μητρότητας.

Εμπόδιο η επιδείνωση των όρων δουλειάς και ζωής
Οι δημογραφικές εξελίξεις είναι άμεσα συνυφασμένες με τους
υλικούς όρους ζωής και η επιλογή ενός νέου ζευγαριού να
δημιουργήσει τη δική του οικογένεια εξαρτάται από μια σειρά
οικονομικών, κοινωνικών παραγόντων, που θέτουν αντικειμενικά εμπόδια στην απόφασή τους. Με την έννοια αυτή, οι
δημογραφικοί δείκτες στην Ελλάδα διαμορφώνονται και κάτω
από την επίδραση της επιδείνωσης των όρων δουλειάς και διαβίωσης που επιφέρουν οι αντεργατικοί και αντιλαϊκοί νόμοι,
τα προηγούμενα χρόνια στο όνομα της καπιταλιστικής κρίσης
και σήμερα πλέον στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Σε μεγάλο βαθμό, εμπόδιο στέκεται η γενικευμένη ανασφάλεια για την πλειοψηφία των νέων σε συνθήκες κυριαρχίας

των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, της περιπλάνησης
ανάμεσα στην ανεργία και τα προγράμματα ολιγόμηνης, κακοπληρωμένης εργασίας, της ανασφάλιστης εργασίας. Γενικεύονται η ανασφάλεια της μισθωτής και αυτοαπασχολούμενης,
η έλλειψη σταθερού ημερήσιου και βδομαδιάτικου χρόνου
εργασίας, η εντατικοποίηση της δουλειάς χωρίς ουσιαστικά η
γυναίκα να έχει απαλλαγεί από την ατομική φροντίδα και ευθύνη, όχι μόνο για την αναπαραγωγή της δικής της εργατικής
δύναμης, αλλά και για τη στήριξη, τη φροντίδα των παιδιών
της, στο έδαφος της υποβάθμισης και εμπορευματοποίησης
της Υγείας - Πρόνοιας.
Αποκαλύπτεται ότι οι προτάσεις και τα μέτρα των κυβερνήσεων διαχρονικά με επιδόματα «μιας χρήσης» για τα νέα
ζευγάρια, τις πολύτεκνες οικογένειες ή με άλλα μέτρα δεν
μπορούν να καλύψουν ούτε στοιχειωδώς τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες μιας οικογένειας, ιδιαίτερα σε συνθήκες που
συνεχώς περικόπτονται ποσά από τον κρατικό προϋπολογισμό για κοινωνικές δαπάνες.
Γιατί μπορεί οι κυβερνήσεις να ανησυχούν για το «ανθρώπινο κεφάλαιο» και τους δημογραφικούς δείκτες, το ενδιαφέρον
τους όμως για τις γυναίκες και τα νέα ζευγάρια που συναντούν
εμπόδια στην προσπάθεια να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια είναι υποκριτικό, καθώς δεν περιλαμβάνει τα σύγχρονα δικαιώματα των γυναικών στη σταθερή εργασία και τις
κοινωνικές υπηρεσίες για την κοινωνική προστασία της μητρότητας, της οικογένειας. Δεν περιλαμβάνει δηλαδή τις προϋποθέσεις που υπάρχουν ώστε να γίνει πραγματικά ελεύθερη
η επιλογή των γυναικών το αν θα αποκτήσουν παιδιά, το πότε
και πόσα παιδιά θα φέρουν στον κόσμο, χωρίς να περιορίζονται από οικονομικούς ή άλλους κοινωνικούς παράγοντες.

Ευτυχία Χαϊντούτη
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Ορισμένα από τα στοιχεία που παρουσιάζονται:
Η Ελλάδα έχει από τους χαμηλότερους
δείκτες γονιμότητας στην ΕΕ με 1,35 παιδιά
ανά γυναίκα το 2017.
Η ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού
από τις γυναίκες μετατέθηκε
στα 30,3 έτη το 2016
από 28,8 έτη το 2008.
Το 2050 προβλέπεται ότι το 36% των κατοίκων
της Ελλάδας θα είναι άνω των 65 ετών.
Το 2017 είχαμε 88.553 γεννήσεις
και 124.501 θανάτους.
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Επίδομα Γέννησης σε όλες τις Γυναίκες
χωρίς καμία προϋπόθεση και περιορισμό
Tην Τρίτη 21 Γενάρη συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με θέμα το σχέδιο νόμου
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Επίδομα Γέννησης και λοιπές διατάξεις».
Εκ μέρους της ΟΓΕ τοποθετήθηκε η Κ. Τσότρα:
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας είναι η ριζοσπαστική
γυναικεία οργάνωση που εδώ και 43 χρόνια ασχολεί«H
ται με όλες τις πλευρές που αφορούν τη γυναικεία ανισοτιμία,

παλεύει για τα δικαιώματα των γυναικών στην εργασία, για
ολόπλευρη προστασία της μητρότητας, όπως και για τα δικαιώματα του παιδιού.
Η ΟΓΕ διεκδικεί την πραγματική ισοτιμία, που έχει ως προϋπόθεση την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων αναγκών των
γυναικών του καθημερινού μόχθου. Σε αυτή τη βάση διαμορφώνει και τα αιτήματά της και αναπτύσσει τις αγωνιστικές της
πρωτοβουλίες.
Έτσι, διεκδικήσαμε την επαναφορά του επιδόματος τοκετού
που κατάργησε το 2012 η κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ για όλες τις
γυναίκες εκτός από αυτές που γεννούν στο σπίτι, θέτοντας έτσι
σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των εγκύων και των νεογνών. Πρόκειται για μέτρο που διατήρησε και η κυβέρνηση
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ΣΥΡΙΖΑ και ισχύει έως σήμερα. Απαιτήσαμε το ΙΚΑ να πάρει
πίσω τα ραβασάκια με τα οποία απειλούσε για κατασχέσεις
όσες νέες μητέρες δεν επέστρεψαν το επίδομα, καθώς τους
καταβλήθηκε μετά την κατάργησή του.
Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ επαναφέρει μια αντίστοιχη παροχή, η οποία μάλιστα παρουσιάζεται ως ένα μέτρο δημογραφικής πολιτικής, ως κίνητρο, όπως λένε, για τους μελλοντικούς γονείς.
Όμως, αναρωτιόμαστε, η εμφανής δυσκολία των νέων γυναικών και των ζευγαριών να πάρουν την απόφαση να τεκνοποιήσουν μπορεί να υπερκεραστεί με ένα επίδομα; Αλήθεια,
η σημερινή κυβέρνηση κοστολογεί τα “κίνητρα” που χρειάζεται η νέα γυναίκα για να γίνει μητέρα στα 2.000 ευρώ; Πόσο
μάλλον που με τους χρονικούς και άλλους περιορισμούς που
θέτει το νομοσχέδιο, όπως της δωδεκαετoύς διαμονής στη
χώρα, πενταετία για τη στέγαση, προϋποθέσεις φοίτησης των
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παιδιών, αποκλείονται εξαρχής χιλιάδες γυναίκες και μάλιστα
οι πιο ευάλωτες, όπως οι πρόσφυγες και οι μετανάστριες.
Η απόφαση μιας γυναίκας να φέρει στον κόσμο ένα παιδί στην
πραγματικότητα σκοντάφτει σε πολύ μεγαλύτερα εμπόδια:
Στους μισθούς πείνας, τη γενικευμένη ανασφάλεια σε συνθήκες εξάπλωσης των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, στην
περιπλάνηση ανάμεσα στην ανεργία και την ολιγόμηνη, κακοπληρωμένη εργασία. Πολλές εργαζόμενες, ακόμα και από την
πρόσληψη, απειλούνται με απόλυση σε περίπτωση εγκυμοσύνης, εκβιαστικά οδηγούνται στην άμβλωση ή και στην κρυοσυντήρηση των ωαρίων, για να μπορούν οι εργοδότες να τις
ξεζουμίζουν χωρίς διακοπές στον εργάσιμο βίο τους, χωρίς
άλλες προσωπικές οικογενειακές υποχρεώσεις.
Η απόφαση μιας γυναίκας να φέρει στον κόσμο ένα παιδί
σκοντάφτει στην εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση των
υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, που αναγκάζει τις γυναίκες
να ακριβοπληρώνουν υπηρεσίες που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, τις ιδιαίτερες βιολογικές τους ανάγκες.
Που αναγκάζει τα ζευγάρια να ακριβοπληρώνουν υπηρεσίες
που σχετίζονται και με την προστασία των παιδιών, τις αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις, τα
φάρμακα, το προγεννητικό έλεγχο, τον παιδικό σταθμό, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών, το εμβόλιο, τη λογοθεραπεία.
Σκοντάφτει πάνω στη δυσκολία των νέων ζευγαριών να ικανοποιήσουν ακόμα και βασικές ανάγκες επιβίωσης κάτω από τις
συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα που αντιμετωπίζουν σήμερα.
Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτοί είναι οι ανασταλτικοί παράγοντες που οδηγούν σήμερα μια νέα γυναίκα να μην μπορεί να
γίνει μητέρα και που φυσικά δεν ανατρέπονται με ένα επίδομα.
Στην πράξη μάλιστα η νέα μητέρα έχει ήδη, πριν το εισπράξει,
ξοδέψει αντίστοιχο -αν όχι μεγαλύτερο- ποσό για τον προγεννητικό έλεγχο, την παρακολούθηση της εγκυμοσύνης, τον
τοκετό. Είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι περισσότερες μαιευτικές και γυναικολογικές κλινικές βρίσκονται στον ιδιωτικό
επιχειρηματικό τομέα, ότι ο τοκετός είναι εμπόρευμα και μάλιστα πανάκριβο.
Σήμερα υπάρχει τέτοια πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας και τέτοια παραγωγικότητα της εργασίας, που μπορούν
να εξασφαλίσουν ολόπλευρη προστασία της μητρότητας από
το κράτος, αρμονικό συνδυασμό της εργασίας και της μητρότητας, αλλά και συνολικότερα να εξασφαλιστούν οι οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία οικογένειας.
Όμως, όλα αυτά σκοντάφτουν στην πολιτική που καθιστά
υπόθεση του ζευγαριού και περισσότερο της γυναίκας ό,τι
θα έπρεπε να είναι κοινωνική υποχρέωση και ευθύνη. Είναι
χαρακτηριστική η τοποθέτηση της Υφυπουργού Εργασίας στη
Βουλή όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της ότι «η οικογένεια συνεχίζει να είναι βασικό κύτταρο της κοινωνίας και ισχυρότατος
παράγοντας κοινωνικής προστασίας». Πρόκειται για την πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων που τσακίζει τα δικαιώματα

των γυναικών στην εργασία, την μητρότητα και τον ελεύθερο
χρόνο, προκειμένου να αυξάνεται η κερδοφορία και η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων.
Καμία κουβέντα για τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες των
γυναικών του καθημερινού μόχθου. Η επιδοματική πολιτική
για τα νέα ζευγάρια και τις μητέρες θα λειτουργεί απλώς ως
ένα «δίχτυ» για την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας και θα
συνεχίσει να βρίσκεται πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες. Ουσιαστικά, καλούνται οι γυναίκες να συμφιλιωθούν με
μια ζωή με ευκαιριακά «επιδόματα» αντί για σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες και υποδομές Υγείας, Παιδείας
Πρόνοιας, προσχολικής και ειδικής αγωγής, πολιτισμού και
αθλητισμού. Άρα, λοιπόν, κατά τη γνώμη μας το ενδιαφέρον
της κυβέρνησης για το λεγόμενο “δημογραφικό”, είναι πέρα
για πέρα προσχηματικό και ψευδεπίγραφο.
Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα θα συνεχίσει την πάλη του
διεκδικώντας σταθερή και μόνιμη εργασία για όλες τις γυναίκες, με μισθό που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μας,
κοινωνική προστασία της μητρότητας, του παιδιού, της οικογένειας. Αγωνιζόμαστε ώστε να είναι πραγματικά ελεύθερη η
επιλογή ενός νέου ζευγαριού στο αν και πότε και πόσα παιδιά
θα αποκτήσει, χωρίς να περιορίζεται από οικονομικούς ή άλλους κοινωνικούς παράγοντες.

Απαιτούμε το επίδομα γέννας
να δίνεται σε όλες τις γυναίκες,
μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες,
αγρότισσες, άνεργες, μετανάστριες και
πρόσφυγες, χωρίς καμία προϋπόθεση
και περιορισμό.
31

Δημογραφικό

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΓΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

Κινητοποίηση της ΟΓΕ για το επίδομα τοκετού στη ΓΓΙΦ, Ιούλης 2014.

τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ και την εφαρμογή του κανονισμού
του, τον Οκτώβρη του 2011, η χορήγηση επιδόMματοςεπαροχών
τοκετού περιορίστηκε στις γυναίκες που γεννούσαν σε
ιδιωτικά, μη συμβεβλημένα με τον οργανισμό μαιευτήρια, ενώ
όλες οι υπόλοιπες γυναίκες αποκλείστηκαν. Το επίδομα, δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε ως μέσο ενίσχυσης των ιδιωτικών
μαιευτηρίων.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού παροχών του ΕΟΠΥΥ, που
θεσμοθετήθηκε από την κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ το
Δεκέμβρη του 2012, έκανε ένα βήμα παραπέρα στην πορεία
που είχε ήδη χαράξει ο προηγούμενος κανονισμός. Μετέτρεψε
το επίδομα τοκετού, ύψους 900 ευρώ, σε μέσο για την πριμοδότηση του τοκετού στο σπίτι, αφού πλέον χορηγεί το επίδομα
μόνο στις περιπτώσεις αυτές. Το επίδομα των 900 ευρώ καταργήθηκε για τις γυναίκες που γεννούν σε δημόσια ή ιδιωτικά
μαιευτήρια και διατηρήθηκε μόνο για τις περιπτώσεις τοκετού
στο σπίτι.
Προκλητικά, το υπουργείο Υγείας εκτίμησε πως από την περικοπή του επιδόματος τοκετού μπορούσαν να εξασφαλιστούν
15 εκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2013. Ο τότε αναπληρωτής
υπουργός Υγείας, Μ. Σαλμάς, χαρακτήρισε «στρέβλωση» τη
διατήρηση του επιδόματος τοκετού. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγόρησε τις ασφαλισμένες ότι εισέπρατταν «διπλά» το επίδομα,
με το επιχείρημα πως ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει τη δαπάνη της περίθαλψης και δεν μπορεί ούτε χρειάζεται να καταβάλλει επίδομα.
Οι ισχυρισμοί αυτοί ενοχοποιούσαν τις ασφαλισμένες σαν να
«έκλεβαν» ή να «σπαταλούσαν» τους πόρους του ΕΟΠΥΥ.
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Στην ίδια αντιδραστική λογική, το Φλεβάρη του 2014, ο τότε
υπουργός Υγείας Αδ. Γεωργιάδης, επιχειρηματολόγησε υπέρ
της χορήγησης του επιδόματος μόνο στις περιπτώσεις τοκετού στο σπίτι, καθώς ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί «να πληρώνει δύο
φορές», δηλαδή να καλύπτει το κόστος του τοκετού στο μαιευτήριο και να καταβάλλει επιπλέον χρήματα ως επίδομα. Υπερασπίστηκε επίσης την πρακτική των κρατικών υπηρεσιών να
ζητούν από γυναίκες στις οποίες είχαν χορηγήσει το επίδομα
μετά την ημερομηνία της κατάργησής του να επιστρέψουν το
ποσό ως «αχρεωστήτως καταβληθέν».
Τη σκυτάλη πήρε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν έκανε το
παραμικρό για να επαναφέρει το επίδομα. Το Νοέμβρη του
2015, μάλιστα, ο υφυπουργός Εργασίας Τ. Πετρόπουλος είπε
ορθά κοφτά πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι αρνητικό που
πρέπει να αλλάξει σχετικά με το επίδομα. Πριμοδότησε κιόλας
τις αντιεπιστημονικές απόψεις σύμφωνα με τις οποίες «ο τοκετός στο σπίτι είναι πιο σημαντικός και ενδεδειγμένος». Στην ίδια
κατεύθυνση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απέρριψε σχετική τροπολογία το Μάρτη 2019.
Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Στις αγωνιστικές διεκδικήσεις της ΟΓΕ, αλλά και των εργατικών σωματείων που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, βρισκόταν σταθερά το αίτημα για
επίδομα τοκετού για όλες τις εργαζόμενες στο δημόσιο και στον
ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες, άνεργες ή
ανασφάλιστες, ύψους 1.000 ευρώ για ένα παιδί, 2.000 και 3.000
ευρώ για δίδυμη και τρίδυμη κύηση, με δαπάνη από τον κρατικό προϋπολογισμό, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Όλα αυτά
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τα χρόνια η ΟΓΕ, έχοντας πάντα στο επίκεντρο της σύγχρονες
ανάγκες των γυναικών, οργάνωσε μια σειρά από παραστάσεις
διαμαρτυρίας και κινητοποιήσεις γι’ αυτό το ζήτημα.
Ενδεικτικά, τον Ιούλιο του 2014 η ΟΓΕ οργάνωσε δύο κινητοποιήσεις στο υπουργείο Εργασίας, στις 14/7 και στις 22/7. Η
αντιπροσωπεία της ΟΓΕ είχε τονίσει στον υφυπουργό ότι ήταν
απαράδεκτο να λαμβάνουν μητέρες «ραβασάκια» με τα οποία
το ΙΚΑ τις καλεί να επιστρέψουν ως «αχρεωστήτως καταβληθέν» το επίδομα, το οποίο τους καταβλήθηκε μετά την κατάργησή του από τον ΕΟΠΥΥ, το Δεκέμβρη του 2012. Μάλιστα, επέδωσαν στον υφυπουργό σχετικά έγγραφα με τα οποία μητέρες
ενημερώθηκαν πως πρέπει να επιστρέψουν έντοκα το ποσό
των 900 ευρώ μέσα σε 15 μέρες, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουν διαδικασίες κατασχέσεων. Στις 29 Ιουλίου 2014, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με την τότε Γενική Γραμματέα Ισότητας, Βάσω Κόλλια. Η γενική γραμματέας Ισότητας απάντησε
πως ...δεν είχε υπόψη το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι
μητέρες που βρίσκονται να «χρωστούν» το ποσό του επιδόματος και δεσμεύτηκε να το εξετάσει τις επόμενες μέρες, ώστε να
δοθεί λύση. Όσο για την επαναφορά του επιδόματος σε όλες
τις γυναίκες, παρότι φρόντισε να μην απορρίψει συνολικά το
αίτημα, πρόσθεσε πως πρέπει να υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια!!! Στο υπόμνημα που κατέθεσε η ΟΓΕ τότε σημείωνε πως:
«Το επίδομα τοκετού αποτελούσε μια ελάχιστη συνεισφορά στο
νέο ζευγάρι, στη μητέρα που αποφασίζει να φέρει στον κόσμο
ένα παιδί και αντιστοιχούσε σε ένα μικρό τμήμα των δυσβάσταχτων εξόδων (...)».
Στο Υπουργείο Εργασίας ξαναβρέθηκαν οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών της ΟΓΕ στις 24/11/2014, μαζί με νέα ζευγάρια
από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, απαιτώντας επιδόματος
τοκετού για εργαζόμενες στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα,
αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες, άνεργες και ανασφάλιστες.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας γονιός που συμμετείχε

στην κινητοποίηση, η γυναίκα του γέννησε δίδυμα το Δεκέμβρη
του 2012 και της καταβλήθηκε το επίδομα. Μετά από 1 χρόνο,
όμως, τους ζητήθηκε να το επιστρέψουν. Είναι χαρακτηριστικό
πως η γυναίκα του χρειάστηκε να πάρει άδεια άνευ αποδοχών
για 5 μήνες από τη δουλειά της, καθώς η ορθοστασία ήταν επικίνδυνη για την εγκυμοσύνη της, και παράλληλα κατέβαλαν
πολλαπλάσια έξοδα για τις απαραίτητες εξετάσεις.
Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας είχε πραγματοποιηθεί και στις 5 Μάρτη του 2016. «Θέλουν να γεννάμε στο
σπίτι τα παιδιά μας, μας κόβουν το επίδομα που ‘ναι δικαίωμά
μας»: Με συνθήματα και ανακοινώσεις έξω από το υπουργείο
οι γυναίκες των συλλόγων και ομάδων της ΟΓΕ σημείωσαν ότι
“Η σημερινή κυβέρνηση (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) συνεχίζει στα χνάρια
των προηγούμενων, που κατάργησαν το επίδομα τοκετού από
το 2012 και το διατήρησαν μόνο για τις γυναίκες που γεννούν
στο σπίτι. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, συνεχίζουν να φτάνουν σε μητέρες ειδοποιητήρια από το ΙΚΑ, που απειλούν με
κατασχέσεις αν δεν επιστρέψουν ως «αχρεωστήτως καταβληθέν» το επίδομα ενημέρωσαν για τα αιτήματα της κινητοποίησης.”
Μετά από αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της ΟΓΕ, υιοθετήθηκε
τέλη του 2016 μια τροπολογία με την οποία αποφασίστηκε να
μην απαιτηθεί η επιστροφή των χρημάτων από τις μητέρες στις
οποίες το ΙΚΑ τα είχε ήδη καταβάλει. Ενώ είχαν περάσει μήνες
από την ψήφιση της τροπολογίας, αυτή δεν είχε τεθεί σε ισχύ,
«επειδή δεν έχει φτάσει το ΦΕΚ στις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες». Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν κινητοποιήσεις από συλλόγους
γυναικών σε τοπικά παραρτήματα του ΙΚΑ, όπως η κινητοποίηση του Συλλόγου Γυναικών Καλαμάτας στις 7 Φλεβάρη 2017.
Ο Σύλλογος διεκδικούσε επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες.

Άννα Ψυχογιού
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Κινητοποίηση της ΟΓΕ στο Υπουργείο Εργασίας, Μάρτης 2016.
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Χρονογράφημα

Επίδομα τοκετού
Με το που το διάβασα, παίρνω αμέσως τηλέφωνο στον
άντρα μου στη δουλειά του.
– Νίκο, με το που τελειώσεις τη δουλειά, έλα κατ’ ευθείαν στο σπίτι. Έχεις άλλη δουλειά εδώ.
– Τι έγινε, με τρομάζεις, μου απαντά.
– Τι θέλαμε τοσα χρόνια και το αναβάλλαμε;
– Να πάμε ταξίδι στο Παρίσι.
– Έλα, κάτι που λείπει από τη ζωή μας!
– Μια σταθερή δουλειά της προκοπής. Μη μου πεις
ότι παραιτήθηκες από την εισπρακτική, γιατί βρήκες
δουλειά!
– Όχι, μωρέ, για το παιδί μας μιλάω!
– Μη μου πεις ότι είσαι έγκυος! Θα τρελλαθώ! Γιατί,ρε
Μαρία, ξεχασες να πάρεις το χάπι;
– Καλά, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Θα σου τα πω εν
συντομία. Ψηφίστηκε το επίδομα τοκετού. 2.000 ευρώ.
1.000 όταν γεννήσεις και άλλα 1.000 μετά από έξι μήνες.
– ………….
– Με άκουσες;
– Θα τα πούμε στο σπίτι.
Τρεις ώρες αργότερα, μεταξύ φακής και φέτας, η
κουβέντα άναψε. Ο άντρας μου είχε τις αντιρρήσεις του,
εγώ τη λαχτάρα μου.
– Ωραία, παίρνουμε 1.000 ευρώ, όταν γεννήσεις. Πού
θα τα δώσουμε;
– Στο γυναικολόγο και……στο γυναικολόγο.
– Μετά; Θέλουμε κρεβατάκι για το μωρό.
– Θα το πάρουν οι γονείς μου.
– Θέλουμε καρότσι και καθισματάκι αυτοκινήτου.
– Θα το πάρουν οι γονείς σου.
– Αλλαξιές, σεντονάκια, ζιπουνάκια, κουβερτούλες….
– Κάποια δώρα θα μας κάνουν οι φίλοι μας.
– Και τα πάμπερς, το γάλα του, τις κρέμες του;
– Ο Χριστός είπε, αν θέλεις να ξέρεις, ότι ο Θεός φροντίζει για όλους. «Κοίτα τα πετεινά του ουρανού, πως
δεν έχουν ανάγκη….»
– Μαρία μου, «τα πετεινά του ουρανού» τρέφονται με
σπόρους και σκουλήκια. Το μωρό μας τι θα τρώει; κάμπιες; Από πότε άλλαξε η διατροφή των μωρών;
– Νίκο, ξέρεις ότι έχουμε πρόβλημα δημογραφικό;
Θέλεις να έχουμε ενοχές ότι δεν κάναμε το χρέος μας;
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Στο κάτω κάτω μετά από έξι μήνες θα πάρουμε άλλα
1.000 ευρώ!
– Πριν τον τοκετό, καλή μου, πού θα βρούμε τα λεφτά
για το γιατρό που θα σε παρακολουθεί; Για τις βιταμίνες
σου, το σίδερό σου;
– Θα κάνουμε οικονομία.
– Από τι;
– Καφέ, σινεμά…
– Φοβερή οικονομία! Άντε και αρκούν αυτά. Μετά
τον τοκετό;
– Θα μας βοηθήσουν και οι δικοί μας.
– Πώς μωρέ Μαρία, με τις κουτσουρεμένες συντάξεις; Ας πούμε ότι θα μας πάρουν το καρότσι. Μετά; Και
όταν γυρίσεις στη δουλειά τι θα γίνει; Πώς θα τα βολέψουμε με το παιδί; Με τη μάνα σου, που το σάκχαρο τη
ρίχνει κάθε τόσο ή τη δικιά μου από την Καλαμάτα;
Ένιωθα σιγά σιγά έναν κόμπο να ανεβαίνει στο λαιμό μου και μια απογοήτευση να με κυριεύει. Είχα κάνει τόση χαρά! 2.000 ευρώ, που μου φάνηκαν τεράστιο
ποσό, σε μένα που δουλεύω για 300 ευρώ τον μήνα. Και
λίγο λίγο ανακάλυπτα ότι δεν έφταναν για να πραγματοποιήσω το όνειρό μου σαν γυναίκα. Το όνειρό μας σαν
ζευγάρι. Τα μετράμε τα ξαναμετράμε τρία χρόνια τώρα.
Και όλο το αναβάλουμε. Πώς ενθουσιάστηκα τόσο
πολύ όταν διάβασα για το επίδομα; Πώς ξέχασα όλα
όσα απαιτούνται για να μεγαλώσεις ένα παιδί; Παιδίατροι, εμβόλια που δεν καλύπτονται από την ασφάλεια,
τροφεία για βρεφονηπιακούς σταθμούς και τόσα άλλα.
Και κυρίως, η ανασφάλεια που κυριαρχεί στη ζωή μας!
Σήμερα δουλεύω, αύριο όχι. Πού να στηριχτείς;
Θα μου πεις, κακό είναι που δίνεται κι αυτό το επίδομα; Δεν είναι ένα βοήθημα για τα ζευγάρια; Ναι, καλό
είναι και οι φίλες μου στην ΟΓΕ ξεποδαριάστηκαν να
τρέχουν στους αρμόδιους να το διεκδικούν. Αλλά, αυτό
είναι τελικά: Ένα βοήθημα. Δεν είναι η λύση!
Συγγνώμη, κύριοι της κυβέρνησης, που δεν θα συμβάλλω στη λύση του δημογραφικού. Κωλύομαι! Και
φταίτε εσείς γι’ αυτό και για τη χαρά που μου στερείτε
στη μίζερη ζωή μου!

Ολυμπία Χαλτσοτάκη
Σύλλογος Αργυρούπολης

Αποκαλυπτικά

Μαμάδες και… νταντάδες!
«…Η μαμά μου είναι νταντά.
Εγώ δεν χρειάζομαι ντάντεμα,
βέβαια. Μπορώ να φροντίσω
μόνη μου τον εαυτό μου. Και τη
Σάρα φροντίζω. Μερικές φορές,
ξυπνάω ακόμη και τη νύχτα
για να της δώσω το γάλα της…
Κάνω πολλά πράγματα για να
βοηθήσω τη μαμά μου…
»… Αν ήμαστε μόνο η μαμά
κι εγώ, οι σχολικές διακοπές θα
ήταν τέλειες. Αλλά όταν έχουμε
τέσσερα μωρά στο κεφάλι μας,
ούτε βόλτα για ψώνια μπορούμε να πάμε, ούτε για κολύμπι στην πισίνα, ούτε σε καφέ. Εδώ
και μόνο με τη Σάρα τα βγάζουμε πέρα δύσκολα, είναι μεγάλος
μπελάς…
»… Η γιαγιά μου συνήθως βοηθάει λίγο… Έχει άλλη δουλειά,
δουλεύει τα βράδια σε μια παμπ, αλλά δεν την πειράζει να δίνει
ένα χεράκι στη μαμά μου. Όταν έχεις να φροντίσεις τόσα παιδιά,
χρειάζεσαι μπόλικα χέρια για βοήθεια. Αλλά σήμερα το πρωί
τηλεφώνησε η γιαγιά και μας είπε ότι δεν μπορεί να έρθει, γιατί
ο παππούς είναι άρρωστος, έχει γρίπη και δεν πήγε στη δουλειά
του. Ο παππούς μου είναι κι αυτός σαν μεγάλο μωρό. Η γιαγιά θα είναι πολύ απασχολημένη να τον φροντίζει για
λίγες
μέρες…»
Η εννιάχρονη Σέιντι ζει στην Αγγλία,
με τη μαμά και την αδελφούλα της, που
είναι ακόμη μωρό. Τον μπαμπά «δεν τον
βλέπουν και πολύ στο σπίτι». Σίγουρα,
πάντως, χρειάζονται λεφτά. Έτσι η μαμά
καταφεύγει σε μια λύση ανάγκης: γίνεται
νταντά για άλλα τρία παιδιά, με το μεγαλύτερο τριών χρονών!
Στην πραγματικότητα, δεν είναι κανονική εργαζόμενη. Είναι απλώς μια μαμά που προσέχει μαζί με τα δικά της και τα
παιδιά των φιλενάδων της, όταν εκείνες λείπουν στη δουλειά
τους, παίρνοντας ένα ποσό για το χρόνο που δαπανά. Η μικρή
Σέιντι μιλά γι’ αυτή με μεγάλη τρυφερότητα. Δηλώνει μάλιστα
ότι της αρέσει που είναι νταντά, γιατί όταν γυρίζει από
το σχολείο και τη βρίσκει
πάντα στο σπίτι. Το μόνο
πρόβλημα είναι οι σχολικές διακοπές, γιατί «τα
μωρά δεν κάνουν διακοπές κι η μαμά τα φορτώνεται συνέχεια».

Μία βολική σύγχυση
Σαν παιδιά συνηθίζουμε πολύ εύκολα στην αγάπη της μαμάς
μας, αλλά πιο πολύ συνηθίζουμε στη φροντίδα της. Τόσο πολύ
έχουμε συνηθίσει τη μητρική φροντίδα που, μερικές φορές, τη
μπερδεύουμε με τη μητρική αγάπη.
Μέσα στην οικογένεια πολλοί είναι που μας αγαπούν. Όμως
η μαμά είναι κυρίως αυτή που φροντίζει. Και όχι μόνο τα παιδιά της, αλλά και τους ηλικιωμένους, τους αρρώστους, ακόμα
και τους ανάπηρους, στις δύσκολες εκείνες περιπτώσεις που
μια οικογένεια δεν έχει σταθεί τόσο τυχερή ώστε να είναι υγιή
και ανεξάρτητα όλα τα μέλη της. Η μαμά λοιπόν φροντίζει να
καθαρίζει, να πλένει, να σιδερώνει, να μαγειρεύει, να μας νταντεύει όταν είμαστε μικροί, να μας «διαβάζει» όταν είμαστε πιο
μεγάλοι, να μας γιατροπορεύει όταν είμαστε άρρωστοι, να μας
κάνει το συνοδό ή το σοφέρ όταν πρέπει να πάμε κάπου, κι
ένα σωρό άλλα πράγματα που, τις πιο πολλές φορές, πρέπει
να τα σπουδάσει κάποιος για να είναι σίγουρος ότι ξέρει να
τα κάνει καλά. Έτσι η μαμά συνήθως δανείζεται την ιδιότητα
του βρεφονηπιοκόμου, του παιδαγωγού, του νηπιαγωγού, του
δασκάλου, του νοσοκόμου, του γηροκόμου, του φυσικοθεραπευτή κι ένα σωρό άλλες. Κι όλα αυτά ενώ, πολύ συχνά, είναι
και η ίδια εργαζόμενη (κάνοντας όχι σπάνια παραπάνω από
μία δουλειά), κι έχοντας συνήθως σαν επάγγελμα κάτι πολύ
διαφορετικό από όλα τα παραπάνω, που τα κάνει σαν μια δεύτερη βάρδια μέσα στο σπίτι.
Τελικά, είναι επάγγελμα να είσαι μαμά;… Αν είναι, γιατί καμία γυναίκα δεν σπουδάζει «μαμά»;… Κι αν δεν είναι, τότε γιατί πρέπει να παίρνει τη θέση τόσων επαγγελματιών που έχουν
εκπαιδευτεί χρόνια και χρόνια σχετικά με όσα η μαμά κάνει
«ερασιτεχνικά»;… Γιατί η κοινωνία απαιτεί από εκείνη αυτά
τα καθήκοντα σχεδόν αποκλειστικά, λες και τα οφείλει, αν δεν
καταφέρει να «καπαρώσει» μία από τις ελάχιστες θέσεις μέσα
στο απελπιστικά συρρικνωμένο σύστημα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ή δεν μπορεί να πληρώσει για εξειδικευμένες φροντίδες;…
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Στο βιβλίο της Τζάκλιν Ουίλσον «Νταντά για μαμάδες»,
η μαμά της Σέιντι και της Σάρα έχει επιφορτιστεί και «επαγγελματικά» με τις φροντίδες της «μαμάς», έστω κι αν αποκαλείται
«νταντά». Δεν κάνει κάτι άλλο, απλά αντικαθιστά τις κανονικές
μαμάδες όταν εκείνες λείπουν στην εργασία τους. Διαθέτει το
σπίτι της σαν παιδοφυλακτήριο, χωρίς να είναι υποχρεωμένη
να ακολουθεί κάποιο παιδαγωγικό, προσαρμοσμένο στις ψυχοκοινωνικές ανάγκες τους, πρόγραμμα. Είναι «μητέρα ημερήσιας φροντίδας»!
Στη Γερμανία, μια γυναίκα σε τέτοιο ρόλο λέγεται tagesmutter και είναι περίπου αυτό που περιγράφει η συγγραφέας στην
ιστορία της. Οι «μητέρες ημερήσιας φροντίδας» αναλαμβάνουν τη φροντίδα άλλων παιδιών με «ευέλικτο» ωράριο, ουσιαστικά χωρίς σπουδές (μόνο με ένα σεμινάριο 160 ωρών),
χωρίς κανονικό μισθό και χωρίς εργασιακά δικαιώματα. Το
πρόγραμμα υπάρχει στη Γερμανία από το 1994, που είναι και
η χρονολογία έκδοσης του βιβλίου της Τζάκλιν Ουίλσον. Κατά
πάσα πιθανότητα, η συγγραφέας περιγράφει στην ιστορία της
ένα είδος υπηρεσιών άτυπης μέριμνας. Μια πρακτική που
συνηθιζόταν πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει επισήμως να «βελτιώσει την κατάσταση των “άτυπων φροντιστών”
εντός της αγοράς εργασίας», προκειμένου να αντιμετωπίσει
σε ένα βαθμό τα προβλήματα στην απασχόληση. Να μπορούν
δηλαδή οι γυναίκες να εργαστούν, καλύπτοντας ταυτόχρονα
στοιχειώδεις ανάγκες φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων.
Για τέτοιες φροντίδες θεωρείται πολύ κατάλληλη μια μαμά,
κυρίως από λαϊκές οικογένειες, που δεν έχει στον ήλιο μοίρα.
Τις αναλαμβάνει λοιπόν και ως «εργαζόμενη», αφού ούτως ή
άλλως τις «έχει συνηθίσει». Πασίγνωστο ιδεολόγημα που, όχι
μόνο διαιωνίζει τη γυναικεία ανισοτιμία, αλλά της προσθέτει
και πιο σύγχρονες μορφές.
Η ταύτιση «αγάπης» και «φροντίδας» στο πλαίσιο της οικογένειας είναι μια πολύ βολική, απολύτως κατευθυνόμενη
σύγχυση, μέσω της οποίας επιδιώκει ο καπιταλισμός να κάνει
τη δουλειά του, γεμίζοντας τις γυναίκες με τύψεις και ενοχές.
Αν δεν «φροντίσει» η γυναίκα να καλύψει αυτοπροσώπως τις
πρακτικές ανάγκες του βρέφους, του παιδιού, του ανήμπορου, του ηλικιωμένου, αν έστω και μόνο διανοηθεί να βρει
βοήθεια, ακόμα και την πιο επιστημονική κι εξειδικευμένη,
θεωρείται ανάξια μάνα, αχάριστη κόρη, άστοργη συγγενής κι
αποτυχημένη ως γυναίκα, αφού έχει απαρνηθεί -υποτίθεταιτη «γλυκύτητα» και την «υπομονή» που διακρίνει το φύλο της.

Νταντάδες δύο «ταχυτήτων»
Η ιστορία της Τζάκλιν Ουίλσον, αν και τοποθετείται στην αυγή
μιας εποχής, όπου το ζήτημα της «φύλαξης των παιδιών όταν
οι μαμάδες τους δουλεύουν» αποτελεί ακόμα φαινόμενο σε
εξέλιξη, είναι αρκετά αποκαλυπτικό, χωρίς αναγκαστικά να
είναι αυτή η πρόθεση της συγγραφέως του.
Ωστόσο, το γεγονός ότι για το ρόλο της «νταντάς» επιλέγεται μια μητέρα μονογονεϊκής οικογένειας δεν είναι καθόλου
τυχαίο. Στο κείμενο δεν γίνεται ο παραμικρός υπαινιγμός ότι
κάπου μπορεί να υπάρχουν και οι παιδικοί σταθμοί. Η επιλογή
της «νταντάς» φαίνεται σα να είναι μονόδρομος για τις εργαζό36

μενες μητέρες. Το ίδιο και για την αβοήθητη μητέρα η οποία,
έναντι μικρής αμοιβής αλλά κάτω από το βάρος της πιο μεγάλης ανάγκης, μετατρέπει το σπίτι της σε «παιδική χαρά» και το
παιδί της σε «θηριοδαμαστή» των αξιαγάπητων ζιζάνιων που
της εμπιστεύτηκαν.
Στην Αγγλία λειτουργούν πολλές σχολές για νταντάδες. Πιο
γνωστή είναι η περίφημη σχολή Νόρλαντ, που ιδρύθηκε το
1892 και εκπαιδεύει νταντάδες για πρίγκιπες και παιδιά κροίσων. Τις απόφοιτες αυτής της σχολής επιλέγουν οι «γαλαζοαίματοι», οι χολιγουντιανοί σταρ και οι πάμπλουτοι επιχειρηματίες. Εξυπακούεται ότι οι «νταντάδες Νόρλαντ» καμιά σχέση
δεν έχουν με τη μαμά της Σέιντι. Η εκπαίδευσή τους, εκτός
από τα… κλασικά, περιλαμβάνει και μαθήματα αυτοάμυνας

Αποκαλυπτικά
και οδήγησης κάτω από επικίνδυνες συνθήκες. Οι νταντάδες
των «χρυσών» απογόνων οφείλουν να ξέρουν όχι μόνο πώς
να ξεφεύγουν από τους παπαράτσι αλλά και πώς να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις απαγωγής!
Οι δύο «ταχύτητες», στην πραγματικότητα, δεν είναι ένα
σχήμα λόγου, αλλά κυριολεκτική έκφραση μιας απόλυτα ταξικής διαφοροποίησης.

Το τέλος της ουτοπίας…
Όταν η μαμά αρρωσταίνει κι αυτή από τη γρίπη, η Σέιντι παίρνει
κατά κάποιο τρόπο τη θέση της, συνοδεύοντας τα παιδιά στους
εργασιακούς χώρους των μαμάδων τους, που αναγκάζονται
να τα φιλοξενήσουν εκ περιτροπής (μια και δεν υπάρχει άλλο
μέρος για να πάνε), με ξεκαρδιστικά
αποτελέσματα.
Ξεκαρδιστικά για τους αναγνώστες, όχι για τις μαμάδες…
Ούτε το αστυνομικό τμήμα (η μια μαμά είναι αστυνομικίνα), ούτε τα γραφεία
της εταιρείας, ούτε το ζαχαροπλαστείο αποδείχτηκαν
κατάλληλοι χώροι για να φιλοξενήσουν τέσσερα μικρά
θηριάκια. Η Σέιντι είχε κρατήσει αναλυτικό ημερολόγιο με
τα βάσανα που πέρασε αντικαθιστώντας τη μαμά της στο ντάντεμα
των παιδιών και το συμπέρασμα,
ύστερα από όσα κατέγραψε, δεν γινόταν να αμφισβητηθεί. Η ουτοπία για το
αν ήταν ωραία ή όχι να παριστάνει κανείς τη
«νταντά», είχε διαλυθεί…
«… Ίσως όταν μεγαλώσω να πρέπει να γίνω συγγραφέας. Αν
και νομίζω πως θα προτιμούσα να ανοίξω δικό μου ζαχαροπλαστείο. Θα μου άρεσε βέβαια να γίνω και αστυνομικίνα. Άμα
δουλεύεις όμως σε γραφείο, κερδίζεις πολλά πολλά χρήματα
και μπορείς να αγοράσεις δέκα, ακόμη και είκοσι παγωτά, έτσι
για την πλάκα σου. Για ένα πράγμα όμως
είμαι σίγουρη. Δεν πρόκειται ΠΟΤΕ
να γίνω νταντά…»

Το ίδιο ουτοπικό είναι να πιστεύει κανείς ότι η ατομική φροντίδα στο σπίτι, είτε από την ίδια τη μαμά, είτε από τη γιαγιά,
είτε -στην ανάγκη- από μια γυναίκα που θα πληρώνεται για
τις υπηρεσίες της είναι η καταλληλότερη αγωγή για ένα παιδί,
έστω και στη βρεφική του ηλικία.
Οι γιαγιάδες και οι παππούδες, οι γονείς, τα μέλη της στενότερης οικογένειας εξυπηρετούν –και είναι αναντικατάστατοι σε
αυτό– τις συναισθηματικές ανάγκες του λιλιπούτειου ανθρώπου που κάνει τα πρώτα του βήματα στη ζωή. Η προσχολική
αγωγή όμως αποτελεί την εκτός σπιτιού αναγκαία βαθμίδα
στη διαδικασία της διαπαιδαγώγησής του. Συμβάλλει στη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη και την ομαλή κοινωνικοποίησή
του. Του γνωρίζει τον κόσμο, που δεν μπορεί να περιορίζεται
στους τέσσερις τοίχους ενός σπιτιού, ούτε μόνο σε βόλτες στην
παιδική χαρά. Είναι ένα διαρκώς εξελισσόμενο επιστημονικό
αντικείμενο που έχει συνέχεια στο μικροσκόπιο τους μηχανισμούς ανάπτυξης του νηπίου, τις ολοένα μεταβαλλόμενες
ανάγκες του σημερινού παιδιού και πρέπει να είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα όλων των παιδιών ανεξαιρέτως. Πρέπει να
είναι ευθύνη της κοινωνίας μέσω του κράτους της, ώστε να
ικανοποιεί δωρεάν και αποκλειστικά κάθε τέτοια σύγχρονη
ανάγκη.
ΕΥΗ ΚΟΝΤΟΡΑ
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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Εκείνο το πρωί...
Μια ημερομηνία, ένα γεγονός, ένα βιβλίο
«Εκείνο το πρωί, ήταν Δευτέρα 13 Απρίλη
του 1892, δεν είχε χαράξει ακόμα και κατά
τη μεριά της Λάκκας του Βάβουλα έβλεπες
στο δρόμο πολλές γυναίκες. Νέες οι περισσότερες, που ερχόταν προς τα δω από τις
άλλες εργατικές συνοικίες του Πειραιά...
Αναψοκοκκινισμένες, θυμωμένες όλο και
περισσότερο λέγανε για την ακρίβεια, για
τα λεφτά που παίρνανε και δε φτάνανε πια
για τίποτα,... για τη σκληρή δουλειά στη φάμπρικα, για τον επιστάτη τον καινούργιο...
που πάντα τις έκλεβε στο λογαριασμό όταν
τις πλήρωνε. Για το κακό που τις βρήκε με
τα λεφτά που θέλανε να τους κόψουνε.

Τι έπρεπε να κάνουνε;
Να απεργήσουνε. Την πρόταση την έκανε
πρώτη εκείνη η Συριανή που είχε μόλις πριν
λίγους μήνες πιάσει δουλειά στη φάμπρικα
του Ρετσίνα. Κι άλλες φορές τους είχε μιλήσει για την απεργία που είχανε κάνει οι
εργάτες στη Σύρο, στα ναυπηγεία. Ήταν κι
ο αδερφός της εργάτης εκεί. Ήξερε κι η ίδια
πολλά για την απεργία που έγινε πριν μερικά χρόνια στο νησί της...»

Ίρις Αυδή-Καλκάνη

«Εκείνο το Πρωί… Πειραιάς 1892,
Η πρώτη απεργία εργατριών στην Ελλάδα»

πρώτη καταγεγραμμένη απεργία εργατριών στην Ελλάδα έγινε στις 13 ΑπριλίΗ
ου 1892 από τις υφάντριες του δεύτερου εργοστασίου υφαντουργίας των αδελφών Ρετσίνα στον Πειραιά. Δεν γνωρίζει κανείς αν η απεργία στέφθηκε με επιτυχία.

Οι περισσότερες εφημερίδες της εποχής δεν ασχολήθηκαν και σε όσες, λίγες, έγινε
μια μικρή αναφορά δεν δίνονται πληροφορίες για την έκβαση της πρώτης αυτής κινητοποίησης που έμελλε να γραφτεί στην ιστορία. Ωστόσο, τα λιγοστά στοιχεία που
αντλούνται από τον Τύπο της εποχής οδηγούν στο συμπέρασμα πως αυτή η απεργία αποτελεί ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος της χώρας, γιατί ήταν η
πρώτη καταγεγραμμένη μαζική κινητοποίηση εργατριών.

Τα αφεντικά...

Οι εργάτριες...

Το 1871 οι αδελφοί Θεόδωρος, Αλέξανδρος και Δημήτριος Ρετσίνας, ιδρύουν
το πρώτο τους εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας στον Πειραιά με την επωνυμία «Αδελφοί Ρετσίνα». Στην περιοχή
της Λεύκας λειτουργεί νηματουργείο με
5.000 ατράκτους και ατμομηχανή 60 ίππων. Τα χρόνια που ακολούθησαν δημιουργείται υφαντήριο και βαφείο και στις
αρχές της δεκαετίας του 1890, η επιχείρηση Ρετσίνα διαθέτει πέντε εργοστάσια
στον Πειραιά, με 2.000 εργάτες και εργάτριες. Με την ανατολή του 20ού αιώνα η
επιχείρηση Ρετσίνα είναι η μεγαλύτερη
κλωστοϋφαντουργία της χώρας και χιλιάδες εργατών και εργατριών από όλες
τις συνοικίες του Πειραιά εργάζονται στα
εργοστάσιά της. Η οικογενειακή επιχεί-

Οι εργάτριες της εποχής εργάζονται 12 14 ώρες την ημέρα και πληρώνονται με
το μισό ή και ακόμα πιο κάτω από το μεροκάματο που παίρνουν οι άνδρες. Στον
Πειραιά, έχουν ήδη φθάσει μαζικά Κρητικοί που δημιουργούν κάτω από τον
λόφο της Καστέλας τη συνοικία «Κρητικά». Οι κρητικοπούλες, με παράδοση
στην υφαντική τέχνη, δεν δυσκολεύονται
να βρουν δουλειά στα εργοστάσια κλωστοϋφαντουργίας του Πειραιά. Το ίδιο
και οι γυναίκες που καταφθάνουν στον
Πειραιά από την Ανατολή, μέσω των νησιών. Εργάτες και εργάτριες ελληνικής
εθνικότητας από την Κωνσταντινούπολη
και από άλλα μέρη της Ανατολής, εξαθλιωμένοι από τη φτώχεια, έχουν μεταναστεύσει στον Πειραιά, ψάχνοντας
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ρηση που έχει αναπτυχθεί σε υφαντουργία βαμβακερών υφασμάτων, γνωστών
με το όνομα «ρετσίνες», γίνεται η σημαντικότερη των Βαλκανίων.
Η οικογένεια Ρετσίνα την εποχή αυτή
κυριαρχεί στην οικονομική και πολιτική
ζωή του Πειραιά. Ο Θεόδωρος Ρετσίνας
εκλέγεται δήμαρχος της πόλης και στη
συνέχεια βουλευτής με το κόμμα του
Χαρίλαου Τρικούπη.

μεροκάματο. Οι εργάτριες, λόγω και της
παράδοσης της Ανατολής στην υφαντική
τέχνη, τοποθετούνται σε κλωστήρια και
υφαντήρια.
Το Μάιο του 1894, η εφημερίδα
«Ακρόπολις» δημοσιεύει στην πρώτη
σελίδα άρθρο με τον τίτλο «Ο εργατικός
κόσμος εν Ελλάδι - Οι φαμπρικούδες»,
περιγράφοντας την εργάτρια της εποχής. Στα υφαντουργεία εργάζονται ακόμη και κορίτσια οκτώ, εννιά και δέκα
ετών. Οι γυναίκες είναι χλωμές, ρακένδυτες, εξαθλιωμένες. Δουλεύουν για να
επιβιώσουν.

Η απεργία...
«Αποφασίσανε μετά από καμιά ώρα να
πάνε όλες μαζί στο διευθυντή και να διαμαρτυρηθούνε. Ξεκινήσανε. Μπερδεύανε σχεδόν τα πόδια τους. Με πρόσωπα
σοβαρά, σφιγμένες η μια κοντά στην
άλλη, προχωρούσαν μέσα στους λασπωμένους δρόμους του Πειραιά γεμάτες
υπερένταση... Αυτές, γυναίκες φτωχές
κι αγράμματες, αυτές που τρέμανε συχνά
μπροστά στον άντρα τους, μπροστά στο
αφεντικό, μπροστά στον επιστάτη, αυτές
που δεν αντιμιλούσαν σχεδόν σε κανέναν, αυτές οι αδύναμες, τολμήσανε να τα
βάλουνε ξαφνικά με όλους!».

Η «Εφημερίς των Κυριών», που είναι
η σημαντικότερη πηγή γνώσης για την
πραγματική κατάσταση των γυναικών,
παίρνει σαφή θέση για το δίκαιο της
απεργίας των εργατριών του Ρετσίνα
τον Απρίλιο του 1892. Η εβδομαδιαία
αυτή εφημερίδα (που έβγαινε για 30
χρόνια, ως το 1918) συντασσόταν αποκλειστικά από γυναίκες και απευθυνόταν σε γυναίκες κυρίως της Αθήνας και
του Πειραιά. Tο 1892 έρχεται δεύτερη σε
κυκλοφορία από τα εβδομαδιαία έντυπα, με πρώτο τον «Ρωμηό» του Σουρή.
Εκδότρια και Διευθύντριά της είναι η
Καλλιρόη Παρέν, η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος. Η Παρέν είναι μια από τις
πρώτες φωνές διαμαρτυρίας, προκειμένου να θεσπισθούν προστατευτικοί
νόμοι για την εργάτρια. Όπως και άλλες
αστές διανοούμενες γυναίκες, από το
1890 είχε ζητήσει να καθορισθούν με
νόμο οι ώρες εργασίας των γυναικών.

Η συγγραφέας...
Στη νουβέλα «Εκείνο το πρωί», τα πρόσωπα της διήγησης είναι φανταστικά,
αλλά «τα γεγονότα που περιγράφονται
είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους αληθινά. Βασίζονται σε πραγματικά περιστατικά που αναφέρονται στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο της εποχής, σε
αφηγήσεις σύγχρονων συγγραφέων και
σε άλλες πηγές της ίδιας με την απεργία
ιστορικής περιόδου».

«Αύριο είχε πολλά να κάνει. Κάτι είχε
αρπάξει σήμερα τ’ αυτί της για σύλλογο.
Κάτι τέτοια λέγανε εκείνοι οι τεχνίτες χτες
το βράδυ καθώς φεύγανε μαζί από το
εργοστάσιο... Μα θα τη βάζανε σε κουβέντα; Θα ΄πρεπε και μ΄ αυτούς να παλαίψει.... Ίσως κατάφερνε και τις άλλες
να τους πιέσουνε να μπούνε κι αυτές στο
σύλλογο...»
«…Προσπάθησα να κλείσω όλη την
αγωνία, την απόγνωση αυτών των γυναικών της εργατικής τάξης, που είχαν
να παλέψουν με το εχθρικό γι’ αυτές κοινωνικό σύνολο, αλλά και να αναδείξω
την περηφάνια και την τόλμη των εργατριών αυτών που προσπάθησαν να εναντιωθούν στη θέληση του παντοδύναμου
εργοδότη τους… Προσπάθησα ακόμη να
σκιαγραφήσω και τη ζωή άλλων εργαζόμενων γυναικών της ίδιας εποχής. Τις
δύσκολες στιγμές της υπηρέτριας,.... της
δούλας αυτής, που υποταγμένη εντελώς,
εργαζόταν με αντάλλαγμα την αόριστη
υπόσχεση συνήθως της προίκισής της...
Να περιγράψω την άχαρη, μίζερη ζωή
των μικροαστών γυναικών... που αποκλεισμένες απ’ την παραγωγή, μένουν
αδρανείς και κρατιούνται άεργες, ακόμη
και σε περιόδους οικονομικής κρίσης,....
που συχνά εργάζονται κρυφά... και περιμένουν γεμάτες ρομαντισμό, υποφέροντας στωικά, τον απελευθερωτή άντρα
που θα τις παντρευτεί...»

Η

Τι είχε συμβεί;…
Ο εργοδότης είχε αποφασίσει να μειώσει κατά 20% την μικρή αμοιβή που
έπαιρναν και που δεν έφτανε ούτε για τη
συντήρησή τους!...

Ίρις Αυδή - Καλκάνη γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1938. Σπούδασε νομικά στο
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στα
Πανεπιστήμια Phillips Universitat Marbourg
και Freie Universitat Berlin της Γερμανίας.
Από το 1967 έως το 2000 άσκησε τη δικηγορία
στην Αθήνα. Από το 1975, συμμετέχοντας στο
γυναικείο κίνημα, υπήρξε μέλος του Δ.Σ. του
Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας
και αργότερα πρόεδρος της Ένωσης Ελληνίδων Νομικών (1998-2009). Έχει συγγράψει
βιβλία που αφορούν στην ισότητα των φύλων
στην οικογένεια και την εργασία, την ιστορία
του ελληνικού γυναικείου κινήματος και βιογραφίες σημαντικών γυναικών.
Για το βιβλίο της «Εκείνο το Πρωί, Πειραιάς 1892, Η πρώτη απεργία εργατριών στην Ελλάδα» (Νέοι Καιροί-Αθηναϊκές Εκδόσεις, Αθήνα 1992) η συγγραφέας τιμήθηκε με Έπαινο της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.
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Δράσεις των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με αφορμή την απαξίωση
άλλης μιας δομής υγείας...
Μ

ε το νέο χρόνο, σταμάτησε η λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων του παραρτήματος Καλλιθέας του
Νοσοκομείου Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”, καθώς αποχώρησε με συνταξιοδότηση και η τελευταία παιδίατρος. Λόγω
έλλειψης προσωπικού, τμήματα όπως το Μικροβιολογικό
και το Ακτινολογικό κρατούνται σε αχρηστία. Με λιγοστό
προσωπικό συνεχίζει να λειτουργεί στον ίδιο χώρο το Κέντρο Πρώιμης Παρέμβασης - Αποκατάστασης Παιδιών,
το μοναδικό στην Ελλάδα, που καλείται να εξυπηρετήσει
ανάγκες παιδιών από όλη τη χώρα. Καθώς οι θάλαμοι νοσηλείας παραμένουν κλειστοί, οι οικογένειες των παιδιών
που εξυπηρετούνται βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για
τα έξοδα διαμονής και μετακίνησής τους.
Το συγκεκριμένο νοσοκομείο μέχρι τη δεκαετία του ’90
λειτουργούσε σε 24ωρη βάση με Παιδιατρική Κλινική,
Χειρουργείο, Μικροβιολογικό Εργαστήριο, Οφθαλμολογικό Ιατρείο, Ορθοπεδικό, ΩΡΛ, Οδοντιατρικό, με δωμάτια
νοσηλείας σε τρεις ορόφους. Με σταδιακή απαξίωση,
έφτασε το 2011 να λειτουργεί μόνο με εξωτερικά ιατρεία,
χωρίς τη δυνατότητα νοσηλείας. Το 2019 λειτουργούσε με
1 γιατρό, που μόνος εξέτασε στη διάρκεια του έτους πάνω
από 7.000 παιδιά, γεγονός που δείχνει την ανάγκη για μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε κάθε περιοχή.
Σε ανακοίνωσή τους, οι Σύλλογοι και Ομάδες Νοτίων
Περιοχών Αττικής της ΟΓΕ ανέφεραν μεταξύ άλλων ότι δεν
συμβιβάζονται «με το προδιαγεγραμμένο “έγκλημα” διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων που στερούν
από εμάς και τα παιδιά μας τις σύγχρονες ανάγκες μας σε αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, συνολικά της Υγείας. Δεν αποδεχόμαστε ως “κανονικότητα” το συνεχές πετσόκομμα των κονδυλίων
από τον κρατικό προϋπολογισμό για κοινωνικές
δαπάνες, που οδηγούν σε συνεχή υποβάθμιση,
εμπορευματοποίηση, ακόμα και το κλείσιμο υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας. Αυτή είναι η πολιτική
που ολοκληρώνει την πορεία υποβάθμισης και
υποστελέχωσης του παραρτήματος Καλλιθέας
του Νοσοκομείου Παίδων ”Π. & Α. Κυριακού”,
που είχε ξεκινήσει τα τελευταία 30 χρόνια.»
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Η δράση είχε τα πρώτα αποτελέσματα
Με πρωτοβουλία των Συλλόγων και Ομάδων Νοτίων της
ΟΓΕ οργανώθηκε στις 21/1 κινητοποίηση ενάντια στο δρομολογούμενο κλείσιμο του παραρτήματος Καλλιθέας του
Νοσοκομείου Παίδων “Π. & Α. Κυριακού”. Στο κάλεσμα
για την κινητοποίηση ανταποκρίθηκαν η Ένωση ΕΒΕ Καλλιθέας, το παράρτημα Νοτίων Συνοικιών του Συνδικάτου
Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής, ενώ εκπροσωπήθηκαν με παρεμβάσεις η ΕΙΝΑΠ μέσω της ΔΗΠΑΚ, η Σωματειακή Επιτροπή Eurobank Καλλιθέας, του
Σωματείου Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικού Αττικής, η
Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νέας Σμύρνης, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Καλλιθέας και Όμορων Δήμων. Ακολούθησε πορεία στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης.
Οι φορείς απαίτησαν άμεση, πλήρη επαναλειτουργία
του παραρτήματος του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στην
Καλλιθέα, ως δομή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποκλειστικά δωρεάν υπηρεσίες. Με προσλήψεις μόνιμου
επαρκούς ιατρικού προσωπικού όλων των ειδικοτήτων,
νοσηλευτικού και βοηθητικού προσωπικού, επαρκή χρηματοδότηση και υλικοτεχνική υποδομή. Αλλά και νοσοκομείο που να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες της
δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας για την περιοχή, με παι-

Δράσεις των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ
διατρική κλινική, επαρκές μόνιμο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση.
Κάτω από την πίεση της πλατιάς κινητοποίησης, ο
Υπουργός Υγείας έσπευσε να μετακινήσει δύο παιδιάτρους
από τα ιατρεία ΠΕΔΥ του Π. Φαλήρου και της Καλλιθέας,
για να καλύψουν προσωρινά τις ανάγκες μέχρι την πρόσληψη επικουρικού παιδιάτρου, δηλαδή συμβασιούχου.
Προφανώς το μέτρο αυτό δεν αναιρεί την υποστελέχωση και υποβάθμιση συνολικά των δομών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας στους Δήμους των Νοτίων συνοικιών,
που αναγκάζει χιλιάδες οικογένειες με τα παιδιά τους να
μετακινούνται χιλιόμετρα για να εξεταστούν, να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, να κάνουν τα απαραίτητα
εμβόλια. Γι’ αυτό συνεχίζεται και κλιμακώνεται η κοινή
δράση των συλλόγων και ομάδων της ΟΓΕ με τους υπόλοιπους φορείς.

Ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα...
Μέσα από τη δράση τους, οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών των Νοτίων Συνοικιών έδειξαν την αποφασιστικότητά
τους να απορρίψουν τη λογική της ΕΕ, της κυβέρνησης,
αλλά και των δημοτικών αρχών, που αντιμετωπίζουν τις
ανάγκες των οικογενειών και των παιδιών μας στην Υγεία
με τη λογική του “κόστους” για το κράτος και του “οφέλους”
για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει να ανοίγουν “μαγαζάκια” των ιδιωτικών μεγαθηρίων
στα Νότια Προάστια, επιδιώκοντας να καλύψουν τις ελλείψεις σε δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
αλλά και Νοσοκομείων στην περιοχή μας.
Η κυβέρνηση της ΝΔ συνεχίζει και επεκτείνει το αντιλαϊκό έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος της υγείας
των γυναικών και των οικογενειών τους. Κλιμακώνει την
πολιτική των κυβερνήσεων που υλοποιείται διαχρονικά.
Στα πλαίσια αυτά έδωσε στη δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας “Πρόληψη, Προστασία
και Προαγωγή της Υγείας - Ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας Υγείας”.
Προκλητικά παρουσιάζουν τα οξυμένα προβλήματα σε
αυτόν τον τομέα ως θέμα “συντονισμού φορέων”. Ενώ η
κυβέρνηση -μέσω του σχεδίου νόμου- ανακοίνωσε γενικόλογα προγράμματα πρόληψης της Υγείας, χωρίς να
βγάζουν άχνα για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε
κρίσιμες ειδικότητες, για γενναία κρατική χρηματοδότηση.
Κάνει λόγο ακόμα και για “Προγράμματα Προσυμπτωματικού Ελέγχου”, όταν στα δημόσια νοσοκομεία “χτυπούν
κόκκινο” οι ελλείψεις σε γιατρούς, εξοπλισμό κ.λπ. Αλλά,
και για “Εθνικό Πρόγραμμα Συστηματικού προγεννητικού
και Περιγεννητικού Ελέγχου”, τη στιγμή που ακόμα και οι
μαιευτικές κλινικές καταργούνται, συγχωνεύονται, ενώ
τα Κέντρα Μάνας και Παιδιού συνεχώς υποβαθμίζονται.
Ουσιαστικά, η Υγεία, η πρόληψη παραπέμπονται στην αυξημένη ατομική ευθύνη της λαϊκής οικογένειας, αντί να
αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα.
Το σχέδιο νόμου αποτελεί κυριολεκτικά κοροϊδία για τις

νέες μητέρες, τα νέα ζευγάρια, που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο ανησυχούν για την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί εξ αιτίας της εποχικής γρίπης στους βρεφονηπιακούς
σταθμούς, στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία. Την ίδια στιγμή που οι νέοι γονείς δίνουν ένα αγώνα για την καθημερινή τους επιβίωση, έρχονται αντιμέτωποι με τις ελλείψεις
που υπάρχουν στις υγειονομικές συνθήκες των σχολείων
και γενικότερα τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν στο
δημόσιο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Διεκδικούμε αγωνιστικά τις σύγχρονες ανάγκες
μας για αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν
υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Στο επίκεντρο της αγωνιστικής δράσης των γυναικείων
συλλόγων και ομάδων βρίσκονται οι θέσεις της ΟΓΕ για
την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Διεκδικούμε:
4 Δημιουργία δημόσιων και δωρεάν Κέντρων Υγείας σε
κάθε Δήμο, με αποκεντρωμένα ιατρεία και κινητές μονάδες που συνδέονται με αυτό, για να καλύπτονται οι
ανάγκες όλου του πληθυσμού σε κάθε γειτονιά, για να
επισκέπτονται χώρους εκπαίδευσης και άθλησης.
4 Στελέχωση των Κέντρων Υγείας σε κάθε Δήμο της περιοχής μας με όλες τις βασικές ειδικότητες γιατρών, οδοντιάτρων, νοσηλευτών και άλλων υγειονομικών, εξοπλισμένα με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, διαγνωστικά
εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια, φαρμαρκεία.
4 Πλήρη και απολύτως δωρεάν κάλυψη όλων των αναγκών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση) όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
4Δωρεάν εμβολιασμούς, αποκλειστικά από το δημόσιο
σύστημα υγείας σε όλα τα παιδιά και τους ενήλικες. Το
κράτος να είναι υπεύθυνο για την προμήθεια, ποιότητα,
επάρκεια και εφοδιασμό των δημόσιων υγειονομικών
μονάδων με εμβόλια.
4 Ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας, στα πλαίσια
της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στον παιδικό και εφηβικό πληθυσμό.
4 Κάλυψη των τεράστιων αναγκών για ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στις Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στις Παιδιατρικές κλινικές και στα Επείγοντα,
ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα τα περιστατικά παιδιών
που νοσούν από την εποχική γρίπη και να μην αναγκάζονται οι γονείς να καταφεύγουν σε ιδιώτες γιατρούς.

Αθηνά Λαζαρίδη
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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«Ανάπτυξη στο Κορδελιό είναι τα παιδιά του

και όχι τα φουγάρα του θανάτου»

Α

υτό ήταν το σύνθημα στο πανό της κινητοποίησης που
διοργάνωσαν οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ της
Δυτικής Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 26 Γενάρη, για το
οξυμένο πρόβλημα της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην
περιοχή.
Με μια μαχητική συγκέντρωση στο Κορδελιό και πορεία
διαμαρτυρίας μέχρι τον Εύοσμο σε συμπόρευση με την
Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας
έστειλαν ηχηρό το μήνυμα ότι δεν θα αφήσουν η ζωή των
παιδιών τους και των οικογενειών τους να θυσιάζεται στο
βωμό των κερδών των πετρελαίων.
Ανέδειξαν για μια ακόμη φορά ότι η έντονη δυσοσμία
στην περιοχή, που οφείλεται σε ενώσεις μερκαπτανών,
που εκλύονται από τη διαδικασία αποξήρανσης της λάσπης σε ανοιχτό χώρο των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ,
αλλά και η συνολικότερη βιομηχανική ρύπανση της περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης, έχουν δημιουργήσει ένα
ασφυκτικό περιβάλλον. Αυτό έρχεται να ολοκληρωθεί με
την πιθανή καρκινογόνα καύση στέρεων αποβλήτων RDFSRF στην τσιμεντοβιομηχανία «ΤΙΤΑΝ».
Με τη δυναμική κινητοποίηση κατήγγειλαν τον εμπαιγμό του λαού της περιοχής από κυβέρνηση, περιφέρεια και
δήμους που αφήνουν τους επιχειρηματικούς ομίλους να
συνεχίζουν την ασύδοτη δράση σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων και κάλεσαν σε κλιμάκωση του αγώνα για άμεσα μέτρα προστασίας μέχρι την
οριστική λύση.
Η συγκέντρωση έγινε έξω από το Θεματικό Ευρυζωνικό
Πάρκο Νεολαίας (ΘΕΠΑΝ) στο Κορδελιό. Εκεί χαιρέτησε ο
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Θανάσης Κοκονάς πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενώσεων
Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας και δημοτικός Σύμβουλος
Ευόσμου - Κορδελιού, ενώ την κεντρική ομιλία έκανε η
Ωραία Γαβριηλίδου, πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών
Ευόσμου – Κορδελιού.
Θυμίζουμε ότι στις δυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης,
εκεί δηλαδή όπου συνήθως ζουν σε μεγαλύτερη συγκέντρωση οι γυναίκες του μόχθου, με τις οικογένειές τους,
παρατηρείται το τελευταίο διάστημα μια έντονη δυσοσμία,
η οποία κάνει τη ζωή των κατοίκων αφόρητη.
Συνολικά στην περιοχή καταγράφεται έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση, δεδομένου ότι βρίσκεται πολύ κοντά στη
βιομηχανική περιοχή της Σίνδου, όπως και στο εργοστάσιο
των Ελληνικών Πετρελαίων, επομένως, συγκεντρώνονται
σε μεγαλύτερο βαθμό οι βιομηχανικοί ρύποι.
Ωστόσο, το πρόβλημα της δυσοσμίας έθεσε το ζήτημα σε
νέα πιο οξυμένη βάση, γιατί το κατέστησε άμεσα αντιληπτό
από τις αισθήσεις, και εκτός από την ιδιαίτερη δυσφορία
στην καθημερινότητα, την οποία προκάλεσε, άνοιξε και τη
συζήτηση για τις επιπτώσεις της ρύπανσης στον οργανισμό.
Οι κάτοικοι της περιοχής, εδώ και χρόνια αναδείκνυαν
ως υπαίτιο της κατάστασης, η οποία είχε προκύψει με την
έντονη δυσοσμία, τα Ελληνικά Πετρέλαια, ωστόσο η επιχείρηση αρνούνταν τις κατηγορίες.
Τα αποτελέσματα μετρήσεων που πραγματοποιηθηκαν
πρόσφατα από του Αριστοτελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσαν τις αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι εδώ και χρόνια έδειχναν ως υπεύθυνο για
τη δυσοσμία τα ΕΛΠΕ και διεκδικούσαν την αντιμετώπιση
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του προβλήματος. Όπως ανέδειξαν οι μετρήσεις, η έντονη δυσοσμία (κυρίως στην περιοχή Ευόσμου-Κορδελιού)
οφείλεται σε ενώσεις μερκαπτάνων που ελκύονται από
τη διαδικασία αποξήρανσης της λάσπης σε ανοιχτό χώρο
των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ, εντός του αστικού ιστού,
οι οποίες, σε συνέργεια με άλλες ενώσεις, μπορούν να
γίνουν και καρκινογόνες, εκτός των άμεσων επιπτώσεων
που έχουν (ερεθισμός του αναπνευστικού, ίλιγγος, ναυτία,
αϋπνία και δακρύρροια). Παράλληλα, εντοπίζεται αυξημένη συγκέντρωση τοξικών και καρκινογόνων παραγόντων,
όπως το βενζόλιο.
Στα παραπάνω προστίθενται και οι κίνδυνοι από την
έλλειψη ελέγχων για τη διαχείριση των αποβλήτων των
ΕΛΠΕ, όπως και η έλλειψη ελέγχων στο υπέδαφος και στο
νερό.
Παράλληλα, η παρουσία επικίνδυνων βιομηχανικών
μονάδων δίπλα σε κατοικημένες περιοχές όπως η περιοχή του Κορδελιού, κάτι που ισχύει και σε άλλες περιοχές
της χώρας μας, εγκυμονεί τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού
ατυχήματος μεγάλης έκτασης. Ενώ είναι ενδεικτικό της
επικινδυνότητας της κατάστασης και το γεγονός ότι δεν
έχει πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική ενημέρωση και
εκπαίδευση του πληθυσμού για το πώς θα προστατευτούμε, σε περίπτωση ενός τέτοιου ατυχήματος.
Η ζοφερή αυτή κατάσταση ενδέχεται να χειροτερέψει
ακόμα περισσότερο, καθώς η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Ευόσμου - Κορδελιου απεργάζεται
ένα ακόμη επικίνδυνο σχέδιο, να παραχωρήσει τη δυνατοτητα καύσης (πιθανά καρκινογόνων) στέρεων αποβλήτων
RDF-SRF στην τσιμεντοβιομηχανία «ΤΙΤΑΝ».
Το πρόβλημα αυτό φυσικά δεν είναι μεμονωμένο ζήτημα, αλλά συνδέεται με τη γενικότερη πολιτική που ακολουθείται στο ζήτημα της ενέργειας, όσο και με τις επιπτώσεις
των πολιτικών αυτών στην υγεία, αλλά και την τσέπη των
οικογενειών μας.
Η κατασταση αυτή έχει συγκεκριμενες αιτίες αλλά και
συνενόχους. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση όσο και οι
προηγούμενες, προσκυνώντας φυσικά τις αντίστοιχες κατευθύνσεις της ΕΕ, έκαναν ό,τι κάνουν συνήθως, με την
πολιτική τους όλα τα προηγούμενα χρόνια: επέτρεψαν στα
ΕΛΠΕ και στις άλλες βιομηχανίες να λειτουργούν ανεξέλεγκτα, με μόνο κριτήριο το κέρδος τους σε βάρος της υγείας
του λαού αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ευθύνη έχουν επίσης τόσο οι σημερινές όσο και οι προηγούμενες διοικήσεις στην Περιφέρεια και στον δήμο που
με τη σιωπή και τις καθυστερήσεις ανέχτηκαν την υποβάθμιση της ζωής των κατοίκων, την υποστελέχωση των
αρμόδιων υπηρεσιών.
Την πρώτη ευθύνη φέρει φυσικά και η επιχείρηση των
ΕΛΠΕ. Ο όμιλος, εδώ και χρόνια, διαβεβαιώνει ότι δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την κατάσταση, ότι «δεν
αποτελεί μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης
του», προσπαθώντας να κατευνάσει και να «ελέγξει» τις
αντιδράσεις.
Μάλιστα, η εργοδοσία πραγματοποιεί μια πολύ καλά

μελετημένη και σχεδιασμένη παρέμβαση, με στόχο να
επιδρά στη συνείδηση των εργαζομένων και των κατοίκων. Προχωράει σε διάφορες «αγαθοεργίες» καλύπτοντας
ανάγκες που θα έπρεπε να καλύπτει η κρατική μέριμνα,
με σκοπό να «καθαρίσει» το όνομα της και να προωθήσει
την αντίληψη ότι «μπορεί να μολύνει λίγο, αλλά κάνει και
πολλά καλά για την περιοχή», εξαγοράζοντας με ψίχουλα
τη συναίνεση του λαού της περιοχής.
Οι κάτοικοι της περιοχής, βέβαια, δεν υποκύπτουν σε

αυτή την απροκάλυπτη κοροϊδία και βάζουν μπροστά την
υγεία των παιδιών και των οικογενειών τους.
Οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ, όλο αυτό το διάστημα, πρωτοστάτησαν στην οργάνωση των κινητοποιήσεων,
στην ανάδειξη του προβλήματος και των αιτιών του, στη διεκδίκηση των άμεσων αιτημάτων για παύση της λειτουργίας και μεταφορά του εργοστασίου, με ευθύνη της εταιρείας. Άλλωστε, σήμερα, που υπάρχουν όλα τα απαραίτητα
έργαλεία, επιστημονικά και τεχνικά, είναι απαράδεκτο να
ζούμε εμείς οι γυναίκες και οι οικογένειές μας κάτω από
τέτοιες συνθήκες.
Ταυτόχρονα, αναδείξαμε πλατιά την ανάγκη οριστικής
διεξόδου από μια ανυπόφορη καθημερινότητα, η οποία
εγκυμονεί εξαιρετικά σοβαρούς κινδύνους για την υγεία
και τη ζωή των οικογενειών μας.
Σε συμπόρευση με την Ομοσπονδία Γονέων, τα ταξικά
σωματεία, κινήσεις κατοίκων, όπως η ΑΝΑΠΝΟΗ και με
άλλους μαζικούς φορείς αναδείξαμε το ζήτημα με μαζικές
κινητοποιήσεις και παρεμβάσεις σε δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Κυρίως, όμως, συζητώντας πλατιά με
τις γυναίκες της δουλειάς που ζουν στην περιοχή, φωτίσαμε την πιο πολύτιμη αλήθεια, ότι μόνο με τον οργανωμένο αγώνα μπορούμε να διεκδικήσουμε μια ζωή χωρίς
ρύπανση και δυσοσμία, για μας και τα παιδιά μας.

Σύλλογοι και Ομάδες
της Δυτικής Θεσσαλονίκης
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«Κάτω τα χέρια από τη ΛΑΡΚΟ!»
ε κεντρικό σύνθημα «Η ΟΓΕ στηM
ρίζει της ΛΑΡΚΟ τους εργάτες
και όχι τα παράσιτα τους κεφαλαιοκράτες», οι γυναίκες των Συλλόγων και των
Ομάδων της ΟΓΕ από την Αττική μαζί με
τις γυναίκες των Ομάδων της Λοκρών,
αλλά και όλης της Στερεάς Ελλάδας,
έδωσαν το «παρών» στο συλλαλητήριο
που οργανώθηκε στις 25 Γενάρη 2020
στο Σύνταγμα.
Με το συλλαλητήριο δόθηκε μια μαχητική απάντηση ενάντια στα σχέδια της
κυβέρνησης απαξίωσης και κλεισίματος
της ΛΑΡΚΟ και είχε κύρια αιτήματα την
λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη λειτουργία της, τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας και των εργατικών δικαιωμάτων, την κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών,
για ΣΣΕ και τη χρηματοδότηση από το κράτος και με την
ευθύνη του κράτους, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
στην εργασία.
Μετά το συλλαλητήριο ο αγώνας συνεχίζεται! Οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος ήταν, είναι
και θα είναι παρούσες σ΄αυτό τον αγώνα. Άλλωστε, στο
συλλαλητήριο δόθηκε μια απάντηση, αλλά δεν ήταν η τελευταία λέξη!
Ακολουθεί η ανακοίνωση της ομάδας ΛΟΚΡΩΝ της ΟΓΕ,
με την οποία κάλεσαν τα μέλη, τις φίλες και κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογένειας της Λοκρίδας να συμπαρασταθεί και να συμπαραταχθεί στο πλευρό των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ.
Εργαζόμενες της ΛΑΡΚΟ, Γυναίκες των εργαζόμενων,
Εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, οι γυναίκες της ομάδας ΛΟΚΡΩΝ της ΟΓΕ στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα σας για να
παρθούν ουσιαστικά μέτρα για τη διασφάλιση της λειτουργίας της, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία,
διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργατικών δικαιωμάτων, κατάργηση του σκλαβοπάζαρου των εργολαβιών, μέσα από ΣΣΕ και τη χρηματοδότηση από το κράτος
και με την ευθύνη του κράτους, να εκσυγχρονιστεί και να
αναπτυχτεί σύμφωνα με την δυνατότητα που έχει με στόχο
την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και της χώρας μας
συνολικά.
Ο αγώνας αυτός δεν αφορά μόνο εσάς, τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ, είναι κοινός αγώνας όλων των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών,
των νέων, γιατί τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας αφορούν
όλους τους εργαζόμενους, -ες σε όποιο χώρο δουλειάς κι
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αν βρίσκονται. Το γνωρίζουμε πολύ καλά εμείς οι γυναίκες, που μας αναγκάζουν να δουλεύουμε με εργασιακές
σχέσεις λάστιχο, να σηκώνουμε λόγω της έλλειψης δομών και υπηρεσιών το μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης,
της φροντίδας των παιδιών μας, των ηλικιωμένων, των
ΑΜΕΑ, να υποφέρουμε κι εμείς από δεκάδες επαγγελματικές ασθένειες και κινδύνους.
Εργαζόμενες και εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, εργαζόμενες και τους εργαζόμενοι όλης της Λοκρίδας, γυρίστε
την πλάτη στην άθλια προπαγάνδα της κυβέρνησης και
των εκπροσώπων της, που παρουσιάζουν ως μονόδρομο την ιδιωτικοποίηση και τα σχέδια για διχοτόμηση ή
τριχοτόμηση της ΛΑΡΚΟ, και αποκρύπτοντας έντεχνα τις
διαχρονικές ευθύνες τους για την απαξίωσή της, καλεί
τους εργαζόμενους να αποδεχτούν τη χειροτέρευση των
συνθηκών εργασίας, για να διαφυλαχτούν οι θέσεις εργασίας. Με απύθμενο θράσος, ποιους εκβιάζουν; Τους εργαζόμενους, που έχουν πληρώσει με το ίδιο τους το αίμα τη
λειτουργία της επιχείρησης! Πρόκειται για τον ορυκτό μας
πλούτο και έχει άμεση σχέση με τις δυνατότητες της βιομηχανικής ανάπτυξης για την ευημερία του λαού μας. Η
εκποίηση ή το κλείσιμό της θα φέρει ανεργία, συρρίκνωση
του εισοδήματος των εργαζόμενων της και των λαϊκών οικογενειών της γύρω περιοχής.
Οι γυναίκες της ομάδας ΛΟΚΡΩΝ της ΟΓΕ καλούμε τα
μέλη μας, τις φίλες, κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογένειας
της Λοκρίδας να συμπαρασταθεί και να συμπαραταχθεί
στο πλευρό των εργαζόμενων της ΛΑΡΚΟ, συμμετέχοντας
στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στην Αθήνα στις 25
Γενάρη, τον πολύ σημαντικό σταθμό στον δίκαιο αγώνα
τους, αλλά όχι και τον τελευταίο. Ο κοινός αγώνας όλων
των εργαζομένων, των μικροεπαγγελματιών, των αγροτών έχει τη δύναμη να τους εμποδίσει.

ΟΜΑΔΑ ΛΟΚΡΩΝ

Δράσεις των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

«Είμαστε τα σπόρια του περιβολιού του μέλλοντος»
ΓΙΟΡΤΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ

μείς οι γυναίκες που αγωνιζόμαστε για μια ζωή χω«Ε
ρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, για τη ζωή που
αξίζει σε μας και τα παιδιά μας, αλλά και στα παιδιά όλου

του κόσμου, είμαστε δίπλα σας. Οι μεγάλες επιχειρήσεις
που θέλουν να αυξάνουν τα κέρδη τους και οι κυβερνήσεις στις χώρες μας που τους εξυπηρετούν, το ΝΑΤΟ, η
ΕΕ και οι άλλοι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί είναι που φέρνουν φτώχεια, ανεργία και ανέχεια στις εργατικές λαϊκές
οικογένειες και στα παιδιά στην Ελλάδα. Οι ίδιοι είναι που
σπέρνουν τον πόλεμο και την προσφυγιά σε σας και σε
χιλιάδες παιδιά απ’ όλες τις χώρες του πλανήτη.»
Αυτά τα λόγια μέσα από την επιστολή της ΟΓΕ στις μανάδες πρόσφυγες αποτέλεσαν το σκεπτικό μας, όταν στο ΔΣ
του Συλλόγου Γυναικών της Καρδίτσας καλεστήκαμε να
σχεδιάσουμε τη χριστουγεννιάτικη γιορτή που γίνεται κάθε
χρόνο για τα παιδιά μας. Η τελική μας απόφαση ήταν ότι η
φετινή γιορτή θα ήταν μια εκδήλωση φιλίας και αλληλεγγύης στα προσφυγόπουλα και στις μανάδες τους που ζουν
στην πόλη μας. Οικογένειες αλλά και γυναίκες μόνες με τα
παιδιά τους, πρόσφυγες από την Συρία, το Ιράκ, Κούρδισες, γυναίκες από χώρες της γαλλόφωνης Αφρικής που
σπαράσσονται από πολέμους, που με το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ ζουν σε σπίτια στην πόλη.
Θεωρήσαμε αυτονόητη τη συνεργασία μας με το σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων, ένα σωματείο που οι εργαζόμενοι του μαχητικά διεκδικούν τα δικαιώματά τους, αλλά

στάθηκε επανειλημμένα αλληλέγγυο στα θύματα πολέμου
και ξεριζωμού που βρίσκονται στην Καρδίτσα.
Εκείνο που μας απασχόλησε είναι ότι δεν αρκεί μια
εκδήλωση για να εκφράσουμε την φιλία και την αλληλεγγύη μας στις μάνες-πρόσφυγες και τα παιδιά τους, αλλά
να μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί τους. Να τους
εξηγήσουμε ποια είναι η ΟΓΕ, πως διεκδικεί τα δικαιώματα των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων της Ελλάδας
αλλά και όλου του κόσμου, τα δικαιώματα των γυναικών
προσφύγων και ιδιαίτερα των μανάδων και των παιδιών.
Ποιος είναι ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας, πώς αγωνίζεται και διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα των γυναικών
της πόλης και των χωριών μας. Ποιο είναι το σωματείο
ιδιωτικών υπαλλήλων και γιατί βρίσκεται εκεί. Να ακούσουμε τις ίδιες να μιλήσουν για τη ζωή τους σαν πρόσφυγες στην πόλη μας, ποια είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας και πως μπορούμε να τις στηρίξουμε.
Έτσι έγινε. Στο χώρο του διαπολιτισμικού κέντρου που
υπάρχει, ήρθαν είκοσι δύο γυναίκες πρόσφυγες από όλες
τις κοινότητες. Με τη βοήθεια των διερμηνέων κάναμε
μια ζεστή κουβέντα για όλα τα ζητήματα,. Τους μιλήσαμε
για την ΟΓΕ και το Σύλλογο, τους εξηγήσαμε τι θεωρούμε αιτία των δεινών μας, αλλά και των δικών τους συμφορών. Μας μίλησαν για τη ζωή τους στις πατρίδες τους,
για τις ελληνίδες γειτόνισσες στο Χαλέπι, για τον Καβάφη.
Για τα παιδιά τους, που δεν ξέρουν να παίζουν παιχνίδια
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αφού γεννήθηκαν μέσα στον πόλεμο και την προσφυγιά,
και τώρα είναι κλεισμένα μέσα σε διαμερίσματα με τα κινητά. Αθέατες πλευρές του πολέμου κα της προσφυγιάς,
που όταν τις αποκαλύπτεις ανατριχιάζεις για την αγριότητά
τους.
Ζήτησαν τη στήριξή μας για την εκπαίδευση των παιδιών τους τις απογευματινές ώρες, να συμμετάσχουν σε
αθλητικές δραστηριότητες, σε ωδεία, σε κολυμβητήρια.
Ζήτησαν να τα δεχτούν σε παιδικούς σταθμούς, που τώρα
ο κανονισμός δεν το επιτρέπει. Ζήτησαν να ενημερώνονται καλύτερα για πολλά ζητήματα που τις απασχολούν. Να
γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο που ήρθαν.
Σχεδιάσαμε μαζί τη γιορτή που θα κάναμε. Η προσπάθεια ήταν να μην πάμε με έτοιμο σχέδιο, αλλά να το
συνδιαμορφώσουμε, για να νιώσουν ότι μαζί θα κάνουμε
ό,τι κάνουμε. Φύγαμε απ’ αυτή τη συνάντηση γεμάτες αισθήματα, αλλά και με πείσμα και τη βεβαίωση ότι «ορθά
βαδίζουμε» αυτό το δρόμο. Το δρόμο του αγώνα ενάντια
σε κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο, αλλά κι αυτόν της αλληλεγγύης και της συμπαράστασης σ’ αυτές τις γυναίκες.
Η επόμενη στάση μας ήταν η Κυριακή 5 Γενάρη οπόταν πραγματοποιήθηκε η γιορτινή αυτή εκδήλωση. Παιδιά
προσφυγόπουλα και ελληνόπουλα με τη συμβολή παιδαγωγών, έπαιξαν, τραγούδησαν, χόρεψαν, ζωγράφισαν
χωρίς η διαφορετική γλώσσα, ο τόπος καταγωγής, οι πολιτισμικές αναφορές να τα εμποδίσει να περάσουν ένα χαρούμενο και ξένοιαστο πρωινό.
Η εκδήλωση ξεκίνησε όταν τα ελληνόπουλα ήρθαν στο
χώρο του διαπολιτισμικού κέντρου με τις ευχές και τα καλωσορίσματά τους γραμμένα και ζωγραφισμένα στο χαρτί
και τα δώρισαν στα προσφυγόπουλα.
Στη συνέχεια η εκπρόσωπος του σωματείου των ιδιωτικών υπαλλήλων έστειλε το μήνυμα της αλληλεγγύης και
της στήριξης των προσφύγων που διαμένουν στην Καρδίτσα, γιατί όπως είπε «οι εργαζόμενοι σε όλη τη γη δεν
έχουν τίποτα να χωρίσουν, αυτοί που έχουν τον πλούτο
και τα συμφέροντα μάς φτωχαίνουν, μας σκοτώνουν με
τους πολέμους τους, μας κάνουν πρόσφυγες. Γι’ αυτό και
κοινός πρέπει να είναι ο αγώνας μας Ελλήνων εργαζομένων και προσφύγων». Η εκπρόσωπος της ΟΓΕ και του
Συλλόγου Γυναικών Καρδίτσας καλωσόρισε ιδιαίτερα τις
γυναίκες μάνες, πρόσφυγες, στην πόλη μας και στις γειτονιές μας, στα σχολεία που φοιτούν τα δικά μας παιδιά,
τονίζοντας: «Η αλληλεγγύη είναι η δική μας δύναμη. Αυτό

το νόημα έχει και η παρουσία μας εδώ και η οργάνωση
αυτής της γιορτής. Είναι μια ακόμα προσπάθεια να μοιραστούμε στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς εμείς και τα παιδιά
μας. Είναι ευκαιρία να κατανοήσουμε ότι κοινές είναι οι
ανάγκες μας, να γνωριστούμε καλύτερα, τα παιδιά μας
να παίξουν μαζί τα παιχνίδια, τα τραγούδια, τους χορούς.
Μπροστά στο νέο χρόνο να κάνουμε μια καινούρια αρχή.»
Τα παιδιά μέσα στο χώρο του διαπολιτισμικού κέντρου
δημιούργησαν με χρώματα και ευχές γραμμένες στη
γλώσσα τους τον «τοίχο των ευχών».
Στο αίθριο της αγοράς έπαιξαν πολλά παιχνίδια, χόρεψαν, τραγούδησαν. Ξεχωριστές ήταν οι στιγμές που σε ένα
μεγάλο κύκλο ελληνόπουλα και προσφυγόπουλα μάθαιναν να χορεύουν την «καραγκούνα» και όταν προσφυγόπουλα χόρεψαν ένα δικό τους χορό και είπαν το τραγούδι
τους: «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ» - «τα σπόρια του περιβολιού του μέλλοντος».
Η γιορτή μας ολοκληρώθηκε με το τραγούδι-σύμβολο
σε στίχους του Γιάννη Ρίτσου «ΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΓΗΣ», που χόρεψαν όλα μαζί.
Και όπως ήταν πιασμένα στον κύκλο, με τους στίχους
του Ρίτσου να τα ακολουθούν, μπήκαν ξανά στο στέκι για
να πάρουν τα δώρα τους και να φάνε τα γλυκίσματα.
Η γιορτινή αυτή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχές και
την υπόσχεση ότι θα ξαναβρεθούμε όλοι μαζί πολύ σύντομα.

ΡΟΥΛΑ ΧΑΛΑΤΣΗ
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
Συλλόγος Γυναικών Καρδίτσας
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Παιδιά του κόσμου
Παιδιά του κόσμου,
τραγουδήστε μας για την παιδική μας ηλικία,
με τη χαρά μας και τη χαρά σας χτίζουμε την δόξα του κόσμου,
είμαστε τα παιδιά της ελευθερίας,
σας θέλουμε στην ελευθερία μαζί.
Παιδιά του κόσμου,
λέμε στους μεγάλους: το μέλλον μας είναι στα χέρια σας,
μην μας αγνοείτε, προστατέψτε μας,
εμείς είμαστε το μέλλον,
είμαστε τα σπόρια του περιβολιού του μέλλοντος.
Μην ξεχνάτε τα παιδιά που μειονεκτούν σε κατεχόμενες χώρες,
μην ξεχνάτε τα παιδιά που αδικούνται,
μην αφήνετε τα δάκρυα να βράζουν στα μάγουλά μας,
όχι στην αδικία, όχι στον βασανισμό,
όχι στο φόβο, όχι στην πείνα,
όχι στο φανατισμό όχι στην ταπείνωση.

Το τραγούδι στα αραβικά
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Το τραγούδι που τραγούδησαν τα προσφυγόπουλα
στην εκδήλωση φιλίας και αλληλεγγύης στους πρόσφυγες,
που οργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Καρδίτσας.
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