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της Σύνταξης
Αγαπητές αναγνώστριες,
Για πότε πέρασε αυτό το καλοκαίρι, καμιά μας δεν κατάλαβε, νομίζω.... Οι διακοπές 2020, όνειρο
θερινής νύχτας – δηλαδή σύντομες σαν όνειρο, για όσες πήγατε... Γιατί περίπου to 53% των Ελλήνων δεν πήγαν. Μάλιστα η χώρα μας κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρώπη, μετά
τη Ρουμανία, όσον αφορά τη δυνατότητα να πάμε καλοκαιρινές διακοπές και όχι λόγω «ιού»,
αλλά λόγω ανεργίας και φτώχειας! Αυτή τη στατιστική βέβαια δεν την προβάλλει πουθενά η κυβέρνηση.
Το ίδιο έκανε και με το μέσο όρο των 17 μαθητών ανά τμήμα η υπουργός Παιδείας, που νόμισε
ότι μπορεί να ξεγελάσει τις οικογένειες, αποκρύπτοντας την πραγματικότητα των 25, 26, 27 μαθητών. Στο έργο της κυβέρνησης, όμως, για να ισοφαρίσει τη χασούρα, συνδράμουν οι “καλοί
χορηγοί” με τα παγουρίνο και τα υλικά καθαριότητας. Τι θα τους στοιχίσει, όταν απλόχερα χαρίζει
η κυβέρνηση δισεκατομμύρια σε εφοπλιστές, μεγαλοξενοδόχους, μονοπωλιακούς ομίλους της
εκπαίδευσης και της υγείας, γενικά στους μεγαλοεργοδότες, για να «έρθουν στα ίσα τους» από
την νέα οικονομική κρίση, που επιτάχυνε η πανδημία; Βέβαια, κουβέντα δεν γίνεται για τη γνώση
που παίρνουν τα παιδιά μας στην Εκπαίδευση. Γι’ αυτό η μάσκα έγινε πανάκεια «δια πάσαν νόσον...». Το αφιέρωμα αυτού του τεύχους αναδεικνύει όλες τις πλευρές των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών στην Παιδεία.
Τον τελευταίο καιρό η όξυνση των εντάσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αποτυπώνουν τους μεγάλους ανταγωνισμούς των επιχειρηματικών κολοσσών για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των αγορών στην περιοχή. ΗΠΑ - ΝΑΤΟ και ΕΕ, στην προσπάθεια να
ανακόψουν την επιρροή της Ρωσίας και της Κϊνας, προωθούν το σενάριο της συνεκμετάλλευσης
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Σερβίρεται από την κυβέρνηση το παραμύθι στο λαό με κάλπικα
διλήμματα, προκειμένου να κρυφτεί η στάση της, που είναι ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα και
στηρίζει μια χούφτα παράσιτα που υπονομεύουν τις ζωές μας. Στο δελτίο μας θα διαβάσετε τη
θέση της ΟΓΕ, που απέναντι στα ιμπεριαλιστικά σχέδια, καλεί τις γυναίκες να αρνηθούν το ρόλο
του αμέτοχου παρατηρητή, που αναμένει σιωπηλός τις εξελίξεις.
Εργαζόμενη στον τουρισμό, αλλά και μισθωτή δικηγόρος ανοίγουν την αυλαία των πολύπαθων
εργασιακών σχέσεων, που φουσκώνουν τα υπέρογκα κέρδη στις τσέπες των μεγαλοξενοδόχων
και των μεγαλοδικηγόρων. Μιλάνε μέσα από τις σελίδες του δελτίου μας, περιγράφουν τη βάρβαρη πραγματικότητα που βιώνουν, αλλά και προτείνουν δρόμους αγώνα, που περνάνε μέσα
από το σωματείο, μέσα από τη συλλογική δράση γενικότερα: το δρόμο της αξιοπρέπειας και της
διεκδίκησης.
Στα θέματα πρώτης γραμμής ήταν, είναι και θα είναι η Υγεία. Ένα ενδιαφέρον άρθρο από μια
μαχόμενη γιατρό αποκαλύπτει πόσο αλήθεια είναι όσα ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ότι το δημόσιο
σύστημα υγείας είναι θωρακισμένο, αν υπάρχουν ελλείψεις και ποια είναι η κατάσταση αυτή τη
στιγμή στα νοσοκομεία μας. Επειδή το υποκριτικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για μια σειρά κοινωνικά προβλήματα δεν έχει πάτο, στοχοποιούμε για άλλη μια φορά το «σύγχρονο δουλεμπόριο»
και την εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών από κυκλώματα σωματεμπορίας. Καταγγέλουμε
την τηλεβαρβαρότητα, που βιάζει τη γυναικεία αξιοπρέπεια. Εκτός από τη βόλτα σε ζητήματα που
μας καίνε, μια ανάσα λογοτεχνική μας χαλαρώνει, για να συνεχίσουμε τη δράση της ΟΓΕ, που δεν
την σταματά ούτε η πανδημία, ούτε καμιά τρομοκρατία...

Καλή Ανάγνωση!

Διεθνή

Μονά Ζυγά δικά τους
Ο

ι στόχοι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να ελέγξουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις αγορές όχι
μόνο δεν μπήκαν σε καραντίνα τους τελευταίους μήνες, αλλά
αντίθετα αναπροσαρμόζονται με βάση τις αντιθέσεις τους, που
σε πολλές περιπτώσεις οξύνθηκαν την περίοδο της πανδημίας.
Σε διάφορες περιοχές του πλανήτη κονταροχτυπιούνται μεγάλα συμφέροντα: Πώς και ποιος θα βάλει στο χέρι τον ενεργειακό και ορυκτό πλούτο, από πού θα περάσουν οι αγωγοί της
ενέργειας και τα εμπορεύματα, πώς θα μοιραστεί η
«πίτα» της αγοράς. Και όλοι αυτοί οι κολοσσοί
έχουν πίσω τους κράτη και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς - συμμαχίες για να
τους στηρίζουν οικονομικά, πολιτικά,
διπλωματικά και στρατιωτικά.
Η αιτία της όξυνσης των ανταγωνισμών βρίσκεται στις σημαντικές
αλλαγές που συντελούνται την περίοδο αυτή: Οι ΗΠΑ, που παραμένουν η ισχυρότερη δύναμη, αλλά
και η ΕΕ, χάνουν έδαφος. Αλλες δυνάμεις, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία
κ.ά., ισχυροποιούνται, ανατρέπουν καταστάσεις και σχεδιασμούς, περνάνε δικά τους
σχέδια. Κι αυτό συντελείται όχι μόνο στα κέρδη
των επιχειρήσεων τους, αλλά και στα πεδία των
μαχών, σε μια σειρά γωνιές του πλανήτη μας, που έχουν
ήδη μπει στην κρεατομηχανή του ιμπεριαλιστικού πολέμου, ο
οποίος γεννά διαρκώς και νέες εστίες.

Η Ανατολική Μεσόγειος στο μάτι του κυκλώνα
Η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται εδώ και χρόνια στο κέντρο
αυτών των ανταγωνισμών. Και τα γεγονότα του φετινού καλοκαιριού επιβεβαίωσαν ότι η περιοχή μας βρίσκεται στο μάτι
του κυκλώνα, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τους κινδύνους
για τους λαούς της περιοχής.
Το πιο μεγάλο τίμημα πληρώνει ήδη ο λαός του Λιβάνου με
τη μεγάλη έκρηξη που άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές στη Βηρυτό, εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες και
εκατοντάδες χιλιάδες άστεγους. Τα ερωτήματα για τα αίτια και
τις συνθήκες της τραγωδίας παραμένουν αναπάντητα, καθώς
κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει με σιγουριά το ενδεχόμενο
δολιοφθοράς (από δυνάμεις εντός και εκτός Λιβάνου).

Οι εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις προμηνύουν
επικίνδυνους σχεδιασμούς σε βάρος των λαών
Οι ελληνικές κυβερνήσεις και της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκουν χρόνια τώρα να μετατρέψουν τη χώρα μας σε ενεργειακό
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«κόμβο», σε «διάδρομο» για τα διεθνή δίκτυα μεταφορών και
διαμετακόμισης εμπορευμάτων, με σκοπό να αναβαθμιστεί η
θέση των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων. Γι’ αυτό υπέγραψαν τη συμφωνία για τον αγωγό «East Med» με τις κυβερνήσεις του Ισραήλ και της Κύπρου και συνεργάζονται με την
Αίγυπτο στο «φόρουμ του Καΐρου», για να εκμεταλλευτούν τα
μονοπώλια το φυσικό πλούτο της περιοχής και να αντιμετωπιστούν προβλήματα τροφοδοσίας της ΕΕ με φυσικό αέριο,
μειώνοντας την ενεργειακή της εξάρτηση από τη
Ρωσία. Η αναβάθμιση των μονοπωλίων όμως
περνάει και μέσα από την παραπέρα εμπλοκή στα ευρωατλαντικά σχέδια. Γι’ αυτό ο
ΣΥΡΙΖΑ έγινε σημαιοφόρος του ΝΑΤΟ
και υπέγραψε τη Συμφωνία των
Πρεσπών. Γι’ αυτό η ΝΔ υπέγραψε
τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, που έχει
μετατρέψει τη χώρα μας σε μια απέραντη ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση. Γι’
αυτό συνεργάστηκαν στρατιωτικά και
οι δύο κυβερνήσεις με το κράτος-δολοφόνο, το Ισραήλ, που επί δεκαετίες
εξοντώνει τον Παλαιστινιακό λαό.
Από την άλλη, η τουρκική κυβέρνηση,
εκπροσωπώντας τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών της Τουρκίας, που
είναι σαφώς ισχυρότεροι από τους ελληνικούς, έχει
υπέρμετρες φιλοδοξίες. Επιδιώκει κι αυτή να παίξει το ρόλο
του κόμβου ενέργειας και εμπορευμάτων, αλλά ταυτόχρονα
θέλει να αναλάβει κι έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή και παγκόσμια, ως μία από τις 20 ισχυρότερες καπιταλιστικές οικονομίες και μία από τις 12 ισχυρότερες στρατιωτικά δυνάμεις. Έτσι
εξηγείται γιατί δεν αποδέχεται το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας
και αρνείται να αναγνωρίσει τον ενιαίο χαρακτήρα της ελληνικής επικράτειας, την οργανική σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά και τα νησιώτικα συμπλέγματα, στοχεύοντας
ιδιαίτερα στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο, που αποτελεί
κρίκο για τον καθορισμό ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Κύπρου. Ετσι εξηγούνται οι Τούρκικες Navtex και
το «αλώνισμα» του ερευνητικού πλοίου «Oρούτς Ρέις» στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ Καστελόριζου, Ρόδου και Κρήτης, δηλαδή σε ζώνη ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Το μενού της συνεκμετάλλλευσης...
Με εντάσεις και απειλές, με συνεννοήσεις στο προσκήνιο
και στο παρασκήνιο, με μπρος και πίσω στρώνεται το «τραπέζι διαλόγου», που θα έχει ως «μενού» τη συνεκμετάλλευση της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Οικοδεσπότες
του τραπεζιού ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, ενώ η ελληνική κυβέρνηση
«σερβίρει» στο λαό τα σχέδια αυτά, εφησυχάζοντάς τον, παρα-

Διεθνή
πλανώντας τον, προβάλλοντας το δόλωμα και
κρύβοντας το αγκίστρι. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη συναίνεσή των εργαζομένων
στα βρώμικα σχέδια που ετοιμάζουν.

...και ο στόχος των διαπραγματεύσεων
Με το διάλογο αυτό οι ευρωατλαντικές δυνάμεις επιδιώκουν να θωρακίσουν τη ΝΑΤΟϊκή συνοχή στην περιοχή. Να διασφαλίσουν
ότι η Τουρκία θα παραμείνει αγκιστρωμένη
στο ΝΑΤΟ, θα εξακολουθήσει να είναι «στρατηγικός εταίρος» της ΕΕ, απέναντι στην αυξανόμενη
επιρροή ανταγωνιστικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων,
όπως η Ρωσία και η Κίνα. Για να γίνει αυτό, η Τουρκία ζητάει
ανταλλάγματα και κυρίως να της αναγνωριστεί αναβαθμισμένος γεωπολιτικός ρόλος στην περιοχή. Γι’ αυτό, παράλληλα
με την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων,
παζαρεύει με τις ΗΠΑ και με χώρες της ΕΕ, όπως η Γαλλία
και η Γερμανία, την επόμενη μέρα στη Λιβύη και στη Συρία,
ακόμα και στο Ιράκ, συνεχίζοντας στρατιωτικές επεμβάσεις.
Παζαρεύει επίσης τη σχέση της με τη Ρωσία, το Κυπριακό, τις
εμπορικές της σχέσεις.
Ο άλλος βασικός στόχος αυτού του διαλόγου είναι να «ξεκλειδώσει» η εκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου της
περιοχής από τα μονοπώλια της Γαλλίας, της Βρετανίας, των
ΗΠΑ και άλλων. Η Τουρκία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει διανομή της λείας ανάμεσα στα μονοπώλια της
Ενέργειας χωρίς τη δική της συμμετοχή, ενώ όλοι συμφωνούν –συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής κυβέρνησης– ότι
«υπάρχει θέση» και για τους επιχειρηματικούς ομίλους της
Τουρκίας 1.
Γι’ αυτό αξιωματούχοι και υπουργοί των ΗΠΑ της ΕΕ και των
κρατών μελών της χαρακτηρίζουν «διαφιλονικούμενα» νερά
τη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καστελόριζου, Ρόδου και Κρήτης, δηλαδή τη ζώνη ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Είναι μάλιστα ενδεικτική των σχεδίων που ετοιμάζουν η ανάλυση του γερμανικού περιοδικού «Der Spiegel» στα μέσα του
Σεπτέμβρη, όπου σημειώνεται ότι «είναι στο χέρι της καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ να μεσολαβήσει ως έντιμη μεσίτρια»
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και ότι «ένα πρώτο βήμα θα ήταν
να κινητοποιήσει τους δύο αντιπάλους προς μια κοινή χρήση
των επίμαχων υδάτων – μέχρι να διευθετήσει τη διένεξη μόνιμα
ένα διεθνές δικαστήριο».
Η μία ή η άλλη στάση τους καθορίζεται από τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που εκπροσωπούν και στα
οποία επικρατεί το κριτήριο του ισχυρού οικονομικού, πολιτικού και στρατιωτικού εκτοπίσματος της μονοπωλίων της
Τουρκίας, που γι’ αυτούς σημαίνει ευκαιρία για κοινές μπίζνες
και σχεδιασμούς. Εμπορικές σχέσεις δισεκατομμυρίων, τεράστιος όγκος εξοπλισμών, κοινά ή αλληλεξαρτώμενα ενεργειακά σχέδια που καθορίζουν σε τελική ανάλυση τη δοσολογία
των ανακοινώσεών τους, αν, πότε και πώς καταγγέλλουν ή
χαιρετίζουν μια εξέλιξη, όσο επώδυνη και οφθαλμοφανώς
επικίνδυνη κι αν είναι για τους λαούς.

Αυτοί που σπέρνουν τους
πολέμους δεν θα γίνουν ποτέ
«περιστέρια της ειρήνης»
Δίπλα στην “Pax Americana”
έχουμε τώρα και την “Pax
Mediterranea”. Πρόκειται
για το πιο σύντομο ανέκδοτο που έχει στόχο να παραπλανήσει τους εργαζόμενους,
κρύβοντας τους σφοδρούς ανταγωνισμούς και τα κάθε λογής παζάρια στα οποία εντάσσεται και η συνεκμετάλλευση της Ανατολικής Μεσογείου.
Πίσω από τα μεγάλα ψεύτικα λόγια τους κρύβεται, εκτός από τις «διευθετήσεις» σε όφελος των ευρωπαϊκών
και αμερικάνικων ομίλων, και ο φαύλος κύκλος του κυνηγητού των στρατιωτικών εξοπλισμών που θα πληρώσουμε γι’
ακόμα μια φορά ακριβά εμείς οι γυναίκες και οι οικογένειές
μας. Ηδη δρομολογείται από την ελληνική κυβέρνηση η αγορά
γαλλικών οπλικών συστημάτων, εν μέσω σφοδρών πιέσεων
από άλλους ανταγωνιστές, πωλητές όπλων. Ενώ συρρικνώνει
τις δαπάνες για την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια αναπροσαρμόζει μέσα στο φθινόπωρο τον προϋπολογισμό του 2020,
διαθέτοντας 600 εκατ. για στρατιωτικούς εξοπλισμούς.

Κάλπικα διλήμματα
Την ώρα που ετοιμάζονται τα σχέδια της συνεκμετάλλευσης
τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα άλλα κόμματα που
στηρίζουν τον ευρωατλαντικό προσανατολισμό, τίθεται στο
λαό ένα ψευδεπίγραφο δίλημμα: «συμβιβασμός ή πολεμική
εμπλοκή;»

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα
δίνει ξεκάθαρη απάντηση:
Πρόκειται για τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Αυτοί που
το προβάλλουν επιδιώκουν να κρύψουν ότι τις όποιες συμφωνίες σκοπιμότητας και τους συμβιβασμούς δεν θα τις κάνουν
οι λαοί για το δικό τους αμοιβαίο όφελος, αλλά οι πολυεθνικές
εταιρίες και τα ιμπεριαλιστικά κέντρα σε βάρος των λαών. Και
βέβαια οι συμφωνίες αυτές θα γίνουν ανάλογα με τους πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς και άλλους συσχετισμούς
δύναμης και όχι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόκειται όχι
για γενικά και αόριστα σχέδια αμοιβαίων υποχωρήσεων σε
«κενό αέρος», αλλά για σχέδια που φέρνουν τη σφραγίδα των
αμερικανοΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών στην περιοχή, απέναντι σ’
αυτά των άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων.
Όπως όμως έχει αποδείξει και η ιστορία, αυτές οι συμφωνίες σκοπιμότητας, αυτές οι «μοιρασιές» οδηγούν στον επόμενο
γύρο των ανταγωνισμών, που είναι πιο επώδυνος για τους λα1. Δηλώσεις των εταίρων του αγωγού του East Med (Ελλάδα –
Κύπρος – Ισραήλ – ΗΠΑ), αλλά και του «Ενεργειακού Φόρουμ»
του Καΐρου.
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ούς. Ετσι έγινε στη Συρία, τη Λιβύη και πιο πριν στο Ιράκ και
το Αφγανιστάν. Ετσι έγινε στα Βαλκάνια, που τα τελευταία 30
χρόνια τα σύνορα έχουν αλλάξει δυο και τρεις φορές με το
αίμα των λαών της περιοχής. Αλλά και στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις η συμφωνία της Μαδρίτης που «γκρίζαρε το Αιγαίο»,
του Ελσίνκι κ.λπ., όχι μόνο δεν εξάλειψαν τους ανταγωνισμούς,
αλλά έγιναν και το πάτημα για την αναβάθμιση των διεκδικήσεων του τουρκικού κράτους.
Τέτοιες είναι και οι συμφωνίες που ψήφισε πρόσφατα η κυβέρνηση για τον καθορισμό ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, καθώς
και οι ανακοινώσεις για την επέκταση της Αιγιαλίτιδας Ζώνης
στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Ολοφάνερα περιέχουν τέτοιους
συμβιβασμούς σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της
χώρας, με στόχο να προετοιμάσουν το «μεγάλο συμβιβασμό»
με την Τουρκία, ώστε να «τρέξουν» τα σχέδια συνεκμετάλλευσης.

Η στάση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος
Οι γυναίκες του μόχθου έχουμε γευτεί για τα καλά το μενού
των «ισχυρών συμμάχων» και των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών σχεδίων. Αντί για «απάνεμα λιμάνια», όπως μας παραμυθιάζουν,
βρίσκουμε μπροστά μας όλο και πιο μεγάλες φουρτούνες. Αντί
να ζούμε μια ζωή με δικαιώματα, εντείνεται η εκμετάλλευση
και η καταπίεσή μας. Ενώ σήμερα τα επιστημονικά επιτεύγματα μπορούν να εξασφαλίσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια για μας
και τις οικογένειές μας και να κάνουν πραγματικότητα την αμοιβαία συνεργασία με τους γειτονικούς λαούς για το κοινό μας
συμφέρον, οι ιμπεριαλιστικοί σχεδιασμοί καθιστούν τη χώρα
μας εμπόλεμη ζώνη, το λαό μας στόχο και τα παιδιά μας, τους
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Έλληνες στρατιώτες, κρέας για τα κανόνια τους, αφού συμμετέχουν σε 16 στρατιωτικές αποστολές ανά την υφήλιο. Ποιανού
τα συμφέροντα άραγε υπηρετούν σ’ αυτές τις αποστολές;
Απέναντι στα ιμπεριαλιστικά σχέδια που υλοποιούν και αυτά
που ετοιμάζουν, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ καλεί τις γυναίκες να αρνηθούν το ρόλο του αμέτοχου παρατηρητή, που αναμένει σιωπηλός τις εξελίξεις.
Εντείνουμε την πάλη μας, για να μην κυριαρχήσουν τα
ψευτοδιλήμματα που παγιδεύουν το λαό μας. Απορρίπτουμε
τα κριτήρια που μας σερβίρουν, τα οποία υπηρετούν πιστά
τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Ξέρουμε ότι η
οικοδόμηση σχέσεων αμοιβαίου οφέλους μεταξύ των γειτονικών κρατών συνδέεται με την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών σε όφελος των λαών και την αποδέσμευσή τους από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.
Αγωνιζόμαστε για τη θέση που υπηρετεί τα λαϊκά συμφέροντα: καμία αλλαγή συνόρων, καμία αλλαγή των διεθνών Συνθηκών, καμία συμμετοχή σε παζάρια για τη συνδιαχείριση του
Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου.
Παλεύουμε για την απεμπλοκή της Ελλάδας από τα σχέδια
των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή, την αποδέσμευση από αυτές τις συμμαχίες, για να κλείσουν όλες οι βάσεις, να
γυρίσουν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις από τις ιμπεριαλιστικές αποστολές. Παλεύουμε για να μην πνίγουν τις ζωές
μας μια χούφτα παράσιτα, αλλά να αναπνεύσουμε επιτέλους
χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση.

Χριστίνα Σκαλούμπακα
Πρόεδρος της ΟΓΕ

Διεθνή

Η ΠΔΟΓ σε τηλεδιάσκεψη
20 και 28 Μάη η Γραμματεία της
Σψης.τιςΠΔΟΓ*
συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεΗ οθόνη του υπολογιστή έδωσε εικόνα και φωνή στις συμμετέχουσες: Την
Πρόεδρο της ΠΔΟΓ, τις Αντιπροέδρους
και τις συντονίστριες οργανώσεις των
ηπείρων, ανάμεσά τους και την ΟΓΕ που
είναι η συντονίστρια των Ευρωπαϊκών
οργανώσεων.
Η ανάγκη να εξεταστεί η δυνατότητα υλοποίησης του προγράμματος δράσης της
ΠΔΟΓ σε συνθήκες πανδημίας κορωνοϊού ήταν η αιτία των τηλεδιασκέψεων.
Εγινε εποικοδομητική συζήτηση, που επικεντρώθηκε στις συνθήκες της πανδημίας σε κάθε ήπειρο. Αναδείχτηκαν οι τραγικές ελλείψεις των συστημάτων Υγείας και
οι ευθύνες των κυβερνήσεων.
Εγιναν προτάσεις για την αντιμετώπιση
των αρνητικών συνεπειών της κρίσης του Covid 19 στις γυναίκες και τους λαούς σε διάφορα μέρη του κόσμου, όπως και
για την αντιμετώπιση ανισοτήτων που προϋπήρχαν και οξύνθηκαν λόγω της έκτακτης κατάστασης.
ΟΙ τηλεδιασκέψεις κατέληξαν σε Διακήρυξη της ΠΔΟΓ, η
οποία εκφράζει την αλληλεγγύη της στους λαούς και ιδιαίτερα στις γυναίκες που βιώνουν την κρίση της πανδημίας και
προσδιόρισε τη δράση των οργανώσεων της ΠΔΟΓ για το επόμενο διάστημα.
Ακόμα μία τηλεδιάσκεψη της Εκτελεστικής Γραμματείας της
ΠΔΟΓ πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτέμβρη, στην οποία συμφωνήθηκε να μετατεθεί η ημερομηνία του Συνεδρίου της
ΠΔΟΓ για τον Οκτώβρη 2021 στη Βενεζουέλα. Η Εκτελεστική
Γραμματεία που θα προηγηθεί του Συνεδρίου να γίνει στην
Κούβα. Ορίστηκαν επίσης οι επιτροπές του Συνεδρίου και τα
μέλη που θα τις απαρτίζουν.

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΔΟΓ
Δύο τηλεδιασκέψεις πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Γραφείο
της ΠΔΟΓ με πρωτοβουλία της συντονίστριας οργάνωσης Ευρώπης που είναι η ΟΓΕ.
Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου και η δεύτερη
στις 29 Αυγούστου.
Οι οργανώσεις που συμμετείχαν ήταν: Ομοσπονδία Γυναικών

Ελλάδας (ΟΓΕ), ΠΟΓΟ (Κυπρος), Ενωση Γυναικών Μεσογείου
(Ιταλία), Δημοκρατικό Κίνημα Γυναικών (Πορτογαλία), Ενωση
Γυναικών για Ισότητα και Ελευθερία (Τουρκία), Εθνικό Συμβούλιο Γυναικών (Μεγαλη Βρετανία), Ελπίδα της Ρωσίας
(Ρωσία), Οργάνωση δημοκρατικών γυναικών Ιράν (εγκαταστημένες σε Μεγ. Βρετανία).
Η ΟΓΕ στην έκθεσή της κατέδειξε τις βαθιές ελλείψεις των συστημάτων υγείας σε όλες τις καπιταλιστικές χώρες, που είναι
το αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολούθησαν
όλες οι κυβερνήσεις, φιλελεύθερες ή σοσιαλδημοκρατικές
που είναι στην υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου.

Ανέφερε τις αγωνιστικές μας δράσεις και διεκδικήσεις
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική
Μεσόγειο και την κλιμάκωση της προκλητικότητας της τουρκικής αστικής τάξης που ενισχύεται από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, και
ανέδειξε τους κινδύνους που προκύπτουν από την ένταση
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών που πυροδοτούνται από
το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Μετά από ζωηρή συζήτηση με βάση την Έκθεση της ΟΓΕ δια
μορφθώηκε η Διακήρυξη των Ευρωπαϊκών Οργανώσεων
της ΠΔΟΓ, την οποία παραθέτουμε αυτούσια για ενημέρωσή
σας.

Μαιρήνη Στεφανίδη
Α΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

* ΠΔΟΓ: Παγκόσμια Δημοκρατική Ομοσπονδία Γυναικών
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Διεθνή

Διακήρυξη του γραφείου της Ευρώπης της ΠΔΟΓ
ο Γραφείο Ευρώπης της ΠΔΟΓ εκφράζει την αλληλεγΤοργανώσεις
γύη του προς τις γυναίκες της Ευρώπης και προς όλες τις
της ΠΔΟΓ στην περιοχή και σε όλο τον κόσμο,

όπου οι λαοί αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της πανδημίας του
COVID-19. Η σκέψη μας βρίσκεται σε όλους όσους νόσησαν
και τους στέλνουμε τις ευχές μας για πλήρη ανάρρωση.
Καθημερινά, σε όλο τον κόσμο, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν
τη ζωή τους, και περισσότερες χιλιάδες διατρέχουν τον κίνδυνο
αμέτρητων επιπτώσεων στην υγεία τους, καθώς οι πολιτικές
των κυβερνήσεων, που περιλαμβάνουν και αυτές των ισχυρότερων κρατών, συνεχώς υπονομεύουν τις ανάγκες προστασίας της υγείας μας για να διατηρήσουν τα κέρδη των αγορών
και των μεγάλων επιχειρήσεων.
Οι κίνδυνοι από την πανδημία αποτυπώνουν με τραγικό τρόπο τις σοβαρές ανεπάρκειες των συστημάτων υγείας σε όλες
τις καπιταλιστικές χώρες. Αυτές ήταν γνωστές πριν από την εμφάνιση του COVID -19, δεν προέκυψαν από το πουθενά. Αποτελούν το αποτέλεσμα των αντιλαϊκών πολιτικών που εφαρμόστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις, είτε φιλελεύθερες είτε
σοσιαλδημοκρατικές. Αυτό που βιώνουν οι άνθρωποι είναι το
αποτέλεσμα της εμπορευματοποίησης και της ιδιωτικοποίησης
των παροχών υγείας και φροντίδας προς την κατεύθυνση των
ακόμα μεγαλύτερων κερδών για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Αυτή η πολιτική υποσκάπτει τις μεγάλες επιστημονικές και
τεχνολογικές δυνατότητες που υπάρχουν σήμερα, που μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες των λαών τόσο για
την πρόληψη ασθενειών όσο και για την θεραπεία αυτών που
νοσούν.
Στηρίζουμε τον αγώνα των γιατρών και νοσηλευτών, όλου
του προσωπικού των νοσοκομείων, που εργάζονται σκληρά
παρά την έλλειψη εξοπλισμού και με μεγάλο κίνδυνο για την
υγεία και τη ζωή τους, μαζί με πολλούς άλλους που διατήρησαν τη λειτουργία βασικών υπηρεσιών σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο της ΠΔΟΓ απευθύνει ιδιαίτερο χαιρετισμό στις γυναίκες σε όλο τον κόσμο που εργάζονται ακούραστα για να προστατεύουν τους πιο ευάλωτους ανθρώπους
και να σώζουν ζωές, με λιγοστά ή καθόλου μέσα, θέτοντας
έτσι τη δική τους ασφάλεια σε κίνδυνο.
Σε όλη την περίοδο της καραντίνας, οι Ευρωπαϊκές οργανώσεις της ΠΔΟΓ συνέχισαν τον αγώνα τους, εκφράζοντας
τα αιτήματά τους για:
• Κρατική χρηματοδότηση για να ενισχυθούν τα δημόσια
συστήματα υγείας.
• Προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, με
πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
• Παροχή όλων των μέσων για τη λειτουργία των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
• Ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών για την ολοκληρωμένη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών υγείας και
έρευνας.
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Σήμερα, είναι προφανές ότι ο μακροχρόνιος αγώνας μας
για δωρεάν δημόσια υγεία αποτελεί αγώνα για τη ζωή. Η
παροχή όλων των αναγκαίων μέσων για την υγεία των οικογενειών μας δε συμβιβάζεται με τους κανόνες της αγοράς και
το κυνήγι όλο και μεγαλύτερων κερδών.
Αυτά τα ζητήματα δεν είναι καινούργια. Τονίσαμε πολλά από
αυτά στη συνάντηση των Ευρωπαϊκών οργανώσεών μας στις
Βρυξέλλες από το 2015. Είναι ένας αγώνας που διεξάγουμε σε
πολλά μέρη εδώ και πολύ καιρό. Καλωσορίζουμε το παράδειγμα χωρών όπως η ΚΟΥΒΑ, που δείχνουν την αλληλεγγύη
τους με κάθε δυνατό τρόπο και καταγγέλλουμε την ΕΕ, που
η πολιτική της καταδικάζει τους λαούς μας να ζουν χωρίς τη
δωρεάν δημόσια υγεία την οποία έχουν ανάγκη.
Καταδικάζουμε το ΝΑΤΟ το οποίο, στο απόγειο της κρίσης,
απαιτεί από τα κράτη μέλη του να ανταποκριθούν στο στόχο
του 2% του προϋπολογισμού τους για εξοπλιστικές και «αμυντικές» δαπάνες. Αντίθετα, απαιτούμε από τις Ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις να επαναπροσδιορίσουν τους προϋπολογισμούς
τους για να καλύψουν τις ανάγκες των πληθυσμών τους και
των κοινωνικών υπηρεσιών.
Η επιδημία του COVID-19 αποτέλεσε τη σπίθα που πυροδότησε την παγκόσμια οικονομική κρίση, που βρίσκεται τώρα σε
εξέλιξη, εντείνοντας τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς,
ενώ οι λαοί στενάζουν κάτω από το βάρος του φορτίου που
αναγκάζονται να επωμισθούν. Ενώ αυτοί θρηνούν τους νεκρούς τους, οι κυβερνήσεις τους ασχολούνται με το σχεδιασμό νέων ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Η στρατηγική του ελέγχου των πλουτοπαραγωγικών πηγών
και των αγορών, όχι μόνο δεν βρίσκεται σε καραντίνα τους
τελευταίους μήνες, αλλά ανασχηματίζεται για να επωφεληθεί
από τις αντιθέσεις που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Οι
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, με πρώτες τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την
ΕΕ, παίρνουν μέτρα για να προωθήσουν πιο επιθετικά τα συμφέροντα των μονοπωλίων τους.
Επικίνδυνες και ανησυχητικές εξελίξεις λαμβάνουν χώρα
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτές οι εξελίξεις
προκαλούνται από κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές
δυνάμεις που επιδιώκουν να σύρουν τους λαούς της περιοχής σε αιματηρές περιπέτειες χωρίς να το έχουν επιλέξει
οι ίδιοι. Ο αγώνας για τον έλεγχο των πηγών ενέργειας, των
δρόμων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου και των
εμπορευμάτων της περιοχής εξυπηρετεί τα συμφέροντα
της αστικής τάξης και όχι του λαού. Ο φαύλος κύκλος του
ανταγωνισμού απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα, ενώ τα
λαϊκά στρώματα της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας
δεν κερδίζουν απολύτως τίποτα.

Διεθνή
Για τους παραπάνω λόγους,
οι Ευρωπαϊκές Οργανώσεις της ΠΔΟΓ:
• Αντιτίθενται σε κάθε περίπτωση θερμού επεισοδίου και
πολεμικής εμπλοκής.
• Αντιτίθενται σε όλες τις παραβιάσεις συνόρων και σε κάθε
παραβίαση των όρων των διεθνών συμφωνιών.
• Απαιτούν οι γήινοι και θαλάσσιοι πόροι να χρησιμοποιούνται για να καλύπτουν τις ανάγκες των ανθρώπων.
• Απαιτούν να σταματήσει η κούρσα των εξοπλισμών και η
ανάπτυξη των πυρηνικών όπλων.
Η διάρκεια των μέτρων της καραντίνας στην Ευρώπη και σε
όλο τον κόσμο έχει αυξήσει τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας ενάντια στις γυναίκες, για τα οποία οι κυβερνήσεις,
οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί και οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις συνεχώς χύνουν κροκοδείλια δάκρυα. Όμως υποκριτικά δε λένε κουβέντα για τους πολέμους και τις παρεμβάσεις τους σε κάθε γωνιά της γης, που δημιουργούν χιλιάδες
πρόσφυγες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά.
Για να αντιμετωπισθεί η βία κατά των γυναικών χρειάζονται
στοχευμένες πολιτικές και αυξημένες ποινές για τις περιπτώσεις παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών. Πρέπει να αποδοθεί επαρκής κρατική χρηματοδότηση
για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών - που
να λειτουργούν όλες τις ώρες, με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό και χωρίς την ανάμιξη του ιδιωτικού τομέα - για τη
στήριξη όσων έχουν υποστεί κακοποίηση. Αυτά πρέπει να
περιλαμβάνουν, αλλά να μην περιορίζονται σε, κέντρα αντιμετώπισης κρίσεων, ειδικές τηλεφωνικές γραμμές και νομική
βοήθεια καθώς και ειδική βοήθεια για τους πρόσφυγες.
Πάνω απ’ όλα όμως, πρέπει να ενταθεί ο αγώνας για να εξαλειφθούν οι κοινωνικές και οικονομικές ρίζες της πολύπλευρης
βίας κατά ων γυναικών, σε μια κοινωνία που βασίζεται στην
εκμετάλλευση και την καταπίεση.
Η οικονομική κρίση στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο
θέτει, γι’ άλλη μια φορά, την απαίτηση να πληρώσουν οι λαοί.
Γι’ αυτό το λόγο εκατομμύρια εργαζόμενοι χάνουν τις δουλειές
τους, υφίστανται μειώσεις μισθών και αναγκάζονται να δουλεύουν με μερική απασχόληση και με προσωρινές συμβάσεις για
on-call εργασία. Αυτό δε συμβαίνει λόγω του COVID-19 αλλά
επειδή οι καπιταλιστές επιδιώκουν να πληρώσουν οι εργαζόμενοι το κόστος της κρίσης τους. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις
διανέμουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε επιχειρήσεις.
Η ΕΕ δίνει δισεκατομμύρια ευρώ στα μονοπώλια της, ενώ ανακοινώνει νέα βάρη για τους λαούς. Πρόσφατα παρακολουθήσαμε έντονες συζητήσεις ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ ως προς
το ποια μονοπώλια, ποιοι τομείς και, κυρίως, ποιες χώρες θα
πάρουν τη μερίδα του λέοντος και σε ποιον από τους αντιπάλους
θα πέσουν τα μεγαλύτερα βάρη. Οι λαοί θα πληρώσουν είτε με
αυξήσεις φόρων ή με περαιτέρω μέτρα λιτότητας, με μειώσεις
στις κοινωνικές δαπάνες, στην παιδεία, στην υγεία και την πρόνοια – ή και με τα δύο.

Είναι προφανές ότι σε όλη την Ευρώπη οι γυναίκες επηρεάζονται δυσανάλογα καθώς αποτελούν το πιο ευάλωτο τμήμα του
εργατικού δυναμικού. Πρώτο, η πανδημία έχει επηρεάσει κυρίως τους τομείς των υπηρεσιών και της φροντίδας στους οποίους η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι γυναίκες. Δεύτερο,
οι γυναίκες είναι δυσανάλογα υπεύθυνες για τη φροντίδα των
παιδιών και των ηλικιωμένων. Η απουσία δημόσιων υπηρεσιών για τη στήριξή τους, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας που
ακόμα και τα σχολεία ήταν κλειστά, ανάγκασε πολλές γυναίκες
να μείνουν στο σπίτι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές να χάσουν τη δουλειά τους ή να διοχετευθούν στη μερική απασχόληση. Παράλληλα, γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων έχασαν
τη δουλειά τους όταν οι εργοδότες δεν ήθελαν πια τους εργαζόμενούς τους, όπως στην περίπτωση των οικιακών βοηθών.
Πολλές γυναίκες σε αυτές τις κατηγορίες δεν προστατεύονται
από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και μένουν ακάλυπτες.
Παράλληλα, οι κυβερνήσεις ενθαρρύνουν τους εργοδότες να
αυξάνουν την εκμετάλλευση των γυναικών, για παράδειγμα
μέσα από την αρρύθμιστη τηλεργασία, τα ελαστικά ωράρια και
τα μειωμένα εργασιακά δικαιώματα.
Μετά παίρνουν μέτρα για να καταστείλουν και να ποινικοποιήσουν τους αγώνες των εργαζομένων στην προσπάθεια να μας
φιμώσουν.

Οι Ευρωπαϊκές Οργανώσεις της ΠΔΟΓ λέμε:

Δεν θα το επιτρέψουμε.

Η εμπειρία του COVID-19 αύξησε τις κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες πολλών γυναικών και ανέδειξε το γεγονός
ότι η ανισοτιμία, οι διακρίσεις και η βία κατά των γυναικών δε
διαχωρίζονται από την ανισότητα, την καταπίεση και την εκμετάλλευση που είναι σύμφυτες με το καπιταλιστικό σύστημα.
Εμείς δε θα δεχθούμε ποτέ να παραμερισθούν οι ανάγκες
μας ενώ υπάρχει η δυνατότητα η κάθε μια από μας να έχει
σταθερή δουλειά με επαρκή μισθό και λογικό ωράριο και με
πρόσβαση σε δωρεάν υψηλής ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες
υγείας και πρόνοιας. Ένα δίκαιο μέλλον για τις γυναίκες και
για τα παιδιά δε μπορεί να επιτευχθεί σε μια κοινωνία που επικεντρώνεται στα κέρδη των επιχειρήσεων.

Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει
δυνατές και μαχητικές.
Καλούμε τις γυναίκες και τις γυναικείες οργανώσεις
να πάρουν τη θέση τους στο συλλογικό αγώνα
σε κάθε μια από τις χώρες μας και στην ΠΔΟΓ,
συμμετέχοντας πλήρως στην αντεπίθεση για να
εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας και το μέλλον μας.

Το μήνυμά μας είναι ξεκάθαρο: οι πιο θανάσιμοι ιοί είναι
η εκμετάλλευση και η καταπίεση. Η πιο αποτελεσματική
θεραπεία είναι ο αγώνας για τα δικαιώματά μας.
9 Σεπτεμβρίου, 2020
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Με πανδημία ή χωρίς...
Γνώση... κατά την ΕΕ είναι το αποτέλεσμα
της αφομοίωσης πληροφοριών μέσω της μάθησης,
σ’ ένα σχολείο που δίνει σκόρπιες και αποσπασματικές
γνώσεις - ποδοπατά κλίσεις και ενδιαφέροντα.
κόμη και όσοι δεν έχουν μελετήσει τα πολυσέλιδα βιβλία, εκθέσεις και ανακοινώσεις της ΕΕ για την
Αστικούς
εκπαίδευση, εύκολα μπορούν να αντιληφθούν ότι η εκπαίδευση είναι ένας από τους πλέον καθοριπαράγοντες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.
ΕΕ και κυβερνήσεις, κοιτάζοντας στο μέλλον, σχεδιάζουν, οργανώνουν, υλοποιούν μια εκπαιδευτική
πολιτική με σταθερό στόχο: Τι εργαζόμενους θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, ώστε να μπορούν να
συνεχίσουν να τους εκμεταλλεύονται, αξιοποιώντας κάθε «δεξιότητα», που βοηθά σε αυτό τον σκοπό. Οι
νόμοι που ψηφίζονται, όπως αυτός που έφερε κατακαλόκαιρο η ΝΔ, έχουν κάθε φορά αυτή ακριβώς την
στόχευση. Πειραματίζονται, αλλάζουν, επαναφέρουν ή εκσυγχρονίζουν... Γι’ αυτό και δεν σταματά τέτοια
νομοθεσία ούτε μέσα σε πανδημία....
Γι’ αυτό η σημερινή εκπαίδευση κρατά τους μαθητές μακριά από την ολόπλευρη μόρφωση, Το «έγκλημα» είναι προμελετημένο και «κοινή συναινέσει» των κομμάτων που έχουν θεό την ανταγωνιστικότητα
των επιχειρηματικών ομίλων. Συμφωνούν όλοι στο ότι τα νέα αναλυτικά προγράμματα πρέπει να ενσωματώσουν τις απαραίτητες δεξιότητες, για τη διά βίου μάθηση, που δεν είναι τίποτε άλλο από στοιχειώδεις
χρηστικές πληροφορίες (ανάγνωση, γραφή, αριθμητική, ψηφιακή ικανότητα κ.ά.), να ενισχύσουν τη ταυτότητα του «Ευρωπαίου πολίτη», την αξία της επιχειρηματικότητας κ.λπ. Ένα είναι το ζητούμενο: η απόκτηση των αναγκαίων ελάχιστων γνώσεων για την αναπαραγωγή του φθηνού και ευέλικτου εργατικού
δυναμικού, του ανθρώπου που δε θα έχει αποκτήσει μια αντικειμενική πυξίδα προσανατολισμού στην
πραγματικότητα, που θα χαρακτηρίζεται από το σχετικισμό και τον υποκειμενισμό.
Η νέα σχολική χρονιά προχωρά με νέα πρωτοφανή προβλήματα, που έρχονται να συναντήσουν τα μόνιμα και θεμελιώδη. Στο «κόκκινο» η προστασία της υγείας εκπαιδευτικών,
μαθητών και των οικογενειών τους. Με τη λαϊκή οικογένεια να βρίσκεται αντιμέτωπη
με την ανεργία, τις μειώσεις μισθών, με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, από τη
μια, και την αγωνία και την ανασφάλεια για την υγεία και την μόρφωση των παιδιών
της, από την άλλη, νιώθει τις «συμπληγάδες» του εκμεταλλευτικού συστήματος να την
συνθλίβουν. Την ίδια στιγμή, προκαλούν οι φοροαπαλλαγές και τα οικονομικά χατίρια
της κυβέρνησης σε εφοπλιστές, βιομηχάνους, τραπεζίτες, τα τεράστια ποσά που δίνονται στη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ, για να οργανώνουν αποτελεσματικότερα τους
επικίνδυνους σχεδιασμούς τους στην περιοχή.
Τώρα είναι η στιγμή που δεν πρέπει να επιτρέψουμε στο φόβο, την ανασφάλεια και
την απογοήτευση «να πάρουν κεφάλι». Η οργάνωση και ο αγώνας για την υγεία των
οικογενειών μας, για το σχολείο που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας, η διεκδίκηση αιτημάτων που συγκρούονται με τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας για εργασία και
ζωή που να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας είναι το καλύτερο μάθημα στο
σχολείο των κοινωνικών αγώνων, στη δική μας «δια βίου μάθηση», με τις αξίες
και τις δικές μας «λαϊκές δεξιότητες», για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση.
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Έχε το νου σου στο παιδί...

γιατί αν «γλυτώσει» το παιδί – υπάρχει ελπίδα

Δημόσια και δωρεάν παιδεία

Ολόπλευρη μόρφωση για ΟΛΑ τα παιδιά

επτέμβρης, και φέτος είναι πολλαπλή η μάχη που δίνουν
Στουργήσουν
γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί για να ανοίξουν και να λειτα σχολεία με τα απαραίτητα μέτρα υγείας και

ασφάλειας, αλλά και με όλες τις αρμόζουσες προϋποθέσεις
για την εκπαιδευτική μορφωτική διαδικασία. Απέναντί τους
έχουν τα έργα και τις δηλώσεις της κυβέρνησης, ότι δεν
μπορεί να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα της σχολικής κοινότητας, γιατί... κοστίζουν!!! Όμως την ίδια στιγμή χαρίζονται
απλόχερα δισεκατομμύρια σε εφοπλιστές, μεγαλοξενοδόχους,
μονοπωλιακούς ομίλους της Ιδιωτικής Υγείας, αλλά και 4 δισ.
ευρώ ετησίως, από τις θυσίες των εργαζόμενων και του λαού,
στη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ.

Η Εκπαίδευση συνιστά βασική έγνοια Ευρωπαϊκής
Ένωσης και κυβερνήσεων, αλλά σε ποια... κατεύθυνση
Η Εκπαίδευση είναι από τους βασικούς στρατηγικούς άξονες
της ΕΕ και των κυβερνήσεων της ενταγμένος στον ανελέητο

οικονομικό και κάθε είδους ανταγωνισμό με τα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Στη χώρα μας οι κυβερνήσεις σχεδιάζουν και
αναπροσαρμόζουν μέτρα με σταθερή πάντα στρατηγική, που
τα τελευταία χρόνια συνοψίζονται στα εξής: «βελτίωση των
βασικών ικανοτήτων, των ψηφιακών δεξιοτήτων, προώθηση «των κοινών αξιών» και ευαισθητοποίηση των μαθητών
σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Δεξιότητες: «τι και πώς μαθαίνουν τα παιδιά στο σχολείο»
Η κατεύθυνση, λοιπόν, είναι δεδομένη και συμφωνημένη,
όπως και το περιεχόμενο που έρχεται να εξυπηρετήσει αυτή
την κατεύθυνση. Το σχολείο, σήμερα, χτυπά όλο και περισσότερο τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών των λαϊκών
οικογενειών και τα διαπαιδαγωγεί ώστε σαν αυριανοί εργαζόμενοι να είναι ικανοποιητικά χειραγωγήσιμοι, φτηνοί και ευέλικτοι για τους εργοδότες. Αυτό εξυπηρετείται από ένα σχολείο
προσανατολισμένο στις δεξιότητες, με λιγότερα επιστημονικά
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αντικείμενα (μαθήματα) και περισσότερα προγράμματα, που
θα δίνουν στο παιδί σκόρπιες πληροφορίες και γνώσεις, αλλά
δεν θα το βοηθάνε να αποκτήσει κριτική σκέψη και στέρεη
γνώση. Ένα σχολείο, στο οποίο, όλο και περισσότερο, οι μαθητές θα συλλέγουν πληροφορίες ασύνδετες μεταξύ τους, χωρίς
να μελετούν και να διδάσκονται ενιαία και στην αλληλοσύνδεσή τους τους φυσικούς και κοινωνικούς νόμους, χωρίς να
ερμηνεύουν τα φαινόμενα, να συγκρίνουν, να αποκτούν στέρεες βάσεις πάνω στις οποίες θα χτιστεί μια ολοκληρωμένη
προσωπικότητα.
Η ίδια η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανέφερε συγκεκριμένα: «Εισάγουμε τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, σημαντική
καινοτομία, που φιλοδοξούμε να έχει μετασχηματιστικά αποτελέσματα. Σε αυτή την κατεύθυνση εισάγονται πιλοτικά από
το επόμενο σχολικό έτος νέες θεματικές στο υποχρεωτικό
πρόγραμμα νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων, με
δεξιότητες που προτάσσουν μεταξύ άλλων το Συμβούλιο της
Ευρώπης και ο ΟΟΣΑ και που θα είναι πολύτιμες στους μαθητές όταν μεθαύριο βγουν στην κοινωνία και στη διαρκώς
εξελισσόμενη αγορά εργασίας»!!!
Ποιες είναι λοιπόν αυτές τις δεξιότητες; Επικοινωνία στη
μητρική γλώσσα (μόνο που η γλώσσα δεν είναι μόνο επικοινωνία, είναι σκέψη, έκφραση...) – Επικοινωνία σε ξένες
γλώσσες – Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες
στην επιστήμη και την τεχνολογία – Ψηφιακή ικανότητα Μεταγνωστικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται
με την ιδιότητα του πολίτη (Γι’ αυτήν ειδικά τη δεξιότητα ο
ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε μέχρι και βιβλίο για το Λύκειο, για την ιδιότητα
του Ευρωπαίου πολίτη) – Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα – Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.
Προτεραιότητα έχει επίσης η προώθηση της επιχειρηματικότητας, που ο ΣΕΒ αξίωσε και πέτυχε να μπει μέσα στα σχολεία,
με διαγωνισμούς, προγράμματα και πολύμορφες δραστηριότητες. Εδώ είναι διπλός ο στόχος: Αφενός να καλλιεργήσει την
ψευδαίσθηση ότι τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών μπορούν
αύριο να ξεφύγουν από τη μιζέρια και να γίνουν ...επιχειρηματίες, εφοπλιστές, τραπεζίτες. Αφετέρου, η ενασχόληση αυτή
από τις μικρές ηλικίες μπορεί να συμβάλει ώστε να
θεωρούν ως δικά τους τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, να τα
κατανοούν καλύτερα και να
συμβάλουν στη λύση τους,
με δύο λόγια να μάθουν να
τα δίνουν όλα... «ψυχή τε και
σώματι» για την κερδοφορία
τους.
Μάλιστα, το σημερινό σχολείο επιδιώκει να αναπτύξει
και τις λεγόμενες κοινωνικές δεξιότητες, όπως η εν12

συναίσθηση. Φυσικά, το ενδιαφέρον δεν αφορά τη βελτίωση
των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, δεν είναι
αυτός ο καημός των εκπαιδευτικών και οικονομικών επιτελείων, αλλά η υποταγή στα «θέλω» του εργοδότη. Παράδειγμα, η
εργαζόμενη στον τουρισμό πρέπει να μάθει να «καταλαβαίνει»
τον μεγαλοξενοδόχο τώρα στην πανδημία. Αυτό σημαίνει να
υποτάσσεται στα δικά του συμφέροντα, μη διεκδικώντας τα
δικαιώματά της. Ανεξάρτητα αν ο μεγαλοξενοδόχος 10 χρόνια
τώρα έχει τσεπώσει δισ. από το μόχθο των ξενοδοχοϋπαλλήλων και τώρα βγάζει σε εκ περιτροπής εργασία το προσωπικό
του.
Για μετά το σχολείο προωθούν τις δεξιότητες μέσω της λεγόμενης «διά βίου μάθησης», που κι αυτή είναι ενταγμένη
στο βασικό στόχο εξυπηρέτησης των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν απαντά όμως στην υπαρκτή ανάγκη
του εργαζόμενου να μελετά, να ανανεώνει τις γνώσεις του, να
αγαπάει τη μόρφωση, την επιστήμη, που είναι εξάλλου βασική
παραγωγική δύναμη. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η συνεχής
αναζήτηση προσόντων, πιστοποιήσεων, ακριβοπληρωμένων
σεμιναρίων για να παραμένει σε μια εργασία ή να αναζητά
δουλειά.

Η Εκπαίδευση θεωρείται κόστος για το κράτος
– Στόχος η «εξοικονόμηση» εκπαιδευτικών,
πόρων και «περιττών» δαπανών
Πώς όμως θα γίνει αυτό; Με τη σταδιακή λειτουργία των σχολείων με όρους αυτονομίας σε όλα τα επίπεδα (περιεχόμενο,
οικονομικά, προσωπικό). Τα εργαλεία πολλά:
• Η αξιολόγηση σε όλες τις μορφές της. Κύρια στόχευση
είναι να απαλλαγεί το κράτος από τις δικές του ευθύνες και να
δείξει ως ενόχους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους
γονείς για όλα τα προβλήματα του σχολείου και κυρίως για
τα «μαθησιακά αποτελέσματα».Με επιμέλεια στοχεύουν να
καταστήσουν το σχολείο αποκλειστικά υπεύθυνο για τη μαθησιακή πορεία των μαθητών, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.
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Θέλουν να ρίξουν το μπαλάκι της ευθύνης για τα οικονομικά
του σχολείου στους γονείς και με τη βούλα του νόμου. Επιδιώκουν να μετατρέψουν τελικά τον ίδιο τον εκπαιδευτικό σε
έναν ιμάντα υλοποίησης αυτής της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, απόλυτα ελεγχόμενο, φοβισμένο και υποταγμένο. Γι’ αυτό
τον προτιμούν συμβασιούχο, κακοπληρωμένο, να τρέχει σε
διάφορα σχολεία να καλύψει ωράριο. Με «ένα σμπάρο, πολλά τρυγόνια». Βέβαια, η διεθνής πείρα δείχνει ότι όπου έχει
εφαρμοστεί η αξιολόγηση έχει οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη
κατηγοριοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων.
• Η ΕΕ και οι ελληνικές κυβερνήσεις στο πλαίσιο της πολιτικής της «ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΚΕ)»
προωθούν τη λογική «το σχολείο να αναζητά πόρους για να
καλύπτει τις ανάγκες του» με εργαλείο την πολιτική των «χορηγιών». Συχνά οι ίδιοι οι υπουργοί μαζί με παράγοντες της
Τοπικής Διοίκησης στήνουν «φιέστες» και συνοδεύουν στα
σχολεία τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων. Πρόσφατα
είχαμε την κ.Κεραμέως να ευχαριστεί για τα «παγουρίνια» το
Ίδρυμα Λασκαρίδη, το Δήμαρχο της Αθήνας να ευχαριστεί την
«Κλινέξ» για την συνδρομή της στη καθαριότητα των σχολείων
και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό...

Η περίοδος της πανδημίας έγινε μια ακόμη ευκαιρία....
για επίθεση στα δικαιώματα των παιδιών μας
Ο πρόσφατα ψηφισμένος νόμος για την παιδεία, κατακαλόκαιρο και μέσα στη πανδημία, έφερε πολλαπλά χτυπήματα στην
εκπαιδευτική διαδικασία, Χαρακτηριστικό είναι η για ακόμα
μια φορά αύξηση των μαθητών ανά τμήμα!!!. Για το δημοτκό
και το νηπιαγωγείο ο λόγος: έγιναν 25 ανά τμήμα από 24. Έχει
κι αυτό τη σημασία του, ειδικά την περίοδο που έγινε. Αλλά
έγινε αύξηση και του ελάχιστου αριθμού των μαθητών για τη
δημιουργία τμήματος. Πριν από 3 - 4 χρόνια αρκούσαν 7 παιδιά να γίνει τμήμα Νηπιαγωγείου. Ερχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και το 7 το
κάνει 14. Ερχεται τώρα η ΝΔ και το 14 το κάνει 15. Βλέπετε, ο
ένας χτίζει πάνω στον άλλον.
Άλλωστε, υπάρχει μια βολική «ανακάλυψη»: η ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. Πρόσφατα τη χρησιμοποίησε κι ο Τσιόδρας για το
άνοιγμα των σχολείων: «είναι πάρα πολύ σημαντικό μέτρο η
απόσταση 1,5 προς 2 μέτρα μεταξύ των μαθητών που κάθονται στα διπλανά θρανία, αλλά κρίνεται από την εφαρμοστικότητα του». Και η εφαρμοστικότητα καθορίζεται από τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας, όπως κυνικά απάντησε η
κυβέρνηση σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
Μήπως, όμως, σε συνθήκες πανδημίας στελεχώθηκαν τα
σχολεία με μόνιμους εκπαιδευτικούς; Για μια ακόμα φορά, η
ΝΔ, στα χνάρια του ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποίησε την αναπλήρωση
και την ελαστική εργασία στην εκπαίδευση, αλλά και την επέκτεινε σε ακόμα πιο αντεργατική κατεύθυνση. Νομοθέτησε την
υπογραφή συμβάσεων εργασίας, για την πρόσληψη αναπληρωτών, με τρίμηνη διάρκεια. Μάλιστα προϋπόθεση για αυτές τις προσλήψεις είναι να μην ανήκουν σε ομάδα υψηλού
κινδύνου, με βάση τις εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών(!!!),

γεγονός που σημαίνει ότι αποκλείονται από τις προσλήψεις
εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (π.χ. έγκυοι).
ΑΙΣΧΟΣ και ΟΝΕΙΔΟΣ!!!

ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ στα σχολεία - Μάθε παιδί μου...
τις «αξίες» των ΗΠΑ
Και ενώ η κυβέρνηση κωφεύει για τους όρους που θα εξασφαλίσουν την υγεία και τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας, το Υπουργείο Παιδείας δίνει άδεια στην «Ελληνική
Ομοσπονδία Τσιρλίντινγκ» (sic) να μπει στα σχολεία για να
γνωρίσουν οι μαθητές από κοντά τις.... ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ!
Θυμίζει, βέβαια, τη βασική έγνοια του Στέιτ Ντιπάρτμεντ να
προωθήσει την ιμπεριαλιστική προπαγάνδα και στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς διαπιστώνει ότι «ορισμένα τμήματα της
ελληνικής κοινωνίας είναι ιστορικώς επιφυλακτικά για τη
συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ στην άμυνα, την οικονομία και
τα πολιτικά ζητήματα». ‘Ετσι, μετά το χρηματοδοτούμενο από
την κυβέρνηση των ΗΠΑ πρόγραμμα «FLEX», που είχε σαν
στόχο να σμιλευτούν οι νέοι με τις «αξίες» των ΗΠΑ και «να
επηρεάσουν θετικά τις πατρίδες τους και τις κοινότητές τους,
φαίνεται ότι ακολουθεί μια πιο «λάιτ» εκδοχή αυτών των «αξιών» με πρωταγωνίστριες τις ΜΑΖΟΡΕΤΕΣ.

Δεν θέλουμε ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ σχολείο για τα παιδιά μας...
Παλεύουμε για το σχολείο που έχουν ανάγκη
Η ΟΓΕ αναφέρει στην ανακοίνωσή της, με αφορμή το άνοιγμα
των σχολείων: «Η ατομική και συλλογική μας ευθύνη απέναντι
στα παιδιά μας για τη μόρφωση και την υγεία τους, σημαίνει ΝΑ
ΜΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΜΕ με τις τεράστιες ελλείψεις και τα κενά,
αλλά να παλέψουμε μαζί για το σχολείο που έχουν ανάγκη. Η
μόρφωση και η υγεία πρέπει να είναι αποκλειστική ευθύνη του
κράτους. Σήμερα, άλλωστε, υπάρχουν όλες οι επιστημονικές
και τεχνολογικές δυνατότητες για ένα σχολείο που κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες
των παιδιών, που θα παρέχει σε όλα τα παιδιά ολόπλευρη μόρφωση και ομαλή σωματική, νοητική, συναισθηματική, αισθητική, κοινωνική ανάπτυξη.»

Γι’ αυτό μαθαίνουμε στα παιδιά μας να
διεκδικούν, να μαθαίνουν να αμφισβητούν...
να σκέφτονται, για να αλλάξουν το κόσμο!
Μαθαίνουμε στα παιδιά μας ότι τους αξίζει
ένα καλύτερο σχολείο, ένας δίκαιος κόσμος!
Τότε μόνο υπάρχει ελπίδα!
Πόπη Ξεκαλάκη
Μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ
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Δημόσια και Δωρεάν Προσχολική αγωγή
Σύγχρονη ανάγκη για ΟΛΑ τα παιδιά
ΑΣΥΜΦΙΛΊΩΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΌΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΏΝ ΟΜΊΛΩΝ

1

η Σεπτέμβρη άνοιξε η αυλαία για να υποδεχτεί τα παιδιά σε
παιδικούς σταθμούς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για την απογευματινή απασχόληση τους και οι αντίστοιχες για τα παιδιά με αναπηρία.
Όμως τα χιλιάδες αποκλεισμένα παιδιά επιβεβαιώνουν για
άλλη μία χρονιά ότι οι οικονομικές και πολιτικές προτεραιότητες, διαχρονικά όλων των κυβερνήσεων, γεννούν τρομερά
αδιέξοδα στις λαϊκές οικογένειες, μετατρέποντας την κοινωνική ανάγκη των παιδιών για καθολική φοίτηση σε σύγχρονες
προσχολικές δομές σε ατομική υπόθεση της οικογένειας.
Επιπλέον, ανακοινώθηκε το άνοιγμα βρεφονηπιακών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και νηπιαγωγείων, με την κυβέρνηση να μην έχει αξιοποιήσει τον πολύτιμο χρόνο που κερδίσαμε
από την υποδειγματική στάση του λαού μας κατά την προηγούμενη φάση της πανδημίας, χωρίς να εξασφαλίσει στοιχειώδη μέτρα προστασίας και ασφάλειας τόσο για τα παιδιά όσο
και για τους εργαζόμενους.
Και η φετινή εικόνα αντανακλά τις χρόνιες ελλείψεις σε δομές, μόνιμο προσωπικό, ενώ ο ιδιωτικός τομέας ακόμα περισσότερο γιγαντωμένος, καλύπτοντας αυτό το έλλειμμα, που
δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά ανάλογα, με ανομοιομορφίες βεβαίως, αποτυπώνεται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε
διεθνές επίπεδο.
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” δεν έχουν στον προσανατολισμό τους τη διάθεση χρηματοδότησης για τη δημιουργία
δημόσιων δομών, ώστε να καλύπτονται συνολικά οι ανάγκες
των παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά υπηρετούν την ευκαιριακή, ετήσια ανά παιδί χρηματοδότηση με κουπόνι, που
κάθε χρόνο ξαναμπαίνει στην λοταρία, ενώ οι εργαζόμενοι
έχουν και αυτοί ημερομηνία λήξης.
Αυτά τα υποχρηματοδούμενα και υποβαθμισμένα προγράμματα υπηρετούν την ανάγκη των επιχειρηματικών ομίλων να
αντλήσουν γυναικείο εργατικό δυναμικό, να το εντάξουν στην
παραγωγή, με τους όρους φυσικά που επιτάσσει η κερδοφορία τους.
Ταυτόχρονα, για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη δομών και
προσωπικού προκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
προσφάτως ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό ως “καινοτόμο” και “πρωτοποριακό” πρόγραμμα η καθιέρωση, του ήδη
γενικευμένου θεσμού στην Ευρώπη, αυτό των “νταντάδων της
γειτονιάς”. Μάλιστα, στην ίδια Έκθεση αναφέρεται ότι το 30%
των παιδιών κάτω των τριών ετών και το 28,7% μεταξύ τριών
ετών και έωςτην είσοδό τους στο σχολείο, έλαβαν τέτοιου είδους φροντίδα!!
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Συστήνουν την υποκατάσταση των, έτσι κι αλλιώς, υποβαθμισμένων κρατικών δομών από την “άτυπη φροντίδα” των
“νταντάδων”, επιβεβαιώνοντας την πολιτική απροθυμία τους
να χρηματοδοτήσουν γενναία, τη δημιουργία σύγχρονων,
ασφαλών προσχολικών δομών, προσλαμβάνοντας μόνιμο
προσωπικό όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, για όλα τα παιδιά, δημόσια και δωρεάν.
Προκρίνοντας την άτυπη φροντίδα από “νταντάδες” στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα καθορίζονται μόνο κάποιες ελάχιστες
προϋποθέσεις για να πάρει την “πιστοποίηση” και να γίνει
νταντά κάποια άνεργη γυναίκα, όπως είναι κάποια ολιγόωρα
σεμινάρια κατάρτισης, ενώ αμφίβολης επάρκειας θα είναι και
οι χώροι φιλοξενίας των μικρών παιδιών. Αυτό που θα προσφέρεται, εντέλει, θα είναι μια υποβαθμισμένη, περιορισμένη
αυστηρά στην στοιχειώδη φροντίδα, αποσπασματική παροχή,
που σε καμία περίπτωση δεν ακουμπά τις διευρυμένες ανάγκες του παιδιού για υψηλό, αναβαθμισμένο, επιστημονικά
σχεδιασμένο, παιδαγωγικό περιεχόμενο, με παιδαγωγικό
προσωπικό υψηλής μορφωτικής στάθμης και την ανάλογη
σύγχρονη κτιριακή υποδομή και τα υλικοτεχνικά μέσα που θα
εμπλουτίζουν και θα υπηρετούν την παιδαγωγική πράξη.

Με ποιους όρους υλοποιείται η δίχρονη
υποχρεωτική προσχολική αγωγή
....στα κτήρια και την υλικοτεχνική υποδομή
Παράλληλα προωθείται η εφαρμογή της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής με όρους υποβάθμισης της παιδαγωγικής διαδικασίας, αφού δεν εξασφαλίσθηκαν οι ποιοτικοί
υλικοί όροι με την κατασκευή επαρκών αιθουσών, την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού.
Μετά τη θεσμοθέτηση από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που υλοποιείται και από τη ΝΔ, δεν πάρθηκε κανένα απολύτως μέτρο
για την ουσιαστική εφαρμογή της. Απεναντίας, και στους δύο
κρατικούς προϋπολογισμούς που εναλλάξ κατάρτισαν ΣΥΡΙΖΑ
- ΝΔ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μειώθηκε κατά
50 εκατομμύρια!
Ταυτόχρονα, με την έλλειψη χρηματοδότησης θεσμοθετήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, διατηρώντας το η ΝΔ, το άρθρο 220
του νόμου 4610/2019, που νομιμοποιεί ταχύτατες διαδικασίες
για τη μαζική τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών,
ακόμα και σε αυλές γυμνασίων και λυκείων! Δηλαδή, αποφασίστηκε η κάλυψη πάγιων αναγκών με τη διαδικασία που
ακολουθείται για τις επείγουσες καταστάσεις, όπως η άμεση
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και μαζική στέγαση σεισμόπληκων
πληθυσμών.
Ο τρόπος που εφαρμόζεται το μέτρο
αντιστρατεύεται τη βασική ανάγκη του
παιδιού να αναπτύσσεται σε ένα σύγχρονο, ασφαλές κτίριο. Ένα κτίριο που
θα έχει διαπαιδαγωγητική επίδραση, στο οποίο όλοι οι
αναγκαίοι χώροι του θα υπηρετούν συνολικά παιδαγωγικούς
σκοπούς. Τέτοιοι χώροι είναι οι αίθουσες δραστηριοτήτων,
οι χώροι σίτισης, ξεκούρασης, υγιεινής, αλλά και ο αύλειος
χώρος, εντός των οποίων μπορεί να αναπτύσσεται το πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα, το παιχνίδι, εξασφαλίζοντας την
ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Οι χώροι αυτοί, μαζί με
το έμψυχο δυναμικό, δηλαδή τους παιδαγωγούς, τις μαγείρισσες, τις καθαρίστριες, ευνοούν την κοινωνικοποίηση των
παιδιών, την κατάκτηση της αυτονομίας τους, την καλλιέργεια
αισθητικού κριτηρίου, τη συνολική, ισόρροπη ανάπτυξή τους.
Μέσα σ’ αυτούς πλάθεται η προσωπικότητα του παιδιού, διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του, καλλιεργούνται τα ιδιαίτερα,
μοναδικά χαρακτηριστικά του. Παίζοντας, δρώντας, πλάθει
την σκέψη του, την φαντασία του, το συναίσθημά του. Επομένως, οι σύγχρονες κατακτήσεις της επιστήμης δεν είναι μόνο
νούμερα, αλλά καλύπτουν την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και πλαισιώνουν τη μαθησιακή διαδικασία, διευκολύνοντας τους αναβαθμισμένους παιδαγωγικούς σκοπούς.
Οι οικονομικές και πολιτικές επιλογές των κυβερνήσεων,
ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ, αντιστρατεύονται όλα
τα παραπάνω. Η κατασκευή σύγχρονων σχολικών κτιρίων
θεωρείται κόστος για το κράτος, το οποίο δεν φέρνει κέρδη
στους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι’ αυτό δεν διατίθενται τα
αναγκαία κονδύλια.

.....και στο παιδαγωγικό περιεχόμενο
Αν για τις μικρότερες ηλικίες το ενδιαφέρον της ΕΕ και των
κυβερνήσεων αφορά στη μερική κα αποσπασματική κάλυψη
των αναγκών, περιορίζοντάς την στο επίπεδο της φύλαξης και
της φροντίδας, για τις μεγαλύτερες ηλικίες μετατοπίζεται, πιο
ζωηρά, σε ζητήματα παιδαγωγικού περιεχομένου. Οι προσχολικές δομές πιο εντατικά προσδένονται στην επόμενη βαθμίδα, τη σχολική, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο τους με αυτό
της προετοιμασίας του παιδιού για το σχολείο.
Στο σημερινό σχολείο, που υπηρετεί την κοινωνίας της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης, κυρίαρχη θέση καταλαμβάνει η καλλιέργεια δεξιοτήτων, συναρτώμενων, φυσικά, με την
ίδια την αγορά, την παραγωγική και τεχνολογική ανάπτυξη,
και ό,τι άλλο καθίσταται αναγκαίο, ώστε ο σημερινός μαθητής, αυριανός εργαζόμενος, να είναι πιο αποτελεσματικός, σε
ένα και μόνο ζητούμενο: την καλύτερη προσαρμογή του στις
παραγωγικές ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, ώστε να
τους αποφέρει το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος.
Ως εκ τούτου, στρατηγικός στόχος του εκπαιδευτικού προγραμματισμού που διατρέχει κυρίαρχα τη σχολική διαδικασία
είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων, γεγονός που καθορίζει το περιεχόμενο και του νηπιαγωγείου. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η νομοθετική ρύθμιση για την πιλοτική εφαρμογή, της

ένταξης των αγγλικών στο νηπιαγωγείο, με “παιγνιώδη εκμάθηση”. Παρουσιάστηκε μάλιστα δια στόματος του
πρωθυπουργού, ως “καινοτόμο”, “που
θα οδηγήσει στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων”.
Χωρίς να αμ- φισβητεί κανείς την ικανότητα του παιδιού
να μιμείται, αφού όντως αυτή είναι τεράστια, άρα και τα στενά
αποτελέσματα της παπαγαλίας λέξεων στα αγγλικά πιθανόν να
είναι θετικά, όμως η μίμηση αυτή δεν συμβάλει στη συγκρότηση των πρώτων στοιχειωδών λειτουργιών που αφορούν στην
σκέψη του.
Απεναντίας, είναι αναγκαίο για το παιδί προσχολικής ηλικίας να δημιουργούνται μέσα από το παιχνίδι ποικίλες καταστάσεις προβληματισμού σε όλους τους τομείς, στο μέτρο φυσικά
των γνωστικών δυνατοτήτων του. Να τίθενται μικρά “γιατί”, να
επιλύονται προβλήματα, ξεφεύγοντας, δειλά δειλά από “το αυθόρμητο” της εμπράγματης δραστηριότητας σε πιο “ νοερές”
δραστηριότητες, διαμορφώνοντας αργά και βασανιστικά θεμελιώδη, αδιαμόρφωτα ακόμη, χαρακτηριστικά της σκέψης.
Κατακτώντας σιγά σιγά ένα εννοιολογικό υπόβαθρο, μεταβαίνοντας στην επόμενη βαθμίδα, τη σχολική, τόσο η σκέψη
του όσο και η γλώσσα του εμπλουτίζοντα,ι καθώς επιλύει διαρκώς συνθετότερα ζητήματα. Σε αυτή τη διαδικασία η σωστή
εκμάθηση της ξένης γλώσσας μπορεί να ανεβάσει σκέψη και
γλώσσα σε ανώτερο επίπεδο.

Η δράση και τα αιτήματα του ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος
Οι συλλογοι και οι ομάδες γυναικών της ΟΓΕ ενώνουμε τη
φωνή μας με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για να διεκδικήσουμε ό,τι είναι σύγχρονο και αναγκαίο για τα παιδιά μας,
όπως προκύπτει από τις σημερινές υλικές επιστημονικές δυνατότητες. Η πάλη μας κατευθύνεται στην καθολική ικανοποίηση των αναγκών μέσα από ένα δίκτυο σύγχρονων, ασφαλών
δομών με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό, υψηλά ειδικευμένο, με όλες τις αναγκαίες βοηθητικές ειδικότητες, ώστε
κάθε παιδί προσχολικής ηλικίας να έχει μια θέση, δημόσια και
δωρεάν σε μια δομή, γιατί η προσχολική αγωγή είναι ανάγκη
και δικαίωμά του.
Ειδικά σήμερα εν μέσω πανδημίας επιβάλλεται για όλες αυτές τις δομές να εξασφαλιστούν οι όροι για το ασφαλές άνοιγμά τους και τη λειτουργία τους στη συνέχεια. Είναι ανάγκη να
είναι ολιγομελείς οι ομάδες των παιδιών σε όλες τις δραστηριότητες – η πρόσληψη επιπλέον μόνιμου προσωπικού παιδαγωγικού, για να μειωθεί η αναλογία παιδιών και παιδαγωγών, αλλά και βοηθητικού προσωπικού για να εξασφαλίζεται
η συνεχής καθαριότητα των χώρων – η μαζική, περιοδική
εξέταση, με υποχρεωτική εφαρμογή των τεστ για όλους τους
εργαζόμενους με ευθύνη της κυβέρνησης.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΟΥΣΚΟΥ
Νηπιαγωγός
Σύλλογος Γυναικών Χαϊδαρίου
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Σύνθετες οι ανάγκες των παιδιών με αναπηρία
ΕΔΩ και ΤΩΡΑ να καλυφτούν με ευθύνη της κυβέρνησης
νακοινώθηκε το άνοιγμα των ειδικών σχολείων, στο ίδιο
Αδηλαδή
πνεύμα του ανοίγματος των υπολοίπων σχολικών δομών,
χωρίς όρους και προϋποθέσεις για την ασφάλεια μαθητών και εργαζομένων. Είναι γεγονός ότι στο σχολείο επιτελείται σημαντική μορφωτική, κοινωνικοποιητική λειτουργία,
αναντικατάστατη για την ανάπτυξη, την ψυχολογία, το μορφωτικό απόθεμα όλων των μαθητών, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Ειδικά για τα παιδιά με αναπηρία, το ειδικό σχολείο, συνακόλουθα όλες οι ειδικές δομές, παρέχουν, σίγουρα την αναγκαία
επιστημονική φροντίδα, έστω ελλιπώς, υποβαθμισμένα, με τα
κενά σε προσωπικό, όμως η φοίτησή τους στο ειδικό σχολείο
είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Άρα είναι επιβεβλημένη
ανάγκη το άνοιγμα και η λειτουργία των ειδικών σχολείων.
Όμως, το άνοιγμα αυτό πρέπει να συνοδεύεται από πολλαπλάσια φροντίδα, σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό σύστημα,
ώστε αυτό να είναι ασφαλές τόσο για τα παιδιά όσο και για το
προσωπικό που εργάζεται σε αυτά.

Αρνητική η πείρα από την περσινή σχολική χρονιά
Η κυβέρνηση κλείνοντας τα ειδικά σχολεία την περίοδο της
καραντίνας άφησε, για άλλη μια φορά, ξεκρέμαστα τα πιο ευάλωτα αυτά τμήματα του μαθητικού πληθυσμού. Δεν έλαβε
ούτε ένα ουσιαστικό μέτρο για την ασφαλή συνέχιση της ειδικής μαθησιακής διαδικασίας, των απαραίτητων θεραπειών
των παιδιών (λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας κ.λπ.), των αναγκαίων δραστηριοτήτων (άθληση, χειροτεχνία, θεατρικό - μουσικό παιχνίδι κ.λπ.), της τόσο κρίσιμης
ειδικά σε τέτοιες συνθήκες συμβουλευτικής - ψυχολογικής
υποστήριξης του μαθητή και του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Πόσο επιστημονικό είναι το να αφήνεις έρμαια τέτοιων
ψυχοφθόρων συνθηκών οικογένειες, πολλές από τις οποίες
έχουν μέλη που κατατάσσονται στις ευπαθείς ομάδες, αντί να
υλοποιήσεις σχέδιο ουσιαστικής, εξειδικευμένης και ασφαλούς παρέμβασης στους μαθητές και στους γονείς τους;
Θα ήταν αποκαλυπτική μία βόλτα στις φτωχογειτονιές του
Ασπροπύργου, της Ελευσίνας, του Περάματος και σε τόσες άλλες ανά τη χώρα. Εκεί ζούνε μαθητές στο φάσμα του αυτισμού
που τους διαλύθηκε η ρουτίνα και άλλους με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), που δεν
τους χωρούσε άλλο το σπίτι και ξεσπούσαν σε έντονες κρίσεις
με ταραχώδεις συμπεριφορές. Παιδιά με κινητικά προβλήματα καθηλωμένα στο καρότσι ή το κρεβάτι τους, βρέθηκαν
αποκλεισμένα από κάθε κοινωνική αλληλεπίδραση. Μαθητές
εμφάνισαν παλινδρομήσεις σε δεξιότητες που κατακτήθηκαν
με τόσο κόπο. Γονείς σε κατάσταση απελπισίας βίωσαν στο
πετσί τους την «ατομική ευθύνη» και την εγκατάλειψη από το
κράτος.
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Ανάγκη λειτουργίας των ειδικών σχολείων
με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την
ασφάλεια μαθητών - προσωπικού
Ένα από τα σημαντικά προβλήματα των ειδικών σχολείων είναι το πρόβλημα της στέγης. Είναι επιτακτική ανάγκη η ίδρυση νέων ειδικών σχολείων, με τις προδιαγραφές που είναι
αναγκαίες για να εξασφαλιστούν οι σύγχρονοι όροι στέγασης
και λειτουργία τους. Έτσι θα αποφευχθούν φαινόμενα συγχρωτισμού στις σχολικές αίθουσες, που υπάρχουν σε ειδικά
σχολεία, όπου παιδιά και εκπαιδευτικοί στοιβάζονται σε «αίθουσες» διαστάσεων 2x2 και οι οδηγίες είναι να μπαίνει και
ο θεραπευτής μαζί με τον εκπαιδευτικό στην ίδια τάξη. «Σιγή
ιχθύος» από την κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα για την ανέγερση ασφαλών, ποιοτικών χώρων στις σχολικές μονάδες.
Πώς, λοιπόν, θα αερίζονται επαρκώς οι χώροι, όταν μέχρι
και αποθηκάκια με μηδενικό εξαερισμό χρησιμοποιούνται ως
χώροι διδασκαλίαςή θεραπευτικά εργαστήρια; Τι θα γίνει με το
μεγάλο ποσοστό μαθητών στην Ειδική Αγωγή που εμφανίζουν
συνοσηρότητα με σοβαρά σύνοδα προβλήματα υγείας (π.χ.
καρδιοπάθειες); Θα εξασφαλιστούν γι’ αυτά τα παιδιά ασφαλείς υγειονομικοί χώροι ή κατ’ οίκον διδασκαλία με πρόσληψη
του κατάλληλου προσωπικού, προκειμένου να μην πεταχτούν
εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας;
Είναι αναγκαία, λοιπόν, η μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εδώ και τώρα, για να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα
σχολεία. Κι ας σταματήσει να κομπάζει η κυρία υπουργός, με
προσποιητή έγνοια για τα παιδιά με αναπηρία, για το ότι πρώτη φορά διορίστηκαν 3.445 μόνιμοι εκπαιδευτικοί στην Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση. Ντροπή και Αίσχος! Ξέχασε βέβαια
να πει ότι ο αριθμός αυτός είναι «σταγόνα στον ωκεανό» σχετικά με τις ανάγκες των παιδιών. Ξέχασε να πει ότι τα ειδικά
σχολεία λειτουργούσαν και θα λειτουργούν και μετά από τους
ελάχιστους αυτούς διορισμούς με τη συντριπτική πλειοψηφία
του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού να είναι αναπληρωτές, που αναπληρώνουν τον εαυτό τους...

Φτάνει πια με την «ατομική ευθύνη».
Άμεσα μέτρα στήριξης της Ειδικής Αγωγής εδώ και τώρα!
Αυτό που είναι ανάγκη για το κάθε παιδί είναι να βρίσκεται
εντός εκπαιδευτικού πλαισίου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για
τα μέτρα που πρέπει να πάρει η κυβέρνηση, που έχει κάνει
καθεστώς την προαιρετικότητα στην Εκπαίδευση. Αυτή έχει
την αποκλειστική ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Χορτάσαμε «ατομική ευθύνη»! Να
παρθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την Ειδική Αγωγή
εδώ και τώρα!
Στις δύσκολες συνθήκες το προηγούμενο διάστημα, εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές αποτέλεσαν ένα ξεχωριστό
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αποκούμπι ο ένας για τον άλλο. Οι εκπαιδευτικοί στην Ειδική
Αγωγή, από την πρώτη στιγμή και χωρίς να περιμένουν τις
«οδηγίες προς ναυτιλλομένους» του υπουργείου, στάθηκαν
με όλα τα μέσα, με μεράκι και φαντασία δίπλα στους μαθητές
και τις οικογένειές τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποίησαν μέχρι και κατ’ οίκον επισκέψεις, προκειμένου το
παιδί να πάει μια βόλτα με το δάσκαλό του. Έγιναν αποδέκτες
συγκινητικών μηνυμάτων από γονείς, για τα χαμόγελα στα
πρόσωπα των παιδιών τους, έστω και μετά από μία σύντομη
βιντεοκλήση. Αυτή η σχέση που δέθηκε μέσα στις δυσκολίες
αφήνει σημαντική παρακαταθήκη για τους κοινούς μας αγώνες γονιών, μαθητών και εκπαιδευτικών, που είναι απαραίτητο να δυναμώσουν.
Το διάστημα της πανδημίας αποκαλύφθηκε, για άλλη μια
φορά, με τραγικό τρόπο ότι η πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων
τα ζυγίζει όλα στη λογική του “κόστους για το κράτος και του
κέρδους για τους επιχειρηματικούς ομίλους”. Γι’ αυτό η κυβέρνηση δεν έχει προτεραιότητα την υγεία και την εκπαίδευση
των παιδιών του λαού, αλλά την εξασφάλιση της κερδοφορίας
των επιχειρηματικών ομίλων.
Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι μαζί, γονείς- μαθητές-εκπαιδευτικοί, αλλά και σε συντονισμό δράσης και με άλλους φορείς και σωματεία, όπως οι σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ,
να αγωνιστούμε και να απαιτήσουμε εδώ και τώρα:
• Εκτακτη χρηματοδότηση, πρόσληψη όλου του αναγκαίου
μόνιμου επιστημονικού και παιδαγωγικού προσωπικού,
μέτρα προφύλαξης για την ασφάλεια των παιδιών με αναπηρία, ώστε να μη στερηθούν την ειδική παιδαγωγική στήριξη, την ψυχολογική, τη συμβουλευτική, τις αναγκαίες θεραπείες, την εργοθεραπευτική, φυσικοθεραπευτική, κάθε
άλλου είδους επιστημονική στήριξη. Μονιμοποίηση όλων
των αναπληρωτών εδώ και τώρα.

• Π
 λήρη στελέχωση των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) από μόνιμο προσωπικό
όλων των αναγκαίων επιστημονικών ειδικοτήτων (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί κ.ά.), ώστε να μπορούν να
ανταποκριθούν, πέραν των άλλων, σε ανάγκες ψυχολογικής και συμβουλευτικής στήριξης παιδιών με αναπηρία και
των οικογενειών τους.
• Ε
 λεγχο της καταλληλότητας των κτιρίων, άμεσο πρόγραμμα
κρατικής παρέμβασης για ανέγερση σύγχρονων σχολικών
μονάδων, διασφαλίζοντας την ποιότητα στην παιδαγωγική
παρέμβαση και την ασφάλεια των παιδιών. Να πάψουν να
μοιράζονται αίθουσες στα δύο, με διαχωριστικές ντουλάπες, στοιβάζοντας τα παιδιά, συνθήκη απαγορευτική μεσούσης της πανδημίας.
• Ε
 δώ και τώρα μείωση της αναλογίας παιδιού / ειδικού
παιδαγωγού. Να καταργηθεί το μέτρο που θεσμοθέτησε ο
ΣΥΡΙΖΑ για τον κατώτατο αριθμό συγκρότησης τάξεων στα
ειδικά σχολεία, στα τρία παιδιά, και να προβλεφθεί αναλογία
που να λαμβάνει υπόψη της τους όρους ασφάλειας παιδιών
και ειδικών παιδαγωγών.
• Ν
 α παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, με ευθύνη του υπουργείου Παιδείας, ώστε σε νέα έξαρση της πανδημίας να
υπάρχει το ανάλογο μόνιμο επιστημονικό και παιδαγωγικό
προσωπικό, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ακόμα και
κατ’ οίκον επιστημονικής παρέμβασης για όσα παιδιά, μετά
από τεκμηριωμένη άποψη των ειδικών, χρειαστεί να παραμείνουν σπίτι τους.

Δήμητρης ΒΕΡΓΑΚΗΣ
Ειδικός Παιδαγωγός
17

Αφιέρωμα στην Παιδεία

Οι γονείς αγωνιζόμαστε

για το σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων
για όλα τα παιδιά
γονιός προσδοκά από το σχολείο να προστατεύει και
Κπλόάθε
να μορφώνει το παιδί του. Σήμερα ειδικά σε αυτό τον διάξονα έχουν ανοίξει συζητήσεις, έχουν αναπτυχθεί δι-

εκδικήσεις μιας και η επιδηµία του κορονοϊού όξυνε ακόμα
περισσότερο τα συσσωρευµένα προβλήµατα, που µε διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων ταλανίζουν την εκπαίδευση:
το ολιγάριθµο και “γηρασµένο” εκπαιδευτικό δυναµικό, το
ανεπαρκές προσωπικό στην καθαριότητα, που δουλεύει σε
άθλιες συνθήκες, τα παλιά και επικίνδυνα κτήρια, οι αίθουσες
- κλουβιά, τα 25άρια τµήµατα...
Πρόσφατα και υπό το βάρος της εξελισσόμενης «πανδημίας»,
το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε το άνοιγμα των σχολείων
με πλήρη λειτουργία και εκτεταμένη χρήση μάσκας. Παρά την
προσπάθεια καθησυχασμού, οι γονείς εύλογα ανησυχούμε
για τους όρους με τους οποίους αυτά θα λειτουργήσουν, με
δεδομένο ότι η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο τέσσερις
ολόκληρους μήνες προκειμένου να εξασφαλιστεί ουσιαστικά
η υγεία, η ασφάλεια και η εκπαιδευτική διαδικασία των παιδιών μας.
Στον άξονα της υγείας, της ασφάλειας των παιδιών μας,
υπάρχει δικαιολογημένη ανησυχία από μέρους μας, που βασίζεται στην άθλια κατάσταση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας (ΠΦΥ). Τόσο σήμερα σε συνθήκες πανδημίας όσο και
πρωτύτερα δεν υπήρχε ούτε αναμένεται να αναπτυχθεί ένα
δίκτυο ΠΦΥ που θα συνδέεται και με τα σχολεία. Αυτό όμως
για εμάς τους γονείς είναι προτεραιότητα. Γι’ αυτό διεκδικούμε
να υπάρχει μόνιμος νοσηλευτής σε κάθε σχολείο, μόνιμη παρουσία γιατρών σε ομάδες σχολείων. Χρειάζεται σήμερα να
δημιουργηθεί Σχολιατρική Υπηρεσία. Η υπηρεσία αυτή να έχει
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την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων, αλλά και
τη διαχείριση των κρουσµάτων, να διενεργεί µαζικά επαναλαµβανόµενα τεστ, ώστε να υπάρξει άµεση παρέµβαση όπου
χρειαστεί και να ελέγχεται η διάδοση του ιού. Η υπηρεσία αυτή
να συνεχίσει να χειρίζεται τα πολλαπλά ζητήματα υγείας των
μελών της σχολικής κοινότητας, που δεν περιορίζονται μόνο
στη περίοδο της πανδημίας.
Απέναντι σε αυτές τις διεκδικήσεις μας, η κυβέρνηση αναδεικνύει σε μοναδικό μέσο θωράκισης των παιδιών μας τη
χρήση μάσκας, που δεν μπορεί να αποτελεί πανάκεια αντιμετώπισης της μετάδοσης του covid-19, παρά μόνο να είναι
ένα «εργαλείο» για την προφύλαξη όλων, σύμφωνα και με την
επιστημονική κοινότητα. Οι παλινωδίες της κυβέρνησης σχετικά με τους όρους χρήσης της μάσκας και η ανακοίνωση πως
αυτό θα είναι το μοναδικό μέτρο για το άνοιγμα των σχολείων
(από την άνοιξη μέχρι σήμερα!!!) δίνει έδαφος ώστε να μεγαλώνει η ανησυχία όλων μας. Ταυτόχρονα, αφήνει περιθώρια
να εμφανίζονται διάφορες ομάδες γονιών που, με τελείως
αντιεπιστημονικά κριτήρια, αναφέρονται μόνο στη χρήση της
μάσκας χωρίς να βλέπουν το σύνολο των αιτημάτων που
απαιτούνται για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων.
Εκεί που δεν παλινωδεί η κυβέρνηση είναι στα δισ. ευρώ
που μοιράζει για μέτρα στήριξης της εργοδοσίας, μέτρα που
μετατρέπουν την πανδημία σε “ευκαιρία” για την κερδοφορία
των επιχειρηματικών ομίλων, για ΝΑΤΟϊκές δαπάνες. Από την
άλλη, δεν έχει κανένα σχέδιο για τη βελτίωση των σχολικών
υποδομών και την εύρεση των αναγκαίων επιπλέον χώρων
για την επιστροφή των μαθητών, ούτε εξετάζει την αύξηση
του εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι μεγάλο το χρονικό
διάστημα που δεν υπάρχει καμιά απόφαση κυβέρνησης για
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μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών. Περιορίζονται
αποκλειστικά στην πρόσληψη αναπληρωτών για να καλύψουν
τις μόνιμες ανάγκες. Πρόσφατα μάλιστα η κυβέρνηση προσπάθησε να εξαπατήσει τη σχολική κοινότητα πως με κάποιες
τρίμηνες συμβάσεις εκπαιδευτικών μπορούν να καλυφθούν
τα κενά στα σχολεία. Δεν χωράει καμία άλλη καθυστέρηση για
την άμεση μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία.
Καμιά ουσιαστική παρέμβαση δεν έχει γίνει στις κτηριακές
υποδομές, μολονότι έχει διαπιστωθεί σωρεία προβλημάτων
που οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, ανάμεσα στους
οποίους η παλαιότητα – αφού για πάρα πολλά χρόνια δεν χτίζονται σχολεία, δεν χρηματοδοτούνται πλάνα γενικευμένης
συντήρησης, δεν αντιμετωπίζονται έκτακτες συνθήκες (π.χ.,
προβλήματα σε σχολεία από τον περσινό σεισμό στην Αθήνα
δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί.
Υπάρχουν αίθουσες των 20-25 τ.μ. στις οποίες στοιβάζονται
25-27 παιδιά. Αίθουσες σε υπόγεια και άλλες που έχουν κριθεί
ακατάλληλες, νηπιακές τάξεις σε ορόφους και τραπεζαρίες,
τάξεις σε παρασκήνια της αίθουσας εκδηλώσεων, αίθουσες
προκάτ, νηπιαγωγεία σε καταστήματα, που θα λειτουργήσουν
και αυτή τη χρονιά κανονικά !
Είναι οξύμωρο το γεγονός ότι τον Ιούνη, με σχεδόν μηδενικά κρούσματα, η επαναλειτουργία των σχολείων έγινε
με ανώτατο αριθμό τους 15 μαθητές ανά τάξη, ενώ τώρα,
στο δεύτερο κύκλο της πανδημίας, θα λειτουργήσουν τάξεις
με 25 παιδιά, παρά τις συστάσεις ειδικών επιστημόνων να
αξιοποιηθούν άλλα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, για να μικρύνει ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη. Οι εκπαιδευτικοί,
επίσης, έχουν εκφράσει και επιμένουν στο ώριμο αίτημα για
μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στους 15 και
για παιδαγωγικούς λόγους, αφού διασφαλίζεται έτσι καλύτερο επίπεδο στην μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, στην ατζέντα
των ανακοινώσεων του Υπουργείου Παιδείας δεν υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός!!!!
Όλη αυτή η κατάσταση οξύνει ακόμη περισσότερο τους
άνισους όρους στην πρόσβαση των μαθητών στη μόρφωση.
Η καθαριότητα των σχολείων, με την παραμονή των καθαριστριών στο χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του
σχολείου, ώστε να διασφαλίζονται οι υγειονομικοί όροι καθ’
όλη τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου παραμένει πεδίο διεκδίκησης για το γονεϊκό κίνημα. Οι προσλήψεις καθαριστριών στα σχολεία που έγιναν φέτος δεν ξεπερνούν τελικά τον
αριθμό όσων εργάζονταν τις προηγούμενες χρονιές και υπολείπονται των ιδιαίτερων αναγκών. Ταυτόχρονα απαιτείται να
εξασφαλιστούν αυξημένα κονδύλια στις σχολικές επιτροπές
για την προµήθεια του απαραίτητου υλικού (Μέσα Ατοµικής
Προστασίας, είδη καθαρισµού, αντισηπτικά κ.λ.π.)
Η προηγούμενη χρονιά ήταν δύσκολη για όλους τους μαθητές. Χρειάζεται φέτος με τους καλύτερους όρους το σχολείο να
καλύψει άμεσα όσα έχασε το παιδί και βεβαίως αναφερόμαστε και πέρα από τα μαθήματα, στις ανάγκες που υπαγορεύονται από την ψυχοσύνθεσή του: να παίξει, να επικοινωνήσει
με τους συνομηλίκους του, να αθληθεί κοκ.

Ήταν δύσκολη χρονιά και για τους γονείς, μέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες εγκλεισμού, πολλές φορές απληρωσιάς και
ανεργίας. Η διαδικασία εκπαίδευσης που δεν εξασφάλιζε ισότιμη πρόσβαση για όλα τα παιδιά και αναπτύχθηκε με πολλούς
και διαφορετικούς τρόπους και προχειρότητα από την πλευρά
του Υπουργείου Παιδείας έπεσε στις πλάτες της οικογένειας,
ενώ και η πλειοψηφία των δασκάλων με τη στάση τους προσπάθησαν κάτω από αντίξοες συνθήκες, να στηρίξουν τα παιδιά μας.
Από την άλλη, η κυβέρνηση, μεσούσης της πανδημίας, ψήφισε νόμο που πλήττει τα μορφωτικά δικαιώματα της νεολαίας, επιτίθεται στο μορφωτικό ρόλο του σχολείου και του εκπαιδευτικού. Ο νόμος αυτός προσαρμόζει ακόμα περισσότερο
το περιεχόμενο του σχολείου στη λογική της απόκτησης δεξιοτήτων, επιφανειακής προσέγγισης βασικών αντικειµένων,
όπως η Γλώσσα, τα Μαθηµατικά, οι Φυσικές Επιστήµες και
κατηγοριοποιεί τα σχολεία, συντηρεί και επεκτείνει την ελαστική εργασία των εκπαιδευτικών, οδηγεί σε κλείσιµο σχολικών
µονάδων στο μέλλον.
ΔΕΝ ΣΙΩΠΗΣΑΜΕ: Διεκδικήσαμε μέτρα, στήριξης για να γίνει
με ισότιμους όρους η τηλεκπαίδευση. Διεκδικήσαμε ενιαίο
τρόπο διδασκαλίας στο σχολείο με κρατική ευθύνη, με συγκεκριμένες μέρες και ώρες, που θα εξασφαλίζουν την τήρηση
ενός σταθερού καθημερινού προγράμματος, για να αντιμετωπιστούν και διάφορα διαλυτικά φαινόμενα στη ζωή των παιδιών και των οικογενειών μας.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη ζωντανή εκπαιδευτική πράξη και η επαναλειτουργία
των σχολείων το Μάιο και τον Ιούνιο με τις «υπεύθυνες δηλώσεις», που οδήγησαν στην άρση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, είχε αντιδραστικό περιεχόμενο. Οδήγησε
σε αδιέξοδα τόσο τους μαθητές αλλά και τους εργαζόμενους
γονείς. Επίσης η τοποθέτηση μιας κάμερας μέσα στην τάξη και
η αναμετάδοση του μαθήματος, που δεν λειτούργησε μετά από
τις κραυγαλέες αντιδράσεις όλων μας, δεν έχει καμία σχέση
με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και θα αγωνιστούμε με
όλες μας τις δυνάμεις ώστε η σχετική διάταξη να μην εφαρμοστεί.

Μπορεί να γίνει αλλιώς...
Μπορούμε σήμερα να συζητάμε για το «σχολείο των σύγχρονων αναγκών και δυνατοτήτων», καθώς υπάρχουν όλες
οι υλικές προϋποθέσεις για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες
ανάγκες, να επιτελέσει το σχολείο την κοινωνική και μορφωτική του αποστολή χωρίς διακρίσεις για όλα τα παιδιά. Απαιτείται να δυναμώσει ο αγώνας μας σε αυτή την κατεύθυνση
ενάντια σε όλους όσους στερούν στα παιδιά μας το αυτονόητο
δικαίωμα τους.

Ρούλα Ζαρκάδα
Μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας
Γονέων Περιφέρειας Αττικής
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκεί που πουλιέται η μόρφωση

ι χώροι της ιδιωτικής εκπαίδευσης όπου δουλεύει η εργαΟιδιωτικά
ζόμενη γυναίκα και γενικά οι εργαζόμενοι είναι κυρίως τα
σχολεία, τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και ξέ-

νων γλωσσών, όπως και τα κέντρα μελέτης. Είναι χώροι όπου
η εργοδοσία πιέζει ιδιαίτερα τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες και σε ό,τι αφορά το ωράριο και την παραγωγικότητα,
αλλά και σε ό, τι αφορά την εμφάνισή τους, τη συμπεριφορά
απέναντι στον γονιό ή τον μαθητή - πελάτη. Όταν μιλάμε για
την ιδιωτική εκπαίδευση εννοούμε πως όλοι οι χώροι λειτουργούν ως «μαγαζιά», από τα οποία ο μαθητής / η μαθήτρια
«ψωνίζουν» γνώση, διπλώματα και πτυχία. Οι εργαζόμενοι
καλούνται να εργάζονται σε συχνά εντελώς ακατάλληλους
χώρους, όπως αίθουσες χωρίς παράθυρα και εξαερισμό, που
τις περισσότερες φορές έχουν χωριστεί με γυψοσανίδες, για
να δημιουργηθούν επιπλέον αίθουσες, για να μην πάει κανένας πελάτης χαμένος. Πρόκειται συχνά για χώρους που δεν
πληρούν έστω και τα ελάχιστα μέτρα υγιεινής. Αυτό ισχύει
και για πολλά ιδιωτικά σχολεία όπου σε κάποιες περιπτώσεις
ακόμα και το υπόγειο αποτελεί αίθουσα διδασκαλίας.
Ιδίως στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, τα ξενόγλωσσα
και τα κέντρα μελέτης, οι όροι δουλειάς θυμίζουν κάτεργα, μεσαιωνικές καταστάσεις. Το μεροκάματο πενιχρό, από 3€ την
ώρα! Εννοείται πως οι εργαζόμενοι χρειάζονται δικό τους μεταφορικό μέσο, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν
στις μεγάλες αποστάσεις που καλούνται να καλύψουν καθημερινά, δουλεύοντας σε παραπάνω από ένα χώρους, προκει20

μένου να συμπληρώσουν το εισόδημά τους.
Η εργασία στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν σημαίνει μόνο την
παρουσία στον τόπο δουλειάς, αλλά και πολύ δουλειά που δεν
φαίνεται για όλες τις ειδικότητες του κλάδου. Οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων εργάζονται συχνά 12 ώρες, κάνοντας και
άλλα θελήματα του εργοδότη. Οι εκπαιδευτικοί μετράνε ατελείωτες ώρες δουλειάς με την προετοιμασία του μαθήματος,
τις συναντήσεις με τους γονείς, εκδρομές και μπαζάρ, όπου
η παρουσία των εργαζομένων θεωρείται δεδομένη και μένει
απλήρωτη, γιατί δεν υπολογίζεται στον εργάσιμο χρόνο.
Ένα άλλο συχνότατο φαινόμενο αποτελεί η αδήλωτη-ανασφάλιστη εργασία και φυσικά οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, που αποτελούν κανόνα για το χώρο των φροντιστηρίων
και κέντρων μελέτης, που όμως επεκτείνονται γρήγορα και σε
πολλά ιδιωτικά σχολεία. Αυτό σημαίνει πως οι εργαζόμενοι
απολύονται κάθε Ιούνιο και επαναπροσλαμβάνονται, αν και
εφόσον, τον Σεπτέμβρη, όπως συμβαίνει και με τους συμβασιούχους εκπαιδευτικούς του δημοσίου και τους αναπληρωτές.
Οι συνέπειες είναι σοβαρές. Από πρόχειρους υπολογισμούς
μετά από είκοσι χρόνια εργασίας οι εργαζόμενοι χάνουν έως
και 2000 ένσημα, χώρια ότι αναγκάζονται να ζήσουν τουλάχιστον 4 μήνες το χρόνο από ένα πενιχρό επίδομα ανεργίας!
Αυτό έχει σοβαρές επιπτώσεις, ειδικά στην περίπτωση που
μια εργαζόμενη μείνει έγκυος, γιατί με τη λήξη της σύμβασης
απλά απολύεται. Έχει επίπτωση και στο επίδομα μητρότητας,
καθώς δεν το δικαιούται η εργαζόμενη που απασχολείται με
σύμβαση ορισμένου χρόνου.
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Ως κερασάκι στην τούρτα η εργοδοσία απαιτεί από τους εργαζόμενους να είναι πάντοτε καλά ντυμένοι, πάντοτε χαμογελαστοί και σε κάθε περίπτωση υποχωρητικοί. Απαιτεί ο βαθμός με τον οποίο αποδίδουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά
του μαθητή, όπως και τα σχόλια στην ενημέρωση γονέων να
είναι τέτοια ώστε να τους μείνει ο πελάτης, “να μη δυσαρεστηθεί ο πελάτης”.

Νέες μορφές εκμετάλλευσης την περίοδο της πανδημίας
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας και του
εγκλεισμού μας στα σπίτια οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί στην κυριολεξία αναστέναξαν. Η πλειοψηφία των εργαζομένων συνέχισε διαδικτυακά την παράδοση του μαθήματος, ακόμα και με
ολόκληρη σχολική τάξη, και γιατί η εργοδοσία έβαζε εκβιαστικά το δίλημμα πως εφόσον θα λάμβανε ο εργαζόμενος το
έκτακτο επίδομα των 800€, δεν όφειλε να του καταβάλει αμοιβή, για να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Επίσης,
καταγράφηκε μεγάλος αριθμός απολύσεων με αφορμή την
πανδημία. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες εκπαιδευτικούς, η εισβολή της εργασίας στον χώρο του σπιτιού προκάλεσε επιπλέον
δυσκολίες, αφού καλούνταν να δουλεύουν δίπλα στα παιδιά
τους ή να εργάζονται μέχρι αργά τη νύχτα επεκτείνοντας τον
εργάσιμο χρόνο σε όλη τη διάρκειας τηςημέρας για να καλυφθούν παράλληλα οι ανάγκες της οικογένειας.

Η τελευταία επίθεση στα δικαιώματα
των ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Ο Σεπτέμβρης βρίσκει όλους τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς
μπροστά σε νέα δεινά. Το νομοσχέδιο, που με μεγάλη προθυμία πρότεινε η κυβέρνηση της ΝΔ, απέδειξε πως τόσο το
κυβερνόν κόμμα όσο και όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν
στο παρελθόν είχαν τους σχολάρχες της ιδιωτικής εκπαίδευσης υπό την προστασία τους. Ο νόμος που είναι πλέον ψηφισμένος αποτελεί μέρος της επίθεσης που τα αστικά κόμματα,
διαχρονικά και τα τελευταία χρόνια εντονότερα, εξαπολύουν
προς την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους. Με αυτόν καταργήθηκαν τα ελάχιστα κατοχυρωμένα εργασιακά δικαιώματα
στον κλάδο και όλα τα εμπόδια που είχε η εργοδοσία για να
χρησιμοποιεί τους εργαζόμενους όποτε, για όσο χρόνο και για

όσα χρήματα εκείνη επιθυμεί.
Από τον Αύγουστο και μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές έχουν γίνει δεκάδες απολύσεις εκπαιδευτικών
από ιδιωτικά εκπαιδευτήρια χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση, με άμεση εφαρμογή του κατάπτυστου νόμου. Στόχος
των εργοδοτών είναι να προσλάβουν νέους εργαζόμενους με
πολύ μικρότερη αμοιβή και χειρότερους όρους εργασίας. Με
το «δωράκι» που της έκανε η κυβέρνηση έχει πλέον τη δυνατότητα να μειώσει δραστικά το εργασιακό κόστος.
Τόσο το καθεστώς τηλεργασίας όσο και ο νόμος για την
ιδιωτική εκπαίδευση, εκτός από βαθιά αντεργατικοί, διαμορφώνουν ένα άκρως αντιπαιδαγωγικό πλαίσιο. Παιδιά μικρών
ηλικιών θα αλλάζουν δασκάλους όποτε επιλέξει ο σχολάρχης,
αδιαφορώντας για την ιδιαίτερη συναισθηματική ανάγκη των
παιδιών. Η ζωντανή επικοινωνία των μαθητών με τους καθηγητές εντός της τάξης, θα αντικαθιστάται με στείρα μαθήματα
εξ αποστάσεως ή υβριδικά με αναμετάδοση μέσω κάμερας,
με κίνδυνο ακόμη και την έκθεση των παιδιών.
Γίνεται σαφές πως και στην Παιδεία το επιχειρηματικό συμφέρον και οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών είναι ασυμβίβαστα. Η απάντηση στην επίθεση δεν μπορεί να έρθει από το
πολιτικό προσωπικό της μεγαλοεργοδοσίας. Η απάντηση δεν
μπορεί να έρθει από κανένα κόμμα που βαδίζει στις ράγες της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η λύση που έχουμε είναι
μία. Χρειάζεται να συζητήσουμε πλατιά με τους εργαζόμενους,
να σπειρωθούμε στους συλλόγους και τα σωματεία μας. Εκεί
θα οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας. Η οργάνωση των εργαζομένων κάνει την εργοδοσία να χάνει τον ύπνο της γιατί τότε
αναγκάζεται να υποχωρήσει. Για αυτό άλλωστε επιχειρεί να
τη διαλύσει.

Αν και μας περιμένει μια δύσκολη σχολική
χρονιά, είμαστε αποφασισμένοι
να οργανώσουμε την απάντησή μας.
Ελπίδα Νασιοπούλου
Μαθηματικός, εργαζόμενη σε Φροντιστήρια Μ.Ε.
Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Ι.Ε. «Ο ΒΥΡΩΝ»
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ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ

Να αγωνιστούμε για το δικαίωμά μας στη
μόρφωση, στη ζωή όπως την επιθυμούμε...
Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά πολύ διαφορετική, σε πρωτόγνωρες
συνθήκες μαθημάτων, με ένα σχολείο ακόμα περισσότερο
εξεταστικό κέντρο, με ανησυχία και άγχος από μεριάς των
μαθητών. Σε μια προσπάθεια να πιάσουμε το παλμό των μαθητών
αυτή την περίοδο, μιλήσαμε με την Χριστίνα Γιαννακούλια,
μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου στο 1ο ΓΕΛ Ταύρου.

Μιλώντας για το σχολείο, τι είναι αυτό που
αγαπάς περισσότερο και τι σε έχει ταλαιπωρήσει
και απογοητεύσει περισσότερο;
Το πιο όμορφο κομμάτι του σχολείου είναι η επαφή με
τους καθηγητές μου, οι συζητήσεις με τους συμμαθητές
μου. Το σχολείο είναι σαν μια μικρογραφία της κοινωνίας
που θα συναντήσουμε μετά την αποφοίτησή μας.
Τώρα, όσον αφορά το τι δε μ’ αρέσει στο σχολείο: Δεν θα
μου λείψει το ότι δεν είχαμε θέρμανση για τουλάχιστον 2
χρόνια. Κι άντε να κάνεις μάθημα κάτω από τέτοιες συνθήκες. Πάγωνε το μυαλό μας. Είχαμε φέρει κάποια στιγμή
και κουβέρτες στο σχολείο γιατί έκανε πάρα πολύ κρύό, αν
κάναμε μάθημα. Βέβαια, με αγώνες, με καταλήψεις κ.λπ,
καταφέραμε να αποκτήσουμε θέρμανση, χωρίς όμως σταθερότητα. Δηλαδή, με κάποια aircondition, γιατί τα καλοριφέρ δεν λειτουργούσαν. Υπήρχαν επίσης σπασμένα τζάμια
πάνω από τα κεφάλια μας. Στο μάθημα πληροφορικής
στην Α’ λυκείου δεν λειτουργούσαν οι υπολογιστές.
Θυμάμαι για 2 χρόνια, που δεν είχαμε αίθουσα εκδηλώσεων, αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε κάτω στο ίδρυμα Κακογιάννη. Γιατί την αίθουσα εκδηλώσεων που είχε το σχολείο μας ήθελαν να τη δώσουνε σε ΜΚΟ της εκκλησίας, να
τη χρησιμοποιεί εκείνη κι ας ήταν ιδιοκτησία του σχολείου.
Τελικά, μέσα από αγώνες καταφέραμε να αποκτήσουμε
αίθουσα εκδηλώσεων.

Πόσα παιδιά είσαστε στην τάξη;
Την προηγούμενη χρονιά το δικό μου τμήμα είχε 26 μαθητές, τα υπόλοιπα έφταναν τους 30 με 32. Μας έφεραν παιδιά - παίχτες του Ολυμπιακού, που μετά το μάθημα πάνε
απευθείας στην προπόνηση. Το δικό μας το σχολείο τους
βόλευε καλύτερα και έτσι γέμισαν οι τάξεις. Τώρα για φέτος δεν ξέρουμε ακόμη. Είναι μεγάλο πρόβλημα τα πολλά
παιδιά μέσα στη τάξη, γιατί και δυσκολεύει τις συνθήκες
του μαθήματος και πολλά παιδιά μένουν με γιαγιάδες,
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όπως κι εγώ, και υπάρχει κίνδυνος με την πανδημία. Τον
Ιούνιο πολλά δεν ήρθαν στο σχολείο και δεν ξέρω ακόμη
φέτος τι θα κάνουν.

Την προηγούμενη χρονιά την περίοδο καραντίνας,
κλείσανε τα σχολεία. Ποια είναι η εμπειρία
σας με τα διαδικτυακά μαθήματα;
Τα διαδικτυακά μαθήματα άργησαν να ξεκινήσουν, αλλά
και που ξεκίνησαν πολλοί μαθητές δεν είχαν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Δεν μπορεί να κάνει κάποιος μάθημα από
το κινητό του, είναι πολύ μικρή η οθόνη για τόσες ώρες
μαθήματος. Αλλά και οι περισσότεροι καθηγητές δεν
έμπαιναν σε αυτά τα διαδικτυακά, ήταν χάλια το σύστημα,
ούτε κι εκείνοι ήξεραν ακριβώς ή δεν είχαν τον εξοπλισμό
στα σπίτια τους. Και από τις δύο πλευρές και μαθητές και
καθηγητές αντιμετωπίσαμε πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα. Ήταν δύσκολο να κάνεις μάθημα από απόσταση, κάτι
καινούργιο, κάτι που δεν το ‘χεις ξαναζήσει. Η προσπάθεια
έγινε. Έστελναν διαγωνίσματα, εργασίες, υπήρχε μια προσπάθεια...
Αλλά δεν ήταν επί της ουσίας κανονικά μαθήματα, να συνεχίσουμε την ύλη. Απλά να πούμε ότι το 1ο λύκειο Ταύρου έκανε διαδικτυακά μαθήματα. Περισσότερο για να μη
χάσουμε επαφή με το σχολείο. Υπήρχε ένα σχέδιο να δώσουν τάμπλετ σε μαθητές που δεν είχαν τον απαραίτητο

Συνέντευξη
εξοπλισμό και από ένα τάμπλετ σε κάθε μαθητή βγήκε ένα
τάμπλετ σε 6 μαθητές, 50 τάμπλετ για 300 παιδιά... Κοροϊδία! Ήταν σαν να μας έλεγαν αυτό έχουμε, με αυτό πορευτείτε, να μας μάθουν να βολευόμαστε με τα λίγα, όχι με
αυτά που πραγματικά έχουμε ανάγκη.

Μετά την καραντίνα που πήγατε σχολείο πως
έγινε το μάθημα; Πως βλέπεις το άνοιγμα
των σχολείων σε αυτές τις συνθήκες;
Τον Ιούνιο άνοιξε το σχολείο μόνο και μόνο για να πούμε
ότι έγινε... Το μόνο θετικό ήταν το ότι ήμασταν 10 άτομα.
Χωρίσανε τα τμήματα ανά 10-15 άτομα μέσα σε μία αίθουσα, κάτι το οποίο βοήθησε και τον καθηγητή, αλλά και
τα παιδιά. Μπορούσε ο καθηγητής να ανταποκριθεί στον
αριθμό αυτών των παιδιών. Κάναμε παραπάνω πράγματα, εξηγούσαμε παραπάνω πράγματα, ο καθένας έλεγε
την άποψή του και ήτανε κάτι που βοήθησε πάρα, μα πάρα
πολύ όλους μας. Αν κάτι θα ήθελα να αλλάξω στο σχολείο σίγουρα θα ήθελα να λειτουργεί με λιγότερα παιδιά
στο τμήμα.
Τώρα, για το άνοιγμα των σχολείων, δεν είναι μόνο η μάσκα. Η μάσκα πιστεύω ότι είναι ένα από τα ζητήματα που
αντιμετωπίζουμε με το άνοιγμα του σχολείου. Και φυσικά
οι μάσκες και όλα τα μέσα προστασίας να μας τα παρέχει
δωρεάν το κράτος, να μη χρειάζεται ένα παιδί να αγοράζει.
Από ό,τι μάθαμε τη φετινή χρονιά ξεκινάμε χωρίς τουαλέτες. Η ανακατασκευή τους δεν ολοκληρώθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν μόνο δύο παλιές τουαλέτες που θα
πρέπει να εξυπηρετήσουν... 300 μαθητές σε αυτές τις συνθήκες!!!
Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε καθηγητές σε όλα τα μαθήματα. Κάποιοι από αυτούς είναι στις ευπαθείς ομάδες.
Θα έρθουν; Είμαστε τώρα Γ’ λυκείου, θα μπορέσουμε να
κάνουμε τα μαθήματα; Πώς θα αντιμετωπιστεί όλη αυτή η
κατάσταση; Εκτός από τις μάσκες, τα αντισηπτικά και όλα
τα υπόλοιπα, θα έχουμε τις καθαρίστριες; Είμαστε ένα σχολείο με μια καθαρίστρια, με το ζόρι ήρθε δεύτερη. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν άλλες 2 για να προλαβαίνουν
να υπάρχει ένας καλός καθαρισμός.

Μου είπες και πριν ότι αναπτύχθηκαν κινητοποιήσεις
και πετύχατε σημαντικά πράγματα, πώς έγινε αυτό;
Μαζί -γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί- αγωνισθήκαμε για
όλα αυτά. Δεν ήταν εύκολο, δεν συμμετείχαν όλοι. Οι μαθητές μεταφέραμε στους γονείς μας μια σειρά προβλήματα, εκείνοι στο Σύλλογο Γονέων κι ο Σύλλογος, πολλές
φορές και με εκπροσώπους μαθητών στη διευθύντρια. Για
πολλά από αυτά ήταν υπεύθυνος ο Δήμος και διεκδικώντας, -παράδειγμα για τη θέρμανση- καταφέραμε κάτι.

Πες μας μια εμπειρία σου από την οργάνωση των
μαθητών, για τα συνδικαλιστικά σας όργανα. Υπάρχουν
δυσκολίες στην οργάνωση των διεκδικήσεων σας;
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες. Εγώ εκλέχτηκα
στο 15μελές. Παρά τα πολλά προβλήματα στο τμήμα, όπως
αυτό με το τζάμι που με ένα χτύπημα της πόρτας κινδυνεύαμε να μας πέσει στο κεφάλι, τα νερά που μετά από
μια απλή βροχούλα πλημμύριζαν τις αίθουσες, δεν πολυασχολήθηκε το 5μελές. Εγώ τους παρότρυνα να κάνουμε
κάτι... Όχι, δεν έχουμε μάθει να διεκδικούμε. Το ίδιο και
το 15μελές... Πάρτι, χοροεσπερίδες, εκδρομές... Φυσικά
χρειάζονται κι αυτά, αλλά υπάρχουν τόσα ζητήματα που
μας απασχολούν και πρέπει να αγωνιστούμε γι αυτά... Φυσικά δεν είναι όλα τα μέλη του 15μελούς ίδια...
Όσοι συμμετέχουμε στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα
των Μαθητών της Αθήνας προσπαθήσαμε να συζητήσουμε με τους συμμαθητές μας σε μια άλλη αγωνιστική
κατεύθυνση. Να αγωνιστούμε για την εκδρομή, αλλά να
διεκδικήσουμε και προσλήψεις μόνιμων καθηγητών, που
να έρχονται έγκαιρα στα σχολεία. Πέρυσι είχαμε ελλείψεις
σε καθηγητές, όπως παιδιά Γ’ Λυκείου δεν είχανε καθηγητή ιστορίας, εμείς στη Β’ Λυκείου δεν είχαμε χημικό.

Πώς θέλεις να είναι το σχολείο;
Σίγουρα να ξεκινάνε τα σχολεία χωρίς προβλήματα, σε
όμορφα σύγχρονα κτίρια, με τα εργαστήρια και όλη τη σύγχρονη τεχνολογία, χωρίς κενά και με εκπαιδευτικούς πιο
νέους, με αντοχές αλλά και ανήσυχο, αγωνιστικό πνεύμα.
Να είναι ένα σχολείο που να σε μορφώνει ολόπλευρα,
να πηγαίνουμε σε μουσεία, περισσότερες εκπαιδευτικές
εκδρομές, να μας γνωρίζει ευρύτερα τον κόσμο της επιστήμης, της τεχνολογίας, αλλά και του αθλητισμού, της τέχνης... Μου αρέσει πολύ η ζωγραφική και θα ήθελα πολύ
στο σχολείο μου να υπάρχει μάθημα εικαστικών.
Αυτές οι δυνατότητες πρέπει να παρέχονται ισότιμα σε όλα
τα παιδιά με ευθύνη του κράτους και όχι να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη οι γονείς. Πολλοί συμμαθητές μου
έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο, τη μουσική, τα καλλιτεχνικά γιατί λένε ότι τώρα ξεκινάει το λύκειο και τώρα αφοσιώνονται στα μαθήματα των εξετάσεων. Δεν μας μένει
χρόνος να κάνουμε και κάτι άλλο...
Ένα από τα πιο χρήσιμα μαθήματα που ξεχώρισα στο
σχολείο είναι πως μαζί με τους γονείς και τους καθηγητές μας, συλλογικά και οργανωμένα μπορούμε να έχουμε
οποιεσδήποτε κατακτήσεις. Να μην αφήσουμε το παρόν
και το μέλλον μας σε αυτούς που φροντίζουν τα κέρδη
των λίγων και όχι την υγεία και την εκπαίδευση μας.
Να αγωνιστούμε για το δικαίωμα μας στη μόρφωση, στη
ζωή όπως την επιθυμούμε...
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Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης
H Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί ένα
σημαντικό μέρος της εκπαίδευσης και στις μέρες μας έρχεται να
παίξει πιο ενεργό ρόλο στην οικονομία και στις εκάστοτε ανάγκες των
εργοδοτών και των επιχειρήσεων. Μάλιστα, πρόσφατα ο ΣΕΒ έδωσε στη
δημοσιότητα τις θέσεις του για τη μεταρρύθμιση της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), την ώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ
ετοιμάζεται να καταθέσει σχετικό σχέδιο νόμου.
ια ζητήματα των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Γ (ΙΕΚ) μιλήσαμε με την Ελευθερία Ζερβού, σπουδάστρια στο

Δημόσιο ΙΕΚ Κορυδαλλού στην ειδικότητα «Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ», μέλος του Συλλόγου Σπουδαστών
ΔΙΕΚ Αττικής και της Επιτροπής Αγώνα ΔΙΕΚ Κορυδαλλού.

Ποιες είναι οι επαγγελματικές προοπτικές αποφοιτώντας από
τη σχολή σου; Τι συμβαίνει και σε άλλες ειδικότητες των ΙΕΚ;
Στην ειδικότητά μου εκπαιδευόμαστε πάνω στην Αισθητική Τέχνη και το Μακιγιάζ. Μπορούμε να εργαστούμε ως
βοηθοί σε κέντρα Αισθητικής, μαγαζιά περιποίησης νυχιών ή όπου χρειάζονται υπηρεσίες μακιγιάζ (π.χ. τηλεοπτικά συνεργεία κ.λπ.).
Σε κάθε ειδικότητα, αφού ολοκληρώσουμε οι σπουδαστές
τα 4 εξάμηνα των μαθημάτων και το 1 έξτρα εξάμηνο της
πρακτικής άσκησης, παίρνουμε τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΙΕΚ. Αυτή η βεβαίωση δεν μας εξασφαλίζει κανένα δικαίωμα, αφού πρέπει να δώσουμε τις
εξετάσεις πιστοποίησης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(ΕΟΠΠΕΠ) για να πάρουμετο Δίπλωμα ή Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Οι εξετάσεις
αυτές γίνονται κάθε φορά με βάση το τι επιβάλει η «αγορά
εργασίας» και για τις ειδικότητες που κάθε φορά «χρειάζονται». Έτσι, εξεταζόμαστε πάλι στην ίδια ύλη και μάλιστα
πληρώνουμε και 100 (!!) ευρώ! Για αυτό είναι διαχρονικό
αίτημα του Συλλόγου μας είναι η κατάργηση της πιστοποίησης και η μόνη προϋπόθεση για πρόσβαση στο επάγγελμα
να είναι το πτυχίο και να αποκτιέται με τη φοίτηση στο Δ.ΙΕΚ.

Στα δημόσια ΙΕΚ, υπάρχουν δίδακτρα; Δίνονται
δωρεάν τα βιβλία, τα αναλώσιμα ανά ειδικότητα;
Θεωρητικά, τα ΔΙΕΚ δεν έχουν δίδακτρα, στην πλειοψηφία
τους. Το μόνο «Δημόσιο» ΙΕΚ που έχει δίδακτρα είναι το
ΔΙΕΚ Σιβιτανιδείου, που οι σπουδαστές καταβάλουν 900(!)
ευρώ το έτος και απαιτούμε να καταργηθούν!
Στην πραγματικότητα, όμως, για να σπουδάσουμε στην
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ειδικότητα που επιλέξαμε, βάζουμε βαθιά το χέρι στην
τσέπη. Δεν έχουμε βιβλία και αναλώσιμα υλικά, με αποτέλεσμα να αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε για αυτά εμείς,
ή οι εκπαιδευτές μας. Τα εργαστήρια είναι απαρχαιωμένα,
ή και ανεπαρκή. Συνεπώς, αν δεν μπορείς να καλύψεις
αυτές τις ανάγκες δεν μπορείς να σπουδάσεις ολοκληρωμένα αυτό που διάλεξες.

Ποιες είναι οι κτιριακές υποδομές; Είναι κατάλληλες
και επαρκείς για να στεγάσουν με ασφάλεια τους
σπουδαστές ιδιαίτερα στις νέες συνθήκες της πανδημίας;
Τα ΔΙΕΚ συνολικά δεν έχουν δικές τους υποδομές. Φιλοξενούνται σε λύκεια και ΕΠΑΛ. Τα κτίρια είναι υποσυντηρημένα και τα περισσότερα παλιά. Ενδεικτικά, στον Κορυδαλλό, το κεντρικό κτίριο του ΔΙΕΚ είναι στο 3ο Λύκειο,
ένα πολύ παλιό κτίριο, στο οποίο είμαστε εκτεθειμένοι το
καλοκαίρι στη ζέστη και το χειμώνα στο κρύο.
Ενδεικτικά, στο ΙΕΚ που σπουδάζω μετά την καραντίνα δεν
έκαναν καμία πρόσληψη, ενώ είχαμε ένα ή δύο αντισηπτικά, που τα περιφέραμε από τάξη σε τάξη! Μας έλεγαν να
κρατάμε αποστάσεις, 20 άτομα σε αίθουσες μία σταλιά. Ως
Σύλλογος, βεβαίως, διεκδικούμε να ανοίξουν οι σχολές με
ασφάλειαμε ευθύνη της κυβέρνησης, έχοντας ένα συνολικό πλαίσιο αιτημάτων.

Υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε κάποιο σπουδαστή ή
σπουδάστρια να γραφτεί στην ειδικότητα που επιθυμεί;
Όσον αφορά την πρόσβαση στα ΔΙΕΚ, το κριτήριο για το
ποιες ειδικότητες κάθε χρόνο «ανοίγουν» ή «κλείνουν»,
έχει να κάνει με το τι εξυπηρετεί κάθε φορά τους επιχειρηματίες. Εδώ είναι χαρακτηριστικός ο ρόλος του ΣΕΒ με τις
προτάσεις του. Στόχος της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων φαίνεται να είναι ο προσανατολισμός περισσότερων νέων προς τα ΔΙΕΚ, από το Γυμνάσιο ακόμη,
με τους εργοδότες να «λύνουν» και να «δένουν» προκειμένου να εξασφαλίζουν φθηνό εργατικό δυναμικό ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Συνέντευξη
Δώσε μας μερικά ενημερωτικά στοιχεία για
το πώς οργανώνεται η πρακτική άσκηση.
Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για την απόκτηση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης και
για τις εξετάσεις Πιστοποίησης. Διαρκεί 6 μήνες (960
ώρες). Η αναζήτηση της πρακτικής κατά βάση είναι
ατομική υπόθεση του κάθε σπουδαστή. Είναι απλήρωτη και ανασφάλιστη, αφού ο εργοδότης δεν καταβάλει
μισθό και η ασφάλιση καλύπτει μόνο την περίπτωση
εργατικού ατυχήματος. Παράλληλα, ουσιαστική εποπτεία από το υπουργείο δεν υπάρχει για τις συνθήκες
της πρακτικής. Μπορεί, δηλαδή, εγώ να πάω για πρακτική σε ένα ινστιτούτο Αισθητικής και να με βάζουν
να καθαρίζω, να φτιάχνω καφέδες κ.λπ. ή μπορεί να
ασχολούμαι όντως με το αντικείμενό μου για περισσότερες ώρες χωρίς να πληρώνομαι, με το επιχείρημα ότι
«μαθαίνω» και ο εργοδότης τελικά να κερδίζει σε βάρος μου, γλιτώνοντας και την πρόσληψη προσωπικού.
Μια σειρά καταγγελίες συναδέλφων φτάνουν σε σωματεία για τις απαράδεκτες συνθήκες της πρακτικής
άσκησης, ειδικά στους κλάδους Επισιτισμού - Τουρισμού, για ξυλοδαρμούς, λεκτική βία, σεξουαλική παρενόχληση κ.λπ., ενώ υπάρχουν αλυσίδες επιχειρήσεων που βασίζονται στη δουλειά πρακτικάριων.

Πώς οργανώνεστε συνδικαλιστικά οι
σποδαστές και σπουδάστριες των ΙΕΚ;
Στα Δημόσια ΙΕΚ υπάρχει Σύλλογος Σπουδαστών, από
το 1999 (ΣΥ.Σ.Δ.ΙΕΚ). Πραγματοποιεί εκλογές όπου
συμμετέχουν χιλιάδες σπουδαστές - μέλη του Συλλόγου και εκλέγεται Διοικητικό Συμβούλιο. Λειτουργεί
blog («sysdiek-attikis.blogspot.com») και λογαριασμός σε ΜΚΔ, όπου μπορεί καθένας να βρει τις ανακοινώσεις μας, ανταποκρίσεις σπουδαστών, τη δράση
μας κ.λπ. Είναι ενδεικτικό ότι μέσα στην καραντίνα με
κλειστές σχολές, πολλοί σπουδαστές έστειλαν επιστολές αναδεικνύοντας τα τεράστια προβλήματα που είχε
η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα Δ.ΙΕΚ, αλλά και για
προβλήματα στη δουλειά τους, κλπ., που κάποιες δημοσιεύτηκαν κιόλας.
Συνολικά κάνουμε προσπάθεια να αναπτύσσονται
συλλογικές διαδικασίες στα Δ.ΙΕΚ, με Γενικές Συνελεύσεις, συναντώντας σοβαρά εμπόδια από τις διευθύνσεις, αφού δεν προβλέπεται στον κανονισμό
λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ. Εμείς επιδιώκουμε όμως να
συζητάμε συλλογικά και να παίρνουμε αγωνιστικές
πρωτοβουλίες, π.χ. παρεμβάσεις σε Διοικήσεις των
Δ.ΙΕΚ, κινητοποιήσεις στο υπουργείο Παιδείας, Εργασίας, κόντρα στα σχέδιά τους που μας θέλουν να
σκύβουμε το κεφάλι, να μην αντιδράμε στο τσάκισμα

των δικαιωμάτων μας, να μαθαίνουμε στα λίγα, ώστε
αύριο να είμαστε ένα φθηνό και υποταγμένο εργατικό
δυναμικό.
Έτσι καταφέρνουμε να έχουμε και κατακτήσεις όπως
να πάρουν φοιτητικό ΠΑΣΟ οι σπουδαστές, αλλά και
να δοθεί το επίδομα των 800 ευρώ μέσα στην καραντίνα, σε εργαζόμενους και παράλληλα πρακτικάριους
σπουδαστές που το δικαιούνταν και αποκλείονταν!
Σε αυτή την υπόθεση δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε στο
πλευρό μας εργατικά σωματεία, που με περιοδείες
που πραγματοποιούν στις σχολές μας ενημερώνουν
για τα δικαιώματά μας, για την κατάσταση στους χώρους δουλειάς, στηρίζουν τις κινητοποιήσεις μας.

Η δική σας ειδικότητα αποτελείται κυρίως από
κορίτσια. Υπάρχουν κάποια ιδιαίτερα προβλήματα;
Ως προς τα μαθήματα, προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Ένα από αυτά είναι οι απουσίες. Πολλές γυναίκες
έχουν οικογένειες, μικρά παιδιά. Αν αρρωστήσουν,
τι κάνεις; Πολλές εργαζόμενες τις αναγκάζει η ίδια η
εργοδοσία να γραφτούν σε ΔΙΕΚ, παράλληλα με την
εργασία τους, στο πλαίσιο «εξέλιξης» του εργασιακού
τους βίου (βλέπε δια βίου μάθηση) και φυσικά γυναίκες εργαζόμενες, με παιδιά, που δουλεύουν το πρωί
και απευθείας 4.15 το απόγευμα πρέπει να είναι στη
σχολή μέχρι το βράδυ. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις
που κάποιες κάνουν πρακτική σε κομμωτήριο, ή ινστιτούτο, δουλεύοντας εξαντλητικά ωράρια, με ατελείωτες ώρες ορθοστασίας και μετακίνηση από τη μία άκρη
της Αττικής στην άλλη και μετά έρχονται για μάθημα.
Ενώ ειδικές άδειες για εγκυμοσύνη, κλπ., στην πράξη
δεν δίνονται.

Ποιες κοινές πρωτοβουλίες θα μπορούσες
να προτείνεις σε συντονισμό δράσης με
το σύλλογο της ΟΓΕ στην περιοχή;
Ο Σύλλογος μας συντονίζει τη δράση του με τις διεκδικήσεις των εργατικών σωματείων, με την ΟΓΕ, γιατί
βιώνουμε κοινά προβλήματα και έχουμε κοινό αντίπαλο! Συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις
της ΟΓΕ. Θα μπορούσαν να διοργανωθούν περιοδείες
στα Δ.ΙΕΚ, αλλά και εκδηλώσεις για να γνωρίσουν οι
νέες γυναίκες την ΟΓΕ, τις θέσεις και τις διεκδικήσεις
που έχει.
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Αφιέρωμα στην Παιδεία

ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ

«Στις νέες συνθήκες δυναμώνουμε
τον αγώνα για τις σπουδές και τη ζωή μας»
Ο
ι φοιτητές και φοιτήτριες των λαϊκών οικογενειών τους
τελευταίους έξι μήνες βρεθήκαμε αντιμέτωποι με πρωτόγνωρες συνθήκες, εξ αιτίας της πανδημίας και της πολιτικής της κυβέρνησης που από την πρώτη «κοστολόγησε» την
προστασία της υγείας του λαού, θέτοντας μέχρι τη ζωή μας σε
κίνδυνο, προωθώντας μέσα από τις έκτακτες συνθήκες νέα
επίθεση στις σπουδές και το μέλλον μας.

Συνειδητή πολιτική επιλογή
να μην καλύπτονται οι ανάγκες μας
Μας εξοργίζουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες για «επιστροφή
των φοιτητών στα έδρανα», την ώρα που στην πλειοψηφία
των Σχολών δεν επαρκεί το προσωπικό που έχει στην ευθύνη
του την καθαριότητα, δεν έχουν ληφθεί στοιχειώδη μέτρα. Παράλληλα, οι χώροι στους οποίους διεξάγονται εργαστηριακά
μαθήματα, τα αμφιθέατρα ήταν ανεπαρκείς ήδη πριν την πανδημία. Δε διαθέτουν φυσικό –συχνά ούτε και τεχνητό– αερισμό, δεν μπορούν να χωρέσουν τους φοιτητές με παράλληλη
τήρηση των αποστάσεων, αφού πριν την πανδημία στοιβαζόμασταν εκεί ο ένας πάνω στον άλλο. Στα εργαστήρια χρησιμοποιούσαμε από κοινού εργαλεία, τα οποία τώρα θα χρειαστεί
να πληρώσουμε από την τσέπη μας για να έχουμε ο καθένας
ατομικά.
Την ίδια στιγμή στις Σχολές μας υπάρχουν σύγχρονοι διαμορφωμένοι χώροι στους οποίους λειτουργούν προγράμματα μεταπτυχιακά, ξενόγλωσσα προπτυχιακά, παράλληλα με
τα βασικά προγράμματα των Ιδρυμάτων –όλα επί πληρωμή
– αλλά και κτίρια που διατίθενται για επιχειρηματική αξιοποίηση και όχι για τις ανάγκες μας. Χαρακτηριστικά, ιδρύματα της
Αθήνας όπως το ΕΚΠΑ ή το ΕΜΠ διαθέτουν ακίνητη περιουσία στο κέντρο της Αθήνας, συγκαταλέγονται στα «καλύτερα
Ιδρύματα», φιλοξενούν Συνέδρια, αλλά οι φοιτητές τους κάνουν μάθημα σε απαρχαιωμένα αμφιθέατρα και ελλιπή εργαστήρια.
Από την άνοιξη και μέχρι σήμερα χιλιάδες από μας πληρώνουν υπέρογκα ποσά για ενοίκια σε σπίτια που παραμένουν κλειστά, αφού τα Πανεπιστήμια δεν λειτουργούν.
Ακόμα και η «προαιρετική» μείωση 40% του ενοικίου, που δεν
επαρκεί, αφορά πλέον μόνο λίγους, ενώ το πενιχρό στεγαστικό
επίδομα δίνεται σε ελάχιστους. Οι οικογένειες των πρωτοετών
φοιτητών αυτή την περίοδο κάνουν στην άκρη άλλες ανάγκες,
για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της εύρεσης
και ενοικίασης σπιτιού. Φοιτήτριες και φοιτητές, που δούλευαν κάθε καλοκαίρι στον τουρισμό, φέτος είτε έμειναν άνεργοι
χωρίς καμία στήριξη είτε δούλεψαν εκτεθειμένοι στον κίνδυνο από τα πρωτόκολλα - λάστιχο, αμειβόμενοι με ψίχουλα. Η
αδυναμία να συντηρηθούν στις πόλεις που σπουδάζουν, αλλά
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και η έλλειψη μέτρων για το πραγματικό άνοιγμα των Σχολών,
οδηγεί ολοένα και περισσότερους στην απόγνωση, στη σκέψη
να εγκαταλείψουν τις σπουδές.
Ακόμη και αυτό το μέτρο της τηλε-εκπαίδευσης, με το
οποίο η κυβέρνηση καυχιέται ότι εξασφάλισε την ομαλή
συνέχεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έγινε βάρος στις
πλάτες μας, αποκλειστική ευθύνη των καθηγητών μας.
Προωθούν την αντικατάσταση της δια ζώσης διδασκαλίας με
το μαρτύριο τηλεκπαίδευσης που περάσαμε τους τελευταίους
μήνες χωρίς καμία κρατική στήριξη. θέλουν να βάλουν κι
άλλα εμπόδια στις σπουδές μας ενώ αύριο μεθαύριο θα μας
αναγκάσουν μέχρι και να χρυσοπληρώσουμε τη γνώση που
θα έπρεπε να είχαμε διδαχτεί. Αντίθετα, η εξ αποστάσεως διδασκαλία μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά ή ως εναλλακτική μέθοδος, όπου υπάρχει ανάγκη. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να δοθεί δωρεάν εξοπλισμός και σύνδεση στο διαδίκτυο
για κάθε φοιτητή, να διαμορφωθούν και να ανοίξουν όλοι οι
χώροι ηλεκτρονικών υπολογιστών που διαθέτουν οι Σχολές,
να αναρτάται στην ηλεκτρονική τάξη όλο το αναγκαίο εκπαιδευτικό υλικό και να δοθεί σε όλους μας δωρεάν πρόσβαση
σε ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες από το σπίτι.

Παλεύουμε για το άνοιγμα των Σχολών μας με
ουσιαστικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
Επιστροφή στα έδρανα σημαίνει να υπάρχει σε κάθε εστία και
Σχολή επαρκές προσωπικό καθαριότητας, συντήρησης, και
φύλαξης με ευθύνη του κράτους και όχι του κάθε εργολάβου
που βάζει τα κέρδη του πάνω από τις ανάγκες μας. Σημαίνει να
διαμορφωθούν ιατρικές μονάδες που να ακολουθούν ειδικό
πρωτόκολλο για τη διαχείριση κρούσματος και θα παρέχουν
υπηρεσίες σε όλους τους φοιτητές. Η υποχρεωτική χρήση
της μάσκας, που ούτε αυτή δεν έχει εγγυηθεί ότι θα διανείμει το Υπουργείο, δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανάγκη
για αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού ώστε να
μην κινδυνεύσει κανείς μας. Χρειάζεται να διαμορφωθεί σχέδιο Ιδρυμάτων - Δήμων και Περιφερειών, ώστε να ανοίξουν
όλοι οι κλειστοί αναξιοποίητοι χώροι, αλλά και όσοι διατίθενται
για άλλους σκοπούς, προκειμένου να πραγματοποιηθούν με
τήρηση αποστάσεων όλα τα μαθήματα. Σήμερα υπάρχει πολυάριθμο επιστημονικό δυναμικό, που αν μονιμοποιηθεί ή
προσληφθεί στα Πανεπιστήμια, μπορεί να καλύψει τα μεγάλα
κενά, να εξασφαλίσει ότι τα μαθήματα εργαστήρια και κλινικές
ασκήσεις θα πραγματοποιούνται σε ολιγάριθμα κλιμάκια, ότι
θα αντικατασταθούν καθηγητές που ανήκουν στις ευπαθείς
ομάδες και δεν μπορούν να διδάξουν.

Αφιέρωμα στην Παιδεία
γίας τους είτε να τροποποιήσουν το περιεχόμενο σπουδών
τους. Όλα τα παραπάνω αποτελούν την εφαρμογή των νόμων
Κεραμέως και Γαβρόγλου ενάντια στους οποίους παλέψαμε
οι φοιτητές και είναι διαχρονικές κατευθύνσεις της ΕΕ. Επιβεβαιώνεται ότι, είτε σε συνθήκες πανδημίας είτε όχι, δεν αλλάζουν οι προτεραιότητες των κυβερνήσεων και των συμφερόντων που υπηρετούν.

Παίρνουμε θέση μάχης, δίνουμε απάντηση

Απαιτούμε άμεσα μέτρα στήριξης της φοιτητικής στέγης
Για να μπορέσουν οι φοιτήτριες και φοιτητές των λαϊκών οικογενειών να σπουδάσουν, να ξεκινήσουν οι πρωτοετείς τη
νέα φάση της ζωής τους, είναι απαραίτητο να δίνεται μηνιαίο
επίδομα για κάθε φοιτητή που νοικιάζει σπίτι. Να στεγαστούν
δωρεάν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές και όσοι δεν θα πάρουν
δωμάτιο στις εστίες αλλά και να προχωρήσει ταχύτατα η ανέγερση νέων φοιτητικών εστιών με την ευθύνη του κράτους
και με την αξιοποίηση κτηριακής περιουσίας των Ιδρυμάτων,
εκκλησιαστικής περιουσίας. Με βάση τα περσινά στοιχεία, μόλις ένας στους δέκα φοιτητές από όσους ζητούν δωμάτιο
γίνεται τελικά δεκτός στις εστίες! Έξι μήνες μετά την πρώτη
έξαρση της πανδημίας εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις
ακόμη και των στοιχειωδών μέτρων, όπως αντισηπτικά, σταθερό επαρκές προσωπικό καθαριότητας. Διατηρούνται κοινόχρηστοι χώροι για μεγάλο όγκο φοιτητών, ενώ δεν έχουν
αποκατασταθεί σοβαρές ζημιές στη συντήρηση των κτιρίων.

Η πρωτόγνωρη κατάσταση θα μπορούσε
σήμερα να είναι διαφορετική
Η Κυβέρνηση αυτή την περίοδο εγκρίνει κονδύλια προς τα
Ιδρύματα με συνολική αξία 7.547.000 ευρώ για να προωθήσουν την δραστηριότητα τους από κοινού με επιχειρήσεις. Να
προωθήσουν τα προπτυχιακά προγράμματα τους με δίδακτρα,
που απευθύνονται σε φοιτητές εξωτερικού, τα μεταπτυχιακά
και σεμινάρια επί πληρωμή, αλλά δεν προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε
να γίνουν τα μαθήματα δια ζώσης. Για παράδειγμα, το Τμήμα
του Φυσικού της Αθήνας από 122 καθηγητές έχει πια μόνο 55
και δεν προβλέπεται από αυτά τα εκατομμύρια να καλύψει τα
κενά σε προσωπικό. Καλούν τα Ιδρύματα να παρουσιάσουν
επιχειρηματικό σχέδιο στρατηγικής για τη νέα χρονιά για να
περάσουν από αξιολόγηση και απειλούν ανοιχτά με κλείσιμο
όσα τμήματα δεν αποδείξουν ότι θα εξασφαλίσουν τα έξοδα
τους με πιο σφιχτή συνεργασία των επιχειρηματικών ομίλων,
είτε αυτό σημαίνει να ιδιωτικοποιήσουν πλευρές της λειτουρ-

Κυβέρνηση και ΜΜΕ κατηγορούν τη νέα γενιά για ανευθυνότητα για να κρύψουν τις δικές τους τεράστιες ευθύνες τόσο για
τη «γύμνια» των Πανεπιστημίων όσο και για τα πρωτόκολλαλάστιχο στον τουρισμό, τις μεταφορές που μας αναγκάζουν να
κινδυνεύουμε καθημερινά για να μετακινηθούμε, να δουλέψουμε, να διασκεδάσουμε, προστατεύοντας τα συμφέροντα
των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Τώρα που η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκινάει οι φοιτητές παίρνουμε θέση μάχης
για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας, για να μην πληρώσουμε εμείς και οι οικογένειές μας «τα σπασμένα» από
την πανδημία.
Οι οικότροφοι φοιτητές που μένουν στις εστίες της χώρας,
όταν η κυβέρνηση αποπειράθηκε να τους πετάξει έξω από τα
σπίτια τους την άνοιξη, πραγματοποίησαν συνελεύσεις κτιρίων, παρεμβάσεις σε διοικήσεις, συνεντεύξεις τύπου, παίρνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Με τον αγώνα τους
ανάγκασαν την κυβέρνηση να τα «μαζέψει», έμειναν τελικά
στα σπίτια τους, πέτυχαν μέτρα και για τη μετακίνηση τους
στους τόπους καταγωγής τους. Απέδειξαν ότι η λύση για να
πετύχουμε είναι η συλλογική διεκδίκηση.
Η δική τους προσπάθεια αλλά και ο αγώνας που έδωσαν οι
φοιτητικοί Σύλλογοι, οι επιτροπές, οι συνδικαλιστές που συσπειρωνόμαστε στο Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών για μέτρα
προστασίας της υγείας, για ισότιμη πρόσβαση των φοιτητών
στην εκπαιδευτική διαδικασία και την εξεταστική, το παράδειγμα της δράσης των υγειονομικών, των εργαζομένων
στους χώρους δουλειάς, μας έβγαλαν πιο δυνατούς. Η πείρα,
τα συμπεράσματα και οι διεκδικήσεις του προηγούμενου διαστήματος διαμορφώνονται αυτή την περίοδο από την Πανελλαδική Γραμματεία του ΜΑΣ στο διεκδικητικό πλαίσιο για τη
νέα ακαδημαϊκή χρονιά με στόχο να συζητηθεί αυτό πλατιά, να
εξειδικευτεί, να συμβάλει στη διαμόρφωση κι άλλων αιτημάτων στους φοιτητικούς συλλόγους, να βοηθήσει στην οργάνωση της πολύμορφης δράσης σε όλα τα μέτωπα. Κάθε νέα και
νέος που αγωνιά για το μέλλον, να κάνει αυτή την αγωνία
όπλο στη διεκδίκηση, να πάρει τώρα την κατάσταση στα χέρια του μέσα από τους φοιτητικό του Σύλλογο, το Σωματείο,
το Σύλλογο της ΟΓΕ για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
μας στην υγεία, τη μόρφωση τη ζωή.

Καλτικοπούλου Μυρτώ
Πρόεδρος του ΔΣ του Φοιτητικού Συλλόγου Φιλοσοφικής
Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας
του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών
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Συνέντευξη

«Ηρωίδες» στα λόγια, κόστος στην πράξη!
Μονιμοποίηση όλων των σχολικών καθαριστριών τώρα!
Με πανδημία ή χωρίς πανδημία η καθαριότητα στα σχολεία είναι αναγκαία
καθημερινά, πριν και μετά το μάθημα, σε κάθε διάλειμμα. Η σχολική
καθαριότητα δεν είναι ατομική ευθύνη των μαθητών, των γονέων και των
εκπαιδευτικών. Είναι ευθύνη του κράτους, είναι ευθύνη της κυβέρνησης.
Εδώ και τώρα διεκδικούμε να γίνει η μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων
καθαριστριών χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη και σταθερή εργασία, με
πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
Για το ζωτικό αυτό ζήτημα της λειτουργίας των σχολείων μιλήσαμε με την
Χριστίνα Καραμαλίκη, πρόεδρο του Σωματείου καθαριστών-καθαριστριών
Πειραιά και νήσων.

Με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για νέες
προσλήψεις, τι αλλάζει στη νέα σχολική χρονιά;
Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο αριθμός των καθαριστριών είναι ίδιος. Βαφτίζουν τις 9.500 εργαζόμενες, που είναι ήδη
συμβασιούχοι πάνω από μία 20ετία, νέες προσλήψεις. Ξεσκεπάζεται η πολιτική τους με τέτοιου είδους εξαγγελίες.
Στην πλειοψηφία των δήμων μάλιστα δεν ζήτησαν ούτε
έναν εργαζόμενο παραπάνω. Οι ανάγκες των σχολείων
και προ κορονοϊού ήταν τεράστιες, και δεν έφτανε ο ένας
εργαζόμενος για 18 αίθουσες, δηλαδή ένα σχολικό κτίριο
που είναι 3.500 τετραγωνικά. Πόσο μάλλον τώρα που είναι
πολλαπλάσια η δουλειά της καθαρίστριας.

Ποιες είναι οι εργασιακές σχέσεις
των σχολικών καθαριστριών;
Πλέον μία πολύ μικρή μερίδα εργαζομένων είναι αορίστου χρόνου, έτσι όπως διαμορφώθηκαν από το 2007 με
το Νόμο Παυλόπουλου, οι οποίες ηλικιακά ήταν κοντά στη
σύνταξη. Οι 9.500 συμβασιούχοι πανελλαδικά δεν ήταν
μέσα στο σχολείο κατά τις ώρες λειτουργίας του. Μέσα
ήταν μόνο οι αορίστου χρόνου. Κάτι το οποίο δημιουργεί
τεράστια προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων.
Με τις συμβάσεις έργου δεν είχαμε κανένα δικαίωμα....
Τώρα αποκτήσαμε συμβάσεις, αλλά είναι μόνο για 10 μήνες. Βέβαια, είναι με κοινή υπουργική απόφαση, δεν είναι
νόμος και αυτό πρέπει να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας,
όσον αφορά τις προϋποθέσεις... Φέτος λόγω κορωνοϊού,
δώσανε υψηλή μοριοδότηση στην εμπειρία, αλλά και αυτά
τα κριτήρια είναι λάστιχο. Φέτος αυτά, του χρόνου πιθανόν
άλλα.... Για να λυθεί το πρόβλημα της καθαριότητας στα
σχολεία, αλλά και για να έχουν μια αξιοπρεπή εργασία οι
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εργαζόμενες χρειάζεται γενναία αύξηση των προσλήψεων, με συμβάσεις μόνιμης και πλήρους απασχόλησης.
Στο μισθό υπάρχει μια σχετική αύξηση, φυσικά δεν είναι
αυτός που θα καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων στην
καθαριότητα και έχει ημερομηνία λήξης. Σουλουπώσανε
λίγο το θεσμικό καθεστώς των δικαιωμάτων με αυτή τη
σύμβαση, που σημαίνει πως μπορώ να πάρω μια άδεια
ασθενείας με τη βεβαίωση γιατρού και απομένουν και 8
μέρες άδεια εκτός των Χριστουγέννων και του Πάσχα στο
συνολικό χρόνο της σύμβασης των 10 μηνών.
Βέβαια, έρχεται η κυβέρνηση τώρα και κατηγοριοποιεί και
τις συμβασιούχες καθαρίστριες και κάνει τις μισές, σχεδόν το 55%, με πλήρη απασχόληση και το υπόλοιπο 45%
με ημιαπασχόληση. Η ημιαπασχόληση είναι περίπου 3,5
ώρες, μιας και η πλήρης απασχόληση είναι 6,5 ώρες στον
καθαρισμό.
Ταυτόχρονα αυξήθηκε η ανασφάλεια των εργαζομένων
«θα είμαι μέσα στους προσωρινούς πίνακες, θα είμαι
στους τελικούς;». Είναι χαρακτηριστικό πως αν ο εργαζόμενος δεν είναι μέσα στον τελικό πίνακα θα πληρωθεί
τις ώρες που εργάστηκε, χωρίς αποζημίωση. Δηλαδή,
το κράτος πλέον έρχεται στη θέση των εργολάβων, που
έχουμε πικρή πείρα και «καλή» γνώση τι εστί εργολάβος
μέσα στους οργανισμούς...
Πριν με την κατάπτυστη σύμβαση έργου πληρωνόμαστε
με την αίθουσα, παραβλέποντας πως υπάρχουν και οι
υπόλοιποι χώροι, οι οποίοι πολλές φορές ξεπερνάνε σε
όγκο και σε τετραγωνικά αυτόν των αιθουσών. Δηλαδή,
αν ένα σχολειό είναι 12θέσιο, πολλές φορές το σύνολο των
υπολοίπων χώρων είναι πολύ μεγαλύτερο –αμφιθέατρο,
χημείο, αίθουσα υπολογιστών, μια σειρά δραστηριοτήτων– και για να διευκρινίσουμε, αυτά δε θεωρούνται αί-

Συνέντευξη
θουσες, αλλά μόνο οι αίθουσες διδασκαλίας. Ούτε καν το
γραφείο των εκπαιδευτικών, διάδρομοι, προαύλιοι χώροι.
Οι καθαρίστριες καλούνται να κάνουν τους κηπουρούς
κάθε Σεπτέμβρη, κλαδεύουν και τα δέντρα. Αυτά δεν τα
πήραν ποτέ υπόψη τους. Δεν υπήρχε και δεν υπάρχει κανένα “καθηκοντολόγιο”, που να λέει ποιες είναι οι υποχρεώσεις μας....

Κάτι το οποίο φυσικά έχει και αντίκτυπο στην
υγιεινή και την ασφάλεια των σχολείων...
Έτσι ακριβώς. Τα σχολεία όσο μπορούσαν να είναι καθαρά, ήτανε από το φιλότιμο των εργαζομένων. Ποτέ δεν
ήτανε έτσι όπως έπρεπε να ‘ναι.... και να λειτουργούν με
ασφάλεια μαθητές, εκπαιδευτικοί και να ‘ναι ήσυχοι και οι
γονείς ότι τα παιδιά τους δεν κινδυνεύουν. Σήμερα έχουμε
τον κορωνοϊό.... Είναι σήμερα που οι απαιτήσεις είναι πιο
αυξημένες, όμως και τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια
σειρά ιώσεις που κυκλοφορούν από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, όταν συνωστίζονται τα παιδιά.
Δεν είναι όμως ευθύνη των εργαζομένων. Οι εργαζόμενες
δίνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αλλά δεν επαρκεί. Γι’ αυτό
διεκδικούμε νέες προσλήψεις, πλήρους και μόνιμης απασχόλησης ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των σχολειών.
Κατά τη λειτουργία των σχολείων, όπως προαναφέραμε,
μόνο ένα μικρό κομμάτι των εργαζομένων με σύμβαση
αορίστου χρόνου απασχολείται, που ήταν από το πρωί. Οι
συμβασιούχες έμπαιναν με το πέρας του σχολικού ωραρίου για να κάνουν τον καθαρισμό για να μπει την επόμενη
μέρα όλη η σχολική κοινότητα να λειτουργήσει. Τώρα, για
το πότε θα πιάνουν δουλειά οι εργαζόμενες, θα πρέπει να
συνεννοηθούν με τους διευθυντές των σχολείων. Κοινώς
“μπάχαλο”!
Μάλιστα με την ημιασπασχόληση, ακόμη και για ένα νηπιαγωγείο που είναι διθέσιο δεν επαρκεί ο χρόνος για να γίνει ο καθαρισμός που πρέπει για να μπουν την άλλη μέρα,
αυτό που λέμε καθαρισμός από το πρώτο κουδούνι. Με
τουαλέτες, με ανάγκες των παιδιών, που είναι πολύ οξυμένες σήμερα....

Η πλειοψηφία των εργαζομένων στην καθαριότητα
στα σχολεία είναι γυναίκες. Ποιες είναι οι
ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζετε;
Ο γυναικείος οργανισμός είναι πολύ επιβαρυμένος από
την εργασία στην καθαριότητα. Υπάρχουν μυοσκελετικά
προβλήματα, προβλήματα γυναικολογικά σε πολύ μικρότερες ηλικίες, υπάρχουν μια σειρά σύνδρομα στα χέρια,
καρπιαίου σωλήνα κ.ά., αναπνευστικά προβλήματα λόγω
των ισχυρών απολυμαντικών που αναπνέουμε και τελειωμό δεν έχει ο κατάλογος...

Υπάρχει κάποιο τμήμα των εργαζομένων με
ιδιαίτερα προβλήματα μέσα στην καθαριότητα;
Και στις σχολικές καθαρίστριες έχουμε ένα κομμάτι που
είναι μετανάστριες, που είναι χρόνια εργαζόμενες πάνω
από 15 και 20 χρόνια που δεν έχουν πάρει την ελληνική
ιθαγένεια. Με αποτέλεσμα λόγω της μπανανόφλουδας
μέσα στην προκήρυξη που αφορά στην ιθαγένεια, να
μένουν εκτός. Ήδη μόνο στο δήμο Αθήνας είναι σαράντα εργαζόμενες που είναι εκτός, μετανάστριες που δεν
έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Σε αυτό το ζήτημα είναι ξεκάθαρη όλη η υποκρισία τους. Το ΦΕΚ γράφει ότι όπου
δεν υπάρχει ελληνική ιθαγένεια μπορούν να πάρουν την
ελληνομάθεια. Εμείς μάθαμε ότι η ελληνομάθεια έχει να
κάνει εξετάσεις εδώ και ενάμιση χρόνο και αυτή τη στιγμή
δεν λειτουργεί ουσιαστικά λόγω κορωνοϊού.... και αυτό οι
εργαζόμενοι πρέπει να το καταθέσουν σαν δικαιολογητικό
γιατί είναι εκτός όχι μόνο τελικού αλλά και προσωρινού
πίνακα.

Υπάρχει πείρα κοινής δράσης των συλλόγων
και των ομάδων της ΟΓΕ με τις εργαζόμενες
στη καθαριότητα, πώς συνεχίζουμε;
Μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους τους
εργαζόμενους, πρώτα και κύρια!!!! Υπάρχουν ανάγκες και
αιτήματα που μας ενώνουν, άρα η κοινή δράση είναι μονόδρομος.... Μαζί εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, σωματεία και φορείς σε κάθε περιοχή πρέπει να ενδιαφέρονται
για την ασφαλή και υγιεινή ζωή στη σχολική κοινότητα
όπως και το περιεχόμενο της σωστής εκπαίδευσης των
παιδιών μας... Με την ΟΓΕ είναι κατακτημένη η κοινή δράση, έχω προσωπική πείρα από το Πέραμα. Μαζί με τις γυναίκες του Συλλόγου της ΟΓΕ περιφρουρούσαμε τις απεργίες που κάναμε γιατί ήμασταν απλήρωτες. Σχεδόν όλες
οι συμβασιούχες έγιναν μέλη του συλλόγου και μάλιστα
ακολούθησαν και ιδιαίτερες εκδηλώσεις του συλλόγου με
θέμα τις επαγγελματικές ασθένειες που αφορούσαν άμεσα
τις καθαρίστριες. Άρα και τώρα τα ζητήματα που αφορούν
τη γυναικεία εργασία, αλλά και την καθαριότητα και τη λειτουργία των σχολείων είναι ζητήματα του ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος. Σε κάθε περιοχή συντονίζουμε το
κοινό αγώνα μας.
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Τα αιτήματά μας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Διεκδικούμε για όλα τα παιδιά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.
4 Να εξασφαλίζεται από το κράτος για όλα τα παιδιά μέχρι την είσοδό
τους στο σχολείο θέση σε προσχολική δομή δημόσια και δωρεάν. Χωρίς voucher, χωρίς τροφεία, χωρίς χρήματα γονιών για να καλύψουν
λειτουργικές δαπάνες, εξόδους, πολιτιστικές δράσεις. Παιδικοί σταθμοί
και νηπιαγωγεία, τόσα όσα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των παιδιών.
4 Μείωση της αναλογίας παιδιών και παιδαγωγών, ως ένα ελάχιστο
μέτρο απέναντι στην πανδημία και δημιουργία ολιγομελών ομάδων
για την αποφυγή συγχρωτισμού στην τάξη, το παιχνίδι, την σίτιση, τον
ύπνο, και τις δραστηριότητες στην αυλή.
4 Με ευθύνη της κυβέρνησης μαζική, περιοδική εξέταση, με υποχρεωτική εφαρμογή των τεστ για όλους τους εργαζόμενους. Να προσληφθούν
παιδίατροι και ιατροί εργασίας για να καλυφθούν οι ανάγκες και εκεί
που υπάρχουν με ουσιαστικό τρόπο να ελέγχουν εάν είναι ασφαλείς οι
συνθήκες, για την υγεία των παιδιών και των εργαζομένων.
4 Προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία, όλων των

αναγκαίων ειδικοτήτων, παιδαγωγών (βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών), ειδικού παιδαγωγικού, ειδικού επιστημονικού (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι), βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τραπεζοκόμοι).
4 Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να μη γίνει καμία απόλυση.
4 Άμεση και ουσιαστική υλοποίηση της δίχρονης υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής με κρατική χρηματοδότηση που θα καλύψει όλες τις
ανάγκες σε κτήρια, αίθουσες και προσωπικό.
4 Κτήρια σύγχρονα, ασφαλή, με τους αναγκαίους χώρους για το παιχνίδι,
τη σίτιση, την ξεκούραση των παιδιών.
4 Η σίτιση να γίνεται με ευθύνη του κράτους, για όλα τα παιδιά, με το
αναγκαίο προσωπικό, με ποιότητα και επάρκεια.
4 Ενιαίο, επιστημονικό, αναβαθμισμένο σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα με ευθύνη του κράτους.

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Δεν κάνουμε βήμα πίσω από την διεκδίκηση γενναίας κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία.
4 Τμήματα 15 παιδιών.
4 Μαζικές προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες
ώστε να μην υπάρχει κανένα εκπαιδευτικό κενό με το πρώτο κουδούνι. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, προσλήψεις μόνιμου βοηθητικού και επιστημονικού
προσωπικού (νοσηλευτές, σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί,
τραπεζοκόμοι, κλπ).
4 Προσλήψεις σχολιάτρων σε κάθε σχολείο. Ενίσχυση των Μονάδων
Πρωτοβάθμιας Υγείας σε κάθε Δήμο και διασύνδεση τους με τα σχολεία.
4 Μόνιμο πλήρους ωραρίου και επαρκές προσωπικό καθαριότητας για
όλα τα σχολεία.
4 Σύγχρονα σχολικά κτήρια που να πληρούν τις συνθήκες υγιεινής και

ασφάλειας.
4 Μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε όλα τα σχολεία, δωρεάν με ευθύνη
του κράτους.
4 Δωρεάν μέσα προστασίας σε μαθητές και εργαζόμενους με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Εκπαίδευση των μαθητών για τη σωστή
χρήση τους από ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό.
4 Ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου, επιπλέον μέτρα για την προστασία
της υγείας των παιδιών κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
4 Δωρεάν, επαρκής και υγιεινή σίτιση για όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολεία και ασφαλής διανομή των σχολικών γευμάτων στο σύνολο των
μαθητών με κρατική ευθύνη.
4 Μέτρα για ασφαλή μεταφορά των μαθητών όπου υπάρχει ανάγκη.

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ
4 Αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την
Παιδεία.
4 Εδώ και τώρα να δοθεί έκτακτο κονδύλι στα Πανεπιστήμια για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες. Για τις Σχολές και τις εστίες να διατεθούν χρήματα από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).
4 Ένταξη όλων των κονδυλίων (ΕΣΠΑ, χορηγίες, έσοδα ΕΛΚΕ κλπ) στον
προϋπολογισμό των ιδρυμάτων με προτεραιότητα την κάλυψη των
αναγκών των φοιτητών, εργαζομένων και ερευνητών.
4 Μονιμοποίηση του προσωπικού που εργάζεται στην καθαριότητα και
νέες προσλήψεις εργαζομένων με πλήρη δικαιώματα για την καθαριότητα, τη φύλαξη και τη συντήρηση των Ιδρυμάτων και των εστιών.
4 Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών και φοιτητριών στις
εστίες και ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών.
4 Να πραγματοποιούνται τακτικές απολυμάνσεις και να δίνονται δωρεάν
σε όλους τα ατομικά μέσα προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά).
4 Πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού στα Ιδρύματα με εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα.
4 Ιατρικές μονάδες στελεχωμένες σε κάθε Σχολή και εστία και με γυναικολόγους για τις ανάγκες των φοιτητριών. Διαμόρφωση σχεδίου και
πρωτοκόλλου για την αντιμετώπιση κρούσματος, για την προστασία της
υγείας όλων των φοιτητών, εργαζομένων.
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4 Πραγματοποίηση δωρεάν τακτικών τεστ για covid-19 σε φοιτητές, διδάσκοντες και εργαζόμενους.
4 Αξιοποίηση όλων των χώρων των Ιδρυμάτων με κατάλληλη διαμόρφωση τους, συνεδριακών κέντρων, δημοτικών, ιδιωτικών χώρων με
την ευθύνη Υπουργείου - Ιδρυμάτων - Δήμων και Περιφερειών ώστε
να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα με αποφυγή του συγχρωτισμού.
4 Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού, μονιμοποίηση έκτακτων διδασκόντων, βοηθητικών κα ώστε όλα τα μαθήματα να διεξαχθούν σε
ολιγάριθμα κλιμάκια, να προχωρήσουν οι πτυχιακές και διπλωματικές
εργασίες χωρίς άλλη καθυστέρηση.
4 Ολιγομελή εργαστηριακά και κλινικά τμήματα με άρτιο εκπαιδευτικό
προσωπικό που θα μαθαίνουμε την πρακτική εφαρμογή του αντικειμένου μας. Να καταργηθούν οι λίστες αναμονής στα εργαστήρια, όπου
υπάρχουν.
4 Αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού ώστε να επαρκεί για
πραγματοποίηση των μαθημάτων από περισσότερες και μικρότερες
ομάδες φοιτητών.
4 Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού με πλήρη δικαιώματα για να
προχωρήσουν εγγραφές, ορκωμοσίες και άλλες διαδικασίες χωρίς να
ταλαιπωρηθούν και να κινδυνεύσουν εργαζόμενοι και φοιτητές.

Χρονογράφημα

Θεωρίες ...συνωμοσίας
Η

Ρωξάνη (που δεν τη λένε Ρωξάνη αλλά Ευδοξία και
στον άντρα μου κόλλησε κατά περίεργο τρόπο να τη
λέει Ρωξάνη και της έμεινε), σήκωσε φωνή στεντόρεια.
Την έπνιγε το δίκιο της, βλέπεις.
- Σιγά μη βάλω μάσκα και στη λαϊκή. Πουθενά δεν βάζω.
Το καταλαβαίνετε ότι μας προετοιμάζουν σιγά σιγά να δεχτούμε τον φερετζέ; ΄Όλα είναι προσχεδιασμένα.
Έμεινα κάγκελο! Το άκουσα κι αυτό η γυναίκα!
- Τι είπες; την ξαναρωτάω, ελπίζοντας να μου έκανε παιχνίδια το δεξιό παθημένο μου αυτί.
- Νομίζεις ότι λέω ψέματα; Όλος ο κόσμος το λέει ότι
βαδίζουν βάσει σχεδίου να γίνουμε χανουμάκια.
- Ποιος είναι αυτός ο «όλος κόσμος» κι εγώ δεν είμαι
μέσα; λέω.
- Θα μας κάνουν όλους μουσουλμάνους με πρόσχημα
τον κορωνοϊό. Συνεχίζει απτόητη.
- Μα εσύ δεν είσαι δωδεκαθεϊστρια; τη ρωτάω.
-Και; λέει με στόμφο. Δεν θέλω βρε αδελφέ τον φερετζέ.
- Και ποιος τον θέλει, της λέω, αλλά να λέμε τώρα ότι το
επιβάλουν όχι για προστασία, αλλά σαν πρόβα τζενεράλε
για τον φερετζέ που έρχεται, ε, δεν είναι κάπως υπερβολικό;
- Υπερβολικό; Ωρύεται η Ρωξάνη-Ευδοξία. Καλά, εσύ
πιστεύεις ό,τι σου λένε και δεν βλέπεις τι γίνεται στην
πραγματικότητα. Εσύ δέχεσαι και το εμβόλιο.
-Μα, με το εμβόλιο εξαλείφθηκαν τόσες ασθένειες,
ανταπαντώ και είναι προστασία για τον οργανισμό μας.
- Με το εμβόλιο θα σου περάσουν το μικροτσίπ και θα
σε παρακολουθούν και θα σε ελέγχουν με ένα κουμπί. Και
μαζί με το δίκτυο 5G, που έχουν εγκαταστήσει τόσο καιρό
που μας είχαν μαντρωμένους θα γίνουμε πειθήνια όργανα
στα χέρια τους.
Ουάου!!! μου ήρθε να ξεφωνίσω σε άπταιστα αμερικάνικα! Δεν μπορεί, σκέφθηκα. Ζω στη ζώνη του παράλλογου.
Παράλογοοοο…. δεν απαντάει κανείς (κατά την μάνα των
10 μικρών Μήτσων).
- Βρε Ευδοξία μου, και πριν εγκατασταθούν δίκτυα 5G
είχαμε πανδημίες. Και το μικροτσίπ μέσω εμβολίου ...ε,
δεν σου φαίνεται υπερβολικό, για να μη χρησιμοποιήσω
κάποια άλλη έκφραση.
- Άντε πάλι το «υπερβολικό». Όχι δεν είναι. Σκέψου:
Μπιλ Γκέϊτς - εμβόλια. Δεν βλέπεις τη σχέση μεταξύ τους;
Άει στο καλό. Για να πλουτίσουν αυτοί, θα τραβάμε εμείς
τα πάθη του Ιησού (πάει ο Δίας)! Μια με τις μάσκες, μια με
τα εμβόλια!
Αισθάνθηκα τον εγκέφαλό μου να υπερθερμαίνεται!
Τώρα θα πεταχτούν οι βαλβίδες, σκέφθηκα. Για ένα ρημαδοκαφέ την καλέσαμε και από τη μύτη θα μου βγει.
- Βρε καλή μου, είπα, είναι μια ίωση που μεταδίδεται

γρήγορα και φέρνει επιπλοκές θανατηφόρες πολλές φορές….
Δεν πρόλαβα να τελειώσω την φράση μου
- Ιός που τον φτιάξανε στα εργαστήριά τους οι Κινέζοι
και τον μετέδωσαν στον κόσμο με τις νυχτερίδες που τρώνε και τις άλλες αηδίες.
- Αυτοί λένε ότι τον κάνανε οι Αμερικάνοι.
- Πάντως είναι ιός εργαστηρίου. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι παραπάνω από μια γρίπη και μας το παρουσιάζουν σαν κάτι φοβερό.
- Μα τόσοι άνθρωποι που νοσήσανε, είπαν ότι τα συμπτώματα είναι δυσβάσταχτα.
- Ποιος μωρέ; (ανεβάζει ντεσιμπέλ η Ρωξάνη-Ευδοξία).
Όλα ψέματα είναι. Ξέρεις ότι πληρώνουν τις κηδείες ανθρώπων που πέθαναν, με αντάλλαγμα να πούνε οι δικοί
τους ότι πέθαναν από τον κορονοϊό;
Σήκωσα τα χέρια ψηλά. Παραδίνομαι. Δεν μπορεί κανείς
να τα βγάλει πέρα με την παράνοια! Σκέπτομαι πόσο εύκολα δέχονται οι άνθρωποι παρόμοιες θεωρίες, αγνοώντας
την λογική και παραβλέποντας πραγματικά προβλήματα
που προκύπτουν από τέτοιες καταστάσεις όπως οι πανδημίες. Οι παλινωδίες των κυβερνήσεων στα ΝΑΙ και ΟΧΙ
σχετικά με την προφύλαξή μας από τον ιό, η απόκρυψη
πραγματικών κρουσμάτων και θανάτων, η επίρριψη ευθυνών από τον ένα στον άλλο, οι λεονταρισμοί του Τραμπ,
του Τζόνσον, των Βραζιλιάνων κ.ά. και οι γελοίες παραινέσεις τους, η εκμετάλλευση των μέτρων εγκλεισμού για το
πέρασμα μιας σειράς αντεργατικών νόμων και μέτρων, η
κούρσα για το ποιος θα δημιουργήσει πρώτος το εμβόλιο
για να αποκομίσει τα κέρδη κ.λπ., δημιούργησαν συγχύσεις στον κόσμο και έστρωσαν το έδαφος για την αποδοχή
τέτοιων θεωριών, αποκρύπτοντας ταυτόχρονα τα πραγματικά προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία, με κυρίαρχο
την ανεπάρκεια και τις ελλείψεις στον τομέα της Δημόσιας Υγείας. Οι επιπτώσεις δε στους εργαζόμενους και στις
ζωές τους είναι ανυπολόγιστες και παράλληλα η Παιδεία
χαντακώνεται με τις αποφάσεις που παίρνονται και ανακοινώνονται καθημερινά. Τα κέρδη των λίγων καθορίζουν
εν πολλοίς τις αποφάσεις και τα μέτρα που παίρνονται και
αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και αυτές οι επιπτώσεις
τους να μας απασχολούν.
Η φωνάρα της Ευδοξίας με βγάζει από τις σκέψεις μου.
- Έλα, έλα να δεις στην τηλεόραση την Κεραμέως με τη
μάσκα. Δεν μοιάζει με μουσουλμάνα;
- Αλάχ, Αλάχ, ψιθυρίζω απηυδισμένη.

Ολυμπία Χαλτσοτάκη,
Σύλλογος Γυναικών Αργυρούπολης
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Υγεία

Oι λαοί μετράνε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές

• οι επιχειρηματίες βλέπουν ευκαιρίες για επενδύσεις και κέρδη
• η κυβέρνηση απεμπολεί τις ευθύνες της και μας φορτώνει την ευθύνη
• αγώνας για μέτρα προστασίας της υγείας του λαού

«Α

τομική ευθύνη», «ομοψυχία απέναντι σε μία αόρατη
απειλή», «κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντέξει ταυτόχρονα χιλιάδες ασθενείς». Αυτά είναι τα επιχειρήματα
που επιστρατεύει η κυβέρνηση για να απεμπολήσει τις ευθύνες της,να κρύψει τον πραγματικό ένοχο και να φορτώσει την
ευθύνη στο λαό για την εξέλιξη της πανδημίας.
Είναι προκλητικοί οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.
Τα στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα.
Πώς είναι δυνατόν να ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι θωρακισμένο όταν τα νοσοκομεία
και τα ΚΥ στενάζουν κάτω από το βάρος των ελλείψεων σε
προσωπικό,υποδομές, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό;
• Όταν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού είναι μηδενικές,
οι μοναδικές προσλήψεις συμβασιούχων με ημερομηνία
λήξης είναι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία μόλις 4729 σε
σύνολο 30.000 κενών οργανικών θέσεων, από τους οποίους μόλις 450 γιατροί σε σύνολο 6.000 κενών οργανικών
θέσεων;
• Όταν μεταφέρεται προσωπικό και υποδομές από τη μία μονάδα υγείας στην άλλη για να μπαλώσει τρύπες;
• Ό
 ταν ο Υπουργός Υγείας διαβεβαιώνει στη Βουλή ότι έχει
εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητα και επάρκεια αντιδραστηρίων
και αναλυτών και το Κέντρο Αιμοδοσίας στέλνει έγγραφο με
το οποίο ζητά από τις υγειονομικές περιφέρειες να μη στέλνουν δείγματα για τεστ, γιατί λέει «λόγω της αλόγιστης χρήσης
ξεπεράστηκε το όριο δυνατότητας προμήθειας αντιδραστηρίων»; Και μιλάνε για αλόγιστη χρήση, όταν όχι μόνο δεν εφαρμόζονται οι οδηγίες του ΠΟΥ για τεστ, τεστ και πάλι τεστ, αλλά
δε γίνεται ούτε το αυτονόητο, δηλαδή τεστ σε όλους τους υγειονομικούς, παρά μόνο σε αυτούς που επιστρέφουν από την
άδεια τους; Όμως οι υγειονομικοί ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου επειδή δουλεύουν στα νοσοκομεία, όπου είναι
αυξημένος ο κίνδυνος διασποράς του ιού. Σύμφωνα με τα
στοιχεία η ενδονοσοκομειακή διασπορά ανέρχεται στο 30%.
Πώς ισχυρίζονται ότι υπάρχει πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα όταν τα περισσότερα νοσοκομεία δεν έχουν τις προδιαγραφές, ώστε να εφαρμοστούν τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και
ελέγχου της διασποράς του ιού; Δεν έχουν εξασφαλίσει τον
χωροταξικό διαχωρισμό που πρέπει να συνοδεύεται και από
το διαχωρισμό του προσωπικού, δηλαδή να υπάρχει προσωπικό, κυρίως νοσηλευτές, που θα αναλάβει τη νοσηλεία αποκλειστικά των συγκεκριμένων ασθενών;
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Δεν είναι αόρατος εχθρός οι πανδημίες
Η ιστορία τους ξεκινάει το 1918, με την ιστορική πανδημία
ισπανικής γρίπης και έκτοτε έχουν υπάρξει άλλες τρεις πανδημίες, το 1957, το 1968 και το 2009. Ο ΠΟΥ λέει ότι είναι σίγουρο ότι θα ξανασυμβεί. Το θέμα είναι πότε.
Γιατί κατέρρευσαν τα σαθρά συστήματα υγείας στις χώρες
που μας παρουσίαζαν ως πρότυπο στην ΕΕ, στις ΗΠΑ με την
απειλή ενός ιού; Γιατί στο σημερινό εκμεταλλευτικό σύστημα
η πρόληψη, ο έγκαιρος κρατικός σχεδιασμός και η οργάνωση
του συστήματος υγείας, η εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής, η στελέχωση με προσωπικό, η εκπαίδευση
του ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και να καλύψει τις ανάγκες τις τρέχουσες και τις έκτακτες, που όμως είναι προβλέψιμες, θεωρούνται ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη.
Στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες, από το φόβο της κατάρρευσης των συστημάτων Υγείας, αυτά μετατράπηκαν σε
συστήματα μιας νόσου που είναι η ομολογία της ήττας της
χρεοκοπημένης πολιτικής της υποχρηματοδότησης, εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της Υγείας.
Τα αποτελέσματα γνωστά: οι υπηρεσίες Υγείας έχουν υποβαθμιστεί στο 90% των κρατών του πλανήτη. Τα προγράμματα εμβολιασμού έχουν υποχωρήσει κατά 70% παγκοσμίως,
με κίνδυνο να επανεμφανιστούν αρρώστιες ξεχασμένες, η
διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, που έχουν υποχωρήσει κατά 55%. Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό
Science δείχνει ότι στις ΗΠΑ οι κακοήθειες διαγιγνώσκονται
σε προχωρημένο στάδιο, τα προγραμματισμένα χειρουργεία
μειώθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες για Covid, γίνονται
λιγότερες χημειοθεραπείες, λιγότερες ακτινοθεραπείες και
προβλέπουν ότι οι θάνατοι την επόμενη δεκαετία μόνο από
τον καρκίνο του εντέρου και του μαστού θα αυξηθούν κατά
10.000. Δεν είναι μόνο ότι οι ασθενείς που παρουσιάζουν
άλλα προβλήματα υγείας έμειναν και εξακολουθούν να είναι
ξεκρέμαστοι. Είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τις μελλοντικές επιπτώσεις της ίδιας της λοίμωξης από Covid. Eίναι
γνωστό ότι η λοίμωξη από Covid-19 αφήνει βαρύ αποτύπωμα
στην καρδιακή και την αναπνευστική λειτουργία των ασθενών
που αναρρώνουν. Το 80% είναι σα να έχει υποστεί καρδιακή
προσβολή. Τι σχεδιασμός υπάρχει για την ανάπτυξη ειδικών
Κέντρων τα οποία με τα κατάλληλα εργαλεία, τη στελέχωση
με το αναγκαίο προσωπικό θα παρακολουθούν αυτούς τους
ασθενείς και ταυτόχρονα θα συμβάλλουν με την αποτύπωση
και τη γενίκευση της εμπειρίας στη μελέτη του ιού,στην παραγωγή νέας γνώσης;

Υγεία
Η κατάσταση στις ΜΕΘ
Η κυβέρνηση της ΝΔ παρουσιάζει σαν κοσμογονία το γεγονός ότι
αυξήθηκαν οι κλίνες ΜΕΘ. Θέτει
σαν στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο των 1.200 ΜΕΘ. Μόνο που ο
μέσος όρος αφορά τη στατιστική
και όχι τις ανθρώπινες ζωές. Ο
στόχος της, 7 μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, είναι να
καλύψει μόλις το 1/3 των πραγματικών αναγκών σε ΜΕΘ, που
είναι.3.500.
Δεν είναι όμως μόνο ο αριθμός. Είναι και οι προδιαγραφές
λειτουργίας των Μ.Ε.Θ. Η αναλογία νοσηλευτών για κάθε κλίνη
ΜΕΘ στη Ελλάδα είναι 2,2. Με
βάση την απόφαση του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου
για τις ελάχιστες προδιαγραφές λειτουργίας ΜΕΘ, ο ελάχιστος
αριθμός νοσηλευτών που απαιτείται είναι 4, δηλαδή διπλάσιος. Είναι κρίσιμο ζήτημα γιατί η ανεπαρκής νοσηλευτική στελέχωση στις Μ.Ε.Θ. συνδέεται αποδεδειγμένα με αυξημένη
νοσηρότητα και θνητότητα λόγω λοιμώξεων των ασθενών
που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ.
Ο αριθμός των ΜΕΘ την 1η Σεπτέμβρη είναι 917 (δημόσια
και στρατιωτικά νοσοκομεία, 0 -κουλούρι- ο ιδιωτικός τομέας). Για να μπορέσουν να λειτουργήσουν με ασφάλεια τα επιπλέον 370 κρεβάτια χρειάζονται τουλάχιστον 1271 μόνιμους
νοσηλευτές! Τι έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα; Έχει συστήσει 1000 θέσεις νοσηλευτών.Δηλ.271 λιγότερες από αυτές
που απαιτούνται για το κατώτατο όριο ασφαλούς λειτουργίας
των επιπλέων κρεβατιών. Τις έχει συστήσει. Δεν τις έχει προκηρύξει καν. Ούτε φυσικά λέει με ποιο τρόπο θα καλυφθούν οι
θέσεις που έχουν συσταθεί. Με συμβασιούχους, με μόνιμους,
με μετακινήσεις από άλλα τμήματα;;;
Οι ΜΕΘ χρειάζονται μόνιμους και όχι συμβασιούχους, γιατί
ο συμβασιούχος μέχρι να αποκτήσει την κατάλληλη εμπειρία
και εξειδίκευση απολύεται και η εντατική θεραπεία απαιτεί
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

ΠΦΥ, ο μεγάλος ασθενής
Έχει το θράσος η κυβέρνηση να ισχυρίζεται ότι αξιοποιήθηκαν
όλες οι δυνατότητες της ΠΦΥ, όταν όχι μόνο δεν πήρε κανένα
μέτρο για την ανάπτυξη, τη στελέχωση και τον εξοπλισμό των
αποδεκατισμένων Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών
Ιατρείων, αλλά τα χρησιμοποιεί και σαν δεξαμενή άντλησης
προσωπικού για να μπαλώνουν τρύπες.
Η πραγματικότητα είναι ότι η κυβέρνηση όχι μόνο δεν
αξιοποίησε το χρόνο που κέρδισε ο λαός και η νεολαία στο
πρώτο κύμα της επιδημίας για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Απεναντίας, αξιοποίησε το έκτακτο γεγονός
της πανδημίας για να πάρει μόνιμα μέτρα που εντάσσονται
στην πολιτική της περαιτέρω εμπορευματοποίησης και ιδιω-

τικοποίησης του δημόσιου συστήματος Υγείας. Πολιτική που
εφάρμοσαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και που ευθύνεται για τη σημερινή κατάντια του δημόσιου συστήματος Υγείας. Πολιτική που θεωρεί την υγεία του λαού κόστος και πεδίο
κερδοφορίας για επενδύσεις.
Και ενώ οι λαοί μετράνε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές
και οι επιχειρηματίες βλέπουν ευκαιρίες και στην πανδημία,
για επενδύσεις και κέρδη. Όπως οι ασφαλιστικές εταιρίες,
που εκφράζουν την αισιοδοξία τους για γρήγορη ανάκαμψη
των κερδών τους και πιέζουν για προώθηση των ΣΔΙΤ, για
να «ασφαλιστεί ο πληθυσμός» απέναντι στις πανδημίες.

Η διέξοδος
Γι’ αυτό σήμερα ο αγώνας για να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και τα μέσα που υπάρχουν σήμερα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, για μέτρα προστασίας της υγείας του λαού
είναι η μόνη διέξοδος. Διεκδικούμε την αποφασιστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας με μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων,
για μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους στην
Υγεία, στην Πρόνοια, στα ΜΜΜ, σε όλους τους μεγάλους εργασιακούς χώρους, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, παντού, για σχέδιο επίταξης του ιδιωτικού
τομέα.
Ο αγώνας, για να έχει προοπτική, πρέπει να στοχεύει τον
πραγματικό ένοχο: Την πολιτική που εφαρμόζουν διαχρονικά
όλες οι κυβερνήσεις και η οποία θεωρεί την υγεία του λαού
«κόστος» και ταυτόχρονα πεδίο επενδύσεων και κερδοφορίας
των επιχειρηματικών ομίλων. Για να είναι η υγεία του λαού
κατοχυρωμένο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.

Αφροδίτη Ρέτζιου
Πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ
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ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΤΟ «ΘΑΥΜΑ» ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΤΙΣΤΗΚΕ
ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!

Έ

χουν περάσει ήδη δύο μήνες μετά την «επανεκκίνηση
του τουρισμού», για την οποία από κοινού κυβέρνηση
και επιχειρηματικοί όμιλοι «πήραν» όλα τα απαραίτητα μέτρα… για να διασφαλίσουν τα κέρδη τους, και όχι φυσικά την
ανθρώπινη ζωή. Ειδικά οι γυναίκες εργαζόμενες στον επισιτισμό - τουρισμό γνωρίζουν πια καλά, όπως στην ανάπτυξη
έτσι και στην κρίση, πως οι ισολογισμοί και αυτής της σεζόν
που είναι ακόμα σε εξέλιξη, στήθηκαν πάνω στη δουλειά των
χιλιάδων εργαζομένων που απασχολούνται στον κλάδο.
Φυσικά αυτή η σεζόν έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις
προηγούμενες, είναι μέσα στην καρδιά της πανδημίας. Τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, οι δήθεν τακτικοί έλεγχοι που
θα γίνονταν από τους ήδη σμπαραλιασμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς πήγαν περίπατο όταν οι επιχειρηματικοί όμιλοι αποφάσισαν ότι οι προληπτικοί έλεγχοι για την τήρηση της υγιεινής
και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς είναι «κόστος». Τα σεμινάρια που παρακολούθησε η πλειοψηφία των εργαζομένων
στα ξενοδοχεία –μία «κατάκτηση» όπως τη διαφημίζει ο εργοδοτικός, κυβερνητικός συνδικαλισμός στο Ηράκλειο– είχαν
ως βάση να εκπαιδευτεί καλά το προσωπικό… στην ατομική
ευθύνη τού να εξασφαλίσει τα αναγκαία μέτρα προστασίας.
Η αλήθεια είναι ότι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι καλούνταν να
ακολουθήσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα- λάστιχο, όταν
τη φετινή σεζόν τα ξενοδοχεία λειτουργούν με το 50% του
περσινού προσωπικού. Δηλαδή, διπλή δουλειά στα κρίσιμα
πόστα, με το μισό προσωπικό, και την απειλή της απόλυσης.
Με το άνοιγμα της σεζόν και με τη «δικαιολογία» των μειωμένων κρατήσεων, οι ξενοδόχοι βρήκαν ευκαιρία να τσακίσουν ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Στην πλειοψηφία τους οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες όχι
μόνο δεν προσέλαβαν παραπάνω προσωπικό από ότι πέρυσι, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της τήρησης των
υγειονομικών πρωτοκόλλων, αλλά λειτουργούν τις επιχειρήσεις τους με ακραία μειωμένο προσωπικό, με αποτέλεσμα την
εντατικοποίηση της εργασίας. Μόνο τον τελευταίο μήνα, είδαν
το φως της δημοσιότητα ήδη τέσσερις λιποθυμίες εργαζομένων στο νομό Ηρακλείου, στην πλειοψηφία τους γυναίκες.
Οι απαντήσεις των ξενοδόχων και των στελεχών στις διαμαρτυρίες των εργαζομένων είναι αποκαλυπτικές: «είστε τυχεροί
που ανοίξαμε και έχετε μεροκάματο», «μην παραπονιέστε,
όσα χάνεται εσείς χάνει και ο ιδιοκτήτης μας», «ο κορονοϊός
δεν κοιτάει την τσέπη, όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε.» Αυτά
λέγονταν καθημερινά στους εργαζόμενους από το άνοιγμα των
ξενοδοχείων, ώστε γρήγορα «να προσαρμοστούν όπως όλοι
στις νέες συνθήκες», δηλαδή να συμβιβαστούν με τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας μέσα στα ξενοδοχεία.
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Δεν έχουν σταματημό οι καταγγελίες για κατάργηση των
ρεπό για όλη την σεζόν σε ορισμένα πόστα όπως οι καμαριέρες και οι κουζίνες, για απαγόρευση του διαλείμματος, για
αμέτρητες απλήρωτες υπερωρίες, για μείωση μισθών με το
ίδιο ωράριο ακόμα και της τάξης των 450€. Ενώ για την εφαρμογή της τοπικής κλαδικής σύμβασης φυσικά ούτε λόγος δε
γίνεται!! Σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και η μεταφορά από
και προς το χώρο δουλειάς, δικαίωμα που είχε κατακτηθεί
στον κλάδο μετά από αγώνες, φέτος έγινε... ατομική ευθύνη
δήθεν για την ασφάλεια των εργαζομένων!!

Και δεν τελειώνει εδώ το «θαύμα» του τουρισμού!!
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ξενοδοχειακής επιχείρησης στο νομό που ενώ είχε ήδη πολλά επιβεβαιωμένα θετικά
κρούσματα πελατών αλλά και εργαζομένων, απαγόρευσε σε
εργαζόμενη, που ενημέρωσε ότι η ίδια ίσως είναι θετική στον
ιό, να κάνει το τεστ και απαίτησαν να πάει την επόμενη μέρα
κανονικά στη δουλειά της.
Σε έναν κλάδο που το 50% των εργαζομένων είναι γυναίκες, η φετινή σεζόν ήταν πραγματικά γολγοθάς για τα νέα
ζευγάρια στον κλάδο, για τις μητέρες με παιδιά.
Είναι ενδεικτικό ότι μπροστά στην ανύπαρκτη φροντίδα του
κράτους για τους ηλικιωμένους και για την απασχόληση των
παιδιών, πολλές εργαζόμενες γυναίκες καλέστηκαν να διαλέξουν την ζωή με το πενιχρό επίδομα των 534 ευρώ, προκειμένου να μην εκθέσουν στον ιό την οικογένειά τους. Για τα ζευγάρια, που στην πλειοψηφία τους δουλεύουν και οι δύο στον
κλάδο, έγινε ...«επιλογή» ποιος θα επιστρέψει στη δουλειά και
ποιος θα μπει στην ανεργία. Ενώ οι γυναίκες που επέστρεψαν
στο πόστο τους και στην τρομοκρατία της εργοδοσίας, αποδέχτηκαν τα 12ωρα τις Κυριακές – μέρες μεγάλων αφίξεων και
αναχωρήσεων– την απληρωσιά. Οι υπεύθυνοι στα πόστα τις
καλούσαν να συμβιβαστούν με τα ωράρια και τη ζωή λάστιχο,
υποτίθεται για να «τις προτιμήσουν και του χρόνου».
Κάθε ξενοχοϋπάλληλος γυναίκα έχει συμφέρον σήμερα
να μπει στον αγώνα για μέτρα προστασίας της υγείας και
των δικαιωμάτων μας!
Η κυβέρνηση εξασφάλισε στους μεγαλοξενοδόχους όλα τα
όπλα που χρειαζόταν ώστε να συνεχίσει και φέτος η κερδοφορία τους σε βάρος των εργαζομένων. Η δική μας απάντηση
μέσα στο χώρο δουλειάς πρέπει να είναι ο συλλογικός αγώνας. Σε αυτό το δρόμο αντλούμε δύναμη, αναθαρρεύουμε,
σπάμε το φόβο και το συμβιβασμό με τις μειωμένες απαιτήσεις στους όρους εργασίας και ζωής. Η διέξοδος που έδωσε
η παρέμβαση των ομάδων και συλλόγων γυναικών σε εργαζόμενες σε μια σειρά ξενοδοχεία και μεγάλα επισιτιστικά μαγαζιά την φετινή σεζόν, μέσα από την συλλογική διεκδίκηση
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και την κοινή δράση με τις ταξικές δυνάμεις είναι μονόδρομος.
Πήραμε την πρωτοβουλία και οργανώσαμε κοινή σύσκεψη
του Συνδικάτου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Λασιθίου «ΤΑΛΩΣ», στη
Σητεία με την ομάδα γυναικών Σητείας που συμμετέχει στην
ΟΓΕ. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, μάλιστα μερικές εργαζόμενες έφεραν και τους άντρες συναδέλφους τους. Η σύσκεψη για
την οργάνωση της πάλης που διοργάνωσε ο Σύλλογος γυναικών Χανίων από κοινού με τις εργαζόμενες μετανάστριες από
την Βουλγαρία σε επισιτιστικά μαγαζιά μεγάλης τουριστικής
περιοχής των Χανίων τους έδωσε θάρρος και δύναμη. Όπως
μας έλεγαν, «πρώτη φορά μας μιλάνε για τα δικαιώματά μας
και όχι για του αφεντικού». Το γράμμα που έστειλαν οι Σ/Ο
της ΟΓΕ στην Κρήτη προς τις άνεργες ξενοδοχοϋπαλλήλους,
έδωσε «βήμα» σε πολλές γυναίκες να έρθουν σε επαφή για
πρώτη φορά με την ΟΓΕ και στην συνέχεια να κάνουν το βήμα
να μπουν στο σωματείο τους. Η συναυλία αλληλεγγύης για
όλους τους εποχικά εργαζόμενους που διοργάνωσαν ο Σύλλογος γυναικών Χανίων με τα ταξικά σωματεία του νομού είχε
τεράστια ανταπόκριση, μαζεύτηκαν είδη πρώτης ανάγκης για
δεκάδες οικογένειες.
Οι μικρές και μεγάλες νίκες που είχαμε σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, να γίνει το test με ευθύνη της εργοδοσίας
εκεί που υπήρχαν κρούσματα, να αυξηθεί το προσωπικό ώστε
να δοθούν τα ρεπό, να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα ατομικά μέτρα προστασίας στις καμαριέρες, φώτισαν τον δρόμο
που μπορεί να διαλέξουν οι γυναίκες και οι άντρες εργαζόμενοι του κλάδου. Με αυτό το περιεχόμενο στην δράση, με
πολυμορφία ώστε να φτάσουμε στις πολλές γυναίκες που
δεν εμπιστεύονται ακόμα την δύναμη τους και το συλλογικό
αγώνα. Πολλές φορές η αγωνιστική διεκδίκηση συναντούσε
εμπόδιο τα ΔΣ σωματείων του εργοδοτικού - κυβερνητικού
συνδικαλισμού στον κλάδο. Η «δράση» που όντως έχουν στηρίζει ανοιχτά τη συμφιλίωση με τα συμφέροντα των μεγαλοξενοδόχων και την κυβερνητική πολιτική. Ό,τι έχουμε κερδίσει
μέχρι στιγμής είναι αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων του
προηγούμενου διαστήματος, κόντρα στη λογική της ενότητας των εργαζομένων και των εργοδοτών για να περάσει η
δύσκολη ώρα.
Γι’ αυτό χρειάζεται να δυναμώσει η αγωνιστική διεκδίκη-

ση για να μην πληρώσουμε την κρίση τους όπως πληρώσαμε
την ανάπτυξη τους. Η θέση των εργαζομένων του κλάδου και
μέσα στην σεζόν αλλά και την περίοδο της ανεργίας, που σύντομα θα βρεθούν με το κλείσιμο της σεζόν, βρίσκεται στην
διεκδίκηση για:
• Πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού για να καλυφθούν
οι αυξημένες ανάγκες για την τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων.
• Μ
 ε ευθύνη των εργοδοτών και του κράτους να διασφαλιστεί
το εισόδημα των εργαζομένων στα ξενοδοχεία και τον επισιτισμό, με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
• Κ
 αθολική εφαρμογή της Τοπικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στα ξενοδοχεία.
• Ν
 α διασφαλιστεί το εισόδημα των εποχικών τους χειμερινούς μήνες. Επίδομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
• Άμεση διακοπή πληρωμών σε τράπεζες, ΔΕΚΟ, εφορία.
Χρειάζεται να οργανώνουμε στην πράξη την κλιμάκωση του
αγώνα μας με κινητοποιήσεις που έγιναν και συνεχίζονται,
αξιοποιώντας όλες τις δυνατές μορφές. Οι θέσεις της ΟΓΕ
πρέπει να φτάσουν σε κάθε συνοικία και χωριό που βρίσκονται όλοι οι άνεργοι του κλάδου, να μπουν μέσα σε κάθε
σπίτι που θα έρθει αντιμέτωπη η γυναίκα με την ανεργία, την
εξαθλίωση και την σνασφάλεια για την υγεία, τα μορφωτικά
δικαιώματα των παιδιών μας. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία,
κλιμακώνουμε τον αγώνα για να διασφαλιστεί η υγεία και
το εισόδημα όλων των συναδέλφων μας, για την υγεία και
την εκπαίδευση των παιδιών μας.

Μαρία Καπαταιδάκη
Ομάδα Γυναικών Ηρακλείου
Αντιπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Επισιτισμού-Τουρισμού
Μέλος του Γ.Σ. του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ:

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ!
τελευταία χρόνια διευρύνεται συνεχώς ο αριθμός των μιΤκαιασθωτών
δικηγόρων, δηλαδή των δικηγόρων –νέων, αλλά
με περισσότερα έτη δικηγορίας– που εργάζονται με σχέση

μισθωτής εργασίας σε μεγάλες δικηγορικές εταιρείες και μεγαλογραφεία.
Αυτή η τάση συνδέεται με τη συγκέντρωση της δικαστηριακής ύλης που επέφεραν και οι αντιδραστικές αλλαγές
στη δικαιοσύνη, το εξαναγκασμό των αυτοαπασχολούμενων
δικηγόρων να κλείσουν τα γραφεία τους υπό το βάρος των
υπέρογκων ασφαλιστικών και φορολογικών βαρών που φορτώθηκαν στις πλάτες τους, αλλά και τη μεθοδευμένη προώθηση της αποσύνδεσης πτυχίου - επαγγέλματος μέσω του
αντιδραστικού θεσμού της άσκησης μετά την αποφοίτηση από
τη Νομική Σχολή, εκτός προγράμματος σπουδών.
Οι μισθωτοί δικηγόροι, δηλαδή όλοι εμείς που δουλεύουμε
σε συγκεκριμένο εργοδότη, λαμβάνοντας συγκεκριμένο μισθό
που καθορίζεται από τον ίδιο και είναι η κύρια πηγή του εισοδήματός μας, που είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε
τις οδηγίες και τις εντολές του εργοδότη μας για τον τρόπο και
το χρόνο της εργασίας που παρέχουμε, που αξιολογούμαστε
ως προς το κατά πόσο είμαστε αποδοτικοί, δηλαδή κατά πόσο
εισφέρουμε στα κέρδη του, αποτελούμε «υπόδειγμα» εκμετάλλευσης από τη μεγαλοεργοδοσία.
Μας βαφτίζουν «συνεργάτες», «μπλοκάκια», «συλλειτουργούς της δικαιοσύνης», «επιστήμονες» και επ’ ουδενί υπάλληλους, προκειμένου να τσακίζουν τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώνουμε
μόνοι μας τις ασφαλιστικές μας εισφορές και πολλοί από μας,
που αδυνατούμε να τις καλύψουμε, εργαζόμαστε ανασφάλιστοι.
Ο προσωπικός μας χρόνος συμπιέζεται για να προσαρμο36

στεί στις ανάγκες του γραφείου, ενώ είμαστε αναγκασμένοι να
δεχόμαστε τηλέφωνα από εργοδότες και τους πελάτες τους
οποιαδήποτε ώρα και μέρα. Στερούμαστε μια σειρά δικαιωμάτων που έχουν κατακτηθεί με αγώνες από το εργατικό - λαϊκό κίνημα, όπως οι άδειες διακοπών, οι αποδοχές αδείας, τα
επιδόματα, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ενώ σε περίπτωση απόλυσης μένουμε άνεργοι, χωρίς κανένα εισόδημα,
χωρίς επίδομα ανεργίας, χωρίς καμία προστασία.
Με άλλα λόγια, αυτό που δεκαετίες προωθείται σε βάρος
του συνόλου των εργαζομένων από ΕΕ αλλά και τις Κυβερνήσεις ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, δηλαδή οι
εργασιακές σχέσεις - λάστιχο και οι εργαζόμενοι «πολλών ταχυτήτων» με κουτσουρεμένα δικαιώματα, για τους μισθωτούς
δικηγόρους αλλά και τους ασκούμενους, αποτελεί παγιωμένη
και ιδιαίτερα βολική για τους εργοδότες μας πραγματικότητα.

ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΘΥΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ιδιαίτερα οι μητέρες μισθωτές δικηγόροι στερούνται ακόμη
και τα κατεκτημένα από τις εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα
δικαιώματα και τις ούτως ή άλλως συρρικνωμένες στο όνοµα
της καπιταλιστικής κερδοφορίας κοινωνικές παροχές που διαφημίζονται διαχρονικά από τις Κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή ένωση στο πλαίσιο της ψευδεπίγραφης «προστασίας
της μητρότητας».
Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία από εμάς δεν δικαιούμαστε άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας), ενώ ακόμη και
όσες εργάζονται με σχέση έμμισθης εντολής (στις οποίες –και
μόνο!– αναγνωρίζεται ρητά το δικαίωμα άδειας μητρότητας
από τον Κώδικα Δικηγόρων) δεν λαμβάνουν την ειδική άδεια
ανατροφής τέκνου, ούτε την εξάµηνη ειδική άδεια προστασίας
της µητρότητας µετ’ αποδοχών, η οποία καλύπτεται από τον
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ΟΑΕΔ για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
Λόγω των ασφυκτικών ωραρίων η ζωή μας κατακερματίζεται. Η «ευέλικτη εργασιακή σχέση», η «εξωτερική» ή «ελεύθερη» συνεργασία, πλασάρεται ως ελκυστική για τις γυναίκες
δικηγόρους για να μπορούν να συνδυάσουν την φροντίδα των
παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑΜΕΑ, τη στήριξη της οικογένειας. Συστηματικά και μεθοδευμένα ανάγουν σε ατομική
ευθύνη ό,τι θα έπρεπε να είναι ευθύνη του κράτους. Στην
πραγματικότητα, η λεζάντα της εξωτερικής συνεργασίας δεν
είναι παρά εργαλείο για την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητάς μας με μειωμένη αμοιβή και αύξηση της εκμετάλλευσης μας.
Παράλληλα στα μεγάλα γραφεία και τις δικηγορικές εταιρείες, δουλεύουμε σε συνθήκες υπερεντατικοποίησης, που
οδηγεί στη σοβαρή σωματική καταπόνηση (μυοσκελετικά
προβλήματα που πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες, καρδιαγγειακές παθήσεις) μέχρι και στην εργασιακή εξουθένωση (το
λεγόμενο burnout), ενώ η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί
συχνά μέρος της εργοδοτικής τρομοκρατίας που βιώνουμε.
Η τηλεργασία που επεκτάθηκε με αφορμή την πανδημία,
ιδιαίτερα στις δικηγορικές εταιρείες, αποτελεί χρυσή ευκαιρία για τους εργοδότες μας. Κάνει δυσδιάκριτα τα όρια μεταξύ
εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου, βάζει περαιτέρω εμπόδια στην αναγνώριση της σχέσης εξαρτημένης εργασίας, ενώ
προβάλλεται προκλητικά ως δήθεν προνόμιο για τις νέες μητέρες δικηγόρους, με το κάλπικο επιχείρημα ότι μπορούν να
βρίσκονται σπίτι, κοντά στα παιδιά, τα οποία ωστόσο πρέπει να
κάνουν ησυχία για να μην ενοχλούν τον προϊστάμενο κατά τη
διάρκεια των ατελείωτων συσκέψεων!

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΕΣ!
Το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα την περίοδο της
πανδημίας, κάτω από το βάρος της εργοδοτικής επίθεσης που
δεχθήκαμε και της ανάγκης μας να ζήσουμε με δικαιώματα, η
Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών Δικηγόρων ανέπτυξε πολύπλευρες κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς και στο Σύνδεσμο
Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος.
Βάλαμε φρένο σε απαράδεκτες προσπάθειες συμψηφισμού
των μισθών με το voucher των 600 ευρώ και παλέψαμε στο
πλευρό των συναδέλφων μας που απολύθηκαν παράνομα
υπό τον μανδύα της «λύσης της συνεργασίας τους». Προβάλαμε τις διεκδικήσεις μας στους Δικηγορικούς Συλλόγους
Αθηνών και Πειραιά, καταγγέλλοντας παράλληλα τον εχθρικό
προς κάθε διεκδίκηση ρόλο τους και ανοίξαμε πλατιά μια σειρά ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες μισθωτές δικηγόρους,
όπως η εργοδοτική τρομοκρατία που δέχονται καθημερινά
συναδέλφισσες και η πλήρης απουσία προστατευτικών ρυθμίσεων για τις μητέρες μισθωτές δικηγόρους.
Πάνω σε αυτό το γόνιμο έδαφος της πλούσιας δράσης της
Επιτροπής Αγώνα Μισθωτών Δικηγόρων, στις 19 Ιουλίου
2020 πραγματοποιήθηκε η μαζική και μαχητική Ιδρυτική Συνέλευση του Σωματείου μας, που προετοιμαζόταν από καιρό
αλλά επιταχύνθηκε και από τη νέα οικονομική κρίση και τις

συνθήκες εργασιακής αρένας που διαμόρφωσε και στο δικό
μας κλάδο η πανδημία.
Το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων, ώριμο τέκνο της
ανάγκης για συλλογική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας,
για συσπείρωση όλων όσων πλήττονται από την ολομέτωπη
επίθεση εργοδοσίας, δικηγορικών εταιρειών, μεγάλων δικηγορικών γραφείων, αλλά και των κυβερνήσεων διαχρονικά,
είναι η διέξοδος για όλες εμάς που νιώθουμε ότι οι ανάγκες οι
δικές μας και των οικογενειών μας δεν χωράνε στις συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα που βιώνουμε καθημερινά. Είναι
το αποκούμπι για όλες εμάς που ξέρουμε ότι ήρθε η ώρα να
ακουστεί η δική μας φωνή, που δεν θυσιάζουμε την ανάγκη
μας για αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς, για ελεύθερο χρόνο,
για προστασία των οικογενειών μας στο βωμό της κερδοφορίας των μεγαλοδικηγόρων εργοδοτών μας.
Οι γυναίκες μισθωτές δικηγόροι με τη συμμετοχή μας στην
ιδρυτική συνέλευση του σωματείου δώσαμε μαχητική απάντηση στην κυρίαρχη αντίληψη περί δήθεν ενιαίου και αδιαίρετου δικηγορικού σώματος, χωρίς διαστρωματώσεις, που
εντέχνως καλλιεργείται από τις διοικήσεις των μεγάλων Δικηγορικών Συλλόγων. Δώσαμε ταυτόχρονα απάντηση και στην
συντονισμένη προσπάθεια να πεισθούν οι γυναίκες μισθωτοί
δικηγόροι ότι “ο δρόμος προς την επιτυχία” απαιτεί να γίνουν
περισσότερο ανταγωνιστικές η μία με την άλλη, αλλά και με
τους άντρες συναδέλφους τους. Κόντρα σ’ αυτούς που μας θέλουν απομονωμένες και φοβισμένες χωρίς συλλογική δράση
εμείς δυναμώνουμε το Σωματείο μας, διεκδικούμε Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας, συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, προστασία από τις απολύσεις, προστασία της
κύησης, του τοκετού και της λοχείας, ουσιαστική στήριξη των
νέων γονιών και της δημιουργίας οικογένειας.
Στον αντίποδα των πελατειακών σχέσεων και των ΔΣ των
Δικηγορικών Συλλόγων, που απροσχημάτιστα ή και συγκαλυμμένα προωθούν τα συμφέροντα των εργοδοτών μας, προτάσσουμε την αλληλεγγύη, την συσπείρωση, τον οργανωμένο
αγώνα, την συμπόρευση με το εργατικό - λαϊκό κίνημα, αλλά
και με το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, με τους συλλόγους
και τις ομάδες της ΟΓΕ για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να
διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να διατυπώσουμε τα σύγχρονα αιτήματά μας.
Αντλούμε πείρα από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, που
όπως και το δικό μας γεννήθηκε από την ανάγκη έκφρασης
των συμφερόντων των χαμηλότερων στρωμάτων του κλάδου, μαζικοποιήθηκε παρά τα πυρά εργοδοτών και Κυβερνήσεων και συνεχίζει στις μάχες του σήμερα. Συντονίζουμε την
πάλη μας με τους μισθωτούς άλλων επιστημονικών κλάδων,
με τα εργατικά σωματεία, συναντιόμαστε στον δρόμο του αγώνα, δρόμο που περνάει μέσα από το δικό μας σωματείο, δρόμο
της αξιοπρέπειας και της διεκδίκησης.

Μαρία Χατζηδημητρίου
μέλος του Προσωρινού Δ.Σ.
του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων
Σύλλογος Γυναικών Χαϊδαρίου
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Υποκριτικό το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για το
«σύγχρονο δουλεμπόριο» και την εκμετάλλευση
γυναικών και παιδιών από κυκλώματα σωματεμπορίας
αραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων», «σοβαρό έγκλη«Π
μα», φαινόμενο «ηθικά και νομικά απαράδεκτο», «σύγχρονη μορφή δουλείας», πρόβλημα που αγγίζει «τους πιο
ευάλωτους, αδύναμους και άτυχους», πρώτα από όλους
γυναίκες, μικρά παιδιά, μετανάστες. Με τέτοιους χαρακτηρισμούς και όρους αναφέρονται στο trafficking, δηλαδή στην
εμπορία ανθρώπων, ευρωπαϊκές οδηγίες και εθνικές νομοθεσίες, κείμενα και διακηρύξεις διεθνών και άλλων οργανισμών. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Εμπορίας
Ανθρώπων, στις 30 Ιουλίου, οι σχετικές περιγραφές και παραδοχές αποτυπώθηκαν και στη συζήτηση που έγινε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Με όσο μελανές αποχρώσεις κι αν χρωματίζονται οι αναφορές, η πραγματικότητα φαίνεται να τις ξεπερνά.

Στον ορισμό του trafficking περιλαμβάνονται η πρόσληψη,
μεταφορά, διακίνηση, στέγαση ή υποδοχή προσώπων με
σκοπό την εκμετάλλευσή τους. Ο σκοπός αυτός μπορεί να
επιτυγχάνεται με την απειλή ή τη χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, απάτη, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης στην
οποία βρίσκονται τα θύματα, ακόμα και με πληρωμή ή αποδοχή χρημάτων ή άλλων απολαβών για την εξασφάλιση της
συναίνεσής τους. Η εκμετάλλευση των θυμάτων αφορά κατά
κύριο λόγο τις διάφορες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Υπάρχει όμως και trafficking με σκοπό την καταναγκαστική
παροχή εργασίας, την επαιτεία, την αφαίρεση και εμπορία οργάνων.

Μεγάλα θύματα οι γυναίκες και τα παιδιά
Είναι κοινή η παραδοχή ότι οι αριθμοί και τα στατιστικά δεν
αποδίδουν τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Εξ
ίσου κοινή είναι η εκτίμηση πως οι γυναίκες και τα κορίτσια
αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων και γίνονται,
κατά κύριο λόγο, αντικείμενο εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ και το αρμόδιο τμήμα του (United
Nations Office on Drugs and Crime), η μεγάλη πλειοψηφία
των χωρών παγκοσμίως, σε ποσοστό πάνω από το 90%,
έχουν υιοθετήσει νομοθεσία που ποινικοποιεί την εμπορία και
διακίνηση ανθρώπων. Ομως, παρά το γεγονός ότι δεν λείπουν
οι νομοθετικές προβλέψεις και ρυθμίσεις, ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων παραμένει ιδιαίτερα χαμηλός.
Η παραπάνω διαπίστωση ισχύει και για τη χώρα μας. Η Ελλάδα είναι τόσο χώρα προορισμού όσο και χώρα διέλευσης
θυμάτων trafficking, όμως τα αναγνωρισμένα θύματα είναι
ελάχιστα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας,
την περίοδο 2014-2018 εντοπίστηκαν 142 περιπτώσεις εμπορί38

ας ανθρώπων με τον αριθμό των αναγνωρισμένων θυμάτων
να ανέρχεται σε 229. Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων
ήταν γυναίκες (178 θύματα, δηλαδή ποσοστό 77,7%), ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρείται η ύπαρξη ανήλικων μεταξύ των
θυμάτων (60 ανήλικα θύματα, ποσοστό 26,2%).
Στις σημερινές συνθήκες, οι προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές δημιουργούν ακόμα πιο πρόσφορο έδαφος για την
παραπέρα όξυνση του προβλήματος. Χιλιάδες γυναίκες και
παιδιά εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, κυνηγημένοι από τον
πόλεμο και τη φτώχεια, ταξιδεύουν αντιμετωπίζοντας κάθε
κίνδυνο, προσπαθούν απελπισμένα να περάσουν τα κλειστά
σύνορα για να φτάσουν σε χώρες της Ευρώπης. Αναγκάζονται να ζουν στα διάφορα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
και γίνονται εύκολα θύματα για τα κυκλώματα δουλεμπορίας
και σωματεμπορίας. Ανάμεσά τους μεγαλύτερους κινδύνους
αντιμετωπίζουν τα 5.028 ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά που βρίσκονται στη χώρα μας.
Κι ενώ απαιτείται γενναία κρατική χρηματοδότηση σε υποδομές και υπηρεσίες, για την πρόληψη, την καταπολέμηση,
αλλά και την ουσιαστική στήριξη των θυμάτων, σε όλη τη χώρα
υπάρχουν μόλις 20 ξενώνες που απευθύνονται όχι αποκλειστικά στα θύματα trafficking, αλλά συνολικά σε γυναίκες που
έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες τους για να ξεφύγουν από την κακοποίηση. Μάλιστα, η χρηματοδότησή τους από τους πόρους
ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχει εξασφαλιστεί μόλις και μετά
βίας μέχρι το 2023, ενώ το προσωπικό τους, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, άλλοι επαγγελματίες, είναι συμβασιούχοι.

Η πλάστιγγα κυβέρνησης και ΕΕ γέρνει
στην επιλογή της «ρυθμισμένης» πορνείας
Το trafficking είναι ακραία έκφραση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και της φυλετικής καταπίεσης. Εχει
συγκεκριμένες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αιτίες:
Το σύστημα που γεννά ανεργία, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά, την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Υποκριτικά η ΕΕ και οι
κυβερνήσεις χύνουν κροκοδείλια δάκρυα, τη στιγμή που
συμμετέχουν ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και
επεμβάσεις, που αφήνουν έρμαια στα χέρια των κυκλωμάτων
διακινητών εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά.
Ταυτόχρονα, η υποκρισία τους βρίσκεται και στο γεγονός
ότι από τη μια καταδικάζουν το trafficking, ενώ από την άλλη
προβάλλουν την πορνεία σαν μια δυνητική «επιλογή» για τις
γυναίκες, μια επιλογή που μπορεί να γίνεται ελεύθερα και όχι
κάτω από καταναγκασμό.
Η πορνεία έχει ήδη τη σφραγίδα της «νόμιμης οικονομικής
δραστηριότητας» σε μια σειρά ευρωπαϊκές χώρες. Οσον αφο-
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ρά τη χώρα μας, η πορνεία έχει αναγνωριστεί από το νόμο
ως επάγγελμα από το 1999 (Ν. 2734/1999). Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φωνές και οι παρεμβάσεις, ορισμένες από τις οποίες προέρχονται από εκπροσώπους της
κυβέρνησης, που διαπιστώνουν πως ο ισχύον νόμος είναι
«αναποτελεσματικός» και σε πολλά σημεία του «ανεφάρμοστος» και αντιτείνουν την πρόταση για απολοποίηση των διαδικασιών νομιμοποίησης της λειτουργίας οίκων ανοχής.
Μάλιστα, στο πλαίσιο της επιδημίας του κορονοϊού οι σχετικές
προτάσεις συνοδεύτηκαν από αναφορές στην ανάγκη αποτροπής της εξάπλωσης του ιού κι άλλων απειλών για τη δημόσια
υγεία, καθώς οι οίκοι ανοχής που δεν εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος λειτουργούν τελικά παράνομα και
ανεξέλεγκτα.
Σε μελέτη για την έμφυλη διάσταση του trafficking (2016),
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται στη στρατηγική της «μείωσης της ζήτησης», μέσα από την οποία τα κράτη - μέλη υιοθετούν διαφορετικές μορφές «ρύθμισης» της πορνείας, με
στόχο να μειώσουν τη ζήτηση για τις υπηρεσίες των θυμάτων
trafficking. Η Επιτροπή παρουσιάζει τις περιπτώσεις της Γερμανίας και της Ολλανδίας, οι οποίες αναγνωρίζουν την πορνεία ως μια «επαγγελματική επιλογή», με στόχο «να οδηγηθεί
η ζήτηση στον τομέα της εθελοντικής και ρυθμισμένης πορνείας» αντί για την παράνομη, και με τον τρόπο αυτό να αντιμετωπιστεί το trafficking, το οποίο στο πλαίσιο της συγκεκριμένης
προσέγγισης είναι έγκλημα γιατί αντιτίθεται στην «εθελοντική
ανταλλαγή» μεταξύ «αγοραστών» και «πωλητών».
Στο μεταξύ, στη Γερμανία έχει αποδοθεί από διεθνή μέσα
ενημέρωσης ο χαρακτηρισμός του «μεγαλύτερου οίκου ανοχής της Ευρώπης». Με νομιμοποίηση της πορνείας από το
2002 και ετήσια έσοδα που υπολογίζονται σε 14,5 δισεκατομ-

μύρια ευρώ, με πάνω από 3.000 πορνεία και 450.000 εκδιδόμενα άτομα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία γυναίκες και σε
ποσοστό 65% μετανάστριες από την Κεντρική και Ανατολική
Ευρώπη, ο παραπάνω «τίτλος» τής αποδίδεται επαξίως. Αξίζει
να σημειωθεί πως το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο αξιοποιούν
ταξιδιωτικά πρακτορεία, που προσφέρουν στους πελάτες τους
σχετικά πακέτα σεξουαλικού τουρισμού. Αντίστοιχα, η Ολλανδία, από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που νομιμοποίησαν
την πορνεία, δεν έχει εμφανίσει καμία μείωση στη δράση των
κυκλωμάτων της μαστροπείας. Μάλλον το αντίθετο: Σύμφωνα
με κοινή έκθεση του Δήμου του Αμστερνταμ και του υπουργείου Δικαιοσύνης της χώρας, οι μισές από τις «επιχειρήσεις
πορνείας» που λειτουργούν με νόμιμη άδεια έχουν έναν ή περισσότερους διευθυντές με ποινικό μητρώο.
Ανεξάρτητα από τα διαφορετικά μοντέλα και προσεγγίσεις
στα κράτη - μέλη της, η ΕΕ αποδέχεται τελικά τη διάκριση της
πορνείας σε «καταναγκαστική» και σε «εκούσια». Με τον πλαστό αυτό διαχωρισμό αξιοποιεί την «καταναγκαστική» πορνεία
ως μοχλό για να επεκτείνει τη «νόμιμη». Οι μορφές όμως του
φυσικού καταναγκασμού, η βία, οι απειλές και οι εκβιασμοί
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες θύματα του trafficking, εκδηλώνονται και έχουν το επιδιωκόμενο για τα εγκληματικά
κυκλώματα αποτέλεσμα πάνω στο πρόσφορο έδαφος του
κοινωνικού και οικονομικού καταναγκασμού. Το έδαφος αυτό
καλλιεργείται συστηματικά από την επίθεση στα κοινωνικά δικαιώματα, αλλά και στις συνειδήσεις, ανοίγοντας το δρόμο και
στο «σύγχρονο δουλεμπόριο».

Ευτυχία Χαϊντούτη
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Δ Ε ΛΤ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Τ Η Σ Ο Γ Ε

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ
ΠΟΥ ΒΙΑΖΕΙ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ο τηλεοπτικό τοπίο, πεδίο μεγάλης κερδοφορίας και ανταγωΤ
νισμών για τους επιχειρηματικούς ομίλους, έχει μεταβληθεί σε
έναν απέραντο βούρκο, όπου επιπλέουν ξεδιάντροπα τα πιο δύσοσμα

σκουπίδια της κοινωνίας της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης. Τα
πλήγματα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ειδικότερα εκείνα που στοχεύουν στις γυναίκες, ως απότοκα της σύγχρονης και καλά καμουφλαρισμένης ανισοτιμίας τους, πληθαίνουν μέρα με τη μέρα.
Τα επικίνδυνα, μισογυνικά σχόλια για εγκληματικές πράξεις, όπως ο βιασμός
γυναικών, κάποιου παίκτη στο τηλεσκουπίδι του Μεγάλου Αδελφού είναι μόνο η
κορυφή του παγόβουνου. Η αποπομπή του συγκεκριμένου παίχτη και οι όψιμες δηλώσεις του καναλιού ότι «οι κανόνες του παιχνιδιού δεν επιτρέπουν τέτοιες τοποθετήσεις», μόνο κατάπτυστες μπορούν να θεωρηθούν. Αν δηλαδή η φράση δεν έφτανε
ποτέ στα χείλη του παίχτη (εκείνου ή άλλου), θα έπαυε να υπάρχει η πρόθεση ή η
αντίληψη; Θα έπαυε η ευθύνη του καναλιού, που αναίσχυντα κερδοσκοπεί από το
συγκεκριμένο παιχνίδι; Ή του ΕΣΡ, που επιτρέπει την προβολή τέτοιων «θεαμάτων»;
Ή της κοινωνίας της εκμετάλλευσης, που εμπορευματοποιεί τις σχέσεις και υποτιμά
τις γυναίκες, κυρίως από τα λαϊκά στρώματα, ώστε να μπορεί καλύτερα να τις εκμεταλλεύεται;
Τα διάφορα τηλεσκουπίδια κλειδαρότρυπας ή και πιο ανοιχτής έκθεσης της ανθρώπινης, ειδικότερα της γυναικείας αξιοπρέπειας, στα μανταλάκια της μικρής οθόνης,
είναι τα πιο γόνιμα φυτώρια όχι μόνο ακραίων ρατσιστικών και φασιστικών αντιλήψεων και συμπεριφορών, αλλά και μια καθημερινή μαθητεία παικτών και τηλεθεατών στις κυρίαρχες αξίες των εκμεταλλευτικών κοινωνιών –του ανταγωνισμού, της
ανθρωποφαγίας, του ατομισμού– απομακρύνοντας τους νέους ανθρώπους από την
ομορφιά και την αξία της συλλογικότητας και της αγωνιστικής στάσης ζωής.

Απαιτούμε την άμεση διακοπή κάθε παρόμοιας
τηλεοπτικής βαρβαρότητας
Γόνιμη διέξοδος για την αισθητική των γυναικών
του καθημερινού μόχθου είναι η δράση με συλλογικούς αγώνες
για την κατάκτηση της ισοτιμίας μας
9.9.20
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Ρεπορτάζ

Οι λαϊκές οικογένειες της Εύβοιας για άλλη μια φορά

θύματα της εγκληματικής πολιτικής
ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΛΗΛΆΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΣΆΠΙΑ

Σ

τις 9 Αυγούστου οι πλημμύρες που έπληξαν την κεντρική Εύβοια άφησαν πίσω τους οκτώ νεκρούς, έκοψαν στα
τρία το νησί για αρκετές μέρες, κατέστρεψαν χιλιάδες σπίτια,
καλλιέργειες, μαγαζιά, υποδομές. Όμως, οι καταστροφές αυτές έχουν υπογραφή...
Την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων και των περιφερειακών και δημοτικών αρχών μέχρι σήμερα, που έχουν αφήσει αθωράκιστη την Εύβοια και αρνούνται συστηματικά να
λάβουν τα αναγκαία μέτρα αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής
προστασίας, να δημιουργήσουν τις κατάλληλες υποδομές
παρά τις αλλεπάλληλες καταστροφές και τα θύματα σχεδόν
κάθε χρόνο.
Την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με τις οδηγίες
της αφήνει εκτός χρηματοδότησης έργα υποδομής όπως τα
αντιπλημμυρικά γιατί δεν είναι «ανταποδοτικά», δεν φέρνουν
έσοδα στους επιχειρηματικούς ομίλους... Βλέπετε, σε ένα
φράγμα, στην οριοθέτηση και καθαρισμό ρεμάτων και ποταμών δεν μπορούν να βάλουν διόδια ή τέλη χρήσης.
Στο Ληλάντιο οι ζημιές είναι τεράστιες, καθώς και οι ανάγκες που έχουν προκύψει στους κατοίκους της περιοχής. Μας
μιλάει γι’ αυτές η Γωγώ Μαργαρίτη, μέλος της ΟΓΕ, που έχει
πληγεί και πρωτοστατεί για τη διεκδίκηση μέτρων αποκατάστασης μέσα από την επιτροπή πλημμυροπαθών που φτιάχτηκε με πρωτοβουλία κατοίκων.
«Οι στιγμές που ζήσαμε ξημερώματα στις 9/8 ήταν εφιαλτικές. Άνθρωποι που ζητούσαν απεγνωσμένα βοήθεια. Άλλοι
ανεβασμένοι πάνω στις ταράτσες, άλλοι κρεμασμένοι από τα
φωτιστικά, και άλλοι παλεύοντας με τις λάσπες. Κινδύνευσαν
πολλές ζωές. Δεν υπήρχε κανένας συντονισμός. Δεν υπήρχε σχέδιο, ούτε για πρόληψη ούτε για την αντιμετώπιση μιας
έκτακτης κατάστασης. Αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν στους
δρόμους και στα χωράφια όγκοι λάσπης ανακατεμένης με
λύματα, πετρέλαια από δεξαμενές σπιτιών που πλημμύρισαν
και άλλα υλικά που αποτελούν εστίες μόλυνσης και σύμφωνα με το δήμο δεν θα απομακρυνθούν πριν το δίμηνο, χωρίς
μέχρι στιγμής να υπάρχει πρόβλεψη για απολύμανση και ψε-

κασμούς.
Μόνοι μας προσπαθούμε να καθαρίσουμε τα σπίτια μας.
Παρά τα μεγάλα λόγια και τις υποσχέσεις κυβερνητικών στελεχών μόλις 500 οικογένειες θα πάρουν το βοήθημα των 600
ευρώ, ενώ το ιδιο το υπουργείο έχει καταγράψει πάνω από
1000 στην περιοχή».
Αντίστοιχα στην περιοχής της Καστέλας του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, που επίσης χτυπήθηκε από την καταστροφή, δημιουργήθηκε πρωτοβουλία κατοίκων. Σε αυτή πρωτοστατεί το μέλος της ΟΓΕ Χριστίνα Αβραμίδου, που μας μιλάει
για την προσπάθεια:
«Είναι εγκληματικές οι ευθύνες της τοπικής διοίκησης και
της κυβέρνησης. Η περιοχή μας καίγεται δυο συνεχόμενα καλοκαίρια, φωνάζαμε και διεκδικούσαμε με φορείς της περιοχής (σωματεία, πολιτιστικούς συλλόγους κ.λπ.) για έργα προστασίας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έκανε εξαγγελίες το 2019
μέσα από τα καμένα, παρ’ όλα αυτά δεν πήραν κανένα μέτρο.
Για τα μάτια του κόσμου, ο Δήμος είχε τοποθετήσει κάποια
σακιά άμμου δίπλα το ποτάμι, μέσα στα Ψαχνά και μερικούς
κορμούς ως αντιπλημμυρικό μέτρο παραπάνω.
Η αγανάκτηση είναι μεγάλη. Έτσι αποφασίσαμε να δράσουμε γιατί από υποσχέσεις και μεγάλα λόγια έχουμε χορτάσει.
Στην Καστέλα, όπως και στο Ληλάντιο, φτιάχτηκε με πρωτοβουλία των κατοίκων επιτροπή πλημμυροπαθών, όπου καταγράψαμε τα αιτήματα μας για 100% αποζημίωση χωρίς όρους,
προϋποθέσεις και δάνεια, για ξεμπάζωμα των σπιτιών μας και
των δρόμων με ευθύνη της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας και
του Δήμου, για αποζημίωση των κατεστραμμένων οχημάτων,
των μικρών καλλιεργειών που δεν αποζημιώνονται μέχρι
στιγμής από τον ΕΛΓΑ, καθώς και να αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι που έχασαν τα μεροκάματά τους, επειδή πασχίζουν
να καθαρίσουν τα σπίτια τους ή αδυνατούσαν να φτάσουν στη
δουλειά τους ή έπαθε ζημιές η επιχείρηση όπου δουλεύουν.
Ταυτόχρονα προχωράμε και σε άλλες δράσεις, προκειμένου να ενώσουμε τη φωνή μας και με κατοίκους των γύρω
χωριών αλλά και με τους πληγέντες της Χαλκίδας.»
Στην προσπάθεια των κατοίκων στέκονται αλληλέγγυοι συνολικά κάτοικοι της περιοχής και σωματεία όπως των Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας και οι Ομάδες της ΟΓΕ στην περιοχή,
που μαζεύουν είδη πρώτης ανάγκης και στέκονται στο πλάι
των επιτροπών αγώνα, που διεκδικούν να προχωρήσουν οι
απαραίτητες απολυμάνσεις, να υπάρξει γενναία χρηματοδότηση για την άμεση έναρξη των αναγκαίων αντιπλημμυρικών
αντιδιαβρωτικών έργων και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Ομάδα Γυναικών Χαλκίδας
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΗ

Ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν
Το βιβλίο της Μπέτι Σμιθ «Ένα δέντρο μεγαλώνει στο
Μπρούκλιν» εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1943. Η
συγγραφέας, που το πατρικό της όνομα ήταν Λίζι Βένερ,
γεννήθηκε στο Μπρούκλιν της Ν. Υόρκης (1896) από
γερμανούς μετανάστες και έζησε στην περιοχή του
Ουίλιαμσμπουργκ, όπως η μικρή πρωταγωνίστριά της.
Το μυθιστόρημα αυτό δεν ανήκει στα περίτεχνα από
λογοτεχνική άποψη βιβλία. Η ομορφιά του βρίσκεται
στην καθαρή ματιά με την οποία περιγράφονται οι
άνθρωποι και οι καταστάσεις.

Η

Φράνση Νόλαν, παιδί μεταναστών από την Ιρλανδία και την
Αυστρία, 11 χρονών το καλοκαίρι του
1912 (χρόνος κατά τον οποίο αρχίζει
η διήγηση), ζει με τους γονείς και τον
10χρονο αδελφό της σε μια λαϊκή πολυκατοικία στο Μπρούκλιν. Μεγαλώνει
ονειροπολώντας ανάμεσα στα κλαδιά
του δέντρου της αυλής, που κυκλώνουν
τη σιδερένια σκάλα στο πίσω μέρος του
σπιτιού της. Είναι ένα παράξενο δέντρο,

«το μοναδικό δέντρο που μπορεί να φυτρώνει στο τσιμέντο», ένα δέντρο «που
αγαπούσε τους φτωχούς»…
Το δέντρο αυτό (Αείλανθος η πανύψηλη), καταγόμενο από την Κίνα,
έφτασε στην Ευρώπη γύρω στο 1740
και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1747.
Στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε για πρώτη
φορά στον Βασιλικό (σήμερα Εθνικό)
Κήπο την εποχή του Όθωνα. Παρά την
εντυπωσιακή του εμφάνιση, ο ενθου-

σιασμός γύρω από την καλλιέργειά του
εξαντλήθηκε, όταν οι κηπουροί αντιλήφθηκαν ότι έβγαζε συνέχεια παραφυάδες και είχε αποκρουστική οσμή, με
αποτέλεσμα να ονομαστεί «βρωμόδεντρο», «βρωμοκαρυδιά» ή «βρωμούσα»!...

Λαχτάρα για σχολειό…

Σ

ημαντική θέση στη ζωή της μικρής Φράνση έχει η αγάπη της για
το βιβλίο, τη γνώση και το σχολειό, που
προέρχεται από τη μεγάλη λαχτάρα της
γιαγιάς της να μορφωθούν τα παιδιά και
τα εγγόνια της, σαν ένα πρώτο βήμα για
καλύτερη ζωή.
Η Αυστριακή γιαγιά έκλαψε πικρά,
όταν έμαθε τον ερχομό της εγγονής της:

«Το καημένο το παιδί», μοιρολόγησε,
«γεννήθηκε για να ζήσει με πίκρες και
βάσανα, να υποφέρει και να ταλαιπωρηθεί. Πόσο λίγες θα είναι οι χαρές του
– μια ζωή θα δουλεύει σκληρά για το
ψωμί...». Μεγαλωμένη σ’ έναν κόσμο
φτωχών αγροτών χωρίς γη, τελείως
αγράμματη, ένιωθε πάντα τύψεις που
δεν έστειλε τη μεγαλύτερη κόρη της στο

Λίγο πριν τελειώσουν οι διακοπές των Χριστουγέννων, η
Φράνση είπε στη μητέρα της ότι δεν θα ξαναγυρνούσε στο σχολείο.
«Δεν σου αρέσει το σχολείο;» ρώτησε η μητέρα.
«Μου αρέσει. Αλλά έχω πια συμπληρώσει τα δεκατέσσερα
και είναι τώρα πιο εύκολο να βγάλω κάρτα εργασίας.»
«Γιατί θέλεις να δουλέψεις;»
«Για να βοηθήσω.»
«Όχι Φράνση. Θέλω να γυρίσεις στο σχολείο και να πάρεις το
απολυτήριό σου. Λίγοι μήνες μόνο έμειναν. Μπορείς να βγάλεις
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σχολείο. Δεν είχε καταλάβει ότι στην
Αμερική η φοίτηση ήταν δωρεάν!... Οι
δύο μικρότερες κόρες μαθήτευσαν έως
τα δώδεκα, μετά όμως έπρεπε να δουλέψουν. Η «δωρεάν» εκπαίδευση δεν
μπορούσε να εξασφαλίσει την επιβίωση
κι οι φτωχές οικογένειες ήταν αδύνατο
να τα βγάλουν πέρα χωρίς το μεροκάματο των παιδιών τους…

κάρτα και να δουλέψεις το καλοκαίρι. Ίσως και ο Νίλι. Όμως το
φθινόπωρο θα πάτε κι οι δυο στο γυμνάσιο.»
«Ναι, αλλά πώς θα τα καταφέρουμε μέχρι να ’ρθει το καλοκαίρι;»
«Θα τα καταφέρουμε.»
Ο Αύγουστος κόντευε να τελειώσει κι η Φράνση ανησυχούσε γιατί η μητέρα δεν είχε αναφέρει τίποτα για γυμνάσιο. Ήθελε
απεγνωσμένα να γυρίσει στο σχολείο. Όλα αυτά τα χρόνια που η
γιαγιά, η μαμά και οι θείες της μιλούσαν για ανώτερες σπουδές,
όχι μόνο την έκαναν ανυπόμονη για το πότε θα έφτανε σε αυτό

το σημείο, αλλά της είχαν φορτώσει κι ένα κόμπλεξ κατωτερότητας που αφορούσε το εκπαιδευτικό επίπεδο στο οποίο βρισκόταν προς το παρόν.
Θυμόταν με τρυφερότητα τα κορίτσια που είχαν γράψει στο
λεύκωμά της. Ήθελε να ξαναγίνει ένα από αυτά τα κορίτσια.
Έως τώρα είχαν όλες τους την ίδια ζωή. Όμως τώρα κάτι είχε
αλλάξει γι’ αυτήν. Το φυσιολογικό θα ήταν να ξαναγυρίσει στο
σχολείο μαζί τους και όχι να δουλεύει και να είναι υποχρεωμένη να ανταγωνίζεται μεγαλύτερες γυναίκες.
Δεν της άρεσε να δουλεύει στη Νέα Υόρκη. Η πολυκοσμία της
προκαλούσε ταραχή. Ένιωθε ότι την έσπρωχναν σ’ ένα είδος
ζωής για το οποίο δεν ήταν προετοιμασμένη.
Η Φράνση μίλησε στη μητέρα της για το σχολείο κι εκείνη
είπε, ναι, θα έπρεπε να το κουβεντιάσουν. Το ίδιο εκείνο βράδυ,
αμέσως μετά το φαγητό.
Αφού ήπιαν και τον καφέ τους, η Κέιτι ανήγγειλε χωρίς φανερό λόγο (αφού όλος ο κόσμος το ήξερε αυτό) ότι τα σχολεία θ’
άνοιγαν την επόμενη βδομάδα.
«Θέλω κι οι δυο σας να πάτε στο γυμνάσιο, αλλά δεν θα τα
καταφέρουμε, εκτός κι αν πάει μόνο ο ένας το φθινόπωρο που
μας έρχεται. Προσπαθώ να εξοικονομήσω και την τελευταία
πεντάρα από το μεροκάματό σας ώστε του χρόνου να πάτε κι
οι δυο». Περίμενε. Περίμενε πολλή ώρα. Κανένα από τα δυο
παιδιά δεν μιλούσε. «Λοιπόν; Δε θέλετε να πάτε στο γυμνάσιο;»
Τα χείλη της Φράνση ήταν πετρωμένα όσο μιλούσε. Τόσα
πολλά εξαρτιόνταν από τη μητέρα, που ήθελε τα λόγια της να
κάνουν καλή εντύπωση. «Ναι μαμά. Θέλω να πάω στο σχολείο
περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο στη ζωή μου».
«Εγώ δεν θέλω να πάω» είπε ο Νίλι «μη με αναγκάσεις μαμά
να ξαναπάω. Μ’ αρέσει η δουλειά μου κι από την πρωτοχρονιά
θα μου κάνουν κι αύξηση δύο δολάρια.»
«Δε θέλεις να γίνεις γιατρός;»
«Όχι. Θέλω να γίνω χρηματιστής και να βγάζω πολλά λεφτά
όπως τα αφεντικά μου. Μια μέρα, θα παίξω στο χρηματιστήριο
και θα βγάλω ένα εκατομμύριο δολάρια.»
«Ο γιος μου θα γίνει γιατρός. Σπουδαίος γιατρός.»
«Πώς το ξέρεις αυτό; Μπορεί να καταντήσω σαν τον γιατρό
Χιούλερ, στην οδό Μάουζερ, μ’ ένα ισόγειο ιατρείο, και να φοράω σαν κι αυτόν ένα βρώμικο πουκάμισο. Τέλος πάντων. Καλά

είναι όσα ξέρω. Δεν χρειάζεται να ξαναγυρίσω στο σχολείο.»
«Ώστε ο Νίλι δεν θέλει να ξαναγυρίσει στο σχολείο», είπε η
Κέιτι. Απευθύνθηκε στη Φράνση σχεδόν παρακλητικά. «Ξέρεις,
Φράνση, τι σημαίνει αυτό». Η Φράνση δάγκωσε το χείλος της.
Σε τίποτα δεν θα ωφελούσαν τα κλάματα. Έπρεπε να μείνει ψύχραιμη. Να ’χει σκέψη καθαρή. «Σημαίνει» είπε η μητέρα «ότι ο
Νίλι πρέπει οπωσδήποτε να ξαναγυρίσει στο σχολείο».
«Δεν πρόκειται», φώναξε ο Νίλι. «Δεν πάει να λες ό, τι θέλεις,
σχολείο εγώ δεν ξαναπηγαίνω. Δουλεύω, βγάζω λεφτά και
θέλω να συνεχίσω έτσι. Τώρα μετράω κι εγώ, οι φίλοι μου με
λογαριάζουν. Αν γυρίσω στο σχολείο, θα ξαναγίνω ένας φτωχοδιάβολος και τίποτε άλλο. Κι έπειτα, τα χρειάζεσαι τα λεφτά
που βγάζω, μαμά. Δεν θέλουμε να ξαναπέσουμε στη φτώχεια.»
«Θα ξαναπάς και τελείωσε», ανακοίνωσε ήρεμα η Κέιτι. «Τα
λεφτά της Φράνση θα μας φτάσουν.»
«Γιατί τον αναγκάζεις να πάει σχολείο, αφού ο ίδιος δεν το
θέλει», φώναξε η Φράνση «κι εμένα που το θέλω τόσο πολύ με
κρατάς απέξω;»
«Έλα ντε», συμφώνησε ο Νίλι.
«Γιατί αν δεν το κάνω δεν πρόκειται από μόνος του ποτέ να
ξαναγυρίσει», είπε η μητέρα, «ενώ εσύ, Φράνση, θα το παλέψεις και θα βρεις ένα τρόπο να τα καταφέρεις και να ξαναπάς.»

Το κομμένο δέντρο…
το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίΣ
ου, το δέντρο «που αγαπούσε τους
φτωχούς» δεν υπάρχει πια. Οι νοικο-

κυρές είχαν παραπονεθεί ότι τα κλαδιά
του μπλέκονταν στη μπουγάδα τους,
έτσι ο ιδιοκτήτης της πολυκατοικίας μίσθωσε δυο εργάτες για να το κόψουν.
Όμως το δέντρο δεν ήθελε να πεθάνει. Ένα καινούργιο δέντρο είχε αναπτυχθεί από το κούτσουρο. Ο κορμός
του απλώθηκε στο έδαφος ώσπου
έφτασε σε κάποιο σημείο χωρίς σχοινιά μπουγάδας κι άρχισε να υψώνεται,
βάζοντας στόχο τον ουρανό…

Η Φράνση, γεννημένη σαν ασθενικό
και αδύναμο δεντράκι, βρέθηκε να μεγαλώνει σε μια κοινωνία εχθρική και
αφιλόξενη για τα παιδιά των εργατών
μεταναστών. Στερημένη σχεδόν απ’
όλα, αλλά με ακατάβλητη θέληση να
ζήσει και να ευδοκιμήσει, πάλεψε με
πείσμα, στοχεύοντας όπως το δέντρο
της αυλής της τον ουρανό. Έτσι ήταν κι
όλες οι γυναίκες της οικογένειάς της
–η γιαγιά, η μητέρα και οι αδελφές της
μητέρας της. Αδύνατες, εύθραυστες
υπάρξεις, με έκπληκτα βλέμματα και
υποτονικές φωνές, αλλά το απατηλό

αυτό περίβλημα έκρυβε έναν σκελετό
από ατσάλι.
Όμως ένα επίμονο δέντρο δεν είναι
αρκετό. Χρειάζονται χιλιάδες, εκατομμύρια επίμονα δέντρα για να γίνουν δάσος. Ένα δάσος καμωμένο από χιλιάδες κι εκατομμύρια αποφασισμένους
ανθρώπους, που θα οραματιστούν διαφορετικά σχολειά και θα φτιάξουν με
το μυαλό και τα χέρια τους άλλες κοινωνίες…

ΕΥΗ ΚΟΝΤΟΡΑ
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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Η Δράση της ΟΓΕ
ΟΓΕ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η κοινή μας δράση πολλαπλασιάζει τη δύναμή μας

ο απόγευμα της 12ης Ιούλη, πραγματοποιήθηκε με επιΤσυνάντηση
τυχία, στην αυλή του Μουσείου της ΠΕΚΑΜ, στο Θησείο,
γνωριμίας της ΟΓΕ με γυναίκες εργαζόμενες στο
Εμπόριο. Η συνάντηση αυτή είχε στόχο να ανοίξει δρόμους
επικοινωνίας μέσα από τη συζήτηση για τα δικαιώματα των
γυναικών σε κάθε πλευρά της ζωής τους, τις αιτίες των προβλημάτων τους και την πείρα από τον κοινό βηματισμό ΟΓΕ
και Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας.

Από μεριάς της ΟΓΕ, ανοίγοντας την εκδήλωση η Πόπη Ξεκαλάκη, μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ, αναφέρθηκε, μεταξύ
άλλων, ότι από την ίδρυσή της η ΟΓΕ είχε ξεκάθαρο ότι δεν
απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες, αλλά σε αυτές που βιώνουν
την εκμετάλλευση και την καταπίεση και βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα σε σύγκρουση με όλους αυτούς τους
φραγμούς που συναντά η γυναίκα στη μόρφωση, στην εργασία, στη μητρότητα, στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
της, στη συμμετοχή της στην κοινωνική δράση.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις βάρβαρες συνθήκες δουλειάς που βιώνουν οι εργαζόμενες στο Εμπόριο και συμπέρανε ότι η ίδια η ζωή των εμποροϋπαλλήλων αποδεικνύει ότι
η γυναικεία ανισοτιμία ζει και βασιλεύει και κάτω από αυτό το
πρίσμα αντιλαμβάνεται η ΟΓΕ την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός
ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος. Η νομική - τυπική ισότητα των δύο φύλων συγκαλύπτει την ουσιαστική ανισότητα. H
ΟΓΕ όταν μιλάει για «ισοτιμία» θεωρεί ότι πρέπει να αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες των φύλων, πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες που προκύπτουν από την αναπαραγωγική λειτουργία, τα κοινωνικά προβλήματα που βιώνουν οι γυναίκες. Και κατέληξε: «Η “ισότητα“, τα τελευταία 30
χρόνια, χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις και την ΕΕ για να
εφαρμόζονται αντιλαϊκά μέτρα που πλήττουν ιδιαίτερα τις γυναίκες. Έτσι μετατρέπουν την «ισότητα» σε πολιορκητικό κριό,
προκειμένου να ισοπεδώσουν δικαιώματα και κατακτήσεις,
αλλά και να πείσουν τις γυναίκες να συναινέσουν σ’ αυτή την
πολιτική...»
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Ντίνα Γκογκάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, που αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στην κοινή δράση του Σωματείου και της ΟΓΕ,
η οποία αποτελεί παρακαταθήκη για τη συνέχεια, στις σημερινές συνθήκες νέας οικονομικής κρίσης. Τόνισε την ανάγκη
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οι γυναίκες της εργατικής τάξης να μη συμβιβαστούν με τη
βαρβαρότητα, αλλά να πρωτοστατήσουν μέσα από το Σωματείο, τους Συλλόγους Γυναικών για την ανατροπή αυτής της
κατάστασης. Το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση και η εργοδοσία μέσω του νέου πια νόμου για τις διαδηλώσεις είναι ότι
όποιος δεν «συμμορφώνεται», θα καταστέλλεται και θα διώκεται. Γιατί τώρα; Γιατί ετοιμάζουν νέα επίθεση στα εργασιακά
μας δικαιώματα και θέλουν να φτηνύνουν τη τιμή της εργατικής δύναμης. Μας θέλουν αφοπλισμένους γιατί φοβούνται τη
δύναμη της εργατικής τάξης.
Ο κοινός βηματισμός, συνέχισε η ομιλήτρια, έχει συμβάλει
στο να φτάσουμε σε μεγάλο τμήμα εμποροϋπαλλήλων. Αιχμή
ήταν η δράση για την κυριακάτικη αργία. Σημαντική συμβολή
είχε η καμπάνια της ΟΓΕ για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας,
όπως και η συμμετοχή των συλλόγων της ΟΓΕ στη Πανελλήνια Μέρα Δράσης για τους εργαζόμενους στο Εμπόριο στις 15
Απρίλη. Χρειάζεται με μεγαλύτερη μαχητικότητα να φτάσουμε
σε όλο και περισσότερες εργαζόμενες στο εμπόριο, που είναι
ακόμα ανοργάνωτες, να αναδείξουμε τις πραγματικές αιτίες
της βαρβαρότητας που βιώνουν, αλλά και τη διέξοδο για μια
ζωή με δικαιώματα.
Στη συζήτηση, που ακολούθησε, υπήρξε πλούσιος προβληματισμός για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες στο Εμπόριο και ιδιαίτερα οι νέες κοπέλες. Συμφωνήθηκε η
ανάγκη να διευρυνθούν και να βαθύνουν αυτές οι κοινές πρωτοβουλίες της ΟΓΕ και του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας το επόμενο διάστημα. Ήταν εξάλλου καθολική διαπίστωση
ότι αυτή η κοινή μας δράση πολλαπλασιάζει τη δύναμή μας.

Δράσεις των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ

Άμεσες προσλήψεις στο Γ.Ν. Δράμας
Φ

τάνοντας στο τέλος ενός δύσκολου Αυγούστου, ο
Σύλλογος Γυναικών Δράμας ολοκλήρωσε την καλοκαιρινή του δράση του με μια σημαντική εκδήλωση για
την υγεία. Η συζήτηση κυρίως επικεντρώθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, με
ομιλητές την κ. Παρθένα Κιόρτεβε, Πρόεδρο του Συλλόγου
Νοσοκομειακών Ιατρών του Γ.Ν. Δράμας και τον κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο, Πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων
του Γ.Ν. Δράμας.
Πιο συγκεκριμένα, η κ. Κιόρτεβε ανέφερε χαρακτηριστικά:
“δουλεύουμε με τους μισούς γιατρούς απ’ αυτούς που θα έπρεπε να έχουμε”. Μας παρέθεσε
στοιχεία σχετικά με τη σημαντική
μείωση των μόνιμου εργατικού
δυναμικού στη Δημόσια Υγεία
της χώρας, σύμφωνα με τα οποία
το Μάιο του 2019 υπηρετούσαν
79.254 μόνιμοι εργαζόμενοι, ενώ
το Μάιο του 2020 οι μόνιμοι υπηρετούντες έφταναν μόλις τους
77.356, δηλαδή περίπου 2.000 λιγότεροι. Επίσης, ενημερωθήκαμε
για τη σοβαρή δυσλειτουργία της
Παθολογικής Κλινικής, της μεγαλύτερης σε περιφερειακό νοσοκομείο, με 52 κλίνες, μετά τη συγχώνευση των δύο κλινικών που
προϋπήρχαν, όπου δύο εν ενεργεία μόνιμοι παθολόγοι έχουν
υποβάλει την παραίτησή τους
και οι εναπομείναντες τρεις παθολόγοι κι ένας επικουρικός
πνευμονολόγος καλούνται να επωμιστούν την αντιμετώπιση μεγάλου όγκου περιστατικών και το επιπλέον βάρος της
πανδημίας. Στις συνθήκες αυτές έρχονται να προστεθούν
και άλλες αρνητικές εξελίξεις, όπως η επικείμενη λήξη των
συμβάσεων των υπηρετούντων επικουρικών γιατρών και
το ότι σχετικά με την προκήρυξη 8 μόνιμων θέσεων ιατρών
διαφόρων ειδικοτήτων, της οποίας οι διαδικασίες άρχισαν
τον Φεβρουάριο του 2020 και δεν έχουν ολοκληρωθεί, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μελλοντική λειτουργία του νοσοκομείου. Μας εξήγησε ακόμη ότι ο μη εφοδιασμός του
νοσοκομείου μας με μοριακό αναλυτή έχει ως αρνητικό
επακόλουθο την καθυστέρηση των αποτελεσμάτων των
εξετάσεων για τον covid-19 για δύο και τρεις ημέρες. Μας
μίλησε για το σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης του
ιατρικού προσωπικού και τους κίνδυνους στους οποίους
εκτίθενται εξ αυτού τόσο οι γιατροί όσο και οι ασθενείς,
αλλά και για το συγκινητικό κύμα προσφοράς υλικών από
συλλογικούς φορείς και μεμονωμένους πολίτες κατά την
έναρξη της πανδημίας, ευχαριστώντας για την κατανόηση

και τη συμπαράσταση που επέδειξε η τοπική κοινωνία.
Ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της υγείας ως κόστος - όφελος, με την επιχειρηματική λογική, δηλαδή για την αντίληψη των κυβερνώντων
διαχρονικά και σύμφωνα με τις ευρωενωσιακές επιταγές,
να καθορίζεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών
όχι με βάση τις υφιστάμενες ανθρώπινες ανάγκες αλλά με
βάση τις επιλογές και τους περιορισμούς που επιβάλει η
οικονομία της αγοράς. Με αποτέλεσμα, όπως μας επεσήμανε, και την μη ενίσχυση των
υπηρεσιών δημόσιας και δωρεάν Πρωτοβάθμιας Υγείας, ώστε
να επιβαρύνεται περαιτέρω το
νοσοκομείο.
Αναφορικά με την υποχρηματοδότηση, μας έδωσε τα
εξής στοιχεία: Το 2019 η κρατική χρηματοδότηση ανήλθε στα
13.900.000 ευρώ, ενώ το 2020
περιορίστηκε στο ποσό των
7.600.000 ευρώ και κατόπιν κινητοποιήσεων επιτεύχθηκε μια
αύξηση του ποσού κατά 500.000
ευρώ περίπου, με τα οποία γίνεται αντιληπτό ότι με δυσκολία
καλύπτονται οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του νοσοκομείου.
Αναφορικά με την Παθολογική
κλινική είπε χαρακτηρικτικά:
“χτυπάμε το καμπανάκι για τη
λειτουργία της κλινικής”.
Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος
των εργαζομένων τόνισε ιδιαίτερα τα προβλήματα από
την εξάπλωση των ελαστικών μορφών εργασίας στο νοσοκομείο και την ομηρία των συμβασιούχων εργαζομένων, όπως είναι οι καθαρίστριες, οι οποίες αν και δουλεύουν για χρόνια και διαθέτουν την εμπειρία και την γνώση
να αντεπεξέλθουν στις έκτακτες συνθήκες υγιεινής που
διαμορφώθηκαν μετά την εμφάνιση του κορονοϊού, κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς δουλειά.
Μέτα από μια ενδιαφέρουσα συζήτηση, συμπερασματικά από την εκδήλωση αναδείχτηκε η αναγκαιότητα ο
σύλλογος γυναικών Δράμας μαζί με μαζικούς φορείς και
εργατικά σωματεία να συντονίσουμε τη δράση μας για να
διεκδικήσουμε σύγχρονες δομές υγείας αποκλειστικά
δημόσιες και δωρεάν για τις ανάγκες του λαού μας, τόσο
σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας (Κέντρα Υγείας,
ΤΟΜΥ) όσο και δευτεροβάθμιας, δηλαδή νοσοκομεία
στελεχωμένα με επαρκές, μόνιμο και με αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας προσωπικό.

Σύλλογος Γυναικών Δράμας
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ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Κοντά στους πρόσφυγες της Άλλης Μεριάς

Τ

ην Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020, ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών
Ν. Μαγνησίας πραγματοποίησε δεύτερη επίσκεψη στους πρόσφυγες της
Άλλης Μεριάς, για να παραδώσει είδη
πρώτης ανάγκης που συγκέντρωσε
από τη συγκινητική ανταπόκριση του
κόσμου (πάνες, είδη καθαριότητας,
γραφική ύλη και τσάντες, παπούτσια,
καλάθια για μωρά, καροτσάκια , παρκοκρέββατο κ.ά.) Μπόρεσε έτσι να
δώσει μια μικρή βοήθεια στις μεγάλες
ανάγκες που υπάρχουν.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης,
μέλη του Δημοκρατικού Συλλόγου ξεναγήθηκαν στους χώρους διαβίωσης
των προσφύγων, συζήτησαν μαζί τους
και τους γνώρισαν καλύτερα, καλωσόρισαν τα μωρά που ήρθαν στη ζωή
τον τελευταίο καιρό, αποχαιρέτησαν
μια οικογένεια που θα φύγει σε λίγες
μέρες για την Πάτρα για μόνιμη διαμονή και άκουσαν τα ιδιαίτερα προβλήματα του καθενός. Εδώ θα πρέπει να
τονίσουμε –απ’ ό,τι μας ενημέρωσαν
οι υπεύθυνοι– πως οι περισσότεροι
θέλουν να πάνε στην Πάτρα – τυχαίο
άραγε!
Στη συνέχεια τα μέλη του συλλόγου
με τη βοήθεια διερμηνέα τους δήλωσαν την αμέριστη συμπαράστασή
τους, τους διαβεβαίωσαν ότι ο σύλλογος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό
τους, δεν θα πάψει ποτέ να διεκδικεί
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το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση και όλων σε ανθρώπινες
συνθήκες διαβίωσης, στο δικαίωμά
τους να ενταχθούν στην κοινωνία σε
όσους αποφασίσουν να μείνουν εδώ
και το δικαίωμα επίσης να μπορούν
να φύγουν σε όσους το επιθυμούν
χωρίς κανένα εμπόδιο.
Επίσης, τους δήλωσαν ότι καταλαβαίνουν απόλυτα τη θέση τους
και κατονόμασαν τους υπεύθυνους
που δημιουργούν την φτώχεια, τους
πολέμους, την προσφυγιά. Στην ίδια
θέση μ’ αυτούς θα μπορούσαμε να
βρεθούμε κι εμείς και δεν ξέρουμε
ποτέ τι μπορεί να μας επιφυλάσσει το

μέλλον.
Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας
στις γυναίκες και τις μητέρες, πρόσφυγες και μετανάστριες. Η αλληλεγγύη μας είναι και θα είναι αμέριστη,
έμπρακτη, σταθερή και διαρκής. Πέρα
από τα προσωρινά μέτρα ανακούφισης, το βλέμμα και οι αγώνες μας
στρέφονται σ’ ένα μέλλον χωρίς πολέμους, εκμετάλλευση και καταπίεση.
Ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών ευχαριστεί όλους τους συμπολίτες μας για τη βοήθειά τους.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

Απεγκλωβισμός τώρα!
Όχι άλλη Μόρια!
Στα αποκαϊδια της Μόρια και με την
πανδημία σε έξαρση, εκτυλίσσεται
μια νέα ανθρώπινη τραγωδία, με
ευθύνη της κυβέρνησης, της ΕΕ, αλλά
και όλων των άλλων κομμάτων που
στηρίζουν αυτή την πολιτική.
Οι γυναίκες της ΟΓΕ, όλο αυτό τον καιρό,
αλλά και τώρα τη στιγμή της τραγωδίας,
από την πρώτη στιγμή, με πρωτοβουλίες
αλληλεγγύης πρωτοστάτησαν για να
στραφεί η αγανάκτηση στους πραγματικούς
υπαίτιους και να μην επικρατήσει το
ξενοφοβικό και ρατσιστικό μίσος.
Είδη πρώτης ανάγκης, ως έμπρακτη
αλληλεγγύη, συγκεντρώνει ο Σύλλογος
Προοδευτικών Γυναικών Μυτιλήνης
και καλεί τον λαό της Λέσβου και τις
γυναίκες του νησιού να βοηθήσουν.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Γ

ια ακόμα μια φορά γινόμαστε μάρτυρες των
πιο απάνθρωπων εικόνων, με χιλιάδες ανθρώπους στοιβαγμένους και εγκαταλελειμμένους στο δρόμο.
Η κυβέρνηση αρνούμενη να αντιταχθεί στην αισχρή συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που θέλει τα νησιά
μας φυλακές εγκλωβισμένων, αντί να απεγκλωβίσει πρόσφυγες και μετανάστες, στέλνει ΜΑΤ και
αύρες.

Να σταματήσει το αίσχος τώρα.
Να σταματήσει η Λέσβος να είναι τόπος εγκλωβισμού και μαρτυρίου για πρόσφυγες και μετανάστες και οι κάτοικοι του να είμαστε αναγκασμένοι
να σηκώνουμε το βάρος της απάνθρωπης πολιτικής των κυβερνήσεων και της ΕΕ.
Να κλείσει οριστικά η Μόρια και να μην ανοίξει
κανένα νέο κέντρο.
Να ναυλωθούν πλοία και με τη λήψη όλων των
υγειονομικών μέτρων με βάση τα απαραίτητα
πρωτόκολλα να μεταφερθούν πρόσφυγες και μετανάστες προσωρινά στην ηπειρωτική χώρα και
από εκεί με γρήγορες διαδικασίες να οδηγηθούν
στις χώρες πραγματικού προορισμού τους.
Καλούμε τον πολύπαθο λαό της Λέσβου, τις
γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, να δυναμώσουν
την έμπρακτη αλληλεγγύη τους και να βοηθήσουν
από το υστέρημά τους στη συλλογή τροφίμων,
νερών και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης (σερβιέτες, μωρομάντηλα, μάσκες, αντισηπτικά κλπ).
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