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της Σύνταξης

Καλό καλοκαίρι, λοιπόν!
(Δεν χανόμαστε, όμως, γιατί δεν μας αφήνουν... οι ανάγκες μας)

Αγαπητή αναγνώστρια, 

Μέσα στις δυσκολίες της βαριάς καθημερινότητας, διανύοντας ήδη το δεύτερο χρόνο της πανδημίας του 
Covid19, δημιουργήσαμε αυτό το τεύχος με την ελπίδα να μπορέσει να σε συντροφέψει ωφέλιμα τους καλο-
καιρινούς μήνες, φωτίζοντας αλήθειες...

Όταν ακούς για το Μοντρέ, τα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, μη μείνεις στις μικρές κουκίδες του 
χάρτη, πρέπει να δεις τη «μεγάλη εικόνα», στην οποία αποκαλύπτονται η μάχη για την πρωτοκαθεδρία μεταξύ 
ΗΠΑ - Κίνας, οι οξυμένοι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ με το βλέμμα στραμμένο στη Ρωσία, 
καθώς και η αιτία που κάποιοι παίζουν με τις ζωές μας και πρέπει να το εμποδίσουμε...

Όταν η σημερινή κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, σου «χαϊδεύει τα αυτιά» με μέτρα που θα ισορροπή-
σουν δήθεν την επαγγελματική και οικογενειακή σου ζωή, όπως με το νομοσχέδιο-έκτρωμα για τα εργασιακά, 
που χτυπά κατακτήσεις χρόνων μετά από αιματηρούς εργατικούς αγώνες, τότε ξεσηκώσου!!! Σε λίγες σελίδες 
μαθαίνεις πολλά γι’ αυτό το μεγάλο θέμα, που βοηθάνε στη μαχητική αντεπίθεσή μας. Κι επειδή η ιστορία 
διδάσκει, «Η Πρωτομαγιά και άλλες εργατικές ιστορίες» θα σου δείξουν πού είναι η δύναμη, ποιοι και γιατί το 
κρύβουν...

Αγαπητή φίλη,

Επειδή ανησυχείς για το μέλλον και αναρωτιέσαι αν πρέπει να ελπίζεις στην «πράσινη» και «ψηφιακή μετά-
βαση», που προωθεί το λεγόμενο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», έχοντας αιχμές την «εξω-
στρέφεια», την «ισότητα των φύλων» και άλλα μεγαλόπνοα, μην «τσιμπήσεις»! Μελέτησε με προσοχή το διπλό 
μας αφιέρωμα και θα δεις ότι το μέλλον σου υποθηκεύεται με αυτή την πολιτική και άλλος είναι ο δρόμος... 

Κι όταν ακούς αναλύσεις επί αναλύσεων για τους εμβολιασμούς από δημοσιογραφικούς αναλυτές και «πα-
ράγοντες», για να κρατάς μια επαφή με την πραγματικότητα θα πηγαίνεις στις σελίδες που με αποκαλυπτικά 
στοιχεία για τα εμβόλια και την πανδημία, ρίχνουν φως στο πώς αξιοποιούνται τα επιτεύγματα της Επιστήμης 
σήμερα...

Αγαπητή αναγνώστρια,

Ακούς για μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο κι ανησυχείς, ιδιαίτερα αν βρίσκεσαι λίγο πριν ή λίγο μετά 
το διαζύγιο, και αγωνιάς για τα παιδιά σου, βιώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες, 
ακόμα περισσότερο οι μονογονεϊκές. 

Βλέπεις στα σχολεία και τα πανεπιστήμια να μπαίνουν Αμερικάνικη Πρεσβεία, εταιρείες, ΜΚΟ, ενώ δε «χωρά-
νε» οι εκπαιδευτικοί και ταυτόχρονα η ναρκωκουλτούρα απλώνει τα θανατηφόρα δίχτυα της... 

Νιώθεις την αγωνία της γυναίκας που ζει στο διπλανό σπίτι, είναι έγκυος, αλλά είναι ξεκρέμαστη, χωρίς γιατρό 
και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, γιατί αυτή και τα παιδιά της είναι ξεριζωμένοι πρόσφυγες. 

Για όλα αυτά σίγουρα θα βρεις κάτι ενδιαφέρον να διαβάσεις σ’ αυτό το τεύχος. 

Μια προσεκτική ματιά στις σελίδες μας στην αρχή κι ίσως μια δεύτερη αργότερα, σε βοηθήσει να γνωρίσεις 
καλύτερα το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα και να το συναντήσεις στις νέες αγωνιστικές πρωτοβουλίες του. 
Στο φωτογραφικό μας ρεπορτάζ μπορείς να δεις κάποιες από αυτές της προηγούμενης περιόδου. 

Κι επειδή έρχεται καλοκαιράκι, ο τουρισμός ανοίγει, αλλά πολλές από εμάς για μια ακόμη φορά θα σχεδιά-
ζουμε διακοπές στα όνειρά μας, είπαμε να κάνουμε μια βουτιά στο παρελθόν και με τα μάτια του Άντερσεν να 
δούμε τις ταξιδιωτικές του αναμνήσεις από την Ελλάδα του... 1841! Έχει πολύ ενδιαφέρον, αλήθεια!



Την ώρα που οι λαοί στενάζουν από τα μεγάλα προβλήματα 
και θρηνούν ακόμα τους νεκρούς τους από την πανδημία, 

τα επιτελεία των κυβερνήσεων και των ιμπεριαλιστικών ορ-
γανισμών ανασυντάσσονται, για να εξυπηρετήσουν πιο απο-
τελεσματικά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών. 

Η οικονομική κρίση επιδρά στην αλλαγή του συσχετισμού 
των δυνάμεων και αυξάνει τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς, οδηγώντας είτε σε πολέμους και επεμβάσεις είτε στην 
«ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο», σπέρνοντας τη φτώχεια 
και τη δυστυχία στους λαούς.

Η μάχη για την πρωτοκαθεδρία 
Η αντιμετώπιση της ραγδαίας ανόδου της Κίνας είναι για τις 
ΗΠΑ «η μεγαλύτερη γεωπολιτική δοκιμασία του 21ου αιώνα». 
Τα χαρακτηριστικά αυτά λόγια του Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ, 
Άντονυ Μπλίνκεν, στην παρουσίαση των προτεραιοτήτων της 
κυβέρνησης Μπάιντεν τον περασμένο Μάρτιο, φωτίζουν τη 
σημερινή μεγάλη εικόνα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. 
Η εντεινόμενη όξυνση στις σχέσεις τους επιβεβαιώνεται όλο 
και πιο συχνά από τις δηλώσεις εκπροσώπων των κυβερνή-
σεων ΗΠΑ και Κίνας. Τη σκυτάλη από το νέο διευθυντή της 
CIA Γουίλιαμ Μπερνς, που χαρακτήρισε την Κίνα «αυταρχική 
αντίπαλο», πήρε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, που υπο-
στήριξε ότι «η μεγαλύτερη πηγή χάους στην εποχή μας είναι οι 
ΗΠΑ» και ότι «οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή για την 
ανάπτυξη και την ασφάλεια της χώρας μας».

Η όξυνση της κόντρας συνδέεται βέβαια με ένα κρίσιμο γε-
γονός: τη δυνατότητα της Κίνας να απειλήσει την αμερικανική 
πρωτοκαθεδρία, καθώς διάφορα διεθνή κέντρα μελετών εκτι-
μούν ότι σε λιγότερο από δέκα χρόνια θα είναι πλέον η πρώτη 
οικονομία στον κόσμο1.

Στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης διαμορφώνονται άξονες 
και αντι-άξονες, συμμαχίες, πολύμορφες συνεργασίες ανά-
μεσα στα κράτη, που δεν είναι στατικές, αλλά εξελίσσονται 
και αναδιατάσσονται. Τέτοια έκφραση είναι για παράδειγμα η 
πρωτοβουλία και παρέμβαση των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική 
Ασία, με τη δημιουργία του σχήματος «Quad» από κοινού με 
την Ιαπωνία, την Ινδία και την Αυστραλία, με προφανή σκοπό 
να βάλουν εμπόδια στη δυναμική της ενίσχυσης της θέσης της 
Κίνας στην περιοχή, ενώ ο Μπάιντεν στην ομιλία του για τις 
100 μέρες διακυβέρνησης, τόνισε ότι «οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν 
ισχυρή στρατιωτική παρουσία στον Ινδο-Ειρηνικό, όπως κά-
νουν με το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη».

Από την άλλη, η Κίνα, με αιχμή του δόρατος την τεράστια 
οικονομική - πολιτική της πρωτοβουλία «Μια Ζώνη - Ένας 

1.  https://www.kathimerini.gr/economy/561209869/megalyteri-
oikonomia-ston-kosmo-i-kina-to-2028/

Δρόμος», προσπαθεί να διεισδύσει και οικονομικά και πολι-
τικά σε κράτη και περιοχές και να προσεταιριστεί ακόμα και 
παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ. Αποτελεί πολύ σημα-
ντικό γεγονός ότι η Κίνα έχει πλέον αναδειχθεί στο μεγαλύ-
τερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ, γεγονός που αποτυπώθηκε και 
στη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου ΕΕ - Κίνας το Γενάρη του 
2021, όπως και της Νότιας Κορέας, όπου εδρεύουν ισχυρές 
αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Μπροστά στην κινέζικη 
διείσδυση δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να 
αποκλείσουν τις κινεζικές εταιρείες από την εγκατάσταση των 
δικτύων 5G.

Τη διατήρηση της παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας των ΗΠΑ 
έχουν στόχο και τα περιβόητα μεγάλα πακέτα κρατικής χρη-
ματοδότησης που προωθεί η κυβέρνηση Μπάιντεν εντός των 
ΗΠΑ, με πιο χαρακτηριστικό το σχέδιο κρατικών επενδύσεων 
που αφορά τον εκσυγχρονισμό των υποδομών (Μεταφορές, 
Ενέργεια, Υδρευση, Τηλεπικοινωνίες, Νέες Τεχνολογίες, Κα-
τασκευές κ.ά.), ύψους 2,3 τρισ. δολαρίων, με ορίζοντα 8ετίας. 
Παρά τα όσα ψευδεπίγραφα αναπαράγουν τα ΜΜΕ περί σχε-
δίου «στήριξης των πολιτών για θέσεις εργασίας», ο ίδιος ο 
Μπάιντεν το δήλωσε καθαρά: Στόχος του πακέτου είναι «να 
παραμείνει η Αμερική πρώτη δύναμη στον κόσμο», καθώς «το 
Πεκίνο δεν περιμένει για να επενδύσει στις ψηφιακές υποδο-
μές, στην έρευνα και ανάπτυξη».

Η Ρωσία σταθερά μέσα στο κάδρο
Από τη μεγάλη εικόνα δεν λείπει βέβαια η κλιμάκωση της 
αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με τη Ρωσία με τη συγκέντρωση 
μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων από ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην 
Ανατολική Ευρώπη και την αναζωπύρωση της σύγκρουσης 
στην Ουκρανία και την Κριμαία. Την τελευταία περίοδο μεγά-
λες ΝΑΤΟϊκές στρατιωτικές δυνάμεις και μέσα προωθούνται 
στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και της Βαλτικής, μέσω 
ασκήσεων που αποτελούν «πρόβες πολέμου» απέναντι στη 
Ρωσία. 

Η αιτία βρίσκεται στον προσπάθεια ελέγχου στρατηγικών 
θέσεων, όπως η Μαύρη Θάλασσα, η Κριμαία, η θάλασσα της 
Αζοφικής για την περικύκλωση της Ρωσίας. Η αιτία βρίσκε-
ται στις τεράστιες αντιθέσεις για τον έλεγχο των πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών, καθώς στην περιοχή αυτή εκτιμάται ότι 
υπάρχει ενεργειακός πλούτος δεκάδων δισεκατομμυρίων 
κυβικών μέτρων φυσικού αερίου. Οι αγωγοί φυσικού αε-
ρίου NordStream 2 και TurkStream, μέσω των οποίων θα 
διοχετεύονται οι ρωσικές ενεργειακές πηγές στις χώρες της 
ΕΕ, αποτελούν το αντίπαλο δέος στην επιδίωξη των ΗΠΑ για 
διοχέτευση στην Ευρώπη του ακριβότερου αμερικανικού φυ-
σικού αερίου (LNG). 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ
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Βαθιά μπλεγμένη η χώρα μας στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς για να κερδίζουν μια χούφτα παράσιτα
Στα επικίνδυνα ευρωατλαντικά σχέδια, που προβλέπουν πα-
ραπέρα επέκταση των επεμβάσεων σε όλη την υδρόγειο, 
λήψη πιο στοχευμένων μέτρων για την αναχαίτιση της διείσ-
δυσης της Κίνας, της Ρωσίας και της επίδρασης του Ιράν στην 
περιοχή του Περσικού Κόλπου, χρησιμοποίηση πιο σύγχρο-
νων οπλικών συστημάτων και πυρηνικών όπλων είναι βαθιά 
μπλεγμένη η χώρα μας, υπηρετώντας τα συμφέροντα των 
επιχειρηματικών κολοσσών, ενώ την ίδια στιγμή τσακίζει τις 
λαϊκές ανάγκες. 

Γι’ αυτό οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν με 
κάθε μέσο στις ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις - πρόβες πολέμου. Γι‘ 
αυτό υπηρετούν τα σχέδια της ΕΕ μέσω της συμμετοχής στην 
PESCO (τις στρατιωτικές μονάδες της ΕΕ). Γι‘ αυτό αεροσκάφη 
της πολεμικής αεροπορίας αναλαμβάνουν αποστολές επιτή-
ρησης στην Μαύρη Θάλασσα ως ομπρέλα προστασίας αμερι-
κάνικων βομβαρδιστικών, ενόψει της κόντρας ΝΑΤΟ-Ρωσί-
ας στην Ουκρανία. Γι‘ αυτό ελληνικά πλοία συμμετέχουν στις 
ΝΑΤΟϊκές αρμάδες. Γι‘ αυτό ελληνικές φρεγάτες περιπολούν 
στον Περσικό Κόλπο και στέλνονται Patriot και προσωπικό 
των ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, για να χρη-
σιμοποιηθούν στην αντιπαράθεση με το Ιράν. Γι‘ αυτό η Αλε-
ξανδρούπολη έχει μετατραπεί σε ορμητήριο των φονιάδων 
ιμπεριαλιστών και κόμβο για να προωθηθούν οι ΝΑΤΟϊκές 
δυνάμεις, εν όψει της μεγαλύτερης πολεμικής άσκησης των 

τελευταίων 30 χρόνων, της «Defender Europe 21» και την πε-
ρικύκλωση της Ρωσίας. Γι‘ αυτό προετοιμάζουν την επιστρο-
φή των πυρηνικών στην Ελλάδα. Γι‘ αυτό ετοιμάζουν την πα-
ράταση της συμφωνίας και έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε 
μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση. Όλα αυτά καθιστούν 
την Ελλάδα άμεσο στόχο των αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέ-
ντρων όπως κυνικά και αναλυτικά εξηγείται στην ελληνική 
έκδοση της επιθεώρησης «Foreign Affairs»2.

Γιατί χρυσοπληρώνουμε τη ΝΑΤΟϊκή ιμπεριαλιστική μηχανή
Την στιγμή που τα νοσοκομεία στη χώρα μας στενάζουν και 
η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι σχεδόν ανύπαρκτη, η 
κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει φέτος τις δαπάνες για την 
Υγεία και να συνεχίζει να χαρίζει, όπως οι προηγούμενες, δι-
σεκατομμύρια στους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης του ΝΑΤΟ για το 2020, 
που παρουσίασε ο Στόλτενμπεργκ το Μάρτιο, η Ελλάδα έδρε-
ψε για ακόμα μια φορά τις δάφνες του αιματοβαμμένου δολο-
φονικού μηχανισμού, καθώς κατέλαβε πάλι τη δεύτερη θέση 
ανάμεσα στις 30 ΝΑΤΟϊκές χώρες στην κούρσα των στρατι-
ωτικών δαπανών, πίσω μόνο από τις ΗΠΑ. Ο ελληνικός λαός 
ξεζουμίστηκε, διαθέτοντας 4.398 δισ., που αντιστοιχούν στο 
2,68% του ΑΕΠ. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι από το 2013 

2.  Foreign Affairs The Hellenic Edition τεύχος 67, Δεκεμβρίου 2020 
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το ποσό αυτό αυξάνεται συνεχώς από όλες τις κυβερνήσεις, 
ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ. Φέτος μπήκαν στην κούρσα των εξοπλισμών 
τα γαλλικά Rafale μετά την αναβάθμιση των F-16 τον προη-
γούμενο χρόνο. Γι’ αυτά θα πληρώσει ο λαός μας 2,3 δις ευρώ. 

Οι εξοπλισμοί αυτοί δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες του ελλη-
νικού λαού, των εργαζομένων, της νεολαίας, των γυναικών. 
Δεν αγοράζονται για την υπεράσπιση των συνόρων και των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. 

Εξυπηρετούν πρώτα και κύρια τις ανάγκες του ΝΑΤΟϊκού 
σχεδιασμού που τον ενδιαφέρει να εξοπλίσει την νοτιοανατο-
λική του πτέρυγα δηλαδή και την Ελλάδα ως χώρα – μέλος, 
έχοντας στραμμένο το βλέμμα του στους ανταγωνιστές του, τη 
Ρωσία και την Κίνα και με κριτήριο τα συμφέροντα των επιχει-
ρηματικών ομίλων του ευρωατλαντικού άξονα. 

Εξυπηρετούν και τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων 
της Ελλάδας, που έχουν στον ορίζοντα τα δικά τους συμφέ-
ροντά μέσω της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της Ελλάδας 
στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου. 

Γεωστρατηγική αναβάθμιση για τους 
επιχειρηματικούς ομίλους σημαίνει: 
  Να αποτελέσει η Αλεξανδρούπολη κόμβο μεταφοράς του 

αμερικάνικου υγροποιημένου αερίου (LNG), καθώς θα 
εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των Ελλήνων εφοπλιστών, 
που διαθέτουν το μεγαλύτερο στόλο τέτοιων πλοίων στον 
κόσμο (15%).

  Να αποτελέσουν τα Ναυπηγεία Σύρου και Ελευσίνας υπο-
στηρικτικές υποδομές του 6ου στόλου των ΗΠΑ που δρα-
στηριοποιείται στην περιοχή, ενώ οι εργαζόμενοι σ’ αυτά 
δουλεύουν μέσω εργολαβιών, χωρίς δικαιώματα και στα-
θερή εργασία.

  Να παίρνουν κομμάτι από την πίτα ελληνικές κατασκευα-
στικές εταιρείες (όπως τα έργα για τον αγωγό ΤΑP) και να 
εργάζονται με μισθούς πείνας οι εργαζόμενοι. 

Βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Δίνουμε μαχητική απάντηση.
Μπροστά στην όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών 
και του κινδύνου για ένα γενικευμένο πόλεμο, το ριζοσπαστι-
κό γυναικείο κίνημα εντείνει την πάλη του για την απεμπλοκή 
της χώρας μας από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις και τους ιμπε-
ριαλιστικούς σχεδιασμούς. Ο αγώνας μας έχει σημασία για τη 
ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας. Οχι μόνο δεν είναι 
μάταιος, αλλά αποτελεί και μονόδρομο για να ζήσουμε μια 
ζωή με δικαιώματα, χωρίς ανισοτιμία, χωρίς εκμετάλλευση 
και καταπίεση. 

Δεν ανεχόμαστε τους ΝΑΤΟϊκούς φονιάδες, που έχουν 
σπείρει τον όλεθρο στους λαούς όλου του κόσμου. Δεν δεχό-
μαστε τα στρατευμένα παιδιά μας να συμμετέχουν με ευθύνη 
των κυβερνήσεων σ’ αυτά τα σχέδια. Δεν δεχόμαστε να υπη-
ρετήσουμε τα σχέδια αυτών που αιματοκυλούν τους λαούς, 
που δημιουργούν τα κύματα των κατατρεγμένων προσφύγων.

Βρισκόμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού μέχρι ν’ 
αποκτήσει τη δική του πατρίδα, με πρωτεύουσα την Ανατολική 
Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 1967 με το λαό κυρίαρχο. Απαι-
τούμε να σταματήσει η σφαγή του από το Ισραηλινό κράτος 
– δολοφόνο και να τερματιστεί η κατοχή.»

Αποκαλύπτουμε το ρόλο του ΝΑΤΟ στις γυναίκες. Προ-
βάλλουμε την αναγκαιότητα της πάλης ενάντια σ΄αυτούς που 
σπέρνουν τον πόλεμο μέσα από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις 
και τους σχεδιασμούς τους, γιατί αυτό αποτελεί μονόδρομο για 
την υπόθεση της γυναικείας ισοτιμίας. Οι εργαζόμενες γυναί-
κες δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από τις επενδύσεις και 
τα μερίδια των ομίλων που σουλατσάρουν στη Μεσόγειο ή στη 
Μαύρη Θάλασσα. 

Έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι η εμπλοκή στους σχεδια-
σμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ δεν μπορεί να ανακόψει την επι-
θετικότητα της τουρκικής κυβέρνησης, που εκπροσωπεί τα 
συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών της Τουρκίας. 
Η έναρξη των διερευνητικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ελλά-
δα και Τουρκία σημαδεύεται από αμφισβήτηση κυριαρχικών 
δικαιωμάτων, κάθε είδους διεκδικήσεις και όλα τα παζάρια 
γίνονται με τις πλάτες των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ. Είναι φανεροί οι 
σχεδιασμοί τους για συνεκμετάλλευση του φυσικού πλούτου 
στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, προς όφελος των επι-
χειρηματικών ομίλων. Το δίλημμα που θέτουν για «συμβιβα-
σμό ή πόλεμο» είναι κάλπικο. Κάθε συμβιβασμός στρώνει το 
έδαφος για νέες αμφισβητήσεις και επικίνδυνες εξελίξεις για 
τους λαούς. Το επιβεβαιώνει η πορεία των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων και της Κύπρου που οδεύει σε διχοτόμηση με ευρω-
ατλαντική σφραγίδα.

Δεν αποτελεί μικρότερο κακό για το λαό η φυλακή του 
ΝΑΤΟ, της ΕΕ, της εμπλοκής της χώρας μας στους ιμπερια-
λιστικούς ανταγωνισμούς. Ούτε αποτελεί διέξοδο η υποταγή 
στον αρνητικό συσχετισμό, καθώς η μοιρολατρία απέναντι στις 
εξελίξεις είναι ο μόνος σίγουρος δρόμος για να διαιωνίζεται 
αυτή η κατάσταση. 

Η ανυποχώρητη στάση μας έχει σημασία, γιατί αυτό που φο-
βούνται επιχειρηματικοί όμιλοι, κυβερνήσεις και οι ενώσεις 
που τους υπηρετούν είναι η λαϊκή αμφισβήτηση. Γι‘ αυτό από 
τη μία υλοποιούν προγράμματα ενσωμάτωσης με ιδιαίτερη 
στόχευση στις νέες γυναίκες και από την άλλη εντείνουν την 
καταστολή και την «πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης». Αντι-
λαμβάνονται τη σημασία της λαϊκής δύναμης και κάνουν ό,τι 
περνάει από το χέρι τους για να σπείρουν την ηττοπάθεια και 
τη μοιρολατρία.

Η καλύτερη απάντηση στα βρώμικα σχέδιά τους είναι η κλι-
μάκωση του αγώνα μας ενάντια στην επέκταση της συμφωνί-
ας για τις βάσεις που ετοιμάζουν τα ΝΑΤΟϊκά γεράκια, ενάντια 
στην αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα καθορίζουν, 
για απεμπλοκή από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και 
επιστροφή των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρί-
σκονται εκτός συνόρων, για αποδέσμευση από τα συνδικάτα 
του πολέμου, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.

Χριστίνα Σκαλούμπακα
Πρόεδρος της ΟΓΕ
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Το Μοντρέ είναι μια όμορφη Ελβετική πόλη , όπου υπογράφη-
κε η ομώνυμη Σύμβαση στις 20 Ιούλη 1936 και μεταξύ άλ-

λων ρυθμίζει τους όρους διέλευσης των πλοίων από τα Τουρ-
κικά Στενά που συνδέουν τη Μαύρη Θάλασσα με το Αιγαίο και 
τη Μεσόγειο, ενώ περιλαμβάνει μια σειρά από ρήτρες και πε-
ριορισμούς σχετικά με το είδος και τον αριθμό των πολεμικών 
πλοίων που μπορούν να περνούν προς τη Μαύρη Θάλασσα.

Η σύμβαση του Μοντρέ ήρθε στην επικαιρότητα με αφορμή 
τη συζήτηση για το καθεστώς που διέπει τα Στενά του Βοσπό-
ρου και των Δαρδανελίων, καθώς αναθερμαίνονται οι αντα-
γωνισμοί στην περιοχή.

Οι περιορισμοί της Σύμβασης θέτουν εμπόδια στις επιχει-
ρήσεις και στα σχέδια του ΝΑΤΟ. Για παράδειγμα, προβλέπει 
ότι τα πολεμικά πλοία μη παρευξείνιων κρατών που διέρχο-
νται από τα Στενά πρέπει να έχουν εκτόπισμα μικρότερο από 
15.000 τόνους. Δεν επιτρέπεται να περάσουν περισσότερα 
από 9 πολεμικά πλοία μη παρευξείνιων κρατών τη φορά και 
επιτρέπεται να παραμείνουν στη Μαύρη Θάλασσα για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των 21 ημερών.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια μετά την ιμπεριαλιστική επέμ-
βαση στην Ουκρανία, η προσπάθεια «αναθεώρησης» ή «πα-
ράκαμψης» της Σύμβασης με διαφόρους τρόπους αποτελεί 
πάγιο ΝΑΤΟϊκό στόχο, ώστε χωρίς δεσμεύσεις αριθμού ή 
μεγέθους να περνάνε από τα Στενά τα πολεμικά του πλοία και 
να κατευθύνονται στη Μαύρη Θάλασσα, προκειμένου να προ-
ωθηθούν τα σχέδια περικύκλωσης της Ρωσίας, πράγμα που, 
όπως είναι αναμενόμενο, προκαλεί την αντίδρασή της. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η γνωστή αμερικάνικη Δεξαμενή Σκέ-
ψης «HeritageFoundation» υποστηρίζει ότι «μετά την παρά-
νομη προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία το 2014, η Μαύρη 
Θάλασσα έχει καταστεί Ρωσική λίμνη και αυτό αποτελεί άμεση 
απειλή για τα συμφέροντα ΗΠΑ και ΝΑΤΟ».

Ας θυμηθούμε ότι το 2016, δηλαδή δύο χρόνια μετά τα γεγο-
νότα στην Ουκρανία, η τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έδωσε 
το πράσινο φως για παρουσία μόνιμης ΝΑΤΟϊκής ναυτικής 
δύναμης στο Αιγαίο, με πρόσχημα το προσφυγικό και ακρι-
βώς πάνω στον «διάπλου» των ρωσικών πλοίων από τον 
Εύξεινο Πόντο προς τη Μεσόγειο. Διευκόλυνε σημαντικά τις 
ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις να αναπτύσσονται τακτικότερα προς τη 
Μαύρη Θάλασσα.

Στη συνέχεια, το 2018 στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλες 
αποφασίστηκε ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση ναυτικών 
δυνάμεων στη Μαύρη Θάλασσα μέσα από τον δίαυλο του Αι-
γαίου. Στόχος η ανάπτυξη σε μόνιμη βάση Νατοϊκής αρμάδας 
στην περιοχή κόντρα στην εκεί ρωσική παρουσία.

Άλλωστε, παρουσιάζοντας τη μεγάλη σημασία της Μαύρης 
Θάλασσας επισήμαναν ότι «πολλοί σημαντικοί αγωγοί πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου διασχίζουν τη θάλασσα. Ο Εύξεινος 
Πόντος έχει ιστορικά αποδειχτεί γεωπολιτικά και οικονομικά 
σημαντικός. 

Τρείς από τις έξι χώρες της Μαύρης Θάλασσας (Τουρκία, 
Βουλγαρία, Ρουμανία) βρίσκονται στο ΝΑΤΟ. Άλλες δύο χώ-
ρες (Ουκρανία και Γεωργία) συμμετέχουν στο πρόγραμμα του 
ΝΑΤΟ «Σύμπραξη για την Ειρήνη».

Η ΝΑΤΟϊκή Σύνοδος του 2018 διαπίστωσε τα εμπόδια που 
συναντά το ΝΑΤΟ στην πρόσβαση, την παρουσία και τη δράση 
στην περιοχή, λόγω της ισχύος της Σύμβασης του Μοντρέ του 
1936.

Σήμερα, σε συνθήκες μεγάλης όξυνσης της αντιπαράθεσης 
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ με τη Ρωσία γύρω από την Ουκρανία, η Άγκυρα 
αναζωπυρώνει τη συζήτηση για το ενδεχόμενο της «αναθεώ-
ρησης» της Σύμβασης του Μοντρέ.

Στα επικίνδυνα ΝΑΤΟϊκά σχέδια η χώρα μας είναι βαθιά 
μπλεγμένη με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Ελληνικές 
ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν με πλοία στις Νατοϊκές αρμά-
δες ή μεμονωμένα ελληνικά πλοία παίρνουν μέρος στις Νατο-
ϊκές ασκήσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

Την ίδια στιγμή η Πολεμική Αεροπορία έχει αναλάβει, στο 
πλαίσιο του ΝΑΤΟ, να φυλάει τον εναέριο χώρο και της Βουλ-
γαρίας που απλώνεται στη Μαύρη Θάλασσα, να βρίσκεται δη-
λαδή στην πρώτη γραμμή μιας πιθανής ιμπεριαλιστικής αντι-
παράθεσης.

Το σχέδιο για στρατιωτική χρήση της Αλεξανδρούπολης από 
τους Αμερικανούς έχει και την πτυχή τού ελέγχου των Δαρ-
δανελίων σαν σημείο εισόδου - εξόδου του ρώσικου στόλου. 

Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις, που μυρίζουν μπαρούτι για το 
λαό μας και τους γειτονικούς λαούς, ανυποχώρητα απαιτούμε 
την επιστροφή όλων των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων 
από τις Νατοϊκές αποστολές και την άμεση απομάκρυνση των 
Νατοϊκών βάσεων από τη χώρα μας. Την αποδέσμευση από 
τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Καλούμε τους γειτονικούς λαούς, τις γυναίκες των λαϊκών 
οικογενειών να συμπαραταχτούν σε αυτόν τον αντιιμπεριαλι-
στικό αγώνα, προκειμένου να ζήσουμε ειρηνικά, δημιουργικά 
και να αξιοποιήσουμε σε όφελος των λαών μας τις πλουτοπα-
ραγωγικές πηγές κάθε χώρας. 

Μαιρήνη Στεφανίδη 
Α΄ αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

ΝΑΤΟ, Μαύρη Θάλασσα και Σύμβαση του Μοντρέ
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Η «διευθέτηση» και το «περιτύλιγμά» της
Στην αιχμή του δόρατος των αντεργατικών ανατροπών βρί-
σκεται η επίθεση στον σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο. 
Η κυβέρνηση, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους νόμους των 
προκατόχων της και αναλαμβάνοντας με τη σειρά της να 
«τρέξει» τις κατευθύνσεις της ΕΕ, σχεδιάζει να επεκτείνει την 
εφαρμογή της ήδη γνωστής «διευθέτησης». Μέσα από αυτή, 
η εργοδοσία θα μπορεί να «τεντώνει» το ωράριο μέχρι τις 10 
ώρες, χωρίς να καταβάλλει στους εργαζόμενους υπερωριακή 
αμοιβή, μειώνοντας το ωράριο ή χορηγώντας κάποιες μέρες 
ανάπαυσης σε κάποιο άλλο χρονικό διάστημα.

Η διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου προβλέπεται ήδη από 
το νόμο 3986/2011 που ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και 
τον νόμο 4498/2017 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ για τους νοσοκο-
μειακούς γιατρούς. Σήμερα, η κυβέρνηση θέλει να κάνει ένα 
ακόμα βήμα στην εφαρμογή της, βγάζοντας από τη μέση την 
προϋπόθεση της συλλογικής συμφωνίας ανάμεσα στην επι-
χείρηση και τους εργαζόμενους και αφήνοντας το ζήτημα στην 
...ατομική διαπραγμάτευση και συμφωνία ανάμεσα στον 
εργαζόμενο και τον εργοδότη. Δηλαδή, στο διευθυντικό δι-
καίωμα, την απειλή της απόλυσης ή της «μη ανανέωσης της 
σύμβασης», που εξασφαλίζουν την απαραίτητη «συμφωνία» 
του εργαζόμενου.

Το τοπίο συμπληρώνεται από την αύξηση που έχει εξαγ-
γείλει η κυβέρνηση στο μέγιστο αριθμό των υπερωριών, που 
πρόκειται να ανέλθει σε 150 ώρες το χρόνο (από 96 ώρες που 
είναι το σημερινό όριο στη βιομηχανία και 120 ώρες που ισχύ-
ουν για τους υπόλοιπους κλάδους).

Τις παραπάνω ρυθμίσεις, που αποτελούν πάγιες αξιώσεις 
των εργοδοτικών φορέων, το υπουργείο Εργασίας προσπαθεί 
να τις παρουσιάσει ως θεσμοθέτηση της «τετραήμερης εργα-
σίας», ως «διευκόλυνση» για τους εργαζόμενους που θέλουν 
να κάνουν διακοπές και βοήθεια για όσους θέλουν να λείψουν 
από τη δουλειά για να ...μαζέψουν ελιές. Ωστόσο, στα σενάρια 
επιστημονικής φαντασίας που σκαρφίζεται ο υπουργός απα-
ντά η ίδια η πραγματικότητα και η πείρα χιλιάδων εργαζομέ-
νων: Το «τέντωμα» του καθημερινού ωραρίου ανάλογα με τις 
ανάγκες της εργοδοσίας, οι ατομικές συμβάσεις που προβλέ-
πουν δουλειά όποτε και όσο θέλει η επιχείρηση, είναι εργασι-
ακό τοπίο που υπάρχει ήδη, ειδικά σε κλάδους στους οποίους 
εργάζεται μεγάλος αριθμός γυναικών (Εμπόριο, Επισιτισμός 
- Τουρισμός, Τηλεπικοινωνίες - Πληροφορική κ.α.). Το απο-
τέλεσμα είναι οι εργαζόμενες, όχι απλά να μην μπορούν να 
επιλέξουν, να ρυθμίσουν ή να προσαρμόσουν το ωράριό τους, 
αλλά να αδυνατούν ακόμα και να ...πληροφορηθούν έγκαιρα 
πότε και πόσες ώρες δουλεύουν, να πάρουν το ρεπό και την 
άδεια που δικαιούνται, να περάσουν τις Κυριακές και τις αργί-
ες με τις οικογένειές τους, να τα φέρουν βόλτα με τις καθημε-
ρινές βασικές υποχρεώσεις τους.

Μικρότερης διάρκειας και κατά το ήμισυ 
απλήρωτη η γονική άδεια
Παρά την αποδιοργάνωση που αποδεδειγμένα φέρνει η «ευ-
ελιξία» στη ζωή των εργαζόμενων και ιδιαίτερα των μητέρων, 
η κυβέρνηση επιμένει να ισχυρίζεται πως το νομοσχέδιο 
«προστατεύει» τις εργαζόμενες γυναίκες και «ενισχύει» τη 
θέση τους. Με το στόχο αυτό διαφημίζει την ενσωμάτωση της 
ευρωπαϊκής Oδηγίας 2019/1158 «σχετικά με την ισορροπία 
μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς 
και τους φροντιστές» ως μέρος του αναμενόμενου νομοσχε-
δίου. Ωστόσο, παρά την προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι 

«Δούλοι του 21ου αιώνα δεν θα γίνουμε!»
Το μήνυμα αυτό έστειλαν σε 
κυβέρνηση και εργοδοσία η 
απεργία και οι συγκεντρώσεις 
για την Εργατική Πρωτομαγιά, 
που οργανώθηκαν από σωματεία 
και φορείς την Πέμπτη 6 Μάη σε 
δεκάδες πόλεις όλης της χώρας, 
το μήνυμα αυτό συνεχίζουν 
να στέλνουν οι κινητοποιήσεις 
ενάντια στο αντεργατικό 
νομοσχέδιο. Οι εργαζόμενες που 
κινητοποιούνται, οι γυναίκες 
που διαδηλώνουν πίσω από 
τα πανό των σωματείων αλλά 
και των Συλλόγων και των 
Ομάδων Γυναικών δίνουν ηχηρή 
απάντηση στην κυβέρνηση: Δε 
χαρίζουν το 8ωρο στην εργοδοσία. 
Οργανώνονται και παλεύουν 
ενάντια τους νόμους και τις 
ρυθμίσεις που μετατρέπουν το 
ωράριο και τη ζωή τους σε λάστιχο. 
Απαντούν δυναμώνοντας τον 
αγώνα στην τερατώδη προσπάθεια 
της κυβέρνησης να παρουσιάσει 
τις ανατροπές ως μέτρα 
«εκσυγχρονισμού» της εργασίας 
και προώθησης της «ισότητας» των 
εργαζόμενων γυναικών.
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σχετικές ρυθμίσεις σαν «τυράκι στη φάκα», η λεγόμενη «ισορ-
ροπία» προσωπικής και οικογενειακής ζωής ισοδυναμεί με 
λιγοστές άδειες, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν εξασφα-
λίζεται το εισόδημα των εργαζομένων, και πολλές ρυθμί-
σεις «ευελιξίας».

Συγκεκριμένα, οι εξαγγελίες της κυβέρνησης προβλέπουν 
14 μέρες άδειας για τον εργαζόμενο που γίνεται πατέρας και 
γονική άδεια διάρκειας τεσσάρων μηνών για κάθε έναν από 
τους δύο γονείς. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι κατά τη 
διάρκεια της γονικής άδειας οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν 
αποζημίωση μόνο για τους 2 πρώτους μήνες, στο ύψος του 
κατώτερου μισθού, ενώ τους υπόλοιπους θα πρέπει να τη 
βγάλουν χωρίς εισόδημα και μάλιστα σε μια περίοδο που η 
προσθήκη ενός νέους μέλους στην οικογένειά τους έχει αυ-
ξήσει τα έξοδα και τις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, πρέπει να 
βάλουν το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αναγνωρίσουν το 
μη επιδοτούμενο διάστημα ως χρόνο ασφάλισης. Στα παρα-
πάνω πρέπει να προστεθούν και τα ψιλά γράμματα, με βάση 
τα οποία ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα να μην χορηγήσει 
την άδεια στον χρόνο που ζητά ο εργαζόμενος «αν αυτό θα δι-
ατάρασσε σοβαρά την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης».

Εξάλλου, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπίσει 
το «αντικίνητρο» που δημιουργούν για τις επιχειρήσεις οι 
άδειες και τα δικαιώματα που σχετίζονται με τη μητρότητα. 
Κι ενώ η άδεια «ψαλιδίζεται», οι «ευέλικτες ρυθμίσεις εργα-
σίας» επεκτείνονται: Κυβέρνηση και υπουργείο Εργασίας 
«υπόσχονται» τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο εργασίας και 
μερική απασχόληση στους εργαζόμενους γονείς παιδιών 
έως 12 ετών, προκειμένου να «συμφιλιώσουν» δουλειά και 
οικογένεια, λες και ένας χρόνος δουλειάς από το σπίτι και 
εφαρμογής του μειωμένου ωραρίου, μέσα από το πρόγραμμα 
«Συν-Εργασία», δεν τους έχει ήδη οδηγήσει στα πρόθυρα της 
κατάρρευσης.

Δείχνουν τα δόντια τους στα συνδικαλιστικά δικαιώματα, 
αλλά κόπτονται για την «παρενόχληση»
Το κερασάκι στην τούρτα του εμπαιγμού και της κοροϊδίας 
αποτελεί η προσπάθεια να κρυφτούν τα μέτρα - κόλαφος για 
τη ζωή των εργαζομένων πίσω από την κύρωση της Σύμβαση 
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) για την εξάλειψη της 
βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Οι εξαγγελίες για τη 
θεσμοθέτηση σχετικών μέτρων, την πρόβλεψη «αυστηρών 
ποινών» για τους παραβάτες, τη δημιουργία «κουλτούρας μη-
δενικής ανοχής» στο φαινόμενο, έχουν γίνει μόνιμη επωδός 
στις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών.

Πίσω όμως από τις δημόσιες δηλώσεις για τη βία, την πα-
ρενόχληση και το mobbing, οι διατάξεις του νομοσχεδίου δεί-
χνουν με τον πιο άγριο τρόπο τα δόντια τους στα σωματεία, 
τη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση, τη συλλογική πάλη. 
Μια σειρά μέτρα και ρυθμίσεις βάλουν ευθέως ενάντια στη 
μόνη ασπίδα προστασίας που έχουν οι εργαζόμενες να αντι-
τάξουν στην πολύμορφη βία που υφίστανται, στο μόνο όπλο 
που έχουν για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Για παρά-
δειγμα, προστίθενται νέοι περιορισμοί στο απεργιακό δικαίω-
μα, προβλέπονται ποινές στα σωματεία και αποζημίωση στην 
εργοδοσία για «παράνομες» και «καταχρηστικές» απεργίες, 
υπονομεύεται η συλλογική λειτουργία και συζήτηση με τις 
υποχρεώσεις για ηλεκτρονική ψηφοφορία, θεσμοθετείται το 
ηλεκτρονικό «φακέλωμα» των συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων από το κράτος. Αποτυπώνεται, τελικά, η «μηδενική ανοχή» 
που έχουν κυβέρνηση και εργοδοσία όχι απέναντι στα φαινό-
μενα βίας και παρενόχλησης, αλλά όσον αφορά τα εργασιακά 
και συνδικαλιστικά δικαιώματα, την οργάνωση, τη συλλογική 
δράση και τη διεκδίκηση των εργαζομένων.

Ευτυχία Χαϊντούτη 
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Η Πρωτομαγιά...
... και άλλες εργατικές ιστορίες...

Η Πρωτομαγιά...

135 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη Πρωτομαγιά 
του Σικάγο και 101 χρόνια μετά την καθιέρωση 

με νόμο του 8ωρου στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, 
πιστή στις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ και σύμφωνα 
με τις επιθυμίες των επιχειρηματικών ομίλων, θεσμοθετεί 
τη 10ωρη δουλειά, τις απλήρωτες υπερωρίες, τις ατομι-
κές συμβάσεις εργασίας, τις «ευέλικτες» μορφές εργασίας 

όπως η τηλεργασία, την επέκταση της κατάργησης της κυ-
ριακάτικης αργίας και σε άλλους κλάδους εκτός του εμπο-
ρίου. Γίνεται και τυπικά νόμος το ξεχείλωμα της εργάσιμης 
ημέρας, το «λάστιχο-ωράριο», που καταργεί κάθε έννοια 
ελεύθερου χρόνου, ξαναγυρίζοντάς μας σε συνθήκες ερ-
γασίας και ζωής που για την αλλαγή τους χύθηκαν ποτάμια 
αίματος.

Σκοπεύουμε ν’ αλλάξουμε τα πράγματα...

Tο 1886, οι Αμερικανοί εργάτες στο 
Σικάγο, που ήσαν το μεγαλύτε-

ρο τότε βιομηχανικό κέντρο των ΗΠΑ, 
κατέβηκαν σε απεργία, διεκδικώντας 
8ωρη δουλειά, ενώ μέχρι τότε η ερ-
γάσιμη μέρα διαρκούσε 10, 11 ή και 
14 ώρες! Οι απάνθρωπες συνθήκες 
εκμετάλλευσης, κυρίως στα εργοστά-
σια εκείνης της εποχής, οδήγησαν το 
εργατικό κίνημα να τοποθετήσει στο 
επίκεντρο των διεκδικήσεών του το αί-
τημα της μείωσης του εργάσιμου χρό-

νου, ουσιαστικά δηλαδή τη διεκδίκηση 
του δικαιώματος στον ελεύθερο χρόνο. 
Σύνθημά τους ήταν το ρεφρέν ενός 

τραγουδιού για το 8ωρο, που βρέθηκε 
στα χείλη εκατοντάδων χιλιάδων απερ-
γών σε όλες τις πρωτομαγιάτικες δια-
δηλώσεις των αμερικανικών πόλεων.

«Σκοπεύουμε ν’ αλλάξουμε τα πράγ-
ματα./ Όχι πια να μοχθούμε απ’ τα χαρά-
ματα,/ ίσα ίσα μόνο για να ζούμε,/ να μην 
έχουμε ποτέ μια ώρα για να σκεφτούμε./
Θέλουμε να νιώσουμε τον ήλιο,/ θέλου-
με να μυρίσουμε τ’ άνθη./ Οκτώ ώρες 
για εργασία, οκτώ ώρες για ανάπαυση/
κι οκτώ ώρες για ό, τι θέλουμε.»

Στην άλλη μεριά του Ατλαντικού...

Έ ντεκα χρόνια πριν από τα γεγονότα στο Σικάγο, μια 
άλλη σελίδα του εργατικού κινήματος, πολύ λιγότερο 

γνωστή, όχι όμως μικρότερης σημασίας, γραφόταν –όπως 
κάθε τέτοια σελίδα– με απέραντο μόχθο.

Στις 13 Φεβρουαρίου του 1875, 9000 απεργοί υφαντουρ-
γοί, άντρες και γυναίκες, συγκεντρώθηκαν σ’ ένα χωράφι 
κοντά στα Υφαντουργεία Σπίνκγουελ, στο Ντιούσμπερι (Δυ-
τικό Γιορκσάιρ, Αγγλία). Είχαν έρθει από διαφορετικά μέρη, 

για να παρακολουθήσουν μια ομιλία συνδικαλιστικού πε-
ριεχομένου που αφορούσε στη μείωση των μισθών τους 
κατά 10%. Αυτή η απεργία, ωστόσο, είχε κάτι διαφορετικό: 
την κύρια ομιλία είχε αναλάβει μια γυναίκα, η Αν Έλις. Επι-
πλέον, η απόφαση να της ανατεθεί η συνδικαλιστική ευθύ-
νη της απεργίας, που διήρκεσε από το Φεβρουάριο έως το 
Μάρτιο του 1875, είχε παρθεί τόσο από γυναίκες όσο και 
από άντρες. 

Οι γυναίκες στην εμπροσθοφυλακή του εργατικού κινήματος

T ην 1η Φεβρουαρίου του 1875, οι 
εργάτες έμαθαν πως τ’ αφεντι-

κά τους σκόπευαν να τους επιβάλουν 
μείωση μισθού, επικαλούμενοι ύφεση 
εμπορίου. Εργάτες κι εργάτριες των 
εργοστασίων Στάμπλι και Τέιλορ στο 
Μπάτλι κατέβηκαν σε απεργία. Στις 
5 Φεβρουαρίου, τριακόσιοι εργάτες, 
άντρες και γυναίκες, από το εργοστά-
σιο του Ολντρόιντ, στο γειτονικό Ντιού-
σμπερι, έκαναν το ίδιο. Στη σύσκεψη 

που ακολούθησε αποφασίστηκε ότι, για 
να οργανωθεί καλύτερα και να φέρει 
αποτελέσματα η απεργία, η απεργιακή 
επιτροπή θα έπρεπε να αποτελείται εξ 
ολοκλήρου από γυναίκες! Εργάτριες κι 
εργάτες ψήφισαν μια αποκλειστικά γυ-
ναικεία επιτροπή για να τους εκπροσω-
πήσει στη συνάντηση με το καρτέλ των 
εργοδοτών που είχε επιβάλει την πε-
ρικοπή σε 50 εργοστάσια, με δυναμικό 
25.000 εργατών. 

Ήταν μια χωρίς προηγούμενο από-
φαση. Την επιτροπή των υφαντουργών 
του Ντιούσμπερι και του Μπάτλι αποτε-
λούσαν 13 γυναίκες και κανείς άντρας. 
Εκείνοι οι εργάτες του 19ου αιώνα εμπι-
στεύτηκαν τις γυναίκες συναδέλφους 
τους, πιστεύοντας πως μπορούσαν να 
τους εκπροσωπήσουν στη συνάντηση 
με τ’ αφεντικά και να προβάλουν τις 
διεκδικήσεις του συνόλου των εργαζό-
μενων. Το γεγονός ότι οι άντρες εργάτες 
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του 1875 ενθάρρυναν τη συνδικαλιστική 
δράση των γυναικών και μάλιστα τις 
στήριξαν στην ανάληψη της ηγεσίας του 
απεργιακού αγώνα κάνει αυτή την απερ-
γία μοναδική στα χρονικά του πρώιμου 
εργατικού κινήματος. Οι υφαντουργίνες 
του Ντιούσμπερι «βγαίνουν μπροστά 
και πιάνουν δουλειά, κάτι που σε κανένα 
άλλο μέρος της Αγγλίας δεν έχει ξαναγί-
νει», όπως δήλωσε κι ένας εργάτης για 
το γεγονός αυτό (Huddersfield Examiner, 
16 Φεβρουαρίου 1875).

Η Αν Έλις δεν είχε ξανανεβεί σε εξέ-
δρα να μιλήσει. Αν και λίγο νευρική στην 
αρχή, δε φαινόταν διατεθειμένη να υπο-
χωρήσει μπροστά στους εργοδότες. Αν 
υποχωρούσαν τώρα, είπε, οι επόμενες 
γενιές θα υπέφεραν. Έπρεπε να πετύχει 
η απεργία, κι αφού οι γυναίκες μπήκαν 
στη μάχη θα πήγαιναν έως το τέλος. Η 
αυτοπεποίθησή της άρχιζε να ανεβαίνει 
και οι δηλώσεις της έγιναν πιο ριζοσπα-
στικές και αποφασιστικές. «Δεν γίνεται 
να συμβιβαστούμε με αυτή τη μείωση. 
Το να πληρώσει κάποιος το νοίκι του ή 
να προμηθευτεί κάρβουνα και αλεύρι 
είναι δαπάνες ανελαστικές – όσοι έχουν 
την ευθύνη της συντήρησης ενός σπιτιού 
το ξέρουν πολύ καλά. Τ’ αφεντικά ζουν 
και με λιγότερα κέρδη, οι εργάτες όμως 
δεν ζουν, αν δεν έχουν να μασήσουν μια 
μπουκιά φαΐ».

Οι άντρες εργάτες ήξεραν ότι η μάχη 
θα ήταν δύσκολη. Η Ένωση των εργο-

δοτών θα πάλευε λυσσαλέα να διατη-
ρήσει τις περικοπές. Ένας υφαντουργός 
παρατήρησε ότι «οι γυναίκες θα χρει-
άζονταν πλάτες», όταν θα βρίσκονταν 
απέναντι στους εργοδότες και «οι άντρες 
θα τις στήριζαν με ειλικρίνεια και εμπιστο-
σύνη...». 

Υπήρχαν, βέβαια, και άλλοι που δεν 
συμμερίζονταν αυτόν τον ενθουσιασμό. 
Η Αν Έλις ήρθε αντιμέτωπη με την υπο-
ψία ότι «είχε μάλλον καλό μισθό, γι’ αυτό 
μπορούσε να εμφανίζεται παίρνοντας τέ-
τοιες θέσεις». Εκείνη απάντησε ότι σαν 
«παντρεμένη εργαζόμενη γυναίκα με 
δυο μικρά παιδιά» δεν της ήταν άγνωστη 
η φτώχεια. Ο άντρας της τα δύο τελευ-
ταία χρόνια κέρδιζε μόλις 12 σελίνια τη 
βδομάδα, τα Χριστούγεννα μάλιστα είχε 
χάσει ένα παιδί. Ωστόσο, οι περισσότεροι 

εργάτες του Ντιούσμπερι και του Μπάτλι 
έμειναν στο πλευρό των γυναικών συ-
ναδέλφων τους. Επιπλέον, οι μηχανικοί 
επισκευής των αργαλειών αποκάλυψαν 
(ως ένδειξη αλληλεγγύης στην επιτρο-
πή) ότι τ’ αφεντικά συχνά ξεγελούσαν 
τους εργάτες. Τους έδιναν στημόνια 
μακρύτερα από τα καταγεγραμμένα στις 
επίσημες καταστάσεις, πληρώνοντας 
έτσι λιγότερο. Οι εργοδότες πέρασαν 
στην αντεπίθεση, απειλώντας με απόλυ-
ση όσους άντρες απεργούς είχαν συγγέ-
νεια με τις γυναίκες της επιτροπής. 

Η εκτεταμένη αλληλεγγύη κατά τη 
διάρκεια της απεργίας επέτρεψε στην 
επιτροπή να απορρίψει τη βοήθεια των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων των 
γυναικών μεσαίας τάξης. Η Αν Έλις 
υποστήριξε ότι μπορούσαν να κερδί-
σουν την απεργία που είχαν αναλάβει 
να φέρουν σε πέρας χωρίς εκείνες. Οι 
άντρες εργάτες απέρριψαν επίσης αντί-
στοιχες προτάσεις. Ζήτησαν όμως την 
αλληλεγγύη των ανθρακωρύχων του 
Γουέικφιλντ και άλλων υφαντουργών, 
με αποτέλεσμα να αυξήσουν κατά πολύ 
τα έσοδα του απεργιακού τους ταμείου. 

Το χθες συναντά το σήμερα

H ενότητα της εργατικής τάξης απέδειξε ότι με όπλα την 
αμοιβαία υποστήριξη και τη συνεργασία ανάμεσα σε άν-

δρες και γυναίκες είναι δυνατό οι εργοδότες να οδηγηθούν 
σε συνθηκολόγηση. Τ’ αφεντικά, παρά τη γνωστή μέθοδο του 
«διαίρει και βασίλευε», δεν μπόρεσαν να διασπάσουν τους 
εργάτες, φέρνοντας σε αντιπαράθεση γυναίκες και άντρες. Η 
απεργία είχε κοστίσει σε κάθε βιομήχανο 31 στερλίνες τη μέρα 
χαμένα κέρδη, έτσι αναγκάστηκαν να επαναφέρουν τους μι-
σθούς σε όλα τα εργοστάσια, εκτός από δύο. 

Το ριζοσπαστικό παρελθόν των γυναικείων εργατικών αγώ-
νων αποτελεί παρακαταθήκη για τη δική μας δράση σήμερα. 
Η ενότητα και η αλληλεγγύη του εργατικού κινήματος, η ανυ-
ποχώρητη στάση των γυναικών του 19ου αιώνα αποδεικνύ-

ουν στις σύγχρονες εργαζόμενες τη σημασία της συλλογικότη-
τας, της επιμονής, της προσήλωσης στο στόχο. Το πείσμα και η 
αποφασιστικότητα εκείνων των γυναικών έγιναν τα καλύτερα 
όπλα τους και ο μεγαλύτερος τρόμος των εχθρών τους. Το 
1833, η εβδομαδιαία εφημερίδα Leeds Mercury χαρακτήριζε 
τις γυναίκες απεργούς «πιο απειλητικές για το κατεστημένο κι 
από τη μόρφωση των κατώτερων τάξεων». 

Ρίχνοντας τη ματιά μας στο χθες, παίρνουμε δύναμη για 
τους αγώνες του σήμερα και σχεδιάζουμε αποφασιστικά τις 
μάχες του αύριο...

Εύη Κοντόρα
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

Η απεργιακή επιτροπή υφαντουργών Ντιούσμπερι και Μπάτλι
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 Ποιος κερδίζει; Ποιος χάνει; 

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Τ ην «πράσινη» και «ψηφιακή μετάβαση» κλίνει σε όλες τις πτώσεις η κυβέρνηση 
της ΝΔ, που μέσα από το λεγόμενο «Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότη-

τας» («Ελλάδα 2.0») ευαγγελίζεται μια «νέα εποχή», θεμελιωμένη στους δύο παραπάνω 
πυλώνες. Από τα σχέδια για «ένα πιο εξωστρεφές, ανταγωνιστικό και πράσινο παρα-
γωγικό μοντέλο, με πιο αποτελεσματικό και ψηφιοποιημένο κράτος», δεν λείπουν οι 
στόχοι για την προώθηση της «ισότητας των φύλων» και τη συμμετοχή των γυναικών 
στην «αγορά εργασίας», με προτάσεις - τροχιοδεικτικές βολές για τα επόμενα βήματα 
της επίθεσης στα εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Οι ράγες πάνω στις οποίες κινείται το κυβερνητικό σχέδιο, αλλά και οι «εναλλακτικές» 
προτάσεις που καταθέτουν οι πολιτικές δυνάμεις που διεκδικούν για τον εαυτό τους τα 
κυβερνητικά έδρανα, έχουν τεθεί από τις «πράσινες» και «ψηφιακές» προτεραιότητες 
της ΕΕ και των επιχειρηματικών ομίλων. Και όπως η πυξίδα δείχνει πάντα το βορρά, 
έτσι και η πολιτική όλων των παραπάνω είναι σταθερά προσανατολισμένη στην αναζή-
τηση πεδίων και τομέων που να υπόσχονται κερδοφόρες επενδύσεις και «ανάκαμψη» 
της οικονομίας από τη νέα κρίση στην οποία έχει βρεθεί.

Στο ίδιο κάδρο είναι ενταγμένη και η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας ακόμα πιο «ευέλι-
κτης» αγοράς εργασίας, με αυξημένα ποσοστά απασχόλησης για τις γυναίκες. «Η χαμη-
λή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μειώνει σημαντικά το παραγωγικό 
δυναμικό της χώρας, καθώς το μέσο μορφωτικό επίπεδο των γυναικών που δεν συμ-
μετέχουν στην αγορά εργασίας είναι υψηλό», διαπιστώνει η Έκθεση Πισσαρίδη (Νο-
έμβριος 2020). Συμφωνεί και επαυξάνει το «Εθνικό Σχέδιο», συμπληρώνοντας πως το 
ποσοστό των οικονομικά ενεργών γυναικών το 2019 στην Ελλάδα ήταν «το τρίτο χαμη-
λότερο στην ΕΕ» (60,4% έναντι 68,5% κατά μέσο όρο στη ζώνη του ευρώ και 67,9% στην 
ΕΕ των 27). Στην κατεύθυνση αυτή, τα σχέδια για την «ανάκαμψη» φέρνουν μαζί τους 
μέτρα και ρυθμίσεις που επιτίθενται στα εργασιακά δικαιώματα στο όνομα της «ισορ-
ροπίας» επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, γενικεύουν τις «ευέλικτες» μορφές 
απασχόλησης στο σύνολο του εργατικού δυναμικού, βάζουν στο στόχαστρο δικαιώματα 
και καταδικάζουν τις γυναίκες σε ωράριο και ζωή «λάστιχο».

Στόχος του παρόντος αφιερώματος είναι να φωτιστούν οι πλευρές της «πράσινης» και 
«ψηφιακής» οικονομίας που ΕΕ, κυβερνήσεις και επιχειρηματικοί κολοσσοί επιδιώ-
κουν να παραμείνουν αθέατες. Πλευρές που αφορούν το περιεχόμενο των πολυδια-
φημισμένων «επενδύσεων», τους πραγματικούς κερδισμένους και τους χαμένους 
από αυτές, τους όρους δουλειάς στις πολυδιαφημισμένες «νέες θέσεις εργασίας» που 
υποτίθεται πως θα δημιουργήσουν. Στόχος αυτού του αφιερώματος είναι να συμβάλει 
στην αγωνιστική απάντηση των Συλλόγων και των Ομάδων στην αντιλαϊκή πολιτική όσα 
«πράσινα» και «ψηφιακά» προσωπεία κι αν φοράει.

ΠΡΑΣΙΝΗ και ΨΗΦΙΑΚΗ ανάπτυξη 
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Η ρύπανση του περιβάλλοντος, που δεν περιορίζεται στο θέμα της κλιματικής 
αλλαγής, αποτελεί ένα οξυμένο πρόβλημα για τα λαϊκά στρώματα, με 
αυξημένες αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία των γυναικών και των 

παιδιών. Οι Σύλλογοι και οι ομάδες της ΟΓΕ όλο το προηγούμενο διάστημα 
πρωτοστατούν σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες μαζί με άλλους φορείς σε διάφορες 

περιοχές της χώρας ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική που καταστρέφει το 
περιβάλλον και την υγεία του λαού και θα συνεχίσουν να το κάνουν. 

Στο παρόν αφιέρωμα γίνεται προσπάθεια να φωτιστούν τα 
παραπάνω ζητήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της «πράσινης 
ανάπτυξης», της διαχείρισης αποβλήτων, της προστασίας από φυσικές 

και τεχνολογικές καταστροφές και των δασικών χαρτών.

Τ α τελευταία χρόνια εμφανίζονται κυβερνήσεις, αστικά 
κόμματα, περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, να κό-

πτονται για το περιβάλλον. Μιλούν για τους κινδύνους από 
την κλιματική αλλαγή, υλοποιούν στρατηγικές για τη μετάβαση 
στην «πράσινη ανάπτυξη», υπάρχει αυξημένη προβολή από τα 
αστικά ΜΜΕ σε πρωτοβουλίες, δράσεις για το θέμα. 

Κάθε γυναίκα της λαϊκής οικογένειας αναρωτιέται: Θα δώ-
σουν λύση οι «πράσινες» πολιτικές στα οξυμένα προβλήμα-
τα του περιβάλλοντος; Μπορούν οι γυναίκες να αισθάνονται 
ασφαλείς για αυτές και την οικογένειά τους, ιδιαίτερα για τα 
παιδιά τους; 

Ας δούμε στη συνέχεια ορισμένες πλευρές του θέματος.
Σύμφωνα με αναφορές της Διακυβερνητικής Επιτροπής Αλ-

λαγής Κλίματος, η θερμοκρασία της γης ενδέχεται να αυξηθεί 
κατά 1.4 - 5.8°C στην περίοδο 1990 – 2100. Σημειώνεται, ωστό-
σο, ότι υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό αβεβαιότητας σε επίπε-
δο επιστημονικών προβλέψεων, τόσο σχετικά με τις κλιματικές 
μεταβολές που αναμένονται μελλοντικά, όσο και σε σχέση με 
τις συνέπειές τους. Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πολύπλευρο 
ζήτημα, γύρω από το οποίο διεξάγεται επιστημονική συζή-
τηση διεθνώς με διαφορετικές επιστημονικές σχετικές από-
ψεις και ως προς το ίδιο το πρόβλημα, το μέγεθος και τα 
χαρακτηριστικά του και ως προς την αντιμετώπισή του.

Σε κάθε περίπτωση, τα ζητήματα γύρω από τους κινδύνους 
για το περιβάλλον και την ανάγκη προστασίας του δεν περι-
ορίζονται στην κλιματική αλλαγή. Αναφερόμαστε σε πλευρές 
όπως η ρύπανση από βιομηχανικές και άλλες δραστηριότητες 
(ατμοσφαιρική ρύπανση, ρύπανση υδροφόρου ορίζοντα, βιο-
μηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης, τροφική αλυσίδα κ.λπ.), 
η καταστροφή των δασών, οι κινδύνοι από φυσικά φαινόμενα 
όπως πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές και θυελλώδεις άνεμοι 
και η εμπορευματοποίηση του νερού. 

Για να εξετάσουμε το θέμα ολόπλευρα, θα πρέπει εισαγωγι-

κά να τονίσουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και της 
υγείας των εργαζομένων και του λαού συνολικά, δεν είναι 
ουδέτερες έννοιες, ανεξάρτητες από τον τρόπο παραγωγής 
και οργάνωσης της οικονομικής ζωής. Στο σημερινό σύστημα 
ο αέρας, η γη, το νερό, τα δάση, η υγεία μας, η ίδια η εργατική 
δύναμη αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα και όχι ως κοινω-
νικά αγαθά. Το τι τεχνικά και οργανωτικά μέτρα θα ληφθούν για 
την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος καθορίζονται 
από την ανάλυση κόστους-οφέλους με κριτήριο την κερδοφο-
ρία του κεφαλαίου. 

Η επίκληση της προστασίας του περιβάλλοντος για υιο-
θέτηση «πράσινων» πολιτικών από  κυβερνήσεις και ιμπε-
ριαλιστικούς οργανισμούς, όπως η ΕΕ, είναι κάλπικη. Στο 
έδαφος της νέας βαθιάς οικονομικής κρίσης που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, η πολιτική της «πράσινης» ανάπτυξης αποτελεί έναν 
τρόπο για να βρουν διέξοδο επένδυσης υπερσυσσωρευμένα 
κεφάλαια που λιμνάζουν και δεν μπορούν να επενδυθούν με 
ικανοποιητικό κέρδος. Η πρόταση για μια νέα πράσινη συμ-
φωνία («Πράσινο New Deal») προωθείται από την κυβέρνηση 
των ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτής της 
«πράσινης» πολιτικής προωθούνται στη χώρα μας η ταχύτατη 
απολιγνιτοποίηση, η στροφή σε ηλεκτροπαραγωγή από φυσικό 
αέριο (μορφή υδρογονάνθρακα), η εγκατάσταση γιγαντιαίων 
αιολικών πάρκων σε διάφορες περιοχές κ.ά.

Οι «πράσινες» επενδύσεις στην πράξη δίνουν κίνητρα και 
δυνατότητες σε επιχειρηματικούς ομίλους να εμπορευτούν τη 
ρύπανση και τη διαχείριση περιβαλλοντικών προβλημάτων 
που γεννά το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα.

Όποια πλευρά των περιβαλλοντικών προβλημάτων και αν 
εξετάσουμε, θα διαπιστώσουμε ότι δεν μπορεί να διασφαλι-
στεί ισόρροπη σχέση της παραγωγικής δραστηριότητας με το 
περιβάλλον, όσο οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα το 
κέρδος των ομίλων.

Ο μύθος της «πράσινης ανάπτυξης» 
για την προστασία του περιβάλλοντος
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 Θυσίες των αναγκών μας στο βωμό του κέρδους 
Για τις φυσικές καταστροφές υπάρχει μια προσπάθεια από τις 
εκάστοτε κυβερνήσεις και περιφερειακές αρχές να αποδο-
θούν στην κλιματική αλλαγή, κάτι που αφενός δεν τεκμηριώ-
νεται (υπάρχει σχετική επιστημονική συζήτηση), και αφετέρου 
αποκρύπτονται οι τεράστιες ευθύνες των αστικών κρατών για 
τις ελλείψεις μέτρων πρόληψης και υποδομών αναγκαίων για 
την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων. Γνωρίζουμε εκ πείρας, 
ότι στη χώρα μας οι νεκροί, οι άστεγοι και οι ζημιές από τις 
πλημμύρες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα σε Μάνδρα, 
Εύβοια, Καρδίτσα, Β. Ελλάδα, Κρήτη, Ιόνιο κ.λπ., από τις 
πυρκαγιές στην Ηλεία και το Μάτι κ.λπ., δεν οφείλονται ούτε 
στην ατυχία ούτε στον «κακό καιρό», ούτε στην κλιματική 
αλλαγή, αλλά στις εγκληματικές ευθύνες όλων των κυβερ-
νήσεων ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, που ακολούθησαν έως σήμε-
ρα μια πολιτική που θυσιάζει τα δικαιώματά μας στο βωμό 
της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. 

Οι επενδύσεις της λεγόμενης «πράσινης» ανάπτυξης οδη-
γούν σε εκτεταμένη περιβαλλοντική υποβάθμιση περιοχών 
Natura, προστατευόμενων περιοχών και βουνών ολόκλη-
ρης της χώρας, επιδεινώνοντας τις τοπικές οικονομίες και 
τη ζωή της εργατικής τάξης και των λαϊκών δυνάμεων. Οι 
θιασώτες της «πράσινης ανάπτυξης» προσπαθούν να υποβαθ-
μίσουν την καταστροφή των δασών από την εμπορευματο-
ποίηση και εγκατάσταση γιγαντιαίων αιολικών πάρκων και 
άλλες συνέπειες, όπως κατολισθήσεις, τους κινδύνους για 
τη δημόσια υγεία από εναέρια και υπόγεια δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας, τους κινδύνους πυρκαγιάς, τη διαταραχή της υδρο-
λογικής ισορροπίας υπόγειων και επιφανειακών υδάτων, την 
όχληση των κατοίκων από θόρυβο σε περιοχές όπου γειτνιά-
ζουν αιολικά πάρκα με κατοικημένες παροχές κ.ά. 

Δεν λένε κουβέντα για την έκρηξη της ανεργίας, τη σπατάλη 
Ενέργειας απ’ την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό 
αέριο, που ισοδυναμεί με σπατάλη αντί για εξοικονόμηση ενέρ-
γειας. Αποκρύπτουν ότι και η τεχνολογία με φυσικό αέριο 
έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία, εάν 
δεν λαμβάνονται μέτρα προστασίας. Το φυσικό αέριο ανήκει 
στους υδρογονάνθρακες και η καύση του οδηγεί επίσης σε 
δημιουργία επικίνδυνων ρύπων. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος 
ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης στις εγκατα-
στάσεις όπου μεταφέρεται και χρησιμοποιείται, με συνέπειες 
στους εργαζόμενους και τους κατοίκους. Επίσης, αποκρύπτε-
ται ότι υπάρχουν τεχνολογίες περιβαλλοντικής προστασίας για 
την ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη, οι οποίες δεν εφαρμό-
στηκαν από τους επιχειρηματικούς κολοσσούς με κριτή-
ριο την κερδοφορία τους.

Επίσης, ο προβαλλόμε-
νος νέος παράδεισος της 
«πράσινης ανάπτυξης» 
περιλαμβάνει το πανά-
κριβο 

ηλεκτρικό ρεύμα, τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις, τη φθηνή 
εργατική δύναμη, τα νέα βάρη στα λαϊκά νοικοκυριά για την 
αγορά «πράσινων» αυτοκινήτων και συσκευών, τους «πράσι-
νους» έμμεσους φόρους και τη γενικότερη αφαίμαξη του λαού, 
για να στηρίξει το κράτος τις νέες «πράσινες» επενδύσεις των 
ομίλων.

Η ρύπανση του περιβάλλοντος από διάφορες δραστηρι-
ότητες (που δεν περιορίζονται στην ηλεκτροπαραγωγή από 
ορυκτά καύσιμα) συνεχίζεται ανεξέλεγκτα. Οι κάτοικοι των 
πόλεων, αλλά και συνολικότερα, εκτίθενται σε επικίνδυνους 
τοξικούς ρύπους από πολλαπλές πηγές. Τέτοιες πηγές είναι οι 
εκπομπές μικροσωματιδίων και τοξικών ουσιών από τη βιο-
μηχανική δραστηριότητα, τα επικίνδυνα απόβλητα που απορ-
ρίπτονται ανεξέλεγκτα, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο, επικίνδυνα 
υλικά που περιέχουν αμίαντο, ρύπανση από μεταφορικά μέσα, 
εντομοκτόνα, εκπομπές επικίνδυνων ρύπων σε περίπτωση 
ατυχημάτων (π.χ. πυρκαγιά στα εργοστάσια ανακύκλωσης, 
πυρκαγιές σε χωματερές), δασικές πυρκαγιές, καύση υλικών 
όπως RDF, Clo κ.ά. 

Η συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής με βάση τις κατευ-
θύνσεις της ΕΕ από όλες τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, 
που οδηγεί στο να μην λαμβάνονται ουσιαστικά μέτρα για την 
προστασία της υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και κατοί-
κων και του περιβάλλοντος, την ώρα που ταυτόχρονα στηρί-
ζουν πολλαπλά τους επιχειρηματικούς ομίλους, αποκαλύπτει 
το κάλπικο ενδιαφέρον τους για την προστασία του περιβάλ-
λοντος.

 Ιδιαίτερα για τις γυναίκες 
Πολλές επικίνδυνες ουσίες που οφείλονται στη ρύπανση του 
περιβάλλοντος προκαλούν καρκινογένεση, καρδιαγγειακά 
προβλήματα, διαταραχές στο ανοσοποιητικό, το νευρικό και 
το ενδοκρινικό σύστημα, καθώς και στις αναπαραγωγικές 
λειτουργίες. Πολλές μελέτες εστιάζουν ιδιαίτερα στην αυ-
ξημένη πιθανότητα επιπτώσεων στην υγεία των γυναικών, 
όπως ο καρκίνος του μαστού, ο αυξημένος κίνδυνος στις 
γυναίκες για καρδιαγγειακές παθήσεις, για αλτσχάιμερ και 
ανάπτυξη «μεταβολικού συνδρόμου». Ιδιαίτερα ευαίσθητα 

είναι τα έμβρυα και νεογέννητα. 
Υπάρχουν πρόσφατες αναφορές 
που συσχετίζουν την ατμοσφαι-
ρική ρύπανση με αυξημένο κίν-

δυνο από την COVID-19. Ανα-
φέρεται επίσης σε μελέτες ότι 

η έκθεση των γυναικών σε 
μιρκοσωματίδια οδηγεί 

σε αυξημένο κίνδυνο 
για Αλ-

τσχά-
ιμερ . 
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Ομάδες ουσιών όπως οι διοξίνες, τα φουράνια και τα πολυχλω-
ριωμένα διφαινύλια, που είναι ιδιαίτερα τοξικές και καρκινο-
γόνες, αποτελούν ενώσεις που χαρακτηρίζονται «ανθεκτικές», 
δεν διασπώνται εύκολα και κατά συνέπεια βιοσυσσωρεύονται 
στους ζωντανούς οργανισμούς. Οι ουσίες αυτές «ταξιδεύουν» 
σε μεγάλες αποστάσεις, μεταφέρονται μέσω των υδάτων και 
του αέρα και περνούν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της 
τροφικής αλυσίδας. 

Δεν υπάρχουν στη χώρα μας δεδομένα συστηματικών με-
τρήσεων τοξικών και καρκινογόνων ουσιών (διοξίνες, βενζό-
λιο κ.ά.). Με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν υπάρχουν τεκμηριωμέ-
να στοιχεία και επιδημιολογικές μελέτες που να συσχετίζουν 
την έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες από το σύνολο των 
δραστηριοτήτων (π.χ. επαγγελματική έκθεση, ατμοσφαιρική 
ρύπανση από διάφορες πηγές, τροφική αλυσίδα). Δεν κατα-
γράφονται οι επαγγελματικές ασθένειες. 

Συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη συμβίωση βιομηχανίας και κα-
τοικίας σε διάφορες περιοχές, με κινδύνους για ρύπανση του 
περιβάλλοντος και επιπτώσεις στην υγεία, καθώς και κίνδυνο 
ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης. 

Όλα τα παραπάνω είναι ορισμένες μόνο από τις πλευρές που 
δείχνουν το πολιτικό ταξικό χαρακτήρα του προβλήματος και 
τον πραγματικό ένοχο που είναι η κερδοφορία των επιχειρη-
ματικών ομίλων. 

Οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, ιδιαίτερα οι νέες γυ-
ναίκες, μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν στις αγωνιστι-
κές πρωτοβουλίες που οργανώνονται από τους συλλόγους 
και τις ομάδες της ΟΓΕ, τα ταξικά σωματεία, τις επιτροπές 
αγώνα, τους φορείς των αυτοαπασχολούμενων και των 
αγροτών, τους φοιτητικούς συλλόγους για την ουσιαστική 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων 
και των κατοίκων και του περιβάλλοντος. Αγωνιστικές πρω-
τοβουλίες που συγκρούονται με την κυρίαρχη πολιτική και δεν 
περιορίζονται σε μια λογική να «φύγει το πρόβλημα από την 
αυλή μου». Αγωνιστικές πρωτοβουλίες που αποκαλύπτουν τον 
πραγματικό ένοχο που θυσιάζει τις ανάγκες μας στο βωμό του 
κέρδους. Αυτοί οι αγώνες ανοίγουν τον δρόμο της ανατροπής, 
για να ζήσουμε τη ζωή που μας αξίζει σε μια κοινωνία όπου ο 
σκοπός της παραγωγής θα καθορίζεται με γνώμονα το σύνολο 
των σύγχρονων αναγκών μας και θα μπορεί να διασφαλίσει 
την ισόρροπη σχέση ανθρώπου και φύσης.

Εύη Γεωργιάδου 
Δρ Χημικός Μηχανικός, 

Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, 
Μέλος της Ομάδας Τεχνικών της ΟΓΕ

Ο ι επιπτώσεις από την πολιτική που ακολουθείται μέχρι σή-
μερα σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και ειδικότερα τη 

διαχείριση απορριμμάτων, αποτελεί ένα θέμα που απασχολεί 
τις γυναίκες και τις οικογένειές τους. Οι σύλλογοι και οι ομά-
δες της ΟΓΕ σε διάφορες περιοχές της χώρας συμμετέχουν 
ενεργά, μαζί με άλλους φορείς, σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες 
ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική σε αυτό τον τομέα. 

Η τελευταία περίοδος της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και η 
πρώτη της ΝΔ σημαδεύτηκαν από μια έντονη προσπάθεια για 
τον «εκσυγχρονισμό» της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τη 
διαχείριση των αποβλήτων. Κοινή τους επιδίωξη η ενσωμά-
τωση των νέων κατευθύνσεων της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 για 
τα απόβλητα και τριών ακόμη περί την ανακύκλωση «δορυ-
φόρων» της. Τα παραπάνω βρήκαν  τελικά την έκφρασή τους 
στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), όπως 
εγκρίθηκε από το Υπουργικό συμβούλιο της ΝΔ τον Αύγουστο 
του 2020.

Πρόκειται για ένα Σχέδιο που όχι μόνο στον τύπο, αλλά και 
στην ουσία του, δεν αποτελεί παρά επικαιροποίηση και σε 
κάποιους τομείς επανεκκίνηση του Σχεδίου της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ. Και πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού 
και στο αντικείμενο της διαχείρισης των αποβλήτων στις ίδιες 
φιλομονοπωλιακές, αντιλαϊκές μαζί και περιβαλλοντοκτόνες 
ράγες της ΕΕ κινούνται. 

Πρόκειται για σχεδιασμό που διατηρεί και επιδεινώνει 

την επικίνδυνη κατάσταση ως προς τη διαχείριση των απο-
βλήτων, με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το 
περιβάλλον. Ενδεικτικές πλευρές είναι: 

- Ολοκληρώνεται το άνοιγμα του ΣΥΡΙΖΑ στην καρκινογό-
να καύση (βλέπε τσιμεντοβιομηχανίες), προσφέροντας τώρα 
διευρυμένο χώρο για επενδύσεις και στους επιχειρηματικούς 
ομίλους των εργοστασίων καύσης.

- Συνεχίζεται η προέλαση των μονάδων επεξεργασίας 
σύμμεικτων αποβλήτων (ΜΕΑ), οι περισσότερες με ΣΔΙΤ, που 
θα εξασφαλίζουν την απαραίτητη καύσιμη ύλη (με τα υπολείμ-
ματά τους και το απορριμματικό καύσιμο που παράγουν) σε 
εργοστάσια καύσης και σε τσιμεντοβιομηχανίες.

- Παραμένει, συνεπώς, ο προσχηματικός χαρακτήρας των 
ανέφικτων στόχων που τίθενται για την ανακύκλωση υλι-
κών με Διαλογή στην Πηγή, αφού οι ΜΕΑ θα επεξεργάζο-
νται, με τη μορφή των σύμμεικτων του 50% των παραγόμενων 
αποβλήτων, ελάχιστη ποσότητα και θα ανακτούν υποβαθμι-
σμένης ποιότητας ανακυκλώσιμα υλικά.

- Ενταφιάζεται οριστικά η ανακύκλωση του προδιαλεγμέ-
νου στην πηγή οργανικού κλάσματος των αποβλήτων και 
των «πρασίνων», το 45% στο σύνολο των παραγόμενων δη-
μοτικών αποβλήτων, αφού επιλέγεται η ενεργειακή επεξερ-
γασία του (αναερόβια χώνευση για παραγωγή και επιτόπου 
καύση βιοαερίου προς παραγωγή ΗΕ), με παραγωγή υποβαθ-
μισμένου εδαφοβελτιωτικού «τύπου κόμποστ».

Διαχείριση Αποβλήτων: Ο εχθρός εντός των πυλών
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Ο συνολικός τζίρος για τις προβλεπόμενες υποδομές, τις 
προμήθειες και την αμοιβή των «Τεχνικών Συμβούλων» εκτι-
μάται στο ΕΣΔΑ στα 3,7 δις ευρώ, από τα οποία μόλις τα 0,16 
δις (το 4,3%) προβλέπονται για «δίκτυα χωριστής συλλογής» 
των δήμων, απαραίτητων για την ανακύκλωση με διαλογή 
στην πηγή. Το τεράστιο κομμάτι της πίτας θα πάει στους μο-
νοπωλιακούς ομίλους του κλάδου, τροφοδοτούμενο από 
κεντρικούς δημόσιους πόρους, εθνικούς και κοινοτικούς, 
που τους στερούνται άλλα έργα και υπηρεσίες, που έχουν 
άμεση ανάγκη η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα. 

Ακόμη μεγαλύτερα και εγγυημένα σε βάθος 25ετίας κέρδη 
θα αποφέρει στο κεφάλαιο η λειτουργία των ΜΕΑ και των 
εργοστασίων καύσης με ή χωρίς ΣΔΙΤ. Κέρδη που τροφοδο-
τούνται από τα λαϊκά νοικοκυριά μέσω μιας σειράς «οικονομι-
κών εργαλείων» και τιμολογιακών πολιτικών, που θέσπισε με 
ξεχωριστή φροντίδα ο ΣΥΡΙΖΑ και που στη συνέχεια, με ορυ-
μαγδό ερωτήσεών του στη Βουλή, εγκαλούσε την κυβέρνηση 
της ΝΔ για καθυστέρηση στην εφαρμογή τους!

Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτουν και στην περίπτωση αυτή 
την «κόκκινη κλωστή» που διαπερνά κάθε σημαντικό θέσπι-
σμα των θεσμικών οργάνων της καπιταλιστικής τάξης πραγ-
μάτων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο: Την 
ενίσχυση των κερδών του κεφαλαίου σε βάρος του λεηλα-
τημένου εισοδήματος των λαϊκών στρωμάτων, της υγείας 
τους, του περιβάλλοντός τους. 

Ταυτόχρονα, οι πιο πάνω επί τα χείρω θεσμικές αναπρο-
σαρμογές στη διαχείριση των αποβλήτων αξιοποιούνται από 
κυβερνητικά στελέχη, καθώς και από περιφερειακές και 
δημοτικές διοικήσεις, κατ’ εικόνα και ομοίωση της πολιτικής 
Δούρου στην Αττική, ως άλλοθι για τη διαιώνιση του υγειο-
νομικού και περιβαλλοντικού εγκλήματος της ανεξέλεγκτης 
στην πράξη διάθεσης των αποβλήτων, που διατηρείται σε 

πολλές περιοχές της χώρας, με το έωλο 
πρόσχημα ότι πρόκειται για μια προσωρινή, 
δήθεν, κατάσταση. 

Σε κάθε, όμως, περίπτωση εμβληματικό 
παραμένει το παράδειγμα της Αττικής. Ο 
«ΧΥΤΑ» Φυλής, αναγνωρισμένος εδώ και 
μια σχεδόν 10ετία ως «μνημείο περιβαλ-
λοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπι-
νου πόνου για τις επόμενες τρεις γενιές» 
(βλ. Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου), αν και υποκριτικά όπως στη 
συνέχεια αποδείχθηκε, «αγριεύει» όλο και 
περισσότερο, καθώς εκατομμύρια τόνοι 
σκουπιδιών συναθροίζονται, χρόνο με το 
χρόνο πάνω στα προηγούμενα. 

Οι συνταρακτικές αποκαλύψεις της Λα-
ϊκής Συσπείρωσης Αττικής, το Μάη του 
2020, για τις φονικές εκπομπές χημικών 
και μικροβιολογικών ρύπων του «ΧΥΤΑ» 
Φυλής σε νερά και αέρα –αποκαλύψεις 
που ωστόσο αποσιωπήθηκαν από την ει-
σαγγελική έρευνα, στο πλαίσιο της μηνυ-
τήριας αναφοράς εκπροσώπων της Λαϊκής 
Συσπείρωσης– είχαν και συνέχεια. Πρό-

σφατα, η Λ.Σ. Αττικής σε ανακοίνωσή της, που απέστειλε και 
στη Διοίκηση της Περιφέρειας, αποκάλυψε και δημοσιοποί-
ησε τα «ανατριχιαστικά» ευρήματα που είχε ήδη εντοπίσει το 
Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος τον περασμένο Μάρτη 
και αφορούσαν σε συνεχείς υπερβάσεις των επιτρεπόμενων 
ορίων ορισμένων χημικών ρύπων στα υπόγεια νερά περί τον 
«ΧΥΤΑ». Υπερβάσεις, μερικές από τις οποίες θηριώδεις, που 
διαπιστώθηκαν σε όλο το 17μηνο διάστημα των αναλύσεων, 
μεταξύ Φλεβάρη 2019 και Ιούνη 2020.

Και σε όλα αυτά ας προσθέσουμε το γεγονός, καθόλου 
άσχετο με τα παραπάνω, ότι η Διοίκηση Πατούλη σε Περιφέ-
ρεια και ΕΔΣΝΑ κρατά εφτασφράγιστο μυστικό τα οριστικά ευ-
ρήματα των χημικών αναλύσεων και άλλα συμπεράσματα της 
«κορακοζώητης» Επιδημιολογικής Έρευνας στην εγγύς και 
την ευρύτερη περί τη χωματερή περιοχή.

Και δεν είναι μόνο η Αττική. Ανάλογα προβλήματα αντιμετω-
πίζουν πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Ο εχθρός, το συ-
νεχιζόμενο έγκλημα της αντιλαϊκής διαχείρισης των αποβλή-
των, μαζί και οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί του σε συνθήκες 
καπιταλιστικής ανάπτυξης, βρίσκεται προ πολλού «εντός των 
πυλών», γίνεται όλο και περισσότερο επικίνδυνος, σε βάρος 
της εργατικής τάξης, όλων των εργαζόμενων, των γυναικών 
των λαϊκών στρωμάτων και των οικογενειών τους. Από εδώ 
και η δυνατότητα για παραπέρα μαζικοποίηση, πιο αποτελε-
σματική αντίσταση, που ήδη βλέπουμε να δυναμώνει σε μια 
σειρά περιοχές της χώρας. Άλλωστε, δεν έχουμε δύο ζωές 
για να τους αφήσουμε να μας αρπάξουν τη μία. 

Μπάμπης Ζιώγας
Πολιτικός Μηχανικός - Υγιειονολόγος
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Τ α τελευταία χρόνια, οι φυσικές καταστροφές ολόκληρων 
περιοχών της χώρας με κόστος σε ανθρώπινες ζωές, 

καθιστούν επίκαιρα και αναγκαία τα ζητήματα πολιτικής προ-
στασίας της ανθρώπινης ζωής και της λαϊκής περιουσίας. 

Μόνο το 2020 είχαμε 14 ανθρώπινες απώλειες από εκτε-
ταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Εύβοια, Ιόνιο, Θεσ-
σαλία, Μαγνησία, Κρήτη κ.λπ., με χιλιάδες ζημιές σε κτίρια, 
καλλιέργειες, υποδομές, ηλεκτροδότηση και υδροδότηση. 

Οι σεισμοί το 2020 στη Σάμο, με δύο παιδιά νεκρά και το 
2021 στη Θεσσαλία, που οδήγησαν στην ολική καταστροφή 
περιοχών, με χιλιάδες άστεγους, έφεραν στην μνήμη τους 
εκατοντάδες νεκρούς από το σεισμό του 1999 στην Αττική, τις 
φωτιές στην Πελοπόννησο το 2007, τις πλημμύρες στην Μάν-
δρα το 2017 και τη δασική πυρκαγιά στο Μάτι το 2018.

Σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, χιονιάς, αποτελούν κινδύ-
νους που η πρόληψη και αντιμετώπισή τους θα έπρεπε να 
αποτελούν προτεραιότητα για το κράτος.

Αντί γι’ αυτό, οι εκάστοτε κυβερνήσεις (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥ-
ΡΙΖΑ), με κάθε μέσο και αφορμή, προσπαθούν να κρύψουν 
τις τεράστιες ευθύνες τους, αποπροσανατολίζοντας την κοι-
νή γνώμη, αποδίδοντας την καταστροφή στα ακραία καιρικά 
φαινόμενα, την κλιματική αλλαγή, ακόμα και τους ίδιους τους 
κατοίκους που χτίζουν αυθαίρετα. 

Όμως, η πείρα από τα γεγονότα που ζήσαμε αποτελεί 
απόδειξη των αποτελεσμάτων της ασκούμενης πολιτικής, η 
οποία έρχεται εκ των υστέρων να «μπαλώσει» τα κενά με 
επιδόματα και έργα υποδομής που υλοποιούνται με ΣΔΙΤ, 
προς όφελος των κατασκευαστικών ομίλων, και που δεν 
αποτελούν λύση στο πρόβλημα γιατί, στην πλειονότητα τους, 
είναι αποσπασματικά.

Πρακτικά, ο λαός μας είναι απροστάτευτος 
απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, αφού έχουμε:
  απουσία αντιπλημμυρικών έργων ή αντιπλημμυρικά έργα 

που, όποτε και όταν ολοκληρωθούν, επιλύουν το πρόβλη-
μα τοπικά, μεταφέροντάς το σε διπλανές περιοχές,

  απουσία ουσιαστικού κρατικού ελέγχου σε ό,τι αφορά την 
στατική επάρκεια των κτιρίων, στην πιο σεισμογενή χώρα 
της Ευρώπης, όπου το 75-80% των κτιρίων έχουν ανεγερ-
θεί πριν το 1985, δηλαδή χωρίς αντισεισμικό κανονισμό 
(με πληθώρα σχολικών και άλλων δημόσιων κτιρίων να 
ανήκουν σε αυτές τις περιπτώσεις),

  υποστελέχωση των υπηρεσιών πυρόσβεσης, Δασοπρο-
στασίας και Υγείας, με μείωση της κρατικής χρηματοδό-
τησής τους που φέρνει ανεπάρκεια μέσων και υποδομών,

  απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού και πρόληψης από 
πλευράς Πολιτικής προστασίας, απουσία σχεδίων ή σχέδια 
έκτακτης ανάγκης που, στην καλύτερη των περιπτώσεων, 
μένουν στα χαρτιά, χωρίς καμία ουσιαστική ενημέρωση 

και εκπαίδευση του πληθυσμού,
  χωροταξικό σχεδιασμό που δεν λαμβάνει υπόψη την ανά-

γκη ύπαρξης ελεύθερων χώρων καταφυγής του πληθυ-
σμού σε περίπτωση, π.χ., σεισμού ή οδών μαζικής διαφυ-
γής σε περίπτωση πυρκαγιάς, αλλά στοχεύει κύρια στις 
αλλαγές χρήσης γης και την άρση των περιορισμών για την 
προώθηση των επενδύσεων στους τομείς ενέργειας, του-
ρισμού, μεταφορών και κατασκευών, εις βάρος της προ-
στασίας φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Στην πράξη, η πολιτική των κυβερνήσεων επιχειρεί από τη 
μια να κρύψει ότι η εμπορευματοποίηση της γης και των κα-
τασκευών αποτελεί εμπόδιο στην ολοκληρωμένη πρόληψη 
και προστασία από σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές κ.λπ. και 
από την άλλη να στηρίξει, στο όνομα της κλιματικής αλλαγής, 
το «Πράσινο New Deal» που προωθούν ΗΠΑ και ΕΕ προς 
όφελος των επιχειρηματικών ομίλων.

Το παράδειγμα του αστικού σχεδίου ανάπλασης της παρά-
κτιας ζώνης στο «Κόκκινο Λιμανάκι», μετά τις φωτιές του 2018 
στο Μάτι, είναι χαρακτηριστικό του τρόπου επίλυσης τέτοιων 
ζητημάτων. Με διαδικασίες fast track, απευθείας αναθέσεις 
και προσχηματική διαβούλευση, δημοσιοποιήθηκε, χωρίς 
ολοκληρωμένες μελέτες, ένα ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, το 
οποίο με τους συντελεστές δόμησης και με άλλες «φωτογρα-
φικές» παρεμβάσεις, στοχεύει, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι 
κάτοικοι, στη μετατροπή της περιοχής σε «Τουριστική Ριβιέρα» 
για λίγους και όχι στην κάλυψη των αναγκών των πυρόπλη-
κτων.

Οι σοβαρές κτιριακές ζημιές στον πρόσφατο σεισμό της Σά-
μου, που οδήγησαν στο θάνατο δύο μαθητών, αντί να γίνουν 
αφορμή για την καθολική αντισεισμική θωράκιση των κατα-
σκευών, αποτέλεσαν ευκαιρία για νέα πεδία κερδοφορίας 
για το κεφάλαιο, εις βάρος της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

Η ΠΡΟΛΗΨΗ & Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ
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Από τη μια πρόσφατα ψηφίστηκε διάταξη που επιτρέπει την 
κατεδάφιση με συνοπτικές διαδικασίες ερειπωμένων κτιρίων 
άνω των 100 ετών και από την άλλη με πρόσχημα την ανάγκη 
επισκευής επικίνδυνων κτιρίων (διατηρητέων ή μη), δίνεται η 
δυνατότητα στους δήμους να επεμβαίνουν σε αυτά, να τα επι-
σκευάζουν με ΣΔΙΤ και να τα εκμεταλλεύονται μέχρι την από-
σβεση της δαπάνης, οπότε και θα επιστρέφονται τα ακίνητα 
στους ιδιοκτήτες τους. 

Η ολοκληρωμένη πρόληψη και πολιτική προστασία δεν 
αποτελούν τεχνοκρατικό ζήτημα που μπορεί να λυθεί από μια 
καλύτερη διαχείριση σε κυβερνητικό ή περιφερειακό επίπε-
δο. Δεν μπορούν να λύσουν το ζήτημα όσοι αποδέχονται τις 
κατευθύνσεις της ΕΕ, η οποία βάζει στο «ζύγι» της λογικής 
«κόστους - οφέλους» τα έργα αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής, 
αντιπυρικής προστασίας. Για την αστική διαχείριση τέτοια έργα 
δεν είναι, γενικά, επιλέξιμα. Το κράτος εξετάζει κάθε φορά αν 

το συμφέρει οικονομικά να σώσει περιουσίες και ζωές (και 
ποιες) από το να διαχειριστεί το κόστος των συνεπειών από 
μια πιθανή καταστροφή. 

Επομένως, όσο η γη και η χρήση της παραμένουν εμπορεύ-
ματα, δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο πρόλη-
ψης και προστασίας. Γι‘ αυτό και χρειάζεται να συνεχιστούν οι 
αγωνιστικές πρωτοβουλίες από τους Συλλόγους και Ομάδες 
της ΟΓΕ, τα σωματεία και άλλους φορείς, ενάντια στην πολι-
τική Ευρωπαϊκής Ένωσης, αστικής τάξης και κυβερνήσεων, 
βάζοντας τις ανάγκες τους στο προσκήνιο για να μη θρηνή-
σουμε κι άλλα θύματα. 

Αφροδίτη Αυγερινού
Αρχιτέκτονας,

Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων,
Μέλος της Ομάδας Τεχνικών της ΟΓΕ

Γ ια άλλη μια φορά τα προβλήματα των δασικών οικοσυστη-
μάτων, ήρθαν στην επιφάνεια, με αφορμή τις νέες αναρτή-

σεις των δασικών χαρτών (δ.χ.) σε όλη την Ελλάδα. 
Οι δασικοί χάρτες δεν είναι απλά μια αποτύπωση των εκτά-

σεων με κριτήριο το χαρακτήρα τους. Αποτυπώνουν ουσια-
στικά κοινωνικές σχέσεις, αφού περιέχουν τις μεταβολές στην 
ιδιοκτησία, στον χαρακτήρα και τη χρήση των εκτάσεων. 

Το νομικό πλαίσιο των δ.χ., το περιεχόμενο, οι διαδικασί-
ες και οι προϋποθέσεις κατάρτισης, ακόμη και οι προθεσμίες 
άσκησης αντιρρήσεων επί της ουσίας διευκολύνουν τις ση-
μερινές και μελλοντικές ανάγκες για κερδοφόρες επενδύσεις. 

Όλα υποτάσσονται στα συμφέροντα των ομίλων, τα οποία είναι 
αντίθετα με την ουσιαστική προστασία του περιβάλλοντος και 
τις λαϊκές ανάγκες. 

Με τις αναρτήσεις αυτές αποκαλύφθηκαν, για άλλη μια 
φορά, οι πολιτικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, ιδιαίτε-
ρα της σημερινής της Ν.Δ. και της προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, 
που διαμόρφωσαν το νομικό πλαίσιο και των δασικών χαρ-
τών. Η κοινή στρατηγική επέκτασης της εμπορευματοποίησης 
σε δασικού χαρακτήρα και άλλες κρατικές εκτάσεις γης, διευ-
κολύνοντας τη συγκέντρωση της γης, άλλα και τη διατήρηση 
(σε ένα βαθμό), της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας στη γη. 

Άλλωστε, η δασική γη προσφέρεται διαχρονικά ως πεδίο 
επέκτασης της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρημα-
τιών και των εμπόρων γης. Αδιάψευστος μάρτυρας είναι οι 
αλλαγές που έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες στο χαρακτήρα, 
τη χρήση των εκατοντάδων χιλιάδων στρεμμάτων κρατικών, 
κυρίως δασικού χαρακτήρα εκτάσεων, προς όφελος των 
τουριστικών βιομηχανικών και κατασκευαστικών επιχειρη-
ματικών ομίλων. Οι επιδιώξεις για κερδοφόρες επενδύσεις 
στη γη (τουρισμός, κατοικία, βιομηχανίες, ΑΠΕ, απορρίμματα 
κ.λπ.) καθορίζουν και την πολιτική γης, αφού η γη και η χρήση 
της πρέπει να ανταποκρίνεται στην κατά χώρο οργάνωση των 
επενδύσεων, ακριβώς για να μεγιστοποιηθεί το κέρδος. 

Υπό τις σημερινές συνθήκες, τα δάση αξιοποιούνται από 
τους επιχειρηματικούς ομίλους για μεγάλες επενδύσεις, στο 
πλαίσιο της πράσινης οικονομίας, του “πράσινου new deal”. 
Βασικές κερδοφόρες επενδύσεις είναι στις ΑΠΕ, τον κατα-
σκευαστικό και επιχειρηματικό τομέα, την κατασκευή επιχει-
ρηματικών πάρκων, πολυτελών κατοικιών, τον τουρισμό, σε 
χώρους διαχείρισης απορριμμάτων, σε υποδομές που δεν 
“χωράνε” στην περιορισμένη και ακριβή εντός σχεδίου γη. Κι 

Στήσαν χορό οι όμιλοι με των δασών τους χάρτες
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όλα αυτά, έχοντας εξασφαλίσει φτηνή εργατική δύναμη, με 
επιδείνωση των όρων αμοιβής, εργασίας και δικαιωμάτων 
για να διασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της επένδυσης. 

Έως σήμερα δεν ήταν “καθαρός” ο χαρακτήρας, η ιδιοκτη-
σιακή κατάσταση και η χρήση εκατομμυρίων στρεμμάτων 
δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. Η κατάσταση αυτή, εμπόδιζε 
την υλοποίηση τεράστιων επενδύσεων από μονοπωλιακούς 
ομίλους. 

Έτσι, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η σημερινή της ΝΔ, με την 
κύρωση των Δασικών Χαρτών, “φιλοδοξούν” ακριβώς να 
συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων προς όφελος 
του κεφαλαίου, ώστε να αποτελέσουν εργαλείο επιτάχυνσης 
της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με την εξασφάλιση “καθαρού 
τοπίου” στη γη. 

Η υλοποίηση των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου 
ήταν τόσο επιτακτική, που αποτελούσε προαπαιτούμενο του 
3ου μνημονίου, αποτυπώθηκε επίσης στη μελέτη της εται-
ρείας «McKinsey & Company», για λογαριασμό του ΣΕΒ, {“Η 
Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά” (2010)}, στην κλαδική μελέτη της 
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας: «Χρήσεις γης και τουρισμός 
2014», στην έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας (Δεκέμβρης 
2016), στις προτάσεις του ΣΕΒ (Μάρτη 2017 ). 

Γι‘ αυτό επιδιώκουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των 
δασικών χαρτών εντός του 2021, όχι όπως ισχυρίζονται για την 
προστασία της κρατικής δασικής περιουσίας και του περιβάλ-
λοντος, αλλά για την “απελευθέρωση” των επενδύσεων και 
τη νομιμοποίηση καταπατήσεων, εκχερσώσεων, παράνομων 
αλλαγών στο χαρακτήρα και τη χρήση, που έγιναν σε βάρος 
της κρατικής δασικής γης. 

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, με κριτήριο την υπερά-
σπιση των συμφερόντων των γυναικών του καθημερινού μό-

χθου και των οικογενειών τους, αλλά και του περιβάλλοντος, 
αντιπαλεύει την επιδιωκόμενη και μέσω των δασικών χαρ-
τών νομιμοποίηση καταπατήσεων, εκχερσώσεων κ.λπ., που 
έχουν μετατραπεί σε βιομηχανικές, εμπορικές εγκαταστάσεις, 
τουριστικές επιχειρήσεις, βίλες, εκτός σχεδίου, πολυτελείς 
κατοικίες, μεγάλες αγροτικές εκτάσεις κ.λπ. Από την άλλη 
πλευρά αντιλαμβάνεται ότι διαφορετική αντιμετώπιση πρέπει 
να έχουν όσοι εκχέρσωσαν για βιοποριστικούς λόγους και 
πρώτη κατοικία.

Είναι απαράδεκτη η προσπάθεια της κυβέρνησης της ΝΔ 
να μεταθέτει τις ευθύνες σε “καθυστερήσεις” στους εργαζό-
μενους της υποστελεχωμένης Δασικής υπηρεσίας, οι οποίοι 
εφαρμόζουν τους νόμους που έχουν ψηφίσει διαχρονικά οι 
κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, αντί να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση με άμεσες προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου 
προσωπικού. 

Ζητάμε να αντιμετωπιστούν προβλήματα των ασφυκτικών 
προθεσμιών, των αντιρρήσεων, που πρέπει να είναι δωρεάν 
για εκείνους που δεν έχουν αποταμιεύσεις, παρά μόνο απλή-
ρωτα χρέη. Να παραταθεί το δικαίωμα αντιρρήσεων στις νέες 
αναρτήσεις. Να δοθεί το δικαίωμα αυτό και για τις παλιές. 

Σήμερα υπάρχει η δυνατότητα με την αξιοποίηση όλων των 
υποδομών, των επιτευγμάτων της επιστήμης και της τεχνικής 
για ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασικών οι-
κοσυστημάτων, πράγμα που αποτελεί βασική ανάγκη για μας 
και τα παιδιά μας. Γι‘ αυτό εντείνουμε τον αγώνα μας διεκδι-
κώντας τη.

Νικολέτα Ραλλάτου
Μηχανικός Χωροταξίας και Ανάπτυξης

Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου 
2ου Διαμερίσματος Αθήνας της ΟΓΕ

Κινητοποίηση σωματείων και φορέων για να κλείσει ο ΧΥΤΑ στη Φυλή
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Β ασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των 
κυβερνήσεων αποτελεί η προώθηση των γυναικών 

τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην εργασία στους τομείς 
της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των μαθη-
ματικών(Science-Technology–Engineering-Mathematics–
STEM). Μάλιστα επισημαίνεται ότι είναι εξαιρετικά σημαντική 
η συμμετοχή των γυναικών σ’ αυτούς τους τομείς, καθώς 
συνδέεται άμεσα με την προσαρμογή των εργαζομένων στο 
περιβάλλον της πράσινης οικονομίας και του ψηφιακού με-
τασχηματισμού. 

Υπολογίζουν ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών 
στους τομείς STEM θα έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στο ΑΕΠ 
σε επίπεδο ΕΕ συμβάλλοντας στην αύξηση του κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ της ΕΕ κατά 0,7-0,9% (βελτίωση κατά 130-180 δις ευρώ) 
το 2030 και κατά 2,2-3,0% (βελτίωση κατά 610-820 δις ευρώ) 
το 20501. Η προώθηση των γυναικών στα STEM δεν αποτε-
λεί μόνο στόχο της ΕΕ, αλλά όλων των κυβερνήσεων και των 
ιμπεριαλιστικών ενώσεων και οργανισμών. Εντάσσεται στην 
ευρύτερη επιδίωξη τους περί «ισότητας των φύλων», που 
όπως χαρακτηριστικά εκτιμούν, μπορεί να αποφέρει στο πα-
γκόσμιο ΑΕΠ 12 τρις δολάρια μέχρι το 20252. 

Οι ευρύτεροι σχεδιασμοί προώθησης της «πράσινης και της 
ψηφιακής οικονομίας» αναμένονται μέχρι το 2025 να καταρ-
γήσουν 85 εκατ. θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουν 97 
εκατ. νέες θέσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμε-
νες πρέπει να διαθέτουν τη σχετική ειδίκευση3. 

Ας διαβάσουμε πίσω από τους αριθμούς
H ΕΕ και οι κυβερνήσεις προσβλέπουν στη δεξαμενή του 
ανεκμετάλλευτου γυναικείου εργατικού δυναμικού προκειμέ-
νου να αυξηθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και 
να βγουν ενισχυμένοι σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. 
Γι αυτό και κεντρικός στόχος στη στρατηγική της ΕΕ είναι η 
αυξηση της απασχόλησης των γυναικών στο 75%. 

Δε φτάνει μόνο όμως το γυναικείο εργατικό δυναμικό να εί-
ναι ικανό σε αριθμό. Απαιτείται επίσης να είναι προσαρμοσμένο 
ως προς την εκπαίδευση και τις δεξιότητές του στις σύγχρονες 
απαιτήσεις και τις ανάγκες των ομίλων. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι με βάση τους υπολογισμούς της ΕΕ το 90% των θέσεων ερ-
γασίας αναμένεται να απαιτεί ψηφιακές δεξιότητες. 

Οι πραγματικές επιδιώξεις της ΕΕ συνδέονται με τους το-
μείς τοποθέτησης των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων για 
τα οποία ψάχνεται κερδοφόρα διέξοδος. Οι τομείς αυτοί είναι η 
«πράσινη ανάπτυξη και η «ψηφιακή οικονομία» και απαιτούν 
νέους και νέες εργαζόμενες STEM. Κυρίως όμως συνδέονται 
με την ανάγκη των επιχειρηματικών κολοσσών, δίπλα στις 
στρατιές των ανέργων, να αυξάνουν το ποσοστό των εργα-
ζόμενων γιατί από την εκμετάλλευσή της εργατικής τους δύ-
ναμης προκύπτει το κέρδος τους. Για να συμβεί αυτό όμως 

σήμερα, απαραίτητη εξέλιξη είναι η ένταξη των γυναικών στην 
παραγωγή και κατά προτεραιότητα στους τομείς STEM που 
μπορούν να αποτελέσουν προνομιακό πεδίο εκμετάλλευσης 
της γυναικείας εργατικής δύναμης, επιπρόσθετα και γιατί σ’ 
αυτούς τους τομείς δεν απαιτείται φυσική δύναμη. 

Για να αποκομίσουν όμως οι όμιλοι και τα αναμενόμενα 
κέρδη η ένταξη των γυναικών στην παραγωγή θα γίνει με 
τσακισμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, με ελα-
στικές εργασιακές σχέσεις. Επομένως μπορεί η προοπτική 
των επενδύσεων στους τομείς STEM να είναι ελπιδοφόρα για 
τις επιχειρήσεις και τα κέρδη τους, δεν είναι όμως εξίσου ελ-
πιδοφόρα για τις άνεργες και τις μισθωτές επιστήμονες. 

Γιατί η εργαζόμενη στους STEM βιώνει την ανασφάλεια της 
μισθωτής εργαζόμενης, την έλλειψη σταθερού ημερήσιου και 
βδομαδιάτικου χρόνου εργασίας, την εντατικοποίηση της δου-
λειάς, χωρίς ουσιαστικά να έχει απαλλαγεί από την ατομική 
φροντίδα και ευθύνη για την οικογένεια. Οι «υποσχέσεις» που 
συνοδεύουν την απασχόληση στους τομείς αυτούς είναι κομ-
μένες και ραμμένες στα μέτρα των επιχειρηματικών ομίλων. 
Περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη «εργασιακή ευελιξία» στο όνο-
μα της διευκόλυνσης της «συμφιλίωσης της επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής». 

Η προώθηση των «ευέλικτων» εργασιακών σχέσεων, όπως 
της τηλεργασίας, αξιοποιεί ως αγωγό και δίαυλο την αντικει-
μενική δυσκολία της εργαζόμενης μητέρας να συνδυάσει τη 
δουλειά με την ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλι-
κιωμένων γονιών, της οικογένειας. Παρά τις συστηματικές 
προσπάθειες να παρουσιαστούν οι ευέλικτες εργασιακές σχέ-
σεις ως συμφέρουσες για τις γυναίκες και «ταιριαστές» στις 
ανάγκες τους, η πραγματικότητα αποτυπώνεται διαφορετική. 
Η έννοια της ισορροπίας οικογενειακής και επαγγελματικής 
ζωής περιλαμβάνει ωράρια εργασίας που προσαρμόζονται 
στις ανάγκες της εταιρείας, άδειες και παροχές που βρίσκο-
νται στη διακριτική της ευχέρεια και πάνω από όλα δέσμευση 
των εργαζομένων στην επιχείρηση και τους στόχους της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από τις κυβερνήσεις στην ενίσχυ-
ση των προγραμμάτων τόνωσης της λεγόμενης γυναικείας 
επιχειρηματικότητας και σ’ αυτούς τους τομείς ώστε να αυξη-
θεί ο αριθμός γυναικών που θα δημιουργήσουν τις δικές τους 
τέτοιες επιχειρήσεις. Όμως η πραγματικότητα του ανταγωνι-
σμού της ελεύθερης αγοράς είναι σκληρή. Με βάση τα στοι-
χεία όσες αναζήτησαν σχετική χρηματοδότηση το 2019, μόλις 
το 1%-2% κατάφεραν να την πάρουν, με μέσο όρο τα 6,5 χρόνια 
ζωής μέχρι τη χρηματοδότησή τους και με 9 στις 10 από αυτές 
να είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

Έμφαση στην εκπαίδευση
Μεγάλη βαρύτητα προκειμένου να προωθηθεί ο στόχος της 
μεγάλης γυναικείας συμμετοχής στους τομείς STEM δίνεται 

Γυναίκες στους τομείς STEM
ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
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στην εκπαίδευση . Είναι χαρακτηριστική η εκτίμηση του ΣΕΒ 
ότι η σχετική υστέρηση της Ευρώπης στους τομείς αυτούς 
οφείλεται στο χαμηλό ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών 
στα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών. Ειδικά στον τομέα της 
τεχνολογίας οι γυναίκες απόφοιτοι αντιπροσωπεύουν το 1/5 
του συνόλου στην ΕΕ των 28 με εξαίρεση την Ελλάδα και τη 
Σουηδία 4. 

Το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων της ΕΕ μάλιστα 
επισημαίνει ότι «η μείωση του χάσματος των φύλων στην 
εκπαίδευση στους τομείς STEM θα μπορούσε να έχει θετικό 
αντίκτυπο στην απασχόληση. Συνολικά η απασχόληση στην 
ΕΕ θα μπορούσε να ανέβει από 850.000 έως 1.200.000 μέχρι 
το 2050. Αυτές οι θέσεις εργασίας προβλέπονται κυρίως μα-
κροπρόθεσμα, καθώς τα ποσοστά απασχόλησης θα αυξηθούν 
μόνο αφού περισσότερες γυναίκες που σπουδάζουν STEM 
ολοκληρώνουν την εκπαίδευσή τους»5.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί η ενίσχυση των «ψηφιακών 
δεξιοτήτων» αποτελεί πρώτιστο καθήκον. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι στην Ελλάδα επιδιώκεται ένα βασικό βήμα σ’ αυτήν την 
κατεύθυνση με την ανακοίνωση στα τέλη του 2020 της δημι-
ουργίας κέντρου δεδομένων (data center) του αμερικανικού 
μονοπωλίου «Microsoft» στην χώρα μας. Θα υλοποιηθεί σε 
τρεις τοποθεσίες στην Αττική, με την ξεκάθαρη δήλωση του 
προέδρου της «Microsoft» πως το βασικότερο στοιχείο της 
επένδυσής της δεν είναι η εγκατάσταση του data center, αλλά η 
κατάρτιση 100 χιλιάδων νέων στις νέες «ψηφιακές δεξιότητες» 
που χρειάζονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Το βασικό πρόβλημα που εντοπίζουν ΕΕ, κυβερνήσεις και 
όμιλοι σ’ αυτήν την κατεύθυνση είναι ότι τα κορίτσια και οι 
γυναίκες αποκλείονται από αυτούς τους τομείς λόγω προ-
καταλήψεων, στερεοτύπων και σεξισμού. Προβάλλεται ότι 
οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν κίνητρα για να ακολου-
θήσουν μια σταδιοδρομία STEM επειδή φοβούνται ότι δεν 
θα ληφθούν σοβαρά υπόψη σε τέτοιες θέσεις εργασίας και 
ότι δεν θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες συναδέλ-
φους τους, ότι έχουν βαρετά καθήκοντα, «κενά αμοιβών» και 
απουσία εξέλιξης και αναγνώρισης σταδιοδρομίας. Ακόμα και 
όταν η μητρότητα αναγνωρίζεται ως βασικός παράγοντας που 
συντελεί στην υποεκπροσώπηση των γυναικών, και πάλι ενο-
χοποιούνται τα «στερεότυπα» που αναθέτουν τη φροντίδα της 
οικογένειας κατά κύριο λόγο στις γυναίκες. 

Αυτό που αποκρύπτουν με κάθε τρόπο είναι ότι στο έδαφος 
του σημερινού εκμεταλλευτικού συστήματος η γυναικεία ανι-
σοτιμία ζει και βασιλεύει γιατί η γυναίκα εργαζόμενη υφίσταται 
στις εργασιακές σχέσεις όλες τις διακρίσεις που αυξάνουν τα 
κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, έχει στις πλάτες της τις 
φροντίδες της οικογένειας και τα βάρη της μητρότητας που θε-
ωρείται κόστος για την εργοδοσία και το κράτος.

Κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να χειραγωγήσουν 
τη συνείδηση των εργαζόμενων γυναικών, να προβάλλουν 
την προσωπική υποχρέωση και ατομική ευθύνη των εργα-
ζόμενων γυναικών προς την «καλή διεύθυνση της επιχεί-
ρησης». Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται τα όρια αποδοχής, 
συμβιβασμού με τις συνθήκες εργασίας, οι μειωμένες απαι-
τήσεις για το εισόδημα, την κοινωνική πολιτική, η αναζήτηση 
ατομικών λύσεων στα εργασιακά προβλήματα.

Είναι φανερό ότι στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων οι 
ψηφιακές τεχνολογίες αξιοποιούνται για στόχους που βρίσκο-
νται σε πλήρη αντίθεση με την ικανοποίηση των σύγχρονων 
αναγκών μας. Κι όμως σήμερα τον 21ο αιώνα υπάρχουν οι 
δυνατότητες που δημιουργεί η ανάπτυξη της επιστήμης και 
της τεχνολογίας για να γίνει πράξη η γυναικεία ισοτιμία, για να 
μπορούν όλες οι εργαζόμενες στους τομείς STEM να έχουν 
σταθερή εργασία με μειωμένο ωράριο, ολόπλευρη προστασία 
της μητρότητας και ελεύθερο χρόνο. Γι’ αυτό και το ριζοσπα-
στικό γυναικείο κίνημα εντείνει τον αγώνα του.

Ξανθή Παπαγεωργίου
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

1.  https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality
2.  Dharmendra Kanani, Διευθυντής του Insights at Friends of Europe
3.   https://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/53695/2021-03-16_SR_STEM%20EDU_2021_FINAL.pdf)
4.  βλ. Σημείωση όπως παραπάνω
5.  https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality
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Η ψηφιακή διακυβέρνηση αποτελεί στόχο και προτεραιότη-
τα που προωθούνται από την ΕΕ και από τις κυβερνήσεις, 

προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των μονοπω-
λίων σε βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η 
αγροτική παραγωγή και οι μεταφορές.

Στο πλαίσιο αυτό το τελευταίο διάστημα και με αφορμή τις 
συνθήκες της πανδημίας και τα μέτρα προστασίας μια σειρά 
ψηφιακών μεταρρυθμίσεων στη λειτουργία των δημοσίων 
υπηρεσιών παρουσιάζονται από την κυβέρνηση ως καινοτο-
μία και ως λύση. Προπαγανδίζουν την αυτονόητη αναγκαιό-
τητα για χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ως το «το τέλος της 
ταλαιπωρίας των πολιτών από την γραφειοκρατία», «ισότιμη 
πρόσβαση όλων» στις κρατικές υπηρεσίες, «μείωση των κοι-
νωνικών ανισοτήτων», ότι τάχα γίνεται πράξη «η ανάπτυξη για 
όλους». Στην πραγματικότητα, όμως, αυτό το οποίο κρύβουν 
είναι ότι οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις εφαρμόζονται, σχεδιά-
ζονται και υλοποιούνται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς 
ομίλους προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντά τους 
και τα κέρδη τους.

Στη διαδικασία αυτή, της επιτάχυνσης δημιουργίας του ψη-
φιακού κράτους ώστε να γίνει πιο «αποτελεσματικό» και «ευ-
έλικτο», αλλά και προκειμένου να υλοποιηθεί η απαίτηση των 
επιχειρηματικών ομίλων «για ανάπτυξη των ψηφιακών δεξι-
οτήτων όλων των πολιτών», έχουν ήδη υλοποιηθεί μια σειρά 
ψηφιακών υπηρεσιών τόσο στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
όσο και στους ΟΤΑ. Απώτερος στόχος είναι η ψηφιοποίηση 
του συνόλου των δημόσιων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, 
ώστε το σύνολο των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων απέ-
ναντι στη διοίκηση, τα επιμελητήρια, τα ασφαλιστικά ταμεία και 
εν γένει το Δημόσιο, να πραγματοποιούνται ψηφιακά, με το 

ελάχιστο δυνατό φόρτο για τις επιχειρήσεις. Για το λόγο αυτό 
θα πρέπει το Δημόσιο να ψηφιοποιήσει το σύνολο των υπηρε-
σιών που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Προτε-
ραιότητα αποτελεί η υλοποίηση της αρχής «μόνον άπαξ» από 
τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου.

Παραδείγματα τέτοιου είδους υπηρεσιών αποτελούν:

  η ψηφιακή έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών, ενώ ταυτό-
χρονα εντάσσονται στα ΚΕΠ ολοένα και περισσότερες νέες 
διαδικασίες και αρμοδιότητες, οι οποίες στηρίζονται σε νέες 
Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, χωρίς να 
εξασφαλίζεται όμως ούτε το απαιτούμενο προσωπικό ή η 
απαραίτητη κατάρτιση αυτού, ούτε ο κατάλληλος τεχνολογι-
κός εξοπλισμός για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδο-
μένων. Αντιθέτως, ασκούνται πιέσεις στους εργαζόμενους 
ώστε να αποδεχτούν να τους μεταβιβαστούν οι ευθύνες.

  η ψηφιοποίηση της διαδικασίας εγγραφής σε βρεφονηπι-
ακούς, παιδικούς σταθμούς και γενικότερα σε δομές ημε-
ρήσιας φροντίδας και φιλοξενίας για παιδιά, με ταυτόχρο-
νη αυτοματοποίηση της διαδικασίας προσδιορισμού των 
κριτηρίων επιλογής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τον 
αριθμό των δομών όσο και τον αριθμό των παιδιών που 
γίνονται δεκτά.

  η ψηφιακή σύνταξη, με την οποία συνεχίζεται το δούλε-
μα για «την έκδοση της σύνταξης με το πάτημα ενός κου-
μπιού» της προηγούμενης κυβέρνησης, ενώ στην πραγ-
ματικότητα ο αριθμός των εκκρεμών συντάξεων αυξάνεται 
συνεχώς,ενώ καθιερώθηκε να δίνονται πλέον 360€ ως 
«προκαταβολή σύνταξης» και η αναμονή για χρόνια της 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΣΕ ΟΦΕΛΟΣ ΠΟΙΩΝ; 
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κανονικής. Ως μόνη λύση εμφανίζεται η παραχώρηση σε 
ιδιωτικές εταιρείες του ΕΦΚΑ και όχι η στελέχωση των 
υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό, ώστε να καλυφθούν τα 
μεγάλα κενά που υπάρχουν.

  η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, που εφαρ-
μόστηκε με νόμο που έφερε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 
2017, με την αιτιολόγηση ότι ένα μεγάλο ποσοστό αυτών 
εκδίδονται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται έλεγχος από τις 
αντίστοιχες υπηρεσίες δόμησης. Οι ήδη υποστελεχωμέ-
νες υπηρεσίες δόμησης, αποδυναμώθηκαν πλήρως. Στην 
πραγματικότητα, όμως, η πολυνομία και οι ασφυκτικές 
προθεσμίες που θεσπίστηκαν με τη νέα νομοθεσία κάθε 
άλλο παρά μείωσαν τον όγκο δουλειάς των υπηρεσιών 
δόμησης, όπως προπαγάνδιζαν, αλλά έφεραν την εντατι-
κοποίηση. 

Επίσης, μέσω των διαδικασιών αυτών δημιουργούνται μη-
τρώα δεδομένων, πολύτιμα εργαλεία για τους επιχειρηματι-
κούς ομίλους (ενιαίος ψηφιακός χάρτης, ψηφιακή τράπεζα 
χρήσης γης, ψηφιοποίηση δημόσιας περιουσίας κ.α.). Γι’ αυτό 
άλλωστε και η «Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 
2025» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτει ως 
έναν από τους βασικούς στόχους την «παραγωγική αξιο-
ποίηση των δεδομένων του Δημοσίου», όπως επίσης και η 
συμφωνία της κυβέρνησης με την Microsoft για τη διαχείριση 
όλων των δεδομένων του Δημοσίου. Η «προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων» που συνεχώς επικαλούνται είναι ανύ-
παρκτη, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι πάντα διαθέσιμα σε 
μονοπωλιακούς ομίλους, κρατικές και ιδιωτικές υπηρεσίες 
ασφαλείας. Το εμπόριο δεδομένων αποτελεί μία πολύ επικερ-
δή δραστηριότητα σε παγκόσμια κλίμακα.

Δεδομένα χρησιμοποιούνται για την «εξαγωγή συμπερα-
σμάτων» και την ανάλυση του «τι θέλει η αγορά εργασίας». 
Με «επιστημονικά δεδομένα», λοιπόν, προωθείται πλέον 
η μερική απασχόληση, η τηλεργασία, το ελαστικό ωράριο 
«που ταιριάζουν καλύτερα στις γυναίκες» αλλά και η σύν-
δεση μισθού – αποδοτικότητας.

Επίσης, σχεδιάζεται το κεντρικό σύστημα διαχείρισης αν-
θρώπινου δυναμικού του ελληνικού Δημοσίου, που θα δι-
αχειρίζεται όλα τα συμβάντα των στελεχών της Δημόσιας 
Διοίκησης από την πράξη διορισμού τους μέχρι και τη συ-
νταξιοδότησή τους, δηλαδή τα προσωπικά και οικογενειακά 
στοιχεία, το βαθμό, τον κλάδο, την εξέλιξη, την αξιολόγηση, τις 
άδειες, τις υπηρεσιακές μεταβολές και τις εκπαιδεύσεις και, 
σε συνδυασμό με άλλους νόμους (αξιολόγηση, μισθολόγιο, 
υπαλληλικός κώδικας, κινητικότητα κ.ά.), στόχο έχουν να δια-
μορφώσουν έναν ενιαίο συνεκτικό μηχανισμό, που θα δυνα-
μώσει την τάση χειραγώγησης και υποταγής των δημοσίων 
υπαλλήλων, ώστε να εφαρμόζουν γρήγορα και αποτελεσματι-
κά τις αντιλαϊκές πολιτικές.

Με δεδομένο την απαγόρευση των προσλήψεων την τελευ-
ταία δεκαετία, λόγω των μνημονιακών περιορισμών, η μόνιμη 
και σταθερή εργασία αποτελεί παρελθόν πλέον για το δημόσιο 
τομέα, η υποστελέχωση σε όλες πλέον τις υπηρεσίες του δη-
μοσίου είναι δεδομένη και ως μοναδική λύση προβάλλεται η 

προσχηματική προσπάθεια κάλυψης των μειωμένων κενών 
θέσεων, με ελαστικές σχέσεις εργασίας διαφόρων μορφών, 
συμβάσεις μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, συμβάσεις λόγω 
πανδημίας ή άλλων «έκτακτων» καταστάσεων, εργαζόμενοι 
μέσω των προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας κ.ά. Ως 
φυσικό επακόλουθο έρχεται και η καταστρατήγηση δικαιωμά-
των που θεωρούνται ως δεδομένα για τους εργαζόμενους στο 
δημόσιο τομέα, όπως η προστασία της μητρότητας, οι άδειες 
μητρότητας, γονικές, ειδικού σκοπού κ.ά. Οι όποιες θεσμοθε-
τημένες διευκολύνσεις ισχύουν για τους μόνιμους εργαζό-
μενους στο δημόσιο τομέα, εξυπακούεται ότι δεν ισχύουν για 
τους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Αυτό το οποίο προβάλλεται ως ωφέλεια του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού είναι μεταξύ άλλων η δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Στην πραγματικότητα, όμως, οι θέσεις εργασίας μει-
ώνονται με το πρόσχημα της αυτοματοποίησης διαδικασιών. 
Ως τελικό αποτέλεσμα είναι από τη μία η εντατικοποίηση, η ελα-
στικότητα των ωραρίων κ.λπ. και από την άλλη η μη επίτευξη 
υλοποίησης των έργων από το δημόσιο αποτελεί την καλύτερη 
αιτιολόγηση για την ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών.  

Σημαντικό εργαλείο στην υλοποίηση αυτών των σχεδια-
σμών αποτελούν οι «Αναπτυξιακοί οργανισμοί», μέσω των 
οποίων οι κυβερνήσεις αξιοποιούν τα κονδύλια για επενδύ-
σεις προς όφελος των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτοί οι ορ-
γανισμοί έχουν αρχίσει να δημιουργούνται με ταχείς ρυθμούς 
σχεδόν σε όλους τους δήμους της χώρας. Αποτελούν επιχει-
ρήσεις με διευρυμένες αρμοδιότητες, αλλά και χώρο δράσης, 
καθώς συνενώνουν μία σειρά από δήμους ή και περιφέρειες. 
Βασικός σκοπός τους είναι η απορρόφηση ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων, ενώ ως κύρια αιτία αναφέρεται η υποστελέχωση 
ή και η ανυπαρξία σε πολλές περιπτώσεις τεχνικών υπηρεσι-
ών και τεχνικού προσωπικού στους ΟΤΑ. Έχουν όμως δυνα-
τότητα να αναλάβουν αρμοδιότητες όλων των υπηρεσιών του 
δήμου, με στόχο να δημιουργηθεί σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο ένα μικρό επιτελικό κράτος, που θα λειτουργεί με επι-
χειρηματικά κριτήρια, χωρίς μόνιμη και σταθερή εργασία. 

Αντίθετα με όλα αυτά, η τεχνολογία και τα ψηφιακά δεδομέ-
να θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών, 
που θα είναι επαρκώς στελεχωμένες και εξοπλισμένες με 
την κατάλληλη υποδομή, ώστε να δημιουργηθούν υπηρεσίες 
αντάξιες των δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογική ανά-
πτυξη, που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες. Ο τρόπος 
όμως με τον οποίο αξιοποιούνται, που μοναδικό στόχο έχει 
την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των επιχειρηματικών 
ομίλων και τη μείωση του κόστους, αυτό το οποίο επιφέρει 
είναι η μείωση των θέσεων εργασίας, η καθιέρωση των ελα-
στικών μορφών εργασίας, η εντατικοποίηση, η διεύρυνση του 
ωραρίου (απογευματινές βάρδιες, προκειμένου να εξυπηρε-
τηθούν οι «πελάτες»), η θεσμοθέτηση της τηλεργασίας (αφού 
μπορείς να δουλέψεις και από το σπίτι και με δικό σου εξοπλι-
σμό), η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. 

Πηνελόπη Θεοδωροπούλου 
Ομάδα Τεχνικών της ΟΓΕ
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Η εποχή που ζούμε χαρακτηρίζεται ως εποχή της λεγόμενης 
4ης βιομηχανικής επανάστασης, της ψηφιακής οικονομίας, 

της ρομποτικής, του αυτοματισμού, του «internet of things», 
των 5G, αναδεικνύοντας την τεράστια ανάπτυξη των επιστημών 
και των τεχνολογικών εφαρμογών τους, την ίδια την ανάπτυξη 
της παραγωγικής ικανότητας του ανθρώπου, αφού όλα αυτά 
αποτελούν δημιουργήματα της εργασίας και της σκέψης των 
πολλών. Αυτή η ανάπτυξη ανεβάζει και τον πήχη των απαι-
τήσεων της γενικής μόρφωσης, αλλά και της επέκτασης της 
τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης. 

Αντί όμως σήμερα να παρέχεται ολόπλευρη επιστημονική 
μόρφωση σε όλες και όλους ισότιμα, με βάση τις ανάγκες, αλλά 
και τις σημερινές δυνατότητες, η γνώση υποβαθμίζεται, γίνεται 
στείρα και αποσπασματική, δεν διαμορφώνει ένα στέρεο έδα-
φος για να γνωρίσουμε, να μελετήσουμε τον κόσμο γύρω μας. 

Οι εκάστοτε αλλαγές, εκσυγχρονισμοί, αναδιαρθρώσεις που 
γίνονται στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των βαθμίδων, το 
τι και πώς μαθαίνουν οι νέες και οι νέοι εξαρτάται και καθο-
ρίζεται από τις ανάγκες και τα «θέλω» των επιχειρηματικών 
κολοσσών. Σήμερα η Εκπαίδευση καλείται να συμβάλλει στην 
καλύτερη εφαρμογή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών 
εφαρμογών, με ένα εργατικό δυναμικό που θα είναι συγχρό-
νως φθηνό, ευέλικτο και χειραγωγήσιμο, ώστε να υπηρετείται 
πιο αποτελεσματικά η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία 
των ομίλων. 

Οι εξελίξεις στο πεδίο των οικονομικών, γεωπολιτικών αντα-
γωνισμών, όπως και των επιστημονικών και τεχνολογικών 
επιτευγμάτων απαιτούν και σημαντικές αλλαγές στις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, όπως τις βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Αλ-

λάζουν τα διδακτικά αντικείμενα, η έρευνα, η διοίκηση και η 
λειτουργία των σχολείων, των πανεπιστημίων κ.λπ. Είναι χα-
ρακτηριστικό πως το κίνητρο της έρευνας στα ΑΕΙ αφορά τη 
βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των 
μονοπωλιακών ομίλων και όχι την αξιοποίηση της δυνατότη-
τας για κοινωνική ευημερία. 

«Η στρατηγική για τις δεξιότητες αφορά το μέλλον της γνώ-
σης, τη σχέση σχολείων και εργοδοτών, τη δια βίου εκπαίδευση, 
το μέλλον της επαγγελματικής εκπαίδευσης σαν πρώτη και όχι 
δεύτερη εκπαιδευτική επιλογή». Είναι χαρακτηριστικά αυτά τα 
λόγια, που από το 2016 περιγράφουν, σε συνέντευξη Τύπου 
μετά τη Σύνοδο υπουργών Παιδείας, τον πυρήνα των αναδι-
αρθρώσεων που κατά την ΕΕ πρέπει να γίνουν επιτακτικά στα 
εκπαιδευτικά συστήματα, ώστε να προσαρμοστούν στα οικο-
νομικά και κοινωνικά δεδομένα. Οι «δεξιότητες» αποτελούν τη 
λέξη - κλειδί. 

Η στρατηγική που διαμορφώνει και εφαρμόζει η ΕΕ και 
οι κυβερνήσεις του κάθε κράτους, στοχεύει να διαμορφώ-
σει μαζικά ένα εργατικό δυναμικό, που θα είναι πιο ικανό να 
αποκτά σχετικά γρήγορα τη στοιχειώδη τεχνολογική κατάρ-
τιση, θα μπορεί να μετακινείται από κλάδο σε κλάδο, ανάλο-
γα με τις εκάστοτε «ανάγκες» της αγοράς. Έτσι, θυσιάζεται η 
γενική μόρφωση και η θεωρητική κατάρτιση. Ως αποτέλεσμα 
διαμορφώνεται η τάση η συντριπτική πλειοψηφία των νέων, 
ειδικά των αποφοίτων από τα ΑΕΙ, να έχουν σχετικά χαμη-
λότερη επιστημονική ικανότητα, αλλά πιο αναβαθμισμένη 
τεχνολογική δεξιότητα σε σχέση με παλιότερα. 

Για να αποκτήσει ένας νέος ή μια νέα αυτές τις δεξιότητες 
πρέπει να το «κυνηγήσει» ατομικά, μέσω των αντίστοιχων 

Πολύπλευρη μόρφωση ή κυνήγι δεξιοτήτων;
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δομών που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους επιχειρημα-
τικούς ομίλους και να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού 
αυτό δεν γίνεται μέσα από ενιαίο κρατικό εκπαιδευτικό σύ-
στημα. Στην ουσία πρόκειται για ένα αέναο κυνήγι δεξιοτήτων, 
προσόντων, τίτλων, πιστοποιητικών μέσα από σεμινάρια κ.λπ. 

Σε κάθε επόμενο κύκλο πιστοποίησης, όταν οι απαιτήσεις 
των ομίλων θα έχουν τροποποιηθεί, θα πρέπει να τροποποιού-
νται αντίστοιχα και τα προγράμματα σπουδών. Έτσι, η μεγάλη 
πλειοψηφία των αποφοίτων που ολοκλήρωσαν τα προηγού-
μενα προγράμματα σπουδών θα κληθούν να... παραμερίσουν 
(βλ. απολυθούν), για να πάρουν τις θέσεις τους οι νεότεροι συ-
νάδελφοί τους, τα προσόντα και οι δεξιότητες των οποίων θα 
ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τις νέες απαιτήσεις των μεγα-
λοεπιχειρηματιών. Επιπρόσθετα, οι μεν απόφοιτοι λειτουργούν 
ως μοχλοί πίεσης για τους δε, προκειμένου να συμπιέζονται 
προς τα κάτω μισθοί και δικαιώματα κι όλοι αντάμα να χαμη-
λώνουν τον πήχη των διεκδικήσεών τους.

 «Δεξιότητες»: το «πασπαρτού»  
 σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης 
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τις εξελίξεις στα πανεπι-
στημιακά ιδρύματα. Η ολόπλευρη κατάκτηση της επιστημονι-
κής γνώσης, η ερευνητική ικανότητα σταδιακά υποκαθίσταται 
–για την πλειοψηφία των φοιτητών και φοιτητριών– από την 
αποσπασματική τριβή με πλευρές του επιστημονικού πεδίου, 
που καθορίζεται από τις επιταγές των μονοπωλιακών ομίλων 
ως προς το επίπεδο και την έκταση αυτής της γνώσης. Αυτή 
η διαδικασία, τελικά, συνοψίζεται στον όρο «δεξιότητες», που 
αφορά το επίπεδο της γνώσης που έχουν ανάγκη από τον ερ-
γαζόμενο και την εργαζόμενη οι μονοπωλιακοί όμιλοι σε κάθε 
περίοδο. 

Η αντιστοίχηση των καινούργιων δεξιοτήτων των νέων με τα 
κάθε φορά ζητούμενα της αγοράς προβληματίζει την ΕΕ και τα 
κράτη-μέλη της. Ειδικά τα τελευταία χρόνια τα επιτελεία τους 
επισημαίνουν πως υπάρχει καθυστέρηση στην αφομοίωση 
αυτών των νέων δεξιοτήτων που απαιτούνται και κυρίως σχε-
τίζονται με γνώσεις ψηφιακής τεχνολογίας και εφαρμογών της, 
των αποκαλούμενων soft skills, κ.ά. Για το λόγο αυτό, η ευρω-
ενωσιακή στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση, που προ-
ωθείται και εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις, και στην 
Ελλάδα, έχει ως βασική πλευρά να λυθεί αυτή η αναντιστοιχία. 

Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί το θέμα της αντιστοί-
χησης των νέων δεξιοτήτων που απαιτούν οι νέοι τύποι εργα-
σίας με την ευρεία εφαρμογή της τεχνολογίας και της ψηφιακής 
γνώσης σε όλους σχεδόν τους κλάδους της παραγωγής. Έτσι, 
τίθεται ως αίτημα η ενίσχυση των «επικοινωνιακών δεξιοτή-
των», των αποκαλούμενων «ψηφιακών δεξιοτήτων» (digital 
skills). Στο δημοτικό και το γυμνάσιο οι ψηφιακές δεξιότητες 
μέσω του μαθήματος της πληροφορικής κατευθύνονται στην 
έμφαση της χρηστικότητας, αποδεσμευμένης από τη γενική 
παιδεία. Προς αυτή την κατεύθυνση γίνεται και η επένδυση για 
τον «ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης». Η επένδυση 
αυτή, ύψους 364 εκατομμυρίων ευρώ, που δεν περιλαμβάνει 
μόνο τα σχολεία αλλά και άλλες εκπαιδευτικές δομές, προβλέ-

πει μεταξύ άλλων: Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού. Ψηφι-
ακές υποδομές στις τάξεις για διαδραστικό ψηφιακό μάθημα. 
Τα voucher για απόκτηση υπολογιστών και τάμπλετ. Robotics, 
STEM εργαλεία και εξοπλισμός για σχολεία. Επανακατάρτιση 
των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. Ψηφιακές υπηρεσί-
ες στα σχολεία (e-school). Επαγγελματικός προσανατολισμός 
με ψηφιακά εργαλεία κ.ά.

 Οι κυβερνήσεις, χτες και σήμερα στην ίδια ρότα 
Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ πριν όσο και η ΝΔ τώρα δουλεύουν ....σκληρά 
προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα έχουν δώσει «ρέστα» και 
οι δύο με τη σκυταλοδρομία σε μεταρρυθμίσεις και προσαρμο-
γές σε όλη τη κλίμακα της εκπαίδευσης. Φυσικά σήμερα πρω-
ταγωνιστεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 
που ιεραρχεί και για τον τομέα της Παιδείας τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες της επιχειρήσεων στο πώς θα ανοίξουν τα νέα 
«πράσινα» και «ψηφιακά» πεδία κερδοφορίας.  

 Με το μάτι στραμμένο στην αύξηση της γυναικείας  
 απασχόλησης για την ένταση της εκμετάλλευσης 

Στο επίκεντρο της στρατηγικής και του προβληματισμού των 
επιτελείων της ΕΕ και των κυβερνήσεων βρίσκεται η αύξηση 
της γυναικείας απασχόλησης μέσα από τον ειδικό στόχο για την 
προώθηση της «ψηφιακής απασχόλησης», της «αξιοποίησης 
του ταλέντου» τους, των σχετικών δεξιοτήτων. Ο στόχος τους 
είναι «Περισσότερη γυναικεία απασχόληση στο πεδίο των νέων 
τεχνολογιών και της ψηφιακής οικονομίας», με σκοπό η «ψη-
φιακή απασχόληση» των γυναικών να συμβάλλει στην γρήγο-
ρη οικονομική ανάπτυξη, στην αύξηση της κερδοφορίας, της 
ανταγωνιστικότητας. Φυσικά, η «ψηφιακή τεχνολογία» είναι το 
καλύτερο εργαλείο στην εφαρμογή των πιο ευέλικτων μορφών 
εργασίας, της τηλεργασίας, του σμπαραλιάσματος της οικογε-
νειακής, προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Η εργαζόμενη 
γίνεται κυριολεκτικά διαθέσιμη σε 24ωρη βάση στον εργοδότη, 
από οπουδήποτε, χάνεται κάθε διάκριση στον εργάσιμο και μη 
εργάσιμο χρόνο. Η ενίσχυση των «ψηφιακών δεξιοτήτων» και 
των γυναικών, αντιστοιχεί στο κυνήγι προγραμμάτων κατάρτι-
σης και διά βίου μάθησης που δεν εξασφαλίζουν παρά απο-
σπασματικές γνώσεις και πιστοποιήσεις με ημερομηνία λήξης. 

Οι γυναίκες απέναντί μας δεν έχουμε τις νέες τεχνολογίες, 
αλλά τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που τις 
ελέγχουν, τσακίζοντας τις δικές μας ανάγκες. Απέναντι σ’ αυ-
τούς που στέκονται εμπόδιο στις δυνατότητες που δημιουργεί η 
ανάπτυξη της τεχνολογίας για σταθερή εργασία με μείωση του 
εργάσιμου χρόνου, για ολόπλευρη και ουσιαστική μόρφωση, 
για προστασία της μητρότητας, για ελεύθερο χρόνο που θα τον 
αξιοποιούν με βάση τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους η δι-
έξοδος βρίσκεται στο συλλογικό μας αγώνα για μια ζωή χωρίς 
εκμετάλλευση και καταπίεση.

Βικτωρία Κούτση
Ομάδα Τεχνικών της ΟΓΕ
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Ε ν όψει της επετείου της 25ης Μάρτη, είδαμε 
τον Αμερικανό πρέσβη να πρωταγωνιστεί 

σε βίντεο για την καμπάνια της αμερικάνικης 
πρεσβείας, με τίτλο «200 χρόνια φιλίας ΗΠΑ - 
Ελλάδας». Κατά τον Πάιατ κύριος αποδέκτης 
της καμπάνιας ήσαν οι νέοι της χώρας μας και 
«στόχος» να γνωρίσουν τις «κοινές αξίες» Ελ-
λάδας - ΗΠΑ... 

Συχνά πυκνά, πια, οι πόρτες των σχολείων 
αλλά και των πανεπιστημίων ανοίγουν στην 
πρεσβεία των ΗΠΑ, σε αμερικάνικα πανεπιστή-
μια, οργανισμούς, ΜΚΟ, εταιρείες αμερικανι-
κών συμφερόντων, με μορφή διαφόρων «επι-
μορφωτικών» προγραμμάτων, με ευθύνη όλων 
των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων. 
Ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα ήταν 
η συνδιοργάνωση το περασμένο Γενάρη από 
το υπουργείο Παιδείας, την πρεσβεία των ΗΠΑ 
και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo του 
μαθητικού διαγωνισμού Stem Stars Greece. 
Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, ο διαγωνι-
σμός «εντάσσεται στη σειρά προγραμμάτων που υποστηρίζει 
η πρεσβεία των ΗΠΑ για τον εορτασμό των 200 χρόνων φι-
λίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (...) 
Αποτελεί μέρος της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στο 
πλαίσιο του Στρατηγικού Διαλόγου των δύο χωρών». Η συ-
νεργασία στο διαγωνισμό ήταν μια από τις διμερείς εκπαιδευ-
τικές και πολιτιστικές προτεραιότητες που συζητήθηκαν κατά 
τη διάρκεια του Δεύτερου Ελληνοαμερικανικού Στρατηγικού 
Διαλόγου τον Οκτώβρη του 2019, που είχε στο επίκεντρό του 
τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους αμερικανοΝΑΤΟϊκούς 
σχεδιασμούς και επιμέρους δράσεις σε διάφορους τομείς, 
μεταξύ των οποίων είναι και η εκπαίδευση. Το πρόγραμμα 
απευθύνθηκε σε μαθητές 14-18 χρόνων με ιδιαίτερη κλίση 
και ταλέντο στις φυσικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανι-
κή ή τα μαθηματικά (STEM). Χορηγός τού διαγωνισμού ήταν η 
«Microsoft Hellas». Το ενδιαφέρον βέβαια ειδικά για τις STEM 
δεν είναι άσχετο από τη γενικότερη στρατηγική για συμβολή 
της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι δεδομένη 
η σημασία καθεμιάς από τις επιστήμες αυτές. Μόνο που τα 
προγράμματα που αναφέρονται στις STEM, αντί για οργανική 
ένταξη στο σχολείο της μελέτης τους, τη σύνδεση θεωρίας και 
πράξης, προσεγγίζονται μέσα από διάφορα αποσπασματικά 
προγράμματα όπως αυτό. Πρόκειται για προγράμματα που 
έχουν τον χαρακτήρα διαγωνισμού και ανάδειξης ταλέντων 
με το βλέμμα στραμμένο περισσότερο στην οικονομία και στα 
κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων παρά στη μόρφωση.

 Στόχος η συνείδηση της σπουδάζουσας νεολαίας  
 και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων 
Πρόσφατα, μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα έκθεση του 2009 
της αμερικάνικης πρεσβείας στην Αθήνα με τίτλο: «Η δυσλει-
τουργική κατάσταση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήμα-
τος: Μια πρόκληση στον τομέα της δημόσιας διπλωματίας των 
ΗΠΑ». Στην έκθεση αυτή αποκαλύπτεται ότι ήδη από το 2009 η 
«υπέρβαση» του αντιαμερικανισμού στην Εκπαίδευση αποτε-
λούσε την προϋπόθεση για τη δυναμική παρέμβαση των ΗΠΑ. 
Μέσα από την έκθεση αποκαλύπτονται στόχοι που σχετίζονται 
τόσο με την πορεία προώθησης και επέκτασης της επιχειρη-
ματικότητας στην Εκπαίδευση και την επιχειρηματική λειτουρ-
γία των δομών της, όσο και με τις αντιδραστικές παρεμβάσεις 
των ΗΠΑ ενάντια στην λεγόμενη «ριζοσπαστικοποίηση», που 
αξιοποιείται για την προώθηση των ιμπεριαλιστικών σχεδι-
ασμών με στόχο το εργατικό - λαϊκό κίνημα και ιδιαίτερα τη 
νεολαία.

Απ’ όλα έχει ο «μπαξές» της αμερικάνικης παρέμβασης 
στην εκπαίδευση: Διαλέξεις αξιωματούχων της πρεσβείας 
των ΗΠΑ σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκδηλώσεις, ημερί-
δες, υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και διεθνών ερευ-
νητικών προγραμμάτων με αμερικάνικα πανεπιστήμια, με 
την πρεσβεία, αλλά και το ΝΑΤΟ, εξασφάλιση υποτροφιών 
και οικονομικών κινήτρων για ερευνητική δραστηριότητα σε 
πανεπιστημιακά ιδρύματα των ΗΠΑ απευθυνόμενα σε νέους 
ερευνητές, επιστήμονες, αποφοίτους, όπως οι υποτροφίες 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ...
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
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Fulbright κ.ά. Σε αυτά να προσθέσουμε ότι σε επίπεδο σχο-
λείων επιχειρούνται σειρά προγραμμάτων μακροπρόθεσμων 
επιδιώξεων όπως το μαθητικό αμερικανικό πρόγραμμα FLEX 
(«Future Leaders Exchange Program», «Πρόγραμμα Ανταλ-
λαγών Μελλοντικών Ηγετών»).

Είναι μακριά η αλυσίδα αυτής της πορείας και της στόχευ-
σης της πρεσβείας των ΗΠΑ... όπως «η προώθηση θετικής 
άποψης των ελληνοαμερικάνικων σχέσεων» και η «κατα-
νόηση και υποστήριξη από τους νέους των προτεραιοτήτων 
των ΗΠΑ στην περιοχή». Επιδιώκεται η «ουδετεροποίηση» 
του πληθυσμού περιοχών στρατηγικής σημασίας για τα συμ-
φέροντά τους (Κρήτη, Θράκη κ.λπ.) σε σχέση με το αίσθημα 
αντιαμερικανισμού, προκειμένου τη σκυτάλη να πάρουν «δι-
πλωμάτες και ερευνητές (...), ώστε να επιδιορθώσουν τη ρήξη 
η οποία έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια».

 Οι κυβερνήσεις και η τοπική διοίκηση  
 στην εξυπηρέτηση αυτών των σχεδίων 
Όλη αυτή η πορεία υπηρετήθηκε με συνέπεια από όλες τις κυ-
βερνήσεις. Ο «Στρατηγικός Διάλογος» με τις ΗΠΑ, «τέκνο» της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που αφορά το βάθεμα της εμπλοκής στα 
ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ σε μια σειρά από πεδία, μετα-
ξύ των οποίων και η Εκπαίδευση, δίνει τη σκυτάλη στις προτε-
ραιότητες του νομοθετικού έργου της ΝΔ για τον οδικό χάρτη 
της Εκπαίδευσης στην κατεύθυνση των αναγκών των επιχει-
ρηματικών συμφερόντων και σχεδιασμών ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. 

Τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβουν ότι οι σχετικές 
τους παρεμβάσεις εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις της 
«Στρατηγικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατί-
ας» και των υποδείξεων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των 
αντιαμερικανικών αισθημάτων στο χώρο της Εκπαίδευσης. 
Έτσι, εύκολα εξηγείται η σπουδή για τον περιορισμό των φοι-
τητικών και μαθητικών κινητοποιήσεων, η ποινικοποίηση των 
αγώνων της νεολαίας, όπως η αύξηση της καταστολής και 
του αυταρχισμού. Άλλωστε, θέλουν μια νεολαία γαλουχημέ-
νη στην υποταγή και με τους δύο τρόπους: την καταστολή και 
την ενσωμάτωση, αλλά και στα πρότυπα των ιμπεριαλιστικών 
συμμάχων της χώρας, ΕΕ και ΗΠΑ – ΝΑΤΟ.

Σε μια σειρά Περιφέρειες και Δήμους αρμονικά δεμένες με 
την εκπαιδευτική διαδικασία προωθείται η λειτουργία διαφό-
ρων «αμερικανικών γωνιών» (techlabs), χώρων αμερικανι-
κής προπαγάνδας, με στόχο τη φθορά των αντιιμπεριαλιστι-
κών - αντιαμερικανικών συνειδήσεων, ιδιαίτερα των νέων. 
«Αμερικανικά Κέντρα Τεχνών» και «Αμερικανικές βραδιές 
πολιτισμού και αθλητισμού» ξεφυτρώνουν σε διάφορες γω-
νιές της χώρας. Είναι ένα καλά μελετημένο σχέδιο της αμερι-
κανικής πρεσβείας στην Ελλάδα, που ενεργοποιείται μεθοδικά 
με τις ευλογίες της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης, φορέων 
της Αυτοδιοίκησης, παραρτημάτων αμερικανικών κολεγίων 
που παίζουν το ρόλο των «ντίλερ» του αμερικανικού πνεύ-
ματος, για να συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας «φιλίας» χτι-
σμένης πάνω σε αιματοβαμμένα δολάρια, από τα εγκλήματα 
της «Νέας Τάξης Πραγμάτων». Μόλις το περασμένο Απρίλη η 
«Αμερικάνικη Γωνιά » στην Ξάνθη, το «Xanthi TechLab», ανα-

κοίνωσε τη διεξαγωγή σειράς ψηφιακών εργαστηρίων «για 
την ειδησεογραφική παιδεία και την πληροφορία στα ΜΜΕ». 

 Η «ισότητα των φύλων» , ένα ακόμα εργαλείο  
 των αμερικανοΝΑΤΟϊκών σχεδιασμών 
Στις πρωτοβουλίες της αμερικάνικης πρεσβείας, ιδιαίτερα για 
τα νέα κορίτσια, πρωταγωνιστεί και η «ισότητα των φύλων». 
Με την ενίσχυση της «γυναικείας επιχειρηματικότητας», την 
ανάδειξη γυναικών στα «Κέντρα Λήψης Αποφάσεων», δη-
λαδή, στους θεσμούς του κράτους, αλλά και στα Διοικητικά 
Συμβούλια των επιχειρήσεων βάζουν τη δική τους ατζέντα. 
Μάλιστα οι παραπάνω σχεδιασμοί ενισχύονται ιδιαίτερα και 
με τη δραστηριότητα της αμερικάνικης πρεσβείας για μαθή-
τριες και φοιτήτριες, σε συνεργασία με ελληνικά εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα, αλλά και μέσω του εκπαιδευτικού προγράμμα-
τος ανταλλαγής μαθητών «Benjamin Franklin Transatlantic 
Fellows». Η αλήθεια είναι ότι στην αμερικάνικη πρεσβεία ερ-
γάζονται σκληρά... για την ενσωμάτωση των νέων γυναικών 
στα επικίνδυνα σχέδιά τους και η «ισότητα των φύλων» είναι 
ένα χρήσιμο εργαλείο. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη, 
αφορά «στον κόσμο που πρέπει να χτίσουμε για τη νέα γενιά», 
«χωρίς έμφυλα στερεότυπα», «αξιοποιώντας όλες τις διαθέσι-
μες δυνάμεις για την αντιμετώπιση κρίσεων, όπως είναι σή-
μερα η πανδημία του Covid-19». 

 Οι νέες και οι νέοι να μη πάρουν το  
 «σκονάκι».... made in USA 
Οι «δεσμεύσεις» για την «ισότητα των φύλων», που μοιράζο-
νται η αμερικάνικη πρεσβεία με τις ελληνικές κυβερνήσεις 
διαχρονικά, αποτελούν δεσμά για τις γυναίκες και τις οικογέ-
νειές τους. Οι ανελέητοι οικονομικοί ανταγωνισμοί και οι ιμπε-
ριαλιστικοί σχεδιασμοί, γεννούν μόνο ανασφάλεια, ανεργία, 
φτώχεια, εργοδοτική και κρατική βία, πολέμους, προσφυγιά. 
Ο κόσμος τους στηρίζεται στην κοινωνική ανισότητα και ανα-
παράγει τις κοινωνικές διακρίσεις, ανάμεσα σε άλλες και τις 
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.

Εμπόδια στους σχεδιασμούς αυτούς μπορούν να θέσουν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, μαζί 
με γονείς και εκπαιδευτικούς, παίρνοντας την κατάσταση στα 
χέρια τους, οργανώνοντας ακόμη πιο αποφασιστικά και δυνα-
μικά τον αγώνα τους για το δικαίωμά τους στη μόρφωση, στην 
εργασία και τη ζωή με δικαιώματα. «Πληρωμένη» απάντηση 
σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς είναι η δράση εκείνη που 
αντιπαλεύει τους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς και την 
εμπλοκή της χώρας μας σ’ αυτούς, αποκαλύπτοντας τις επιδι-
ώξεις τους που μας μπλέκουν όλο και πιο βαθιά στο κουβάρι 
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και τους κινδύνους που 
γεννιούνται από αυτούς.

Πόπη Ξεκαλάκη 
Μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ
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Πώς θα μπορούσε να εξασφαλιστεί η ισότιμη 
σχέση του παιδιού με τους δύο γονείς μετά 
από ένα διαζύγιο; Είναι θέμα νομικό;

Χ.Μ. Θα ήταν τουλάχιστον αφελές να θεωρηθεί ότι η ισότι-
μη σχέση του παιδιού και με τους δύο γονείς μετά τη διά-
σπαση της έγγαμης συμβίωσής τους μπορεί να εξασφαλι-
στεί μόνο με μία σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Στην πραγματικότητα, οι σχέσεις των γονιών με το παιδί, 
τόσο κατά την διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης όσο και 
μετά τη διάσπασή της, είναι σύνθετο κοινωνικό ζήτημα. 
Σχετίζεται με τις συνθήκες που ζουν και εργάζονται οι γο-
νείς και το άγχος της καθημερινότητας (ανεργία, ελαστικές 
σχέσεις εργασίας, ανασφάλιστη εργασία, απλήρωτοι μι-
σθοί, ωράρια - λάστιχο, τηλεργασία). Σε όλα τα παραπάνω, 
προστίθενται και τα εμπόδια στην πρόσβαση στη δωρεάν 
προσχολική αγωγή για όλα τα παιδιά, την εκπαίδευση, τον 
αθλητισμό, τον πολιτισμό και την υγεία. Οι συνέπειες αυτής 
της κατάστασης επιδρούν καθοριστικά και έχουν αντικει-
μενικά αρνητική αντανάκλαση στη σχέση γονιού και παι-
διού. Οι οικονομικές δυσκολίες οξύνονται αντικειμενικά 
μετά το διαζύγιο, αφού πλέον πρέπει με το ίδιο εισόδημα 
να συντηρηθούν δύο νοικοκυριά.

Αναφύεται, λοιπόν, ο ταξικός χαρακτήρας και αυτού του 
θέματος. Γιατί ποιος θα μπορούσε, π.χ., να ισχυριστεί ότι η 
εξασφάλιση ισότιμης σχέσης του παιδιού και με τους δύο 
γονείς, μπορεί να ρυθμιστεί με τα ίδια δεδομένα στην πε-
ρίπτωση των γονιών με υψηλά εισοδήματα και αυτών που 
παλεύουν – ασθμαίνοντας κυριολεκτικά– για το μεροκά-
ματο και την επιβίωση; 

Έτσι, η όποια νομοθετική ρύθμιση δεν μπορεί να δώσει 
ουσιαστική και πραγματική λύση στο ζήτημα της ισότιμης 
σχέσης του παιδιού και με τους δύο γονείς. Η ισότιμη σχέ-
ση του παιδιού και με τους δύο γονείς, που συνίσταται στη 

δυνατότητά τους να ασχοληθούν και οι δύο ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά με τις ανάγκες ομαλής ψυχοσωματικής 
ανάπτυξης του παιδιού τους, χρειάζεται να στηριχθεί σε 
“γερά θεμέλια”. Μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί 
μόνο στο έδαφος της διασφάλισης καθολικών σύγχρονων 
δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών στην σταθερή εργα-
σία, με σταθερό ωράριο εργασίας και εισόδημα που να 
καλύπτει τις εργατικές, λαϊκές ανάγκες. Ταυτόχρονα, χρει-
άζονται μέτρα προστασίας της μητρότητας και ολόπλευρη 
κρατική στήριξη της οικογένειας, προστασία των παιδιών 
(μέσω ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήμα-
τος υγείας - πρόνοιας και παιδείας, δωρεάν αθλητικές και 
πολιτιστικές δραστηριότητες). 

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με το σχέδιο νόμου 
υπηρετείται το συμφέρον του παιδιού. Είναι, όντως, έτσι;

Χ.Μ. Διαχρονικά οι κυβερνήσεις, με το πρόσχημα του εκ-
συγχρονισμού του δικαίου, φέρνουν προς ψήφιση νομο-
σχέδια με αντιδραστικό αντιλαϊκό περιεχόμενο, που σε δι-
ακηρυκτικό και μόνο επίπεδο επικαλούνται την προστασία 
κάποιου έννομου αγαθού. Έτσι, «το συμφέρον του τέκνου» 
είναι η προμετωπίδα κι αυτού του νομοσχεδίου, αλλά μόνο 
διακηρυκτικά.

Γιατί, πώς προστατεύεται άραγε το συμφέρον του παιδιού: 
  όταν ο πυρήνας του νομοσχεδίου στηρίζεται στην 

αποκλειστικά ατομική ευθύνη των γονέων να ρυθμί-
σουν τη γονική μέριμνα, χωρίς καμιά κρατική, οικο-
νομική και κοινωνική στήριξη;

  όταν απουσιάζουν οι δωρεάν κρατικές υπηρεσί-
ες συμβουλευτικής παιδιών και γονέων, επαρκώς 
στελεχωμένες με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχο-

Αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο
Τ ις ημέρες που ετοιμαζόταν το δελτίο μας είχε αρχίσει η συζήτηση στη Βουλή 

για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τις προωθούμενες 
αλλαγές στο Οικογενειακό Δίκαιο,  που αφορούν στην κατανομή και την άσκηση 

της γονικής μέριμνας και της επιμέλειας στην περίπτωση διάλυσης του γάμου. 
Η τοποθέτηση της ΟΓΕ, που είχε δημοσιευθεί και σε προηγούμενο άρθρο του 

Δελτίου μας, έχει ως αφετηρία τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και 
από αυτή την αφετηρία αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις των γονιών απέναντι στα 

παιδιά, είτε βρίσκονται σε συμβίωση είτε όχι, την ανάγκη της κοινής τους ευθύνης. 

Επανερχόμαστε τώρα με βάση το τελικό νομοσχέδιο 
και συζητάμε για το θέμα αυτό με δύο συναγωνίστριες 

δικηγόρους, τη Χαρά Μαρούλη και τη Μαρίνα Λαβράνου. 
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λόγους, ψυχιάτρους κ.λ.π., που θα παρακολουθούν 
στενά την διαδικασία του διαζυγίου, θα συμβουλεύ-
ουν τους γονείς και θα γνωμοδοτούν για τον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας με βάση το πραγματι-
κό συμφέρον του τέκνου;

  όταν ο δικαστής, για τον σχηματισμό της δικαστικής 
του κρίσης διαθέτει επιστημονικά τη νομική επάρ-
κεια, δεν διαθέτει όμως τα επιστημονικά εργαλεία 
των επιστημόνων ψυχικής υγείας, οι οποίοι από την 
άποψη της κρατικής μέριμνας στην όλη δικαστική 
διαδικασία είναι ανύπαρκτοι. Κι αυτό σίγουρα δεν 
μπορεί να θεραπευτεί με τα σεμινάρια στην Εθνική 
Σχολή Δικαστών, που προβλέπει το νομοσχέδιο για 
τους δικαστές που θα δικάζουν τέτοιες υποθέσεις. 

  όταν οι προτεινόμενες διατάξεις, με στείρους μαθη-
ματικούς υπολογισμούς, διανέμουν τον χρόνο του 
παιδιού ανάμεσα στους δύο γονείς, χωρίς να λαμβά-
νουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες συνθήκες ζωής και 
λειτουργίας της κάθε οικογένειας; 

  όταν οι συνθήκες εργασιακού «μεσαίωνα», όπου 
καταδικάζονται να ζουν οι γονείς του παιδιού, έχουν 
σαν αποτέλεσμα αυτοί να μεταφέρουν άγχος και 
απόγνωση στο σπίτι και στην σχέση τους με το παιδί, 
κατάσταση που διογκώνεται και από την διάσπαση 
της έγγαμης σχέσης;  

  όταν εναποθέτουν αποκλειστικά το οικονομικό βάρος 
ανατροφής του παιδιού στους άνεργους ή κακοπλη-
ρωμένους γονείς του, χωρίς την παραμικρή κρατική 
πρόνοια για οικονομική ενίσχυση των διαζευγμένων 
γονιών; 

Στα ερωτήματα, λοιπόν, απαντά η ίδια η πραγματικότητα.

Το νομοσχέδιο επικαλείται τη συμφωνία με τις 
διεθνείς συμβάσεις, την ανάγκη προσαρμογής 
στα διεθνή δεδομένα. Υπάρχει άρα θετική πείρα 
από άλλες χώρες που μπορεί να αξιοποιηθεί;

Μ.Λ. Είναι γεγονός ότι σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει ποικι-
λία μορφών για την κατανομή της γονικής μέριμνας και της 
επιμέλειας, ακόμα και διαφορές ως προς το περιεχόμενο 
αυτών των εννοιών. Σε πολλές χώρες προβλέπεται νομο-
θετικά η κοινή γονική μέριμνα ή η κοινή επιμέλεια των γο-
νέων, κυρίως όμως με κοινή συμφωνία τους, με την τάση 
αυτό να διευρύνεται. Βέβαια, την ίδια στιγμή, δε γενικεύε-
ται στη διεθνή νομοθεσία ούτε η αρχή του ίσου χρόνου και 
στους δυο γονείς, ούτε η αρχή της εναλλασσόμενης κατοι-
κίας μετά τη διάσταση (που τελικά δεν συμπεριλήφθηκαν 
στο νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στη Βουλή).

Επίσης, ακόμα και στις χώρες που έχει καθιερωθεί 
νομοθετικά η κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας ή της 
επιμέλειας (υποχρεωτική ή μη), είναι πολύ μικρό το πο-
σοστό των διαζευγμένων ζευγαριών που επιλέγουν αυτό 

τον τύπο άσκησης της επιμέλειας. Χαρακτηριστικό είναι 
το παράδειγμα της Γαλλίας, που αν και υπάρχει στο νόμο 
η υποχρεωτική συνεπιμέλεια και η εναλλασσόμενη κα-
τοικία, σύμφωνα με ορισμένα στοιχεία, στο 73% των πε-
ριπτώσεων των διαζυγίων η μητέρα ασκεί μόνη της την 
επιμέλεια. 

Επιβεβαιώνεται, δηλαδή, ότι οι αλλαγές στη νομοθεσία 
σχετικά με τα ζητήματα άσκησης της επιμέλειας των παι-
διών δεν συνεπάγονται αυτόματα και αλλαγές στην καθη-
μερινή ζωή και τις σχέσεις των γονιών με τα παιδιά, αφού 
τέτοια σύνθετα κοινωνικά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται 
με νόμους και δικαστικές αποφάσεις. Πόσο μάλλον που 
σε άλλες χώρες τείνει να διευρύνεται το δίκτυο υπηρεσι-
ών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των 
ΑμΕΑ, αυτό όμως σε μεγάλο βαθμό δεν παρέχεται δημό-
σια και δωρεάν, καθώς είναι εμπορευματοποιημένο και 
ιδιωτικοποιημένο. 

Αυτό σημαίνει ότι το ισχύον οικογενειακό δίκαιο 
είναι καλύτερο, όντως παιδοκεντρικό;

Μ.Λ. Στη νομική θεωρία, αλλά και σε πρόσφατες τοποθε-
τήσεις νομικών, δικαστών κ.λπ., το ισχύον ελληνικό οικο-
γενειακό δίκαιο χαρακτηρίζεται ως «ένα από τα πιο προ-
οδευτικά της Ευρώπης», ως «παιδοκεντρικό». Αντίστοιχα, 
στον πυρήνα της κριτικής κάποιων οργανώσεων, νομικών 
κύκλων, αλλά και πολιτικών δυνάμεων για το νομοσχέδιο 
της κυβέρνησης, βρίσκεται το επιχείρημα ότι «ανατρέπει 
τον παιδοκεντρικό χαρακτήρα του ισχύοντος οικογενεια-
κού δικαίου». 

Με τον τρόπο αυτό, όμως, συσκοτίζεται το γεγονός ότι 
όπως και το προτεινόμενο έτσι και το ισχύον οικογενειακό 
δίκαιο αναθέτουν στους γονείς το βάρος της ευθύνης για 
την ανατροφή των παιδιών, με το κράτος να αναλαμβάνει 
ουσιαστικά μόνο τη νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων που 
μπορεί να προκύψουν μετά το διαζύγιο. Και μάλιστα χωρίς 
να υλοποιεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου, έστω, 
αυτό το ζήτημα να γίνεται στη βάση των εκτιμήσεων της 
επιστημονικής κοινότητας, με τη συνδρομή των κατάλλη-
λων υπηρεσιών, όπως προαναφέραμε. 

Άλλωστε, το οικογενειακό δίκαιο είναι κομμάτι της συ-
νολικής νομοθεσίας που διαχρονικά νομιμοποιεί την επί-
θεση στα εργασιακά δικαιώματα, τη φοροαφαίμαξη για την 
εργατική - λαϊκή οικογένεια, τη μετατροπή της Υγείας και 
της Παιδείας σε όλο και ακριβότερο εμπόρευμα κ.ο.κ., με 
σοβαρές συνέπειες για την εργατική, λαϊκή οικογένεια και 
με την κατάσταση συνεχώς να χειροτερεύει.

Γι’ αυτό και χρειάζεται το εργατικό, λαϊκό κίνημα το ρι-
ζοσπαστικό γυναικείο κίνημα να κάνουν υπόθεσή τους 
τη διεκδίκηση από το κράτος όλων των απαραίτητων μέ-
τρων, προκειμένου να στηριχθούν ουσιαστικά τα ζευγάρια 
τόσο για να δημιουργήσουν οικογένεια, όσο και ως γονείς, 
όπως και οι διαζευγμένοι στην προσαρμογή τους στη νέα 
κατάσταση με επίκεντρο το παιδί και τις ανάγκες του.
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Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, Χριστίνα 
Σκαλούμπακα, συμμετείχε την Τετάρτη 12 Μαΐου στην ακρόαση 
των φορέων στην κοινή συνεδρίαση των αρμόδιων επιτροπών της 
Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο 
«Μεταρρυθμίσεις αναφορικά με τις σχέσεις γονέων και τέκνων και 
άλλα ζητήματα οικογενειακού δικαίου». Παραθέτουμε την ομιλία της:

Κυρίες και κύριοι,
Η ΟΓΕ μαζί με το εργατικό κίνημα έβαλαν τη 

δική τους σφραγίδα στις αλλαγές του Οικογενει-
ακού Δικαίου στις αρχές της δεκαετίας του ‘80, 
διεκδικώντας την άρση μιας σειράς αναχρονιστι-
κών διατάξεων σε βάρος της γυναίκας που δια-
τηρούνταν στο νόμο. 

Όμως, ούτε το ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο, 
ούτε οι προτεινόμενες αλλαγές του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης έχουν στο επίκεντρο το παιδί και 
τα συμφέροντά του. Γιατί η γονική ευθύνη και 
σχέση δεν αναπτύσσεται σε κοινωνικό κενό / σε 
ουδέτερο έδαφος, αλλά σε συγκεκριμένες οικο-
νομικές- κοινωνικές συνθήκες. 

Η τοποθέτηση της ΟΓΕ στο νομοσχέδιο για την 
τροποποίηση του Οικογενειακού Δικαίου έχει ως 
αφετηρία τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες του 
παιδιού και από αυτή την αφετηρία αντιμετωπίζει 
τις υποχρεώσεις των γονιών απέναντι στα παιδιά, 
είτε βρίσκονται σε συμβίωση, είτε όχι. Παίρνουμε 
υπόψη και τα ιδιαίτερα οξυμένα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει σημερα η εργατική λαική οικογέ-
νεια. Υποστηρίζουμε την κοινή άσκηση της γονι-
κής μέριμνας, και μετά τη λύση του γάμου, την 
κοινή τους ευθύνη στα ζητήματα της φροντίδας 
και της ανατροφής των παιδιών. 

Αναρωτιόμαστε όμως πώς προστατεύεται 
άραγε το συμφέρον του παιδιού, όπως διακηρυ-
κτικά αναφέρεται στο άρθρο 5: 

- Όταν ο πυρήνας του νομοσχεδίου ενισχύει 
την άποψη ότι η προσπάθεια των δύο γονέων να 
«ρυθμίσουν» τις σχέσεις τους με το παιδί αποτε-
λεί ατομική τους υπόθεση, χωρίς καμιά κρατική 
στήριξη;

- Όταν, διαχρονικά οι κυβερνήσεις εναποθέ-
τουν αποκλειστικά το οικονομικό βάρος ανατρο-
φής του παιδιού στους άνεργους ή κακοπληρω-

μένους γονείς του, χωρίς την παραμικρή κρατική 
πρόνοια για την οικονομική ενίσχυση του εισοδή-
ματός τους μετά από ένα διαζύγιο;

Πώς προστατεύεται το συμφέρον του παιδιού 
όταν υπάρχει απουσία δωρεάν κρατικών υπη-
ρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού, υπη-
ρεσιών συμβουλευτικής γονέων, παιδιών, που 
να είναι επαρκώς στελεχωμένες με κοινωνικούς 
λειτουργούς, ψυχολόγους, ψυχιάτρους κ.λ.π; 

Πρόκειται για τις αναγκαίες δομές στήριξης 
των διαζευγμένων γονιών, που χρειάζεται να 
παρακολουθούν στενά την διαδικασία του διαζυ-
γίου, συμβουλεύοντας τους γονείς για τον τρόπο 
άσκησης της γονικής μέριμνας με βάση το πραγ-
ματικό συμφέρον του τέκνου. Διαφορετικά, οι 
συγκρούσεις μεταξύ των γονιών μετά το διαζύγιο 
θα παραμένουν, όσες νομοθετικές παρεμβάσεις 
και αν γίνουν. 

Πώς προστατεύεται άραγε το συμφέρον του 
παιδιού όταν ο δικαστής, για τον σχηματισμό της 
δικαστικής του κρίσης, δεν έχει στη διάθεσή του 
τη γνωμοδότηση των επιστημόνων ψυχικής υγεί-
ας, που από την άποψη της κρατικής μέριμνας, 
στην όλη δικαστική διαδικασία είναι ανύπαρκτοι;

Πώς προστατεύεται το συμφέρον του παιδιού 
όταν γι αυτό θα αποφασίζει ο ιδιώτης διαμεσο-
λαβητής;

Πώς προστατεύεται το συμφέρον του παιδιού 
όταν οι προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 13, 
με στείρους μαθηματικούς υπολογισμούς, διανέ-
μουν τον χρόνο του παιδιού ανάμεσα στους δύο 
γονείς; Χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους ουσια-
στικά την καθημερινότητα του παιδιού, τις ιδιαί-
τερες συνθήκες ζωής και εργασίας των γονιών. 
Πώς πρακτικά θα υλοποιηθεί το μαχητό τεκμήριο 
επικοινωνίας στο 1/3 του συνολικού χρόνου του 
παιδιού όταν ζουν σε συνθήκες εργασιακού «με-

«Αφετηρία οι σύγχρονες 
κοινωνικές ανάγκες του παιδιού»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΟΓΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
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σαίωνα» με ακανόνιστα και κυλιόμενα ωράρια, 
όταν π.χ. ο ένας γονέας είναι εμποροϋπάλληλος 
και ο άλλος εργάζεται σε τηλεφωνικό κέντρο; Δη-
λαδή ζουν σε συνθήκες εργασιακού «μεσαίωνα» 
με ακανόνιστα και κυλιόμενα ωράρια. Αυτές οι 
συνθήκες έχουν σαν αποτέλεσμα οι γονείς να με-
ταφέρουν άγχος και απόγνωση στο σπίτι και στην 
σχέση τους με το παιδί, κατάσταση που διογκώ-
νεται και από την διάσπαση της έγγαμης σχέσης. 

Η ουσιαστική σχέση προϋποθέτει, όμως, ότι οι 
γονείς έχουν σταθερό, ανθρώπινο ωράριο εργα-
σίας, χωρίς το άγχος και την ανασφάλεια των ελα-
στικών σχέσεων εργασίας, πραγματικά ελεύθερο 
χρόνο με δωρεάν υπηρεσίες αθλητισμού και πο-
λιτισμού, αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες στήρι-
ξης της οικογένειας. Και όμως αυτήν την ώρα ο 
Υπουργός Εργασίας ανακοινώνει το αντεργατικό 
τερατούργημα που καταργεί το 8ωρο, γενικεύει 
την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας διαλύει 
τις ζωές μας με ό,τι επίπτωση θα έχει αυτό στις 
οικογένειές και στα παιδιά μας. 

Η «ισότητα» των δύο γονέων στα ζητήματα της 
γονικής μέριμνας, όπως διατυπώνεται στο ισχύ-
ον πλαίσιο και στο νομοσχέδιο, είναι μόνο τυπική. 
Στην πραγματική ζωή η ανισοτιμία ζει και βασι-
λεύει. Δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα 
όλοι οι γονείς μετά από ένα διαζύγιο. Όταν και οι 
δύο έχουν χαμηλό εισόδημα, με τα ωράρια και 
τη ζωή λάστιχο, συναντούν πρόσθετα εμπόδια 
στην κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας: από τη 
συντήρηση δύο σπιτιών μέχρι και τη συνεννόηση 
μεταξύ τους για το πρόγραμμα του παιδιού, με 
βάση τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκύ-
πτουν με τα ωράρια εργασίας.

Έτσι, η νομοθετική ρύθμιση δεν μπορεί να δώ-
σει ουσιαστική και πραγματική λύση στο ζήτη-
μα της ισότιμης σχέσης του παιδιού και με τους 
δύο γονείς. Η ισότιμη σχέση του παιδιού και με 
τους δύο γονείς, που συνίσταται στην δυνατότητά 
τους να ασχοληθούν και οι δύο ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά με τις ανάγκες ομαλής ψυχοσω-

ματικής ανάπτυξης του παιδιού τους, χρειάζεται 
να στηριχθεί σε γερά θεμέλια. Μπορεί να καλλι-
εργηθεί και να αναπτυχθεί όταν εξασφαλίζονται 
καθολικά τα σύγχρονα δικαιώματα ανδρών και 
γυναικών στην σταθερή εργασία, με σταθερό 
ωράριο εργασίας και εισόδημα που να καλύπτει 
τις λαϊκές ανάγκες. Ταυτόχρονα, χρειάζονται μέ-
τρα προστασίας της μητρότητας και ολόπλευρη 
κρατική στήριξη της οικογένειας, προστασία των 
παιδιών (μέσω ενός αποκλειστικά δημόσιου και 
δωρεάν συστήματος υγείας - πρόνοιας και παι-
δείας, δωρεάν αθλητικές και πολιτιστικές δρα-
στηριότητες). 

Με βάση αυτά προτείνουμε:
  να απαλειφθεί το άρθρο 6 και η παράγραφος 

3γ στο άρθρο 8 που εισάγουν την ιδιωτική δι-
αμεσολάβηση, 

  να μην τεκμαίρεται στο 1/3 του συνολικού χρό-
νου του παιδιού ο χρόνος επικοινωνίας του 
με το γονιό που δεν έχει την επιμέλεια και να 
αφαιρεθεί η σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 13, 

  να απαλειφθεί στο άρθρο 7 η λέξη «εξίσου» και 
να παραμείνει η διατύπωση ότι «οι δύο γονείς 
από κοινού ασκούν τη γονική μέριμνα μετά το 
γάμο» γιατί μπορεί να δημιουργήσει παρερμη-
νείες και να αποτελέσει αφορμή για συγκρού-
σεις μεταξύ των γονέων. 

  στο άρθρο 14 για τις συνέπειες της κακής 
άσκησης να ενταχθούν ως περιπτώσεις κακής 
άσκησης: η παραμέληση της υγείας του παι-
διού, η παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας και τέλος για την περίπτωση του γονέα 
που έχει διαπράξει αδικήματα ενδοοικογενει-
ακής βίας για να επέλθουν οι συνέπειες που 
προβλέπονται, να μην απαιτείται η προϋπόθε-
ση να υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφα-
ση γιατί κάτι τέτοιο θα σημαίνει στην πράξη με 
βάση τα σημερινά δεδομένα, καθυστέρηση 5 
περίπου χρόνων.
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Ο ι μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές 
οικογένειες όσον αφορά την κάλυψη βασικών αναγκών 

τους, των στοιχειωδών εξόδων που σχετίζονται με τη διαβίω-
σή τους αλλά και της φροντίδας των παιδιών τους φαντάζουν 
αυτονόητες: Το οικογενειακό εισόδημα, που για όλους τους 
εργαζόμενους και βιοπαλαιστές γονείς είναι περιορισμένο, 
στη δική τους περίπτωση συρρικνώνεται δραματικά. Οι ερ-
γασιακές σχέσεις, που μετατρέπουν τη ζωή των γονιών σε 
λάστιχο, οδηγούν σε πραγματικό αδιέξοδο όσες μεγαλώνουν 
μόνες τα παιδιά τους. Οι ευθύνες για την κάλυψη μιας σειράς 
αναγκών του παιδιού πέφτουν στους ώμους ενός και όχι δύο 
γονέων, κάνοντας ακόμα πιο έντονη την απουσία κρατικής 
στήριξης στην οικογένεια. 

Η αυταπόδεικτη πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν χιλιά-
δες γονείς, στη συντριπτική πλειοψηφία μητέρες, δεν μειώνει 
ωστόσο την αξία των στοιχείων που καταγράφονται σε πρό-
σφατη σχετική έρευνα. 

Η συγκεκριμένη έρευνα αφορά την περίοδο Οκτώβρη 2020 
– Φλεβάρη 2021 και διενεργήθηκε για λογαριασμό του Συλλό-
γου «Μονογονεϊκή Οικογένεια και Γυναίκα». Το 55% των συμ-
μετεχόντων σε αυτή ήσαν γονείς που είχαν την επιμέλεια των 
παιδιών μετά από διαζύγιο, το 26% δήλωσαν γονείς με παιδιά 
εκτός γάμου και το 15% γονείς ο/η σύζυγος των οποίων έχει 
αποβιώσει. Οι γυναίκες αποτελούσαν τη μεγάλη πλειοψηφία 
(94% των συμμετεχόντων έναντι 6% των ανδρών).

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων (93%) ανέ-
φεραν ότι αντιμετωπίζουν κάποιου επιπέδου δυσκολία στην 
προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρε-
ώσεις τους. Αθροιστικά το 60% ανέφερε πολύ μεγάλη δυσκο-
λία (46%) ή αδυναμία (15%) να ανταποκριθεί σε οικονομικές 
υποχρεώσεις. Οι δυσκολίες καταγράφηκαν πιο έντονες σε 
γονείς που ζουν στην Αττική, σε γονείς που δεν εργάζονται, 
καθώς και σε οικογένειες που έχουν περισσότερα τους ενός 
παιδιά.

Την πρωτιά στις δαπάνες που χαρακτηρίστηκαν «δυσβά-
σταχτες» κατέχουν οι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας, 
καθώς το 63% των ερωτώμενων χαρακτηρίζει το σχετικό κό-
στος είτε «πολύ» (27%) είτε «πάρα πολύ» (36%) δυσβάσταχτο. 
Υπό το φως του συγκεκριμένου ευρήματος, το γεγονός ότι η 
έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ ηχεί περισσότερο 
σαν ειρωνεία παρά σαν «ευγενική χορηγία». Αμέσως μετά την 
ηλεκτρική ενέργεια ακολουθούν οι λογαριασμοί τηλεφωνίας, 
τα χρέη προς την εφορία, το Δημόσιο και τις τράπεζες, που 
επίσης στραγγαλίζουν τον έτσι κι αλλιώς περιορισμένο οικο-
γενειακό προϋπολογισμό.

Όσον αφορά το εργασιακό τους καθεστώς, οι ερωτώμενοι 
δήλωσαν εργαζόμενοι σε ποσοστό 58%. Μεταξύ των εργαζο-

μένων το 41% εργάζονται με πλήρη απασχόληση και 12% με 
μερική απασχόληση. Ωστόσο, το ποσοστό της μερικής απα-
σχόλησης είναι αυξημένο στο 19% για τις νεότερες σε ηλικία 
μητέρες (23 έως 39 ετών). Περίπου 1 στους 3 γονείς ανέφεραν 
ότι χρειάστηκε στο παρελθόν να διακόψουν την εργασία τους, 
ενώ η πλειοψηφία (66%) των μη εργαζόμενων εξήγησαν πως 
δούλευαν στο παρελθόν και σταμάτησαν την εργασία τους, 
γιατί έπρεπε να φροντίζουν τα παιδιά. Στην έρευνα αποτυπώ-
νεται ανάγλυφα το γεγονός ότι οι γονείς των μονογονεικών οι-
κογενειών έχουν σχεδόν αποκλειστικά την ευθύνη για τις κα-
θημερινές δραστηριότητες των παιδιών (διάβασμα, συνοδεία 
σε εξωσχολικές δραστηριότητες, φροντίδα για θέματα υγείας, 
διασκέδαση).

Οι μητέρες που εργάζονται σε ποσοστό 47% αναζητούν βο-
ήθεια για τη φροντίδα των παιδιών στους δικούς τους γονείς, 
δηλαδή στη γιαγιά και τον παππού. Παρά την οικονομική δυ-
σχέρεια αναγκάζονται σε ποσοστό 11% να πληρώνουν κάποιο 
άτομο για το σκοπό αυτό, ενώ το 23% δηλώνουν πως προσπα-
θούν να τα βγάλουν πέρα μόνες τους. 

Όσον αφορά την οικονομική βοήθεια που προφέρει το κρά-
τος στις μονογονεϊκές οικογένειες, αυτή κρίνεται ως μη επαρ-
κής από το 94% των ερωτώμενων.

Ευτυχία Χαϊντούτη
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Μονογονεϊκές οικογένειες
Μεγάλες δυσκολίες επιβίωσης
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Η περίπτωση των εμβολίων
Δ ιανύουμε, ήδη, τον δεύτερο χρόνο της πανδημίας του 

Covid19. Η ανθρωπότητα θρηνεί εκατομμύρια νεκρούς 
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Πέρυσι ζήσαμε την 
εκατόμβη των νεκρών στην πρώτη καπιταλιστική χώρα του 
κόσμου, τις ΗΠΑ, καθώς και στην αναπτυγμένη Ιταλία, με 
τους γιατρούς να είναι αναγκασμένοι να επιλέγουν ποιος θα 
ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Φέτος ζούμε εφιαλτικές στιγμές 
στην Ινδία των 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων, που θεωρεί-
ται από οικονομική άποψη η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα 
του κόσμου. 

Κυβερνήσεις, ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί όπως η ΕΕ και 
διεθνείς οργανώσεις εδώ και ενάμιση χρόνο, στην προσπά-
θειά τους να συγκαλύψουν την αδυναμία των κρατών να δι-
αχειριστούν στοιχειωδώς την πανδημία, προβάλλουν το επι-
χείρημα ότι όλοι, πλούσιοι και φτωχοί, είμαστε ίσοι απέναντι 
στην αρρώστια, απέναντι στο θάνατο. Ενισχύουν το επιχείρη-
μά τους με την άποψη ότι η επιστήμη φάνηκε απροετοίμαστη 
να αντιμετωπίσει το νέο ιό. Με τον τρόπο αυτό από τη μια εμ-
φανίζουν την πανδημία σαν μια αναπόφευκτη καταστροφή, 
σαν μια θεομηνία, όπως οι πλημμύρες, οι σεισμοί κ.λπ., από 
την άλλη προβαίνουν σε μετάθεση ευθυνών: πρώτα στα άτο-
μα (ατομική ευθύνη), αλλά δευτερευόντως στην επιστήμη, η 
οποία εμφανίζεται περίπου ως ανίκανη να βρει μια άμεση 
λύση είτε μέσω ενός φαρμάκου είτε μέσω ενός αποτελεσμα-
τικού εμβολίου. Αποκρύπτουν ποιος ελέγχει την επιστήμη 
και από ποιους παράγοντες καθορίζεται η αξιοποίησή της. 

 Είναι ουδέτερη η επιστήμη; 
Η πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Η επιστήμη δεν είναι ούτε 
μπορεί να γίνει ουδέτερη. Ο επιστήμονας δεν μπορεί να είναι 
ο αγνός, παθιασμένος ερευνητής και δεν μπορεί να θέσει τον 
εαυτό του στην υπηρεσία της ανθρωπότητας Υποβιβάζεται σε 
εξαρτημένο μισθωτό εργαζόμενο, η πνευματική εργασία του 
οποίου πουλιέται σαν εμπόρευμα σε τεράστιες καπιταλιστι-
κές επιχειρήσεις. Το προϊόν της πνευματικής του εργασίας 
καθίσταται εμπόρευμα και με την μορφή της «πατέντας», γί-
νεται ιδιοκτησία των φαρμακευτικών ομίλων. 

Το υπέρτατο κριτήριο που θα καθορίσει προς ποια κατεύ-
θυνση θα κινηθεί η έρευνα και η παραγωγή φαρμάκων και 
εμβολίων δεν είναι η καλή υγεία των ανθρώπων, αλλά το 
ποσοστό κέρδους των επιχειρηματικών κολοσσών και ο με-
ταξύ τους ανταγωνισμός. Ο εγκλωβισμός της επιστήμης στη 
μέγγενη του κέρδους θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες και το 
δικαίωμα στην προστασία της υγείας και της ζωής. 

 Τα εμβόλια 
Η υπόθεση του Covid-19 φέρνει ολοζώντανα και με τραγικό 
τρόπο μπροστά στα μάτια μας το τι σημαίνει η ανάπτυξη, η 
παραγωγή και η διανομή φαρμάκων να βρίσκονται στα χέρια 
φαρμακευτικών ομίλων. Κατ’ αρχάς, οι κορωνοϊοί, στέλεχος 
των οποίων είναι ο Covid 19, δεν ήσαν άγνωστοι στον ιατρικό 
κόσμο. H έρευνα όμως για την παραγωγή εμβολίων διακόπη-
κε, παρ’ ότι μετά την εμφάνιση των SARS και MERS ήταν σα-
φές ότι οι κορονοϊοί θα αποτελούσαν απειλή για την ανθρωπό-
τητα. Ο λόγος ήταν απλός: Το επιχειρηματικό ενδιαφέρον δεν 
μπορεί να εκδηλωθεί εάν δεν υπάρχει εξασφαλισμένη ζήτηση 
για τα εμπορεύματα που θα παραχθούν. Διότι μια επιχείρηση 
δρα υπό το καθεστώς του κόστους - οφέλους. Πίσω από αυτό 
υπάρχουν μέτοχοι οι οποίοι πάνω απ’ όλα ενδιαφέρονται για 
τα πλούτη τους, ενώ λειτουργούν σε ένα πλαίσιο που έχουν 
να ανταγωνιστούν άλλες παρόμοιες επιχειρήσεις. Με αυτό το 
κριτήριο οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να δρά-
σουν προληπτικά. Πρέπει πρώτα να εκδηλωθεί η πανδημία 
και μετά να κινηθεί η παραγωγική διαδικασία, πρέπει πρώτα 
να αρχίζουν να πεθαίνουν μαζικά οι άνθρωποι και μετά να εκ-
δηλωθεί το επιχειρηματικό ενδιαφέρον.. 

Η υποτίμηση και η υποβάθμιση της έρευνας, η πίεση για 
παραβίαση της επιστημονικής μεθόδου και η απόκρυψη της 
αλήθειας, η παραποίηση των αποτελεσμάτων, ακόμα και οι 
κατά παραγγελίες έρευνες με προδιαγεγραμμένα αποτελέ-
σματα, είναι φαινόμενα που στραγγαλίζουν και καταργούν τις 
δυνατότητες της επιστήμης και έχουν αρνητικές συνέπειες 
στην ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. 

Η δημόσια υγεία για τα κράτη δεν αποτελεί προτεραιότητα. 
Μόνο όταν η πανδημία του Covid 19 πήρε ανεξέλεγκτες δια-
στάσεις και μόνον όταν επέδρασε αρνητικά στην καπιταλιστι-
κή οικονομία κινήθηκαν προς την κατεύθυνση παραγωγής 
εμβολίων. Η χρηματοδότηση από τα δημόσια ταμεία, δηλαδή 
από τη φορολόγηση του λαού, κινήθηκε επιλεκτικά προς τις 
μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες όπως η Moderna, η Pfizer, 
η BioNTech, η AstraZeneca. 

Παρά όμως το γεγονός ότι οι μελέτες ανάπτυξης των εμβο-
λίων έχουν διεξαχθεί με δημοσίους πόρους, το τελικό προϊόν 
ιδιοποιείται από τα φαρμακευτικά μονοπώλια στο όνομα της 
πνευματικής ιδιοκτησίας ή στο όνομα των λεγόμενων διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντα). Η δυνατότητα της επιστήμης 
εγκλωβίζεται στα χέρια μιας χούφτας παράσιτων. Το αποτέλε-
σμα είναι να καθυστερεί ο μαζικός εμβολιασμός και η ανοσία 
των μαζών και η πανδημία να παίρνει διαστάσεις, καθώς ο ιός 
μεταλλάσσεται, όπως στην περίπτωση της Ινδίας.

Πώς αξιοποιούνται τα επιτεύγματα της Επιστήμης;

Η περίπτωση των εμβολίων
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 Οι λαοί του κόσμου έρμαια στα χέρια των ομίλων 
Έτσι, τα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη έχουν αγοράσει και προ-
αγοράσει τόσες πολλές δόσεις, που φτάνουν να εμβολιάσουν 
ολόκληρο τον πληθυσμό τους σχεδόν τρεις φορές μέχρι το τέ-
λος του 2021. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι τα ισχυρά 
οικονομικά κράτη, που αντιπροσωπεύουν μόλις το 14% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν αγοράσει το 53% της παραγω-
γής των πιο ελπιδοφόρων εμβολίων μέχρι στιγμής. Σε τέτοια 
κράτη έχουν πουληθεί όλες οι δόσεις του εμβολίου που ανέ-
πτυξε η «Moderna» και το 96% των δόσεων του εμβολίου των 
«Pfizer» - «BioNTech».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανεπιστημίου του Duke των 
ΗΠΑ, το πρώτο πιο πλούσιο τέταρτο των κρατών παγκοσμίως 
έχουν εξασφαλίσει πάνω από 4,5 δισεκατομμύρια δόσεις εμ-
βολίων, το δεύτερο τέταρτο των κρατών 1,2 δισεκατομμύρια 
δόσεις και μόλις από 697 και 760 εκατομμύρια αντίστοιχα τα 
υπόλοιπα δύο τέταρτα.

Η ΕΕ των περίπου 448 εκατ. κατοίκων έχει εξασφαλίσει, 
μετρώντας μόνο τις επιβεβαιωμένες αγορές και όχι τις μελ-
λοντικές, 1,83 δισ. δόσεις εμβολίων. Ακολουθούν οι ΗΠΑ των 
328 εκατ. κατοίκων με 1,21 δισ., η Αφρικανική Ένωση των 1,25 
δισ. κατοίκων με 670 εκατ., το Ηνωμένο Βασίλειο των 66 εκατ. 
κατοίκων με 457 εκατ. δόσεις και ο Καναδάς των 37 εκατ. κα-
τοίκων με 342 εκατ. δόσεις εμβολίων.

Στις αρχές Φλεβάρη του 2021, περίπου ένα χρόνο μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
δήλωνε πως τα τρία τέταρτα τής τότε προσφοράς εμβολίων 

είχαν εξασφαλιστεί και χορηγηθεί σε 10 χώρες, οι οποίες απο-
τελούν το 60% της παγκόσμιας οικονομίας. Αντίθετα, περίπου 
130 χώρες –που φιλοξενούν 2,5 δισ. ανθρώπους– δεν είχαν 
λάβει ούτε μία δόση. Οι αδύναμες οικονομικά χώρες ίσως 
μπορέσουν να εμβολιάσουν στο μέλλον μικρό μέρος του πλη-
θυσμού τους γιατί δεν έχουν τα χρήματα και το εμβόλιο κοστί-
ζει πολύ περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποκαλύπτει ότι οι 
λαοί είναι όμηροι των ομίλων και της στήριξης των επιχειρη-
ματικών συμφερόντων από τις κυβερνήσεις είναι το γεγονός 
ότι στην Ινδία την στιγμή που η πανδημία έχει πάρει ανεξέλε-
γκτες διαστάσεις και ενώ η χώρα είναι παραγωγός εμβολίων 
κατά του Covid 19, αυτά δεν διατίθενται για την θωράκιση του 
λαού, αλλά προορίζονται για εξαγωγές.

 Επομένως, θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η επιστήμη μέσα 
στο σύστημα εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο στραγ-
γαλίζεται και μετατρέπεται σε πειθήνιο όργανο στον βωμό του 
κέρδους. Η επιστήμη και τα τεχνολογικά επιτεύγματα μπορούν 
σήμερα να δώσουν λύσεις σε τέτοια μεγάλα προβλήματα 
όπως οι πανδημίες, απαιτείται όμως η Υγεία και το Φάρμακο 
να είναι κοινωνικά αγαθά και όχι εμπορεύματα. Τότε τα εμβό-
λια θα μπορούν να παραχθούν με αξιοποίηση της επιστημονι-
κής συνεργασίας και όλων των παραγωγικών δυνατοτήτων 
και του σχεδιασμού, καλύπτοντας το σύνολο των κοινωνικών 
αναγκών και όχι για το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων.

Ελένη Θεοδοσίου
Σύλλογος Εξαρχείων
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Τ ον περασμένο Απρίλιο, πραγματοποιήθηκε ένα ακόμη 
μεγάλο βήμα από τον άνθρωπο. Ένα γιγάντιο βήμα από 

την Γη στον Άρη. Ήταν η προσεδάφιση του ελικοπτέρου «Ευ-
φυΐα» (Ingenuity) και του ρομπότ «Επιμονή» (Perseverance). 
Χαρακτηρίστηκε «ιστορική» η μέρα και η πρόοδος ανάλογη 
με την πρώτη πτήση των αδελφών Ράιτ. Αποδείχθηκε η 
δυνατότητα για μηχανοκίνητη πτήση σε άλλο πλανήτη και 
στέλνονται στην γη εικόνες για τους επιστήμονες, στην προ-
σπάθειά τους να μελετήσουν τις συνθήκες στον Άρη και να 
εξάγουν τα συμπεράσματά τους. Το Perseverance είναι το 
διαστημικό όχημα που σχεδίασε η NASA, με σκοπό να βρει 
ίχνη μικροβιακής ζωής στον Άρη. Ζωή που υπήρχε κάποτε, 
όταν κυλούσε νερό στην επιφάνειά του. Επίσης, θα μελετή-
σει το κλίμα και τη γεωλογία του Άρη, αλλά και θα δοκιμάσει 
τεχνολογίες για μελλοντικές ρομποτικές και επανδρωμένες 
αποστολές στον Κόκκινο Πλανήτη. Οι τεχνικοί της ΝΑΣΑ 
τουίταραν ότι «χρειάζεται λίγη ευφυΐα,επιμονή (τα ονόματα 
των δύο οχημάτων) και πνεύμα ώστε η ευκαιρία να γίνει 
πραγματικότητα». 

Το «πνεύμα» έχει κάνει μια εντυπωσιακή παρουσία πριν 
ακόμα ολοκληρωθεί η εν λόγω αποστολή. Δεν πτοήθηκε 
ούτε από τις εχθρικές συνθήκες του Άρη για την ανθρώπινη 
ζωή. Όταν πρόκειται για κέρδος και τις συνθήκες θα αλλάξει! 
Μιλάμε για πνεύμα ...δαιμόνιο! Ήδη η πρώτη κατοικία στον 
άγονο πλανήτη πουλήθηκε έναντι 500.000 δολαρίων, μο-
λονότι είναι μόνο μία ...ψηφιακή κατοικία!!! Σύμφωνα με το 
CNN, πρόκειται για μια κατοικία τοποθετημένη στην κορυφή 
ενός βουνού στον Άρη, απ’ όπου ο ιδιοκτήτης θα απολαμβά-
νει την μοναδική θέα της απέραντης ερήμου! Ε, για μια τέτοια 
θέα, τόσα κι άλλα τόσα, δεν το συζητώ!. Να μην αναφέρω και 
την απόλυτη ησυχία, μακριά από το ...πλήθος που σου χα-
λάει την διάθεση, παρκάρεις κι όπου θέλεις, όλοι οι δρόμοι 
δικοί σου... Εχει τα πλεονεκτήματά του ο Άρης! Έτσι η NASA, 
χολωμένη που άλλοι της πήραν τα πρωτεία (ενώ αυτή είναι 
η κύρια δικαιούχος), πραγματοποίησε διαγωνισμό σχεδια-
σμού κατοικίας με την τεχνολογία της τρισδιάστατης εκτύ-
πωσης(!!!) και τα αποτελέσματα ήταν ...συγκλονιστικά! Κι από 
κοντά και ο ιδιοκτήτης της Space X, Ελον Μασκ, υποστηρίζει 
ότι στα μέσα της δεκαετίας που διανύουμε θα στέλνει με τα 
διαστημόπλοια του χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο στον 
Αρη, με στόχο να δημιουργηθεί εκεί τα επόμενα 30 έτη μια 
μεγάλη αποικία. Ταξίδι από τη Γη στον Άρη μέσα σε λίγες 
ημέρες! Λύσαμε όλα μας τα ....επίγεια προβλήματα, ας στρα-
φούμε και προς τους άλλους πλανήτες. 

Ωστόσο, αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι ο Άνθρωπος 
έχει τεράστιες δυνατότητες και μια συλλογική ευφυΐα για 
έμπνευση και δημιουργία. Τα επιτεύγματά του ανά τους αι-
ώνες εκπληκτικά. Επιστήμη και Τεχνολογία σε ύψιστο βαθ-

μό! Τι του λείπει, λοιπόν, για να απελευθερωθεί; Η ευφυΐα, η 
επιμονή ή το πνεύμα; 

Χρόνια τώρα οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κι-
νήματος, αλλά και οι συνεπείς συνδικαλιστές που αγωνίζο-
νται για τις συνθήκες ζωής και εργασίας των εργαζομένων, 
τονίζουν ότι σύμφωνα με την ανάπτυξη της επιστήμης και 
τεχνολογίας θα έπρεπε να δουλεύουμε λιγότερο, να απο-
λαμβάνουμε τα επιτεύγματα του ανθρώπινου μυαλού και να 
αξιοποιούμε τον χρόνο που μας μένει για ξεκούραση, πο-
λιτιστικές δραστηριότητες και χρόνο με την οικογένειά μας. 
Χρόνια τώρα τονίζουν ότι η επιστήμη και η τεχνολογία πρω-
τίστως πρέπει να έχουν επίκεντρό τους τις ανάγκες των αν-
θρώπων. Τι φταίει, λοιπόν, και ακόμη πρέπει να αποσπούμε 
με επίμονους αγώνες αυτονόητα πράγματα; 

Η απάντηση είναι πάντα η ίδια: Το εκμεταλλευτικό σύστη-
μα και οι υπηρέτες του. Αυτή είναι η κύρια αιτία που η ευ-
φυΐα των ανθρώπων στρέφεται και καταναλώνεται όχι για 
τον ίδιο τον άνθρωπο, αλλά για την κερδοσκοπία λίγων και 
για την παραμονή της εξουσίας στα χέρια τους. Είναι αυτοί 
που έχοντας σαν υπηρέτες των συμφερόντων τους τις κυ-
βερνήσεις ορίζουν προς τα πού θα στραφούν οι έρευνες, τι 
προγράμματα θα προωθούνται και θα εφαρμόζονται. Οι ίδιοι 
στραγγίζουν την ανθρώπινη ευφυΐα, για να εφευρίσκουν 
τρόπους μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των εργαζομένων για 
υπέρμετρο δικό τους πλουτισμό. 

Τίποτα δεν συμβαδίζει στη ζωή του λαού με τις δυνατότη-
τες της εποχής. Μια πανδημία ήταν αρκετή να ξεσκεπάσει 
όχι μόνον όσα ήσαν αναγκαία, αλλά και όσα μπορούσαν να 
είχαν γίνει και δεν έγιναν. Με προεξάρχουσα την Υγεία εί-
δαμε τη «γύμνια του βασιλιά». Με μισοφαγωμένες τις σάρ-
κες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και χωρίς διάθεση να 
την αναστυλώσουν. Με την Παιδεία σε ...αναστολή. Με την 
καταστολή σε έξαρση. Με τους εργαζόμενους-άνεργους και 
φορτωμένους με το βάρος της «ατομικής ευθύνης». Και με 
τους κυβερνώντες να νομοθετούν, για να μας φέρουν στον 
εργασιακό Μεσαίωνα. Τεχνηέντως οδήγησαν το καράβι της 
ανθρωπότητας στα αβαθή και η απελπισία των ανθρώπων 
χτύπησε κόκκινο. 

Χρειάζεται να σηκώσουμε κι εμείς τα μάτια μας προς τα 
πάνω και να ορίσουμε σαν στόχο το δικό μας δίκιο. Με «ευ-
φυΐα» να οργανώσουμε τον αγώνα μας, με «πνεύμα» ομα-
δικό και αλληλεγγύης και με «επιμονή» να κατακτήσουμε το 
δικό μας Διάστημα!

Ολυμπία Χαλτσοτάκη
Σύλλογος Γυναικών Αργυρούπολης
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Τ ην ίδια ώρα που χιλιάδες γυναίκες της βιοπάλης έπαιρναν 
μέρος στις συγκεντρώσεις για την Παγκόσμια Μέρα της Γυ-

ναίκας, τις οποίες διοργάνωσαν η ΟΓΕ με τα εργατικά σωμα-
τεία και συλλόγους αυτοαπασχολούμενων σε όλη τη χώρα, η 
επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθηνών διοργάνωνε μία ακόμα διαδικτυακή 
εκδήλωση με τίτλο «Γυναίκα σημαίνει...». Προσκεκλημένες 
ήταν γυναικεία στελέχη πολιτικών κομμάτων (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙ-
ΝΑΛ, ΜΕΡΑ25), όπως και γυναίκες από το χώρο του αθλητι-
σμού και του πολιτισμού. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στο 
ρόλο της γυναίκας-επιχειρηματία υπό τις σημερινές συνθήκες. 

Τέτοιου τύπου εκδηλώσεις δεν γίνονται για πρώτη φορά. 
Αρχικά η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από μια σειρά ζητή-
ματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, όπως τα περιστατικά 
σεξουαλικής παρενόχλησης που είδαν το φως της δημοσιότη-
τας. Στην πορεία, η πλειοψηφία των ομιλιών επικέντρωσε σε 
προβληματισμούς και κατευθύνσεις που αποτυπώνονται στα-
θερά στα κείμενα των επιτελείων στην ΕΕ και των κρατών-με-
λών της, με στόχο την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης 
γενικά, αλλά και ειδικά της αυτοαπασχόλησης των γυναικών. 

Το «άρωμα γυναίκας» στις κατευθύνσεις 
της ΕΕ για την «επιχειρηματικότητα»
Πίσω από τις διαπιστώσεις για υπαρκτά κοινωνικά προβλή-
ματα της εργατικής, λαϊκής πλειοψηφίας των γυναικών, όπως 
για τις αυξημένες ευθύνες «φροντίδας ανηλίκων», που εμπο-

δίζουν τη συμμετοχή τους στην εργασία και την επιχειρηματι-
κότητα, κρύβεται το πραγματικό κίνητρο αυτών των προβλη-
ματισμών. 

Η κατεύθυνση για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρημα-
τικότητας σχετίζεται με μια σειρά στόχους, όπως η διαχείρι-
ση των υψηλών ποσοστών γυναικείας ανεργίας, αλλά και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των συγκεκριμένων επι-
χειρήσεων, οι οποίες κατά βάση εντάσσονται στη λεγόμενη 
«επιχειρηματικότητα ανάγκης» και όχι «ευκαιρίας». Πρόκειται 
για επιχειρήσεις που αναλογικά απασχολούν περιορισμένο 
ή και καθόλου αριθμό μισθωτών, επιχειρήσεις χαμηλής πα-
ραγωγικότητας και περιορισμένης δυναμικής. Αυτή ακριβώς 
την καθυστέρηση επιδιώκουν να αντιστρέψουν και αντίστοιχα 
ευρωπαϊκά προγράμματα που υπερπροβλήθηκαν στην εκδή-
λωση, όπως αυτά που αφορούν στη συμμετοχή των γυναικών 
στο ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, αλλά και στην 
ανάδειξη γυναικών σε «θέσεις ευθύνης», δηλαδή στα ΔΣ των 
επιχειρηματικών ομίλων. 

Από τα αστικά επιτελεία στην ΕΕ και την Ελλάδα αξιοποιείται 
η γυναικεία συμμετοχή στα λεγόμενα «Κέντρα Λήψης Αποφά-
σεων» για την προετοιμασία μιας γυναικείας «πρωτοπορίας» 
επιχειρηματιών, στελεχών μεγάλων πολυεθνικών επιχειρή-
σεων κ.ά., που θα συμβάλει στην χειραγώγηση ιδιαίτερα των 
εργαζόμενων γυναικών, ώστε να κάνουν δική τους υπόθεση 
τους στόχους των εκμεταλλευτών τους. Ταυτόχρονα, το ενδια-
φέρον τους είναι σταθερά προσανατολισμένο στην ανάγκη να 
ξεπεραστούν τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες επιχει-

ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μια σύγχρονη «σειρήνα» για τη γυναίκα της βιοπάλης
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ρηματίες ή ανώτερα στελέχη εταιρειών στην εκπροσώπησή 
τους στα Διοικητικά Συμβούλια των μετοχικών επιχειρήσεων, 
εισηγμένων στο χρηματιστήριο, εκτιμώντας ότι αποτελεί «... το 
κλειδί για την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια οικονομία». 
Οι συγκεκριμένες κατευθύνσεις συνοδεύονται με εκτιμήσεις 
ότι «οι γυναίκες-ανώτατα στελέχη των επιχειρήσεων διακρί-
νονται για την αποτελεσματικότητα της διοίκησής τους», δηλα-
δή είναι «αποτελεσματικές» στην ανάπτυξη του επιχειρηματι-
κού κέρδους, κυρίως μέσω της έντασης της εκμετάλλευσης 
των εργαζομένων της επιχείρησης, ανδρών και γυναικών. 

Μακριά από τις αγωνίες των 
αυτοαπασχολούμενων γυναικών
Όσα ευρωπαϊκά προγράμματα και να εξαγγελθούν, δεν μπο-
ρεί να κρυφτεί ότι η ΕΕ και τα κράτη-μέλη βλέπουν ευκαιρια-
κά και προσωρινά τη μικρή επιχειρηματικότητα. 

Η πραγματικότητα βοά, επιβεβαιώνοντας ότι οι εργαζόμενες 
γυναίκες, οι αυτοαπασχολούμενες, υφίστανται πολλαπλάσια 
τις συνέπειες των γενικότερων αντιλαϊκών πολιτικών, αλλά 
και του οικονομικού ανταγωνισμού που οξύνεται στις σημε-
ρινές συνθήκες. Καμιά σχέση δεν έχει η «γυναίκεια επιχειρη-
ματικότητα» που οραματίζονται ή και προβάλλουν αντίστοιχες 
εκδηλώσεις, με την πραγματικότητα και τα οξυμένα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αυτοαπασχολούμενες κα-
θημερινά:

Με τις ατελείωτες ώρες εργασίας στο εμπόριο και αλλού, 
ως απόρροια και των νόμων απελευθέρωσης του ωραρίου, 
κατάργησης της κυριακάτικης αργίας.

Με τη σκληρή καθημερινότητα που βιώνουν, πολλές φορές 
φυτοζωώντας, υποαπασχολούμενες και προσπαθώντας να 
καλύψουν τα χρέη τους με το φόβο της ανεργίας, των πλειστη-
ριασμών και των κατασχέσεων διαρκώς πάνω απ’ το κεφάλι 
τους. Γυναίκες που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να 
κρατήσουν ανοικτό το μαγαζί, προκειμένου να συνταξιοδοτη-
θούν. 

Με τις ακροβασίες στις οποίες αναγκάζονται οι αυτοαπασχο-
λούμενες σήμερα, σε συνθήκες covid-19 και μέτρων περιορι-
σμού, προσπαθώντας να λειτουργήσουν την επιχείρησή τους 
και να ανταπεξέλθουν ταυτόχρονα στη φροντίδα των παιδιών, 
με το e-shop και το click away να διασταυρώνονται με την τη-
λεκπαίδευση. Αλήθεια, τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση για να δι-
ευκολύνει τα αδιέξοδα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών 
σήμερα, όταν ακόμα και στο ενδεχόμενο καραντίνας λόγω 
ασθένειας, δεν προβλέπεται πραγματικά καμία ενίσχυση; Τι 
μέτρα πήρε για να συνεχίσει να εργάζεται η αυτοαπασχολού-
μενη, όταν τα σχολεία παραμένουν κλειστά εδώ και μήνες, ως 
απόρροια της εγκληματικής πολιτικής που εφαρμόζεται για τη 
διαχείριση της πανδημίας; Και βέβαια το πρόβλημα δεν αφορά 
μόνο τις τωρινές, «έκτακτες» συνθήκες. 

Τι εμποδίζει, όμως, σήμερα να υπάρχει ένα ενιαίο, σύγχρο-
νο, δωρεάν και δημόσιο κρατικό δίκτυο παιδικών σταθμών 
και χώρων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών; Τι είναι 
αυτό που εμποδίζει να δοθεί επίδομα άδειας μητρότητας για 
τις αυτοαπασχολούμενες δύο μήνες πριν και έξι μήνες μετά 

τον τοκετό στο ύψος του βασικού μισθού και απαλλαγή από 
τις ασφαλιστικές εισφορές για ένα χρόνο μετά τον τοκετό; Τι 
εμποδίζει σήμερα να δοθεί ειδικό επίδομα στήριξης 1.000 
ευρώ στις αυτοαπασχολούμενες και σε όλους τους επαγγελ-
ματίες που με κλειστά μαγαζιά εν μέσω πανδημίας προσπα-
θούν να ανταπεξέλθουν στις οικογενειακές ανάγκες; 

Εμπόδιο αποτελούν οι πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας που οδηγούν διαρκώς σε μέτρα περικοπής δικαιωμά-
των αλλά και παραπέρα υποβάθμισης και εμπορευματοποίη-
σης στοιχειωδών υπηρεσιών για την προστασία της υγείας, με 
έμφαση στην πρόληψη, για την ασφάλιση, για την προστασία 
της μητρότητας και στήριξη της οικογένειας. Οι κατευθύνσεις 
της ΕΕ, αλλά και όλων των κυβερνήσεων, που στόχο έχουν 
να εξασφαλίσουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των 
ευρωπαϊκών μονοπωλίων, όξυναν την επίθεση στο σύνολο 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων, του λαού. Αποδείχθηκαν 
εχθρικές για τις ανάγκες των γυναικών στην εργασία, σε κάθε 
πλευρά της κοινωνικής τους ζωής.

Η συλλογική αγωνιστική δράση «ανάσα» από τα 
αδιέξοδα των αυτοαπασχολούμενων γυναικών
Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μικρό καλάθι, λέει η πα-
ροιμία. Οι αντιφάσεις του ευρωενωσιακού και κυβερνητικού 
σχεδιασμού, τα υπαρκτά προβλήματα που οξύνονται στις 
συνθήκες του ανελέητου οικονομικού ανταγωνισμού, δεν 
μπορούν να δώσουν διέξοδο στα πιεστικά προβλήματα της 
αυτοαπασχολούμενης γυναίκας. Γι‘ αυτό και σήμερα όχι μόνο 
χρειάζεται να δυναμώσει ο προβληματισμός, αλλά και να δυ-
ναμώσει η γυναικεία συμμετοχή στο συλλογικό αγώνα για τη 
βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας. Διέξοδο στις 
καθημερινές αγωνίες των αυτοαπασχολούμενων γυναικών 
μπορεί να δώσει η φλόγα της συλλογικής αγωνιστικής δρά-
σης, μέσα από τους γυναικείους συλλόγους και ομάδες της 
ΟΓΕ, μέσα από τους μαζικούς φορείς των αυτοαπασχολούμε-
νων, που πρέπει με μεγαλύτερη έμφαση να προτάξουν αιτή-
ματα και διεκδικήσεις που αφορούν τις αυτοαπασχολούμενες.

 Η θετική πείρα από την ανάπτυξη κοινής δράσης της ΟΓΕ 
με το σωματείο εμποροϋπαλλήλων, με την ΟΒΣΑ και τις το-
πικές ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, για τα δικαιώματα των 
γυναικών στο Εμπόριο, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, 
ενάντια στη ζωή και τα ωράρια λάστιχο, ανοίγει ελπιδοφό-
ρους δρόμους. Αναδεικνύει την ανάγκη κοινής αγωνιστικής 
δράσης για την άνοδο της γυναικείας συμμετοχής, ειδικά των 
αυτοαπασχολούμενων γυναικών, στο ριζοσπαστικό γυναικείο 
κίνημα, στο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων των πόλεων 
και της υπαίθρου, ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, 
ώστε να διαμορφώνονται «ρωγμές» στο αντιλαϊκό μέτωπο της 
ΕΕ, των κυβερνήσεων, των επιχειρηματικών κολοσσών. 

Καραγιάννη Ρούλα
Λογίστρια, επιτροπή γυναικών ΕΛΕΠΑ

Μέλος ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών
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Π ρόσφατα, το Μάρτιο του ‘21, η Νέα Υόρκη έγινε η 15η αμερι-
κανική πολιτεία που νομιμοποίησε τη χρήση κάνναβης για 

«ψυχαγωγικό σκοπό». Κι αυτό εν μέσω πανδημίας, που έχει 
κοστίσει τη ζωή σε 50.000 ανθρώπους, λόγω της απουσίας 
εφαρμογής ουσιαστικών μέτρων προστασίας του λαού και της 
επικρατούμενης άθλιας κατάστασης του συστήματος Υγείας, 
ιδιαίτερα στις γκετοποιημένες περιοχές των έγχρωμων Αμε-
ρικανών, στις γειτονιές όπου βασιλεύει η φτώχεια, η ανεργία, 
η δουλειά χωρίς δικαιώματα και τα ημερομίσθια πείνας. 

Μάλιστα, ο κυβερνήτης της, εγκαινιάζοντας το νέο νόμο, δεν 
δίστασε να ομολογήσει τον σκοπό της συγκεκριμένης νομο-
θετικής ρύθμισης, δηλώνοντας ότι «αγκαλιάζει μια νέα βιο-
μηχανία, η οποία θα ενισχύσει την οικονομία», αποφέροντας 
ταυτόχρονα 350 εκατ. δολάρια ετησίως στα ταμεία της πολιτεί-
ας από φόρους, δημιουργώντας παράλληλα χιλιάδες θέσεις 
εργασίας. Μάλιστα, προκλητικά την παρουσίασε ως «δικαίω-
ση» των Αφροαμερικανών, που υπό το καθεστώς απαγόρευ-
σης της κάνναβης «πλήττονταν δυσανάλογα» με βαριές ποινές 
φυλάκισης, προσδίδοντας μάλιστα για την «απελευθέρωση» 
της κάνναβης και ανταποδοτικά οφέλη στην πολιτεία, με τη 
χρηματοδότηση προγραμμάτων πρόληψης και θεραπείας των 
τοξικοεξαρτημένων!

Από τις ΗΠΑ ως την Ελλάδα 
οι ναρκω-μπίζνες καλά κρατούν...
Ενώ συμβαίνουν αυτές οι εξελίξεις στην άλλη άκρη του Ατ-
λαντικού, η Ελλάδα τα τελευταία δυο έτη έχει επιλεγεί ως 
στρατηγικός εταίρος κάποιων μονοπωλιακών ομίλων για τα 
επενδυτικά τους σχέδια καλλιέργειας κάνναβης, λόγω του 
φθηνού εργατικού δυναμικού που παρέχει, της γεωγραφικής 
της θέσης για την άμεση διακομιδή του παραγόμενου προϊό-
ντος των ευνοϊκών για την καλλιέργεια κλιματολογικών συν-
θηκών και τέλος, λόγω του αναπτυσσόμενου ανταγωνισμού 
με την παράνομη καλλιέργεια κάνναβης στις γείτονες χώρες 
των Βαλκανίων. Καθόλου τυχαίο που την ίδια περίοδο στη 
χώρα μας προωθείται νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων στο οποίο περιγράφονται οι προϋποθέ-
σεις παραγωγής, εξαγωγής και διάθεσης προϊόντων «φαρ-
μακευτικής» κάνναβης με THC άνω του 0,2%. Το νομοσχέδιο 
έρχεται σε συνέχεια της ΚΥΑ 68/14304 που δημοσιεύτηκε τον 
Γενάρη του 2021, με την οποία αλλάζει το νομικό καθεστώς 
παραγωγής και της βιομηχανικής κάνναβης, καθώς και της 

απόφασης 1033/364487 του Δεκέμβρη του 2020, σχετικά με 
τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδότησης για τις καλλιέργειες 
κάνναβης στη χώρα μας. Τον δρόμο γι’ αυτές τις νομοθετικές 
προσαρμογές που επιτάσσει η καπιταλιστική κερδοφορία στον 
ραγδαία αναπτυσσόμενο και πολλά υποσχόμενο κλάδο της βι-
ομηχανίας της κάνναβης είχε ανοίξει, «πρωτοπορώντας» με 
το νομοθετικό της έργο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Οι παραπάνω εξελίξεις εντάσσονται στις συνολικότερες 
ενέργειες ιμπεριαλιστικών οργανισμών και των κρατών που 
συμμετέχουν σ’αυτούς για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου θε-
σμικού-ρυθμιστικού πλαισίου παραγωγής, διάθεσης και κα-
τανάλωσης κάνναβης, με μια κλιμάκωση των ενεργειών να 
παρατηρείται τον τελευταίο χρόνο. Τροποποιήσεις της υφιστά-
μενης νομοθεσίας, η λήψη κατάλληλων μέτρων και αποφάσε-
ων για το άνοιγμα της αγοράς της κάνναβης για φαρμακευτική 
και ψυχαγωγική χρήση και η σύνδεσή της με την ευρωπαϊκή 
και διεθνή αγορά, γίνονται εν μια νυκτί. Η αγορά της κάνναβης 
αποδεικνύεται περίτρανα ένας από τους πολλά υποσχόμενους 
τομείς της καπιταλιστικής ανάπτυξης, με επενδυτικά σχέδια 
να διατρέχουν τις οικονομίες χωρών παγκοσμίως (Ευρώπη, 
ΗΠΑ, Καναδάς, Ισραήλ, χώρες της Λατινικής Αμερικής κ.λπ.). 
Η επένδυση στην κάνναβη αποτελεί τη διέξοδο της καπιταλι-
στικής οικονομίας σε λιμνάζοντα κεφάλαια και μια ευκαιρία 
διείσδυσης σε νέες αγορές που μπορεί να επιφέρει μεγιστο-
ποίηση των κερδών και να λειτουργήσει ως «μαξιλαράκι», 
μπροστά σε μια νέα καπιταλιστική κρίση.

Για την Ευρώπη, τα κέρδη από την αγορά της κάνναβης, 
υπολογίζεται μέχρι το 2028 να φτάσουν τα 115 δισ., εκ των 
οποίων τα 55,2 δισ. θα αφορούν επενδύσεις στην «φαρμακευ-
τική», τα 60,3 δισ. στην ευφορική της χρήση και τα 180 εκατ. 
στη βιομηχανική κάνναβη, καθιστώντας την ευρωπαϊκή αγο-
ρά την πιο κερδοφόρα στον κόσμο.

Πολύ σύντομα αναμένεται η σταδιακή ολοκλήρωση της νο-
μιμοποίησης της «φαρμακευτικής» κάνναβης σε όλη την ΕΕ. 
Παρ’ όλα αυτά, η αγορά της κάνναβης για ευφορική χρήση 
είναι εξίσου ελκυστική για τα μονοπώλια.  Έτσι πρακτικές νο-
μιμοποίησης της ευφορικής χρήσης, όπου έχει ήδη ψηφιστεί 
η ιατρική, επισπεύδονται. Στην Ελλάδα, η βιασύνη για τις πρώ-
τες αποδόσεις σε κέρδη με την εξαγωγή κάνναβης για ιατρική 
χρήση, αφήνει «παραθυράκια» στο ρυθμιστικό πλαίσιο, έτσι 
ώστε ο ΕΟΦ να εγκρίνει κάθε παρτίδα σκευασμάτων προς 
εξαγωγή, ανεξαρτήτως των θεραπευτικών ενδείξεων. 

Ήδη, στις πολιτείες των ΗΠΑ, όπου η ευφορική χρήση κάν-

ΝΑΡΚΩ-
ΣΑΠΙΛΑ

Το κέρδος 
δεν έχει αναστολές
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ναβης είναι νόμιμη, οι επενδύσεις στη χρήση κάνναβης ως 
ναρκωτικό παρουσιάζουν μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης από 
την επένδυση στην ιατρική χρήση της, ενώ υπολογίζεται πως 
η ομοσπονδιακή νομιμοποίηση στις ΗΠΑ θα αποφέρει φορο-
λογικά έσοδα 13,7 δισεκατομμυρίων.

Στην ίδια γραμμή και το «χτύπημα» στη φιλοσοφία 
του ΚΕΘΕΑ, χτύπημα στην απεξάρτηση...
Σε αυτό το ανθηρό διεθνώς και πολλά υποσχόμενο επιχειρη-
ματικό πλαίσιο έγινε το 2019 η κατάργηση του αυτοδιοίκητου 
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον ήταν εμπόδιο ένας οργανισμός που για 
40 περίπου χρόνια έχει αναπτύξει ένα από τα μεγαλύτερα δί-
κτυα υπηρεσιών απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης 
σε όλη την Ελλάδα, με δωρεάν παροχή υπηρεσιών και χωρίς 
λίστες αναμονής, εφαρμόζοντας ψυχοκοινωνικές προσεγγί-
σεις μέσα από τη δημιουργία θεραπευτικών προγραμμάτων 
που απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες - στόχους. 

Η νέα Διοίκηση του οργανισμού, που πλέον διορίζεται από 
το κράτος και δεν εκλέγεται, όπως ίσχυε πριν την κατάργηση 
του αυτοδιοίκητου, ανέλαβε το καθήκον να φέρει σε πέρας τον 
νέο κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού, με την ανάπτυξη 
οργανογράμματος, το προσχέδιο του οποίου ξεσήκωσε θύελ-
λα αντιδράσεων από τους εργαζόμενους και τους Συλλόγους 
Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ. Στόχος της κυβέρνησης να αλλοιώ-
σει τον χαρακτήρα των στεγνών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, 
που επί 40 περίπου χρόνια στέλνει το μήνυμα ότι η μάχη ενά-
ντια στην εξάρτηση μπορεί να κερδηθεί από τον εξαρτημένο 
που ολοκληρώνει το θεραπευτικό πρόγραμμα και βάζει στό-
χο την κοινωνική του επανένταξη. Πρόκειται για κίνηση που 
εντάσσεται στην προώθηση της ναρκω-κουλτούρας, της ιατρι-
κοποίησης του φαινομένου της εξάρτησης και της αντίληψης 
ότι ο χρήστης είναι χρόνιος «ασθενής» που υποτροπιάζει, άρα 
«ανίατος», οπότε και η πολιτική αντιμετώπισης των εξαρτή-
σεων αρκεί να περιορίζεται στη «μείωση της βλάβης» και τη 
διευκόλυνση του «δικαιώματος» στη χρήση και την εξάρτηση.

Είναι μια πορεία με ευθύνες όλων των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων για τη σταδιακή επικράτηση αυτής της πολιτικής 
διαχείρισης της εξάρτησης, σε βάρος της πλήρους απεξάρ-
τησης και κοινωνικής επανένταξης. Όλες κράτησαν τα στεγνά 
προγράμματα υποστελεχωμένα, εξαρτώντας την όποια ανά-
πτυξή τους από ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης με 
ημερομηνία λήξης. 

Γίνεται φανερό ότι η καπιταλιστική κερδοφορία δεν μπορεί 
να συμβαδίσει με πολιτικές ουσιαστικής αντιμετώπισης των 
εξαρτήσεων, γιατί η απεξάρτηση θεωρείται τόσο κόστος για 
το δημόσιο σύστημα υγείας όσο και για τα διαφυγόντα κέρδη 
από το εμπόριο ναρκωτικών, νόμιμο και παράνομο. Επιπλέον, 
ακόμα και ο τομέας της απεξάρτησης μπορεί –και ήδη συμ-
βαίνει– να αποτελέσει πεδίο κερδοφορίας για τους επιχειρη-
ματίες. Γι’ αυτό και δεν ενισχύεται ουσιαστικά ούτε η Πρόληψη 
στην αντιμετώπιση της χρήσης ουσιών αλλά και άλλων εξαρ-
τήσεων. Άλλωστε, η «ναρκωμένη» νεολαία αποτελεί πολύ 
αποτελεσματικό μέσο καταστολής.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, έχοντας διαχρονικά 
μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, μέσα από πολύμορφες 
δραστηριότητες, αναδεικνύει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια το 
σοβαρό ζήτημα της τοξικοεξάρτησης. Είναι αμέριστη η στήριξη 
και συμπαράστασή μας στις θεραπευτικές κοινότητες, στους 
θεραπευόμενους και τους θεραπευτές του ΚΕΘΕΑ. Στεκόμα-
στε πλάι τους στον αγώνα που δίνουν, γιατί το μέλλον της νέας 
γενιάς, των νέων γυναικών δεν ανήκει στη ναρκωκουλτούρα. 
Η ΟΓΕ αγωνίζεται για μια κοινωνία στην οποία τα ναρκωτικά 
και το φαινόμενο της ουσιοεξάρτησης δεν θα έχουν θέση, για 
μια κοινωνία που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες μας. 
Μόνο μέσα από την αγωνιστική στάση ζωής, που αφήνει πίσω 
της το «εγώ» για να υιοθετήσει το «εμείς», μπορεί η νέα γυ-
ναίκα να παλέψει για να βγει από τα αδιέξοδα της σύγχρονης 
εκμεταλλευτικής κοινωνίας. 

Αντωνία Πανάγου 
Σύλλογος Γυναικών Πειραιά
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Γ εννημένος στις 2 Απρίλη του 1805 ο 
Δανός συγγραφέας Χανς Κρίστιαν 

Άντερσεν θεωρείται ο πατέρας της λο-
γοτεχνίας για παιδιά, ενώ η ημερομηνία 
των γενεθλίων του έχει συνδεθεί με την 
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. 

Τα παραμύθια του είναι από τα πιο 
πολυμεταφρασμένα λογοτεχνήματα σε 
όλη την ιστορία, ωστόσο, πολλά από τα 
έργα παραμένουν έως και σήμερα σχε-
δόν άγνωστα έξω από τη Σκανδιναβία. 
Ανάμεσα σε αυτά και τα ταξιδιωτικά του.

Πρώτες εντυπώσεις 
από το ταξίδι 
στην Ελλάδα
Ύστερα από μια δύσκολη ζωή και έχο-
ντας εκδώσει αρκετά βιβλία, ο Άντερ-
σεν άρχισε να ταξιδεύει. Γερμανία, Γαλ-
λία, Αγγλία, Ιταλία... Στις 15 Μάρτη 1841 
έφυγε από τη Νάπολη με το πολεμικό 
ατμόπλοιο «Λεωνίδας» για την Ελλάδα 
και την Ανατολή.

Η κορυφή ενός βουνού, κοντά στο 
Ναυαρίνο, σκεπασμένη με χιόνι, ήταν 
η πρώτη του εντύπωση από την Ελλά-
δα. Η Σύρος ήταν το πρώτο λιμάνι όπου 
έπιασε το πλοίο. 

«Η αποβάθρα ήταν γεμάτη Έλληνες. 
Φορούσαν εφαρμοστά σακάκια, άσπρα 
φαρδιά παντελόνια κι ένα κόκκινο φέσι 
στο κεφάλι. Από παντού ακούγονταν 
φωνές! Ένας ηλικιωμένος άντρας μού 

άπλωσε το χέρι να με βο-
ηθήσει ν’ ανέβω στην απο-
βάθρα – και να! πατούσα 
σε χώμα ελληνικό! Ευγνω-
μοσύνη στο Θεό, χαρά που 
βρισκόμουν εκεί κι ένα αί-
σθημα λύπης, όλα μαζί συ-
νυπήρχαν μέσα μου εκείνη 
τη στιγμή». 

Στη Σύρο περιπλανήθη-
κε στην πόλη, μέχρι ψηλά 
στην πλαγιά του βουνού, 
όπου χτίζονταν νέα σπίτια. 
Απόλαυσε τη θέα προς την 
απέναντι πλευρά του λιμα-
νιού, εκεί όπου βρισκόταν 
το Λαζαρέτο1, κι η ματιά 
του μπόρεσε να ξεχωρί-
σει την Τήνο, τη Δήλο, τη 
Νάξο και την Άνδρο. Αργά 
το απόγευμα της ίδιας μέ-
ρας, επιβάτης στο γαλλικό 
πολεμικό ατμόπλοιο «Λυ-
κούργος», απέπλευσε για 
τον Πειραιά.

«Μέτρησα περίπου εκατό 
σπίτια στον Πειραιά. Πίσω 
τους και πίσω από μια 
χλωμή πετρώδη έκταση 
και γκριζοπράσινες ελιές 
υψωνόταν ο Λυκαβηττός 
και πιο χαμηλά, η Ακρόπολη. Ο Υμηττός 
και το Πεντελικό έκλειναν το τοπίο, που 
ήταν ξερό και άγονο».

Στο λιμάνι του Πειραιά τον υποδέ-
χτηκαν Δανοί και Γερμανοί, που ζού-
σανε τότε στην Αθήνα. Ανάμεσά τους, ο 
πρόξενος της Ολλανδίας και της Δανί-
ας, ο Δανός εφημέριος της Αμαλίας, ο 
συμπατριώτης του καθηγητής Κέπεν, 
οι αρχιτέκτονες Χάνσεν κι ο Δανός κα-
θηγητής Ρος. 

Στις 2 Απρίλη, μέρα των γενεθλίων 
του, περιπλανήθηκε στην Αθήνα, πέ-
ρασε από τον Πύργο των Ανέμων κι 
ανέβηκε στο Βράχο της Ακρόπολης. Η 
εικόνα που αντίκρισε με τα λεηλατημέ-
να μάρμαρα τον συγκλόνισε. Όσον και-

ρό έμεινε στην ελληνική πρωτεύουσα 
ανέβαινε κάθε μέρα στην Ακρόπολη, με 
ήλιο ή με βροχή!

Η Χριστιάνα Λυτ 2 για 
την επίσκεψη του 
Άντερσεν στην Αθήνα
«Το Μάρτιο ήρθε στην Αθήνα ο ποιητής 
Χ. Κ. Άντερσεν. Όσο καιρό έμεινε στην 
Αθήνα ερχόταν συχνά σε μας, ακόμα πε-
ρισσότερο όμως πήγαινε στου αυστρια-
κού πρέσβη Προκές φον Όστεν, που τον 
περιποιόταν πολύ. Ο Άντερσεν τούς διη-
γούνταν τα παραμύθια του. Τα γερμανικά 
του όμως ήσαν φοβερά. Είναι φανερό 
ότι δεν είχε καθόλου ταλέντο στο να μα-

Με τα μάτια του Χανς Κρίστιαν...
ταξιδιωτικές αναμνήσεις από τον Χ. Κ. Άντερσεν

Σκίτσα του Χ.Κ. Άντερσεν

«Τα σπίτια είναι το ένα πάνω στο άλλο. Οι ομορφιές 
της παλιάς Σύρας δεν φαίνονται να είναι προσιτές 

παρά μόνο στα γεράκια και τους αετούς»
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θαίνει ξένες γλώσσες. Εδώ στην Ελλάδα 
ήταν ελάχιστα γνωστός, γι’ αυτό πολλοί 
έρχονταν σε μας για να μάθουν σχετικά 
μ’ αυτόν... Ο Άντερσεν διηγούνταν χωρίς 
να σταματάει καθόλου κι όταν δεν ήξερε 
κάποια γερμανική λέξη, άφηνε τη φράση 
του στη μέση και ρωτούσε ‘‘πώς το λένε 
αυτό στα γερμανικά, κυρία Λυτ;’’. Του 
έλεγα τη λέξη και αυτός την επαναλάμ-
βανε με μια φοβερή προφορά. Μας τρα-
γουδούσε συχνά τον ‘‘μικρό Βίγκο ’’3..., η 
φωνή του δεν ήταν καθόλου καλή 4. Αγα-
πούσε τα παιδιά και καθόταν πολύ μαζί 
τους. Έκοβε στη Δάμαρη φιγούρες από 
χαρτί κι αυτή, μόλις τον έβλεπε, ερχόταν 
παραπατώντας κοντά του, πράγμα που 
τον συγκινούσε πολύ...

...Την Τρίτη μέρα του Πάσχα πήγαμε 
μαζί του εκδρομή στο όρος Πεντελικό. 
Είμαστε δυο αμάξια γεμάτα και δυο κα-
βαλάρηδες. Είχαμε σκοπό ν’ ανέβουμε 
στην κορφή του βουνού, γιατί ο Άντερσεν 
ήθελε να δει από κει πάνω την πεδιάδα 
του Μαραθώνα. Προτού όμως φτάσου-
με στ’ αρχαία λατομεία, που είναι τόσο 
ενδιαφέροντα, και στο μεγάλο παράξενο 
νταμάρι, είχε κιόλας κουραστεί. Κάθισε 
κάτω και φώναξε σ’ εμάς που είχαμε 
ανέβει πολύ ψηλότερα και που κοντεύ-
αμε να φτάσουμε στην κορφή: ‘‘Αν φαί-
νεται ο Μαραθώνας, έρχομαι, αλλιώς 
κάθομαι δω!’’. Δε φαινόταν όμως τίποτα 
ακόμα κι από ευγένεια για τον καλεσμέ-
νο μας κατεβήκαμε, χωρίς τελικά να 
δούμε αυτά που θέλαμε...» 

«Το παζάρι ενός ποιητή» 5 
 Ο Άντερσεν δεν αναφέρει με ποιους 
μαζί είχε πάει στο Πεντελικό, αφιερώνει 
όμως ένα κεφάλαιο στην εκδρομή αυτή 
γεμάτο εντυπώσεις.

«...Στην αρχή θα μπορούσε να σχε-
διάσει κάποιος την πομπή μας, δηλαδή 
όσους περπατούσαν, καθώς και τους 
άλλους με τ’ αμάξι, κι ανάμεσά τους δυο 
χελώνες. Κάθε τόσο βλέπαμε στο δρόμο 
μας ένα τέτοιο ζώο. Δεν κουνιόταν, λες κι 
ήταν πέτρα, ή προχωρούσε με το χαρα-
κτηριστικό αργό του βάδισμα. Δεν ήθελα 
να τις πατήσουμε με τ’ αμάξι και νόμιζα 
πως θα μπορούσαμε να τις βοηθήσουμε 
κάπως να προκόψουν στη ζωή τους. Γι’ 
αυτό και τις ακουμπούσα πλάι στον αμα-
ξά. Μαζί μας έφτασαν ως το Πεντελικό κι 

ίσως τώρα να χαίρο-
νται τον ήλιο στην πε-
διάδα του Μαραθώνα. 
Ήταν κι ένα χελωνάκι 
τόσο μικρό, σαν ένα 
ρολόι τσέπης. Είχα 
πολλά σχέδια γι’ αυτό 
και το κουβαλούσα 
μαζί μου. Αργότερα, 
όμως, όταν σκέφτηκα 
πως θα πεινούσε και 
θα διψούσε ίσως στη 
μακρινή μου πορεία, 
το ’βαλα σ’ ένα θάμνο 
από ροδοδάφνες, ακριβώς εκεί όπου 
μαζεύονταν οι ηλιαχτίδες, και χάρηκε 
πολύ. 

Εδώ στη βουνοπλαγιά βρίσκεται το 
μοναστήρι της Πεντέλης, στη μέση, θαρ-
ρείς, ενός ρημαγμένου κι εγκαταλειμ-
μένου κήπου. Με την πρώτη ματιά σού 
φαίνεται σαν ένα μεγάλο, άδειο γαλακτο-
κομείο. Οι τοίχοι είναι ραγισμένοι κι από 
παντού φυτρώνουν άγριοι θάμνοι, όμοιοι 
με του Δαφνιού. Οι κότες, που πηδούσαν 
πάνω στο σωρό των χαλικιών σ’ εκείνη 
την αυλή, ήταν το μόνο σημάδι ανθρώ-
πινης παρουσίας. Μπροστά απ’ το εκ-
κλησάκι με τις ανοιχτές πόρτες ήταν μια 
μεγάλη, ολάνθιστη δάφνη, τόσο πλούσια 
και μυρωδάτη που ένιωθες χαρά να τη 
βλέπεις. Ένας απ’ τους παπάδες πρόσεξε 
τη χαρά μου κι έκοψε αμέσως ένα κλαδί 
για να μου δώσει. Στην πατρίδα μου, τη 
Δανία, μοίρασα αυτό το κλαδί στην προ-
τομή του Thorbaldsen 6 και στο πορτρέτο 
του Oehlenschläger 7.»

Ωραία μελωδία με 
μπερδεμένους στίχους 8...
Ο Χ. Κ. Άντερσεν έφυγε από την Αθή-
να για Πειραιά με προορισμό το λιμάνι 
της Σύρου κι από εκεί για την Κωνστα-
ντινούπολη στις 20 Απρίλη 1841, με το 
γαλλικό ατμόπλοιο «Ευρώτας». 

«Θα έρθω και πάλι στην Ελλάδα! είπα 
στους φίλους μου, που είχαν έρθει να με 
αποχαιρετήσουν στο λιμάνι του Πειραιά. 
Μακάρι ο Θεός να έδινε τα λόγια μου να 
ήταν προφητικά...»

Δεν μπόρεσε να πραγματοποιή-
σει αυτή του την επιθυμία. Την άνοιξη 
του 1872 έπεσε από το κρεβάτι του και 
τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν έγινε ποτέ 

εντελώς καλά. Πέθανε στις 4 Αυγού-
στου 1875, σε ηλικία 70 ετών, αφήνο-
ντας πίσω τη βασανισμένη ζωή του κι 
ένα λογοτεχνικό θησαυρό με αρκετή 
δόση μελαγχολίας, αλλά και γεμάτο 
χιούμορ, λεπτή σάτιρα, ειλικρίνεια και 
συγκίνηση...

Χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα 
από τη μαρτυρία της Χριστιάνα Λυτ (Μια 
Δανέζα στην Αυλή του Όθωνα, εκδόσεις 
Ερμής, σε μετάφραση Αριστέας Παπα-
νικολάου Κρίστενσεν)

Εύη Κοντόρα 
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

1.  Στo Λαζαρέτο (λοιμοκαθαρτήριο) της Σύρου, 
χτισμένο από τον Βαυαρό μηχανικό του 
Όθωνα φον Βάιλερ (1839-1841), παρέμεναν 
σε καραντίνα μίας εβδομάδας οι ταξιδιώτες 
από την Τουρκία ή την Αίγυπτο, για να απο-
φευχθεί η πιθανότητα μετάδοσης ασθενει-
ών όπως η πανούκλα.

2.  Η Χριστιάνα Λυτ ήταν η σύζυγος του Δανού 
εφημέριου της Αμαλίας.

3.  Γνωστό δανέζικο παιδικό τραγουδάκι σε στί-
χους του Άντερσεν.

4.  Ο Άντερσεν σε νεότερη ηλικία είχε ωραία 
φωνή, άρχισε να σπουδάζει μουσική, αλλά 
αρρώστησε ξαφνικά κι έχασε τη φωνή του.

5.  En Digterens Bazar. Με τον τίτλο αυτό δη-
μοσιεύτηκαν οι ταξιδιωτικές αναμνήσεις του 
Άντερσεν από την επίσκεψη στην Ελλάδα.

6.  Ο Bertel Thorvaldsen (1768 ή 1770 - 1844), 
Δανός γλύπτης, ήταν ο πιο σημαντικός εκ-
πρόσωπος της ώριμης περιόδου του κλα-
σικισμού.

7.  O Adam Gottlob Oehlenschläger (1779  – 
1850), Δανός ποιητής και θεατρικός συγγρα-
φέας, εισήγαγε τον ρομαντισμό στη δανέζικη 
λογοτεχνία.

8.  Η ζωή είναι μια ωραία μελωδία. Μόνο οι 
στίχοι είναι λίγο μπερδεμένοι (απόφθεγμα του 
Άντερσεν).

Μια καμήλα και στο βάθος ο ναός του Ηφαίστου. Δεξιά, ο ναός 
της Καπνικαρέας. Σκίτσα του Χ.Κ. Άντερσεν...
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Ο Πανδημοτικός Σύλλογος Γυναικών Αγίων Αναργύ-
ρων-Καματερού, στο πλαίσιο της αλληλεγγύης που 

χρόνια τώρα αναπτύσσει, όπως και όλοι οι σύλλογοι της ΟΓΕ, 
παίρνει μια σειρά πρωτοβουλίες, στηρίζοντας έμπρακτα τις 
γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, τις ελληνίδες, τις μετα-
νάστριες, τις γυναίκες της προσφυγιάς. Έτσι εξελίχτηκε και η 
γνωριμία με μια νεαρή προσφυγοπούλα, της οποίας η ιστορία 
δεν διαφέρει από εκείνες των χιλιάδων προσφύγων. Βρίσκε-
ται εγκλωβισμένη στη χώρα μας, σε ομηρία που επιβάλλουν 
οι συνθήκες της ΕΕ στους ξεριζωμένους των ιμπεριαλιστικών 
επεμβάσεων των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ, στις οποίες συμμετέχουν 
ενεργά και οι ελληνικές κυβερνήσεις.  

Πρόκειται για μια νεαρή γυναίκα από τις κουρδικές περιοχές 
της Συρίας, έγκυος με άλλα 3 παιδιά (ενάμιση, 6 και 7 χρόνων) 
ζει στο Δήμο Αγίων Αναργύρων - Καματερού, βρίσκεται σε 
αναμονή για την απόδοση ασύλου, ενώ επιθυμεί να ενωθεί με 
την οικογένειά της και τα αδέλφια της, που βρίσκονται ήδη σε 
Γερμανία και Δανία. Αξίζει να παρακολουθήσουμε την ιστορία 
της και τη διήγησή της, που είναι αποκαλυπτική:

«Από την ώρα που πατήσαμε το έδαφος της Ελλάδας, μετά τα 
όσα ζήσαμε και ζούμε, δεν αισθάνομαι ακόμα ασφαλής, με την 
έννοια ότι δεν μπορώ να ξέρω πού θα εγκατασταθώ. Συνέχεια 
σου αλλάζουν περιοχή, καμπ, σπίτια, τα χαρτιά δεν προχωρά-
νε, δεν έχεις ελπίδα αν θα αποκτήσεις άσυλο ή όχι, υπάρχουν 
άνθρωποι που βρίσκονται τρία και τέσσερα χρόνια και περιμέ-
νουν απάντηση για να πάρουν ένα χαρτί ή θέλουν να φύγουν, 
να πάνε σε συγγενείς τους που είναι σε άλλες χώρες. Υπάρ-
χουν πολλοί, που είναι απογοητευμένοι. Όλο αυτό σε διαλύει 
ψυχολογικά. Την ίδια ώρα, μεγάλη εντύπωση μου έχει κάνει 
ότι στην Ομόνοια βλέπεις ανθρώπους που κοιμούνται στο δρό-
μο, δεν είναι όλοι ξένοι, είναι και Έλληνες που σέρνονται στη 
φτώχεια και αυτό σε απογοητεύει...».

Η νεαρή γυναίκα, που βρίσκεται 2 χρόνια στην Ελλάδα και 
έχει κάνει αίτηση ασύλου από πέρυσι τον Φλεβάρη, όπως μας 
λέει, έφυγε από τη Συρία κυρίως λόγω του πολέμου, της κατα-
γωγής της, αλλά και της απώλειας του πεθερού της, που σκο-
τώθηκε στον πόλεμο. Τότε γύρισε ο άντρας της από τη Γερμα-
νία και προσπαθούσαν μαζί πια, πολλές φορές, επί χρόνια να 
φύγουν από τη Συρία. Όταν κατάφεραν να ξεκινήσουν με τον 
άντρα της το ταξίδι για να φύγουν από τη χώρα τους, είχε ήδη 2 
μικρά παιδιά και ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη στο τρίτο 
παιδί. Μαζί πέρασαν έναν «Γολγοθά» μέχρι να φτάσουν στην 
Τουρκία.

Θυμάται, όπως λέει, ότι στο τεσσεράμισι χρόνων παιδάκι της 
«από την παγωνιά και το κρύο τού είχαν φύγει τα νύχια και 
είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο στην Τουρκία. Ακόμα τα χέρια 
του στο κρύο έχουν πρόβλημα» και προσθέτει πως «επειδή 
ήμασταν και Κούρδοι, στην Τουρκία είχαμε ένα φόβο και δεν 
μιλούσαμε κουρδικά, παρ’ όλο που περνούσαμε από κουρδι-
κές περιοχές, μιλούσαμε αραβικά, για να μην έχουμε άλλες 
περιπέτειες...».

Η περιπέτειά τους συνεχίστηκε στη θάλασσα, το Αιγαίο, όπου 
προσπάθησαν με φουσκωτό, 4 οικογένειες με 20 παιδιά μέσα, 
να περάσουν στην Ελλάδα, στο νησί της Χίου. Εφτάμισι ώρες 
πάλευαν με τα κύματα και τον πανικό, «κάποιες στιγμές αι-
σθάνθηκα ότι δεν θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε στην ξηρά» 
μας είπε. «Όταν πατήσαμε στο έδαφος, ανακουφιστήκαμε λίγο, 
νιώσαμε ασφάλεια, ελπίδα».

Η γυναίκα είπε επίσης για τους νησιώτες, που τους έδωσαν 
αμέσως νερό, φαγητό, μπισκοτάκια για τα παιδιά και ενημέ-
ρωσαν τις αρχές, για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Μετά την 
καταγραφή τους, μας περιγράφει τη μεγάλη απογοήτευση 
που ένιωσαν όταν μπήκαν στο κεντρικό καμπ και τις απαρά-
δεκτες συνθήκες που επικρατούσαν από τον κόσμο που συ-
νωστιζόταν. «Ήμασταν ο ένας πάνω στον άλλο, συνωστισμός 
για το φαγητό, συνθήκες άσχημες, ζωύφια παντού, ζήσαμε 4 
μήνες σε αυτήν την κατάσταση, άλλοι άνθρωποι ζούσαν εκεί 
και παραπάνω από έναν χρόνο. Αυτό που μου έχει μείνει εί-
ναι ότι εκεί γίνονταν παρά πολλές αιματηρές φασαρίες μεταξύ 
των αντρών, των διαφόρων φυλών και αυτό μας φόβιζε και 
για τα παιδιά. Απελπισμένοι άνθρωποι τσακώνονταν ακόμα και 
για μικροπράγματα, ζούσαν και 2 χρόνια εκεί, τσακώνονταν με 
άσχημο τρόπο, φοβόμουν για τη ζωή των παιδιών».

Μετά τη Χίο τους έστειλαν στη Θήβα, όπου έμειναν ένα μήνα 
στο καμπ και μετά –λόγω της αίτησης ασύλου και των προ-
βλημάτων υγείας με το αναπνευστικό της ίδιας και ενός παι-
διού της – τους εγκατέστησαν, μέσω προγράμματος που δι-
αχειρίζεται ΜΚΟ, στο σπίτι όπου ζουν εδώ και 7 μήνες. Πριν 
από λίγο καιρό, όμως, οι υπεύθυνοι του προγράμματος τους 
είπαν ότι πρέπει να φύγουν από το σπίτι και να πάνε σε ένα ξε-
νοδοχείο για πρόσφυγες στον Πειραιά, όπου θα ζουν με άλλα 
9 άτομα. Επίσης, ανέφερε ότι πλέον δεν παίρνει το επίδομα 
για τα προς το ζην. Η γυναίκα, που περιμένει να γεννήσει και 
αναμένει να πάρει το άσυλο, αρνήθηκε να φύγει κι έφτασε στο 
σημείο να σκεφτεί να κάνει κακό στον εαυτό της. Όπως μας 
είπε, δεν ξέρει καν αν συνεχίζει η ΜΚΟ να πληρώνει το ενοίκιο 
και δεν μπορεί να πάρει τρόφιμα από άλλη ΜΚΟ.

ΠΑΝΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ

Μια νεαρή γυναίκα από τη Συρία μιλάει για το 
«Γολγοθά» που βίωσε και συνεχίζει να βιώνει...
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Τόνισε ότι δεν θέλει να φύγει από το συγκεκριμένο σπίτι, γιατί 
«εδώ αισθάνεσαι άνθρωπος, έχεις κάπου ν’ ακουμπήσεις, να 
μείνεις. Οι άνθρωποί μας συμπαραστέκονται, ο Σύλλογος Γυ-
ναικών είναι δίπλα μας», και συμπλήρωσε: «Σε αυτήν τη γειτο-
νιά έχει ησυχία, ζω 7 μήνες εδώ, πού να πας πάλι σε άγνωστο 
μέρος, πάλι όλο πρόσφυγες, εδώ οι άνθρωποι πάνε στη δου-
λειά τους, γυρνάνε, έχουν παιδιά, οικογένειες, δεν μας ενο-
χλεί κανένας, έχουμε τη γειτόνισσά μας, νιώθουμε ασφάλεια, 
ό,τι μου συμβεί, είμαι και στον 7ο μήνα, το μυαλό μου πάει 
σε αυτήν τη γυναίκα, που μπορώ να της χτυπήσω την πόρτα. 
Είναι αλήθεια ότι εδώ μάς βοηθάνε οι άνθρωποι με τρόφιμα 
και ρούχα, με έχουν πάει στο γιατρό – 6 μήνες και είχα πάει 
μόνο μια φορά... Κανένας δεν είχε νοιαστεί να μας βοηθήσει 
για το σχολείο των παιδιών. Τα δύο μεγαλύτερα παιδιά μου, 6 
και 7 χρόνων, δεν έχουν πάει σχολείο έως τώρα. Το μικρότερο 
παιδί μου, με τη βοήθεια εδώ του Συλλόγου Γυναικών, μπορεί 
να πάει σε σταθμό. Τα παιδιά μου εδώ παίζουν στο πάρκο με 
μικρά παιδιά, χαίρονται, αλλά δεν ξέρουν τη γλώσσα, μόλις μι-
λήσουν σταματάνε, γιατί δυσκολεύονται... Δεν ξέρω, όλα είναι 
ρευστά, ο φόβος μου είναι να μην έρθει ο ιδιοκτήτης και μου 
πει ότι δεν έχουν πληρώσει το ενοίκιο, οπότε... εγώ, όπως δεν 
θέλω να μπει κάποιος στο σπίτι μου με το ζόρι να με βγάλει, 
έτσι κι εγώ δεν θέλω να μείνω στο σπίτι κάποιου ανθρώπου 
με το ζόρι και να μην πληρώνεται, αν με βγάλουν από το σπί-
τι, πού θα πάω... Θέλω να ενωθούμε με την οικογένειά μου», 
προσθέτει με αγωνία.

Εγκλωβισμός και διαρκής ταλαιπωρία... 
Οικογένειες με παιδιά, χιλιάδες ξεριζωμένοι άνθρωποι, που 
πέρασαν τα «χίλια μύρια», για να ξεφύγουν από τις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις και τη δυστυχία, βιώνουν και νέο «Γολγο-

θά» εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Με το πλαίσιο των κανονι-
σμών της ΕΕ, τη συμφωνία του Δουβλίνου που εφαρμόζουν 
οι ελληνικές κυβερνήσεις για πρόσφυγες και μετανάστες, το 
νέο Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, που είναι 
στα παζάρια, ανακατεμένο στο κουβάρι των ιμπεριαλιστικών 
ανταγωνισμών, συνεχίζουν εκτός των άλλων να ταλαιπω-
ρούνται σε άθλιες συνθήκες να αντιμετωπίζουν νέες τραγικές 
και απάνθρωπες συνθήκες και στη χώρα μας, φυλακισμένοι 
πολλοί από αυτούς, ενώ έχουν δικούς τους ανθρώπους, ακό-
μα και τη μισή τους οικογένεια σε άλλες χώρες της ΕΕ, είναι 
αναγκασμένοι να παραμένουν στη χώρα μας χωρίς να το επι-
θυμούν. Τα μέτρα στήριξης από το κράτος είναι ελάχιστα ενώ 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κυρίως κάνουν κουμάντο, με 
διάφορες επιπτώσεις... Έτσι και σε αυτή τη περίπτωση... 

Τι θα γίνει με το παιδάκι που θα γεννηθεί, ποιος θα κρατήσει 
τα 3 παιδάκια όταν θα πάει στο νοσοκομείο να γεννήσει, πού 
θα γεννήσει; Οι γυναίκες του συλλόγου από τη πρώτη στιγμή 
που γνωρίστηκαν, έμπρακτα, με τρόφιμα, παιδικά ρουχαλά-
κια, παιχνίδια για τα παιδιά, καρότσι, με κάθε τρόπο συμπα-
ραστάθηκαν στην οικογένεια. Την πήγαν στο νοσοκομείο, 
έχουν αναπτύξει μια σχέση ουσιαστική, που προσφέρει 
χαρά και ασφάλεια στην καθημερινή ανασφάλεια και ταλαι-
πωρία που βιώνουν. Οι γυναίκες της ΟΓΕ είμαστε αποφασι-
σμένες να συνεχίσουμε μαχητικά κάθε δράση, να σταθούμε 
στο πλευρό της οικογένειας και η αλληλεγγύη μας θα είναι 
αμέριστη, έμπρακτη, σταθερή και διαρκής. Όμως, πέρα από 
τη διεκδίκηση προσωρινών μέτρων ανακούφισης, το βλέμ-
μα και οι αγώνες μας συνεχίζονται και στρέφονται ενάντια 
στις αιτίες που φέρνουν πολέμους και προσφυγιά, εκμετάλ-
λευση και καταπίεση.
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Θεσσαλονίκη

Ροδόπη
Γιαννιτσά

Λιτόχωρο

8 Μάρτη 2021
Αθήνα

Ξάνθη
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Πάτρα

Ρόδος

Νέα Μάκρη

Καλαμάτα

Βόλος
Τρίκαλα

Χίος

Ταμάσι Καρδίτσας

Αλεξανδρούπολη

Λάρισα

Χαλκίδα

Καρδίτσα

Πύργος
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Κατάθεση στεφάνου στο 
Σκοπευτήριο της Καισαριανής 

από την ΟΓΕ, σωματεία 
και άλλους φορείς

Πρωτομαγιά 2021
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Για την Υγεία

Αγ. Βαρβάρα

Αθήνα

Μεσόγεια

Αλμυρός Ξάνθη Πειραιάς

Γλυφάδα

Νίκαια
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