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της Σύνταξης

Καλή ανάγνωση!
Καλή αντάμωση στους κοινούς μας αγώνες!

Αγαπητή αναγνώστρια, 

ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩ-
ΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ ΜΑΣ. Σε αυτό το 
στόχο καλούμε τις γυναίκες να συσπειρωθούν μπροστά στο 
13ο Συνέδριο της ΟΓΕ.

Η ριζοσπαστική διεκδικητική μας δράση ενάντια στην εκμε-
τάλλευση και την καταπίεση, σηματοδοτείται από τις πρώτες 
σελίδες που ακολουθούν. Γι’ αυτό σε πρώτο πλάνο έχουμε 
ένα αφιέρωμα που μας μιλάνε γυναίκες συνδικαλίστριες 
πρωτοπόρες στο κλάδο τους και αναδεικνύουν τα ιδιαίτε-
ρα προβλήματα των γυναικών στο χώρο τους, αλλά και την 
ανάγκη για ανυποχώρητο, συλλογικό αγώνα ενάντια στις 
αιτίες και τους αίτιους που τα δημιουργούν. 

Πιθανόν αγωνιάς και αναρωτιέσαι τι γίνεται σήμερα στην 
Υγεία, μετά τα αλεπάλληλα κύματα της πανδημίας και την 
εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης; Τι συμβαίνει με την 
προσχολική αγωγή; Τι σημαίνει η «αυτονομία» των σχολεί-
ων και άλλα μέτρα που πρόσφατα έγιναν νόμος «λαιμητό-
μος» για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας; Ποιες 
είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας στην ψυχική υγεία των 
παιδιών και τι μπορούν να κάνουν οι νέες μητέρες, οι νέοι 
γονείς; Μήπως αυξηθούν οι ισχνές συντάξεις των γιαγιά-
δων, μιας και τώρα με το νέο νόμο θα έχουν την ευκαιρία 
να τις «επενδύσουν» και να τις «τζογάρουν» στο χρηματι-
στήριο; Μέσα στις επόμενες σελίδες θα βρεις τις απαντήσεις.

Αγαπητή φίλη, 

Με τα κινητά «ανά χείρας» και με τα πάντα να ψηφιοποιού-
νται ίσως απορείς: Στην εποχή των Δικτύων 5G τι σημαίνει η  
συγκέντρωση των προσωπικών μας δεδομένων; Τα μέσα 
«κοινωνικής» δικτύωσης, που τόσο δυναμικά έχουν μπει 
στις ζωές μας, τι είναι και τι κρύβεται «επιμελώς» πίσω από 
αυτά; Τα σχετικά άρθρα μας είναι αποκαλυπτικά... 

Αξίζει όμως και μια περιήγηση στις σελίδες του δελτίου μας 
για μια «αλλιώτικη» ενημέρωση. «Αφγανιστάν, 20 χρόνια 
μετά...», οι συνθήκες ζωής των γυναικών της προσφυγιάς 
στο κέντρο υποδοχής στη Λέρο, ρεπορτάζ για τις αγωνίστρι-
ες γυναίκες στη Τουρκία μέσα από τις επιτροπές αλληλεγ-
γύης που ίδρυσαν μέσα στην πανδημία – Μια «άλλη» ματιά, 
από αυτή των ΜΜΕ, φωτίζοντας τις πραγματικές αιτίες της 

δυστυχίας και της εξαθλίωσης των πληθυσμών, των πολέ-
μων, της πείνας και της ορφάνιας, της προσφυγιάς, αλλά και 
της ανεργίας, της φτώχιας.... Αποκαλύπτονται οι πραγματι-
κοί θύτες και οι αιτίες των εγκλημάτων, που όχι μόνο προ-
σπαθούν να τις εξωραΐσουν, αλλά «όπου δεν πίπτει λόγος, 
πίπτει ράβδος»! Παράδειγμα η κινητοποίηση της ΟΓΕ στην 
ισραηλινή πρεσβεία το περασμένο Μάη που επιχειρήθηκε 
να εμποδιστεί από αστυνομικές δυνάμεις γιατί οι γυναίκες 
διαδηλώναμε «Τέρμα στην ισραηλινή κατοχή - Λευτεριά 
στην Παλαιστίνη», περισσότερα και με εικόνες στις αντίστοι-
χες σελίδες. 

Αγαπητή φίλη, 

Μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τους τελευταίους μήνες με 
αφορμή την ένταση της βίας, της κακοποίησης, των δολο-
φονιών γυναικών. Μέσα από το άρθρο «‘‘Γυναικοκτονίας’’ 
το ανάγνωσμα…» αναδεικνύεται η ξεκάθαρη θέση της ΟΓΕ 
για το θέμα. Είναι πολύ βολικό για τους εκμεταλλευτές του 
μόχθου μας να υπάρχουν πολλοί κάλπικοι διαχωρισμοί 
στην κοινωνία. Όπως οι ανορθολογικές θεωρίες του «κοι-
νωνικού φύλου» ή η ανακήρυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε «ζώνη ελευθερίας για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ», που έρχονται 
για να «χαϊδέψουν» τα αυτιά ιδιαίτερα της νεολαίας. Τι ισχυ-
ρίζονται όμως και που κρύβεται η «φάκα»; Σε λίγες σελί-
δες παρακάτω ίσως την αναγνωρίσεις.... Κι αν όλα αυτά 
σε κουράσουν, θα σε ξεκουράσει και θα σε ταξιδέψει μια 
ταξιδιωτική περιπέτεια στο ειδυλλιακό περιβάλλον που 
ενέπνευσε στον Γκωγκέν μερικά από τα περίφημα μέχρι 
σήμερα έργα του...

Αγαπητή αναγνώστρια, 

Επειδή κι εσύ θα βιώνεις το δικό σου «γολγοθά», θέλουμε 
να πάρεις δύναμη από τη δύναμη των πυρόπληκτων, που 
μετά από τη μεγάλη καταστροφή που βιώνουν, δεν απελ-
πίζονται, δεν σκύβουν το κεφάλι και συγκροτούν επιτροπές 
αγώνα και διεκδικούν να πάρουν πίσω τις ζωές τους με 
ικανοποίηση όλων των αιτημάτων τους. Να πάρεις δύναμη 
από τον αγώνα των κατοίκων στη Καλαμαριά, που κόντρα 
στα επιχειρηματικά συμφέροντα διεκδικούν ανάπλαση 
προς όφελος του λαού της περιοχής. Κι επειδή αυτά είναι 
απλές σελίδες, που λένε αλήθειες αλλά σίγουρα δεν φτά-
νουν... Έλα σε επαφή με το Σύλλογο ή την Ομάδα της ΟΓΕ 
στη περιοχή σου.



Μ ε αισιοδοξία και μαχητικότητα οι Σύλλογοι και οι Ομάδες 
της ΟΓΕ σε όλη τη χώρα προετοιμάζονται για να δώ-

σουν το «παρών» στο μεγάλο μας ραντεβού. Εξοπλισμένες 
με τα συμπεράσματα, με την εμπειρία από την πλούσια δράση 
μας τα τελευταία 5 χρόνια οι γυναίκες της ΟΓΕ θα εκλέξου-
με τις αντιπροσώπους μας που θα βρεθούν στο Π. Φαληρο 
στην Αττική, στο γήπεδο του TAE-KWO-DOO στις 22, 23 και 24 
Οκτώβρη. Εκεί θα αποτιμήσουμε τη δράση μας από το προη-
γούμενο συνέδριο, θα μετρήσουμε τα βήματα που κάναμε, θα 
επισημάνουμε τις αδυναμίες μας, θα θέσουμε τους στόχους 
μας για το επόμενο διάστημα.

 Καυτή ...επίθεση στα δικαιώματά μας 
Το Συνέδριο αυτό πραγματοποιείται σε μια περίοδο όξυνσης 
των λαϊκών προβλημάτων και έντασης της επίθεσης στο σύ-
νολο των δικαιωμάτων των γυναικών και των οικογενειών 
μας. Αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια που σπάει κόκκαλα, το 
νέο χτύπημα στις επικουρικές συντάξεις, τις πολύπλευρες συ-
νέπειες της πανδημίας. Βλέπουμε το εμβόλιο να μετατρέπεται 
από όπλο της επιστήμης σε μέσο διαίρεσης των εργαζομένων, 
σε μέσο εκβιασμών, σε μέσο επίθεσης στα εργασιακά δικαι-
ώματα, σε μέσο προώθησης της επιχειρηματικής δράσης και 
της ιδιωτικοποίησης. Από την άλλη ο νόμος που ψηφίστηκε 
το κατακαλόκαιρο επιτίθεται άγρια στα μορφωτικά δικαιώ-
ματα των παιδιών μας, εντείνει τις ανισότητες και τις κατη-
γοριοποιήσεις και προδιαγράφει το μέλλον τους με βάση την 
«τσέπη» της οικογένειας και τις κάθε φορά ανάγκες των επι-
χειρηματιών. Για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας επεκτείνουν 
τα παιδοφυλακτήρια με τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» και τους 
«χώρους φύλαξης μέσα στις επιχειρήσεις», αντί να εξασφα-
λίσουν αγωγή και φροντίδα σε δημόσιες και δωρεάν δομές 
σύγχρονης παιδαγωγικής φροντίδας και αγωγής για ΟΛΑ, με 
το αναγκαίο μόνιμο παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό, 
σε κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, με την απαραίτητη 
υλικοτεχνική υποδομή και τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την 
ασφάλεια και υγεία τους.

Η πολιτική που κατεδαφίζει τα δικαιώματα μας στην εργα-
σία, την ασφάλιση, την υγεία, την μόρφωση των παιδιών μας 
είναι η ίδια που έκαψε όλη τη χώρα αυτό το καλοκαίρι, αφή-
νοντας πίσω της εκατομμύρια στρέμματα καμένη γη και χιλιά-
δες εργαζόμενες και τις οικογένειές τους χωρίς σπίτι, χωρίς 
δουλειά, χωρίς ζωή. 

 Οι σημερινές δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνο-

λογίας σκοντάφτουν πάνω στη ζυγαριά, που δείχνει μόνιμα 
χαμένο το λαό και μόνιμα κερδισμένους τους επιχειρηματι-
κούς κολοσσούς. Γι’ αυτό στα Δασαρχεία δόθηκαν 1,7 εκατ. 
ευρώ για αντιπυρική προστασία, αλλά για τις ΝΑΤΟϊκές δα-
πάνες η κυβέρνηση διέθεσε τον τελευταίο χρόνο 6,6 δισ. 
ευρώ, βγάζοντας την Ελλάδα πρωταθλήτρια στις χώρες του 
ΝΑΤΟ! Αντίστοιχα όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ, 
χρηματοδοτούσαν με 300 εκατομμύρια το χρόνο την ελληνι-
κή αποστολή συμμετέχοντας εδώ και 20 χρόνια ενεργά στην 
επέμβαση στο Αφγανιστάν, με στρατιωτικά μέσα και προσω-
πικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Με Πυξίδα τις Ανάγκες μας
Δυναμώνουμε τον Αγώνα για Ισοτιμία και Χειραφέτηση
Ενάντια στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας
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 Φτάνουμε στο συνέδριο με αγωνιστική ετοιμότητα 
Μπροστά στην ανελέητη αυτή επίθεση στα δικαιώματά μας 
οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ είναι αποφασισμένοι να 
φτάσουν στο συνέδριο με αγωνιστική ετοιμότητα. Με τις 
πρωτοβουλίες τους να διεκδικήσουν, ακόμα και πίσω από 
τα καλυμμένα στόματα, όσα μας ανήκουν και μας στερούν οι 
εκμεταλλευτές του μόχθου μας. Γι’ αυτό επιδιώκουν οι κινη-
τοποιήσεις τους να έχουν αντίκτυπο με τη μαζικότητα και τη 
ζωντάνια τους στη γειτονιά, την πόλη, το χωριό, να δημιουρ-
γήσουν ρωγμή στη συνείδηση των γυναικών για το τι είναι 
σύγχρονο και αναγκαίο για τις ίδιες και τις οικογένειές τους 
φωτίζοντας την αναγκαιότητα να δράσουν συλλογικά και ορ-
γανωμένα για τις διεκδικήσεις τους.

 Η προσυνεδριακή προετοιμασία μπορεί να γίνει εφαλτήριο 
για να δώσει ώθηση στις δυνάμεις μας, που αντιμετώπισαν 
πρόσθετες δυσκολίες μπροστά στην πανδημία, χωρίς όμως 
να το βάζουν κάτω.

Πατώντας πάνω στις επεξεργασίες μας που θα εμπλουτί-
ζουμε συνεχώς με βάση τις εξελίξεις και το ιδιαίτερο αποτύ-
πωμά τους στις γυναίκες του μόχθου, το συνέδριο αποτελεί 
ευκαιρία να εκτιμήσουμε πως προχωρά ο στόχος να διευρύ-
νουμε την επαφή και επικοινωνία με γυναίκες στους χώρους 
όπου ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους, διαθέτουν τον λιγοστό ελεύθερο χρόνο τους. Να δούμε 
πόσες νέες γυναίκες συσπειρώσαμε. Έχοντας ως κύριο στόχο 
την γνωριμία και την οργάνωση στο ριζοσπαστικό γυναικείο 
κίνημα της μισθωτής, της αυτοαπασχολούμενης, της αγρότισ-
σας, της φοιτήτριας, της συνταξιούχου, της μετανάστριας, την 
άνοδο της συμμετοχής τους στα εργατικά σωματεία, στις ενώ-
σεις αυτοαπασχολουμένων, στους αγροτικούς συλλόγους, 
στους φοιτητικούς συλλόγους, να αποτιμήσουμε την πείρα 
από τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες μας για κάθε κοινωνι-
κό πρόβλημα με κριτήριο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Να 
εκτιμήσουμε πως μπορεί να συμβάλλει σ’ αυτήν την σοβαρή 
υπόθεση η κοινή μας δράση των προηγούμενων χρόνων, 
αξιοποιώντας τα συμπεράσματα από τις προσπάθειες συντο-
νισμού με άλλους μαζικούς φορείς. 

 ...και αναβαθμισμένη λειτουργία 
Να αναμετρηθούμε με τις αδυναμίες των Συλλόγων και να 
αναδείξουμε τη σημασία της κατάκτησης μιας σταθερής, συλ-
λογικής και αναβαθμισμένης λειτουργίας των ΔΣ των Σ/Ο μας. 
Να συζητήσουμε πως τα ΔΣ θα γίνουν πιο αποτελεσματικά, 
αξιοποιώντας τα υλικά μας, τις κάρτες γνωριμίας, το δελτίο, 
την ατζέντα. Πώς θα γίνουν πιο ικανά να προσεγγίζουν και να 
συσπειρώνουν νέες γυναίκες, με μόνιμη φροντίδα να κρα-
τάνε σταθερή και τακτική επαφή με όλα τα μέλη μας, ενημε-
ρώνοντας τα και αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες για δράση, να 
έχουν στον προσανατολισμό τους την ανάγκη ένταξης της νέας 
γυναίκας και μητέρας στο κίνημα, παίρνοντας μέτρα που θα 
εξασφαλίζουν τη συμμετοχή τους. Να έχουν στον προσανατο-
λισμό τους την πραγματοποίηση οργανωμένων αγωνιστικών 
παρεμβάσεων που θα είναι προετοιμασμένες με μεράκι ώστε 

να συγκινούν, να τραβούν την προσοχή, να δίνουν το στίγμα 
της αγωνιστικής δράσης που θα εμψυχώνει τις γυναίκες που 
βρίσκονται έξω από το κίνημα.

Στις Συνελεύσεις και στις οργανωμένες συζητήσεις μας να 
ανταλλάξουμε σκέψεις για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε 
την ικανότητα των γυναικών των συλλόγων μας, ειδικά των 
μελών των ΔΣ να προσεγγίζουν τις γυναίκες με τη σιγουριά 
και την αυτοπεποίθηση που μπορεί να τους δώσει η γνώση 
των θέσεων και επεξεργασιών του ριζοσπαστικού γυναικείου 
κινήματος. 

 Δυναμώνουμε το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα 
Το συνέδριο πραγματοποιείται σε μία περίοδο στην οποία 
εντείνεται η προσπάθεια των κυβερνήσεων, των επιχειρημα-
τικών κολοσσών, των ιμπεριαλιστικών οργανισμών, καθώς 
και διαφόρων ΜΚΟ να εγκλωβίσουν τη σκέψη και τη δράση 
των γυναικών από εργατικές, λαϊκές οικογένειες στα επικίν-
δυνα σχέδιά τους. Βασική αιχμή αυτής της προσπάθειας απο-
τελεί η αναθέρμανση του φεμινισμού, η προβολή της πατριαρ-
χίας, δηλαδή της «εξουσίας του άνδρα», ως βασική αιτία των 
γυναικείων προβλημάτων και η απόκρυψη της μήτρας της 
γυναικείας ανισοτιμίας που βρίσκεται στην κοινωνία της ταξι-
κής εκμετάλλευσης, πάνω στην οποία διαιωνίζεται η φυλετική 
καταπίεση. Αντίστοιχο ρόλο παίζουν και οι αντιεπιστημονικές 
θεωρίες περί «κοινωνικού φύλου» και «αυτοδιάθεσης του 
σώματος»

Στον αντίποδα, το Συνέδριο μας αποτελεί μια καλή ευκαι-
ρία για να προβάλουμε το ρόλο του ριζοσπαστικού γυναικείου 
κινήματος και την αναγκαιότητά του στην οργάνωση της διεκ-
δικητικής δράσης των γυναικών. Να αφομοιωθεί η ουσία του 
προσδιορισμού του ως ριζοσπαστικό, αφού με τις επεξεργασί-
ες και τα αιτήματα που διατυπώνουμε, αποκαλύπτουμε τη ρίζα 
της γυναικείας ανισοτιμίας και ονοματίζουμε τους υπαίτιους 
και τις πολιτικές που ευθύνονται γι αυτήν, δηλαδή τους επι-
χειρηματικούς ομίλους και τους πολιτικούς τους εκπροσώ-
πους. Ταυτόχρονα αναδεικνύοντας τις δικές μας, σημερινές, 
πραγματικές ανάγκες, με βάση τις δυνατότητες της επιστήμης 
και της τεχνολογίας που αποτελούν την αφετηρία για τα δικά 
μας ριζοσπαστικά αιτήματα, δυναμώνουμε τον αγώνα για την 
ισοτιμία και τη χειραφέτησή μας. Φωτίζουμε τις προϋποθέσεις 
για να γίνουν πραγματικότητα. 

Η ΟΓΕ μπορεί να συμβάλει να δυναμώσει συνολικότερα η 
συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Να μην 
νομιμοποιήσουν οι γυναίκες στη συνείδησή τους την βαρβα-
ρότητα που βιώνουν. Να μη θεωρήσουν ότι πρόκειται για μια 
δεδομένη αντικειμενική κατάσταση που δεν μπορού να την 
αντιμετωπίσουν. Να μην κυριαρχήσει η μοιρολατρία καιη ητ-
τοπάθεια. 

Γι’ αυτό παλεύουμε με πείσμα και μαχητικότητα, για να φτά-
σουμε στο 13ο Συνέδριό μας με πιο μαζικούς και μαχητι-
κούς συλλόγους και ομάδες. 

Χριστίνα Σκαλούμπακα
Πρόεδρος της ΟΓΕ
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Μπροστά στο 13ο Συνέδριο της ΟΓΕ μάς μιλάνε 
γυναίκες εργαζόμενες, συνδικαλίστριες, πρωτοπόρες 

στον κλάδο τους, με στόχο να αναδείξουμε, για 
άλλη μια φορά, τα ιδιαίτερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες στο χώρο τους, αλλά 
και την αξία της κοινής δράσης με την ΟΓΕ για την 

άνοδο συμμετοχής των εργαζόμενων γυναικών στα 
σωματεία τους, στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, 

στη συλλογική δράση γενικότερα.

Σε πρώτο πλάνο η κοινή 
δράση, η οργάνωση, ο αγώνας 

ενάντια στην εκμετάλλευση 
και την καταπίεση
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Αναδείχθηκαν γυναίκες αγωνίστριες στον 
αγώνα για τη ζωή και την υγεία του λαού

Ο κλάδος της υγείας είναι ένας 
κλάδος στον οποίο η πλειοψη-

φία των εργαζομένων είναι γυναίκες. 
Γυναίκες με μεγάλη ποικιλία εργασι-
ακών σχέσεων και διαφορετικές δυ-
σκολίες, που προκύπτουν ως απόρ-
ροια τόσο αυτών όσο και του συνόλου 
της πολιτικής που έχουν εφαρμόσει 
διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις 
στην υγεία. Δηλαδή της πολιτικής της 
εμπορευματοποίησης, της πολιτικής, 
που βλέπει την υγεία σαν κόστος.

Στα δημόσια νοσοκομεία, λοιπόν, 
υπάρχει η γυναίκα γιατρός, που ει-
δικά αν είναι επικουρική ή ειδικευό-
μενη, δουλεύει ατέλειωτα ωράρια, αντιμετωπίζοντας παράλ-
ληλα τα εμπόδια που το σύστημα βάζει στην προσέγγιση της 
επιστημονικής γνώσης. Η γυναίκα νοσηλεύτρια, με δεκάδες 
χρωστούμενα ρεπό, που δουλεύει ακόμα και μονοβάρδια για 
30 ασθενείς, που αναγκάζεται να δουλέψει νύχτες, ακόμη και 
αν έχει μικρά παδιά, για να κουκουλωθούν οι τεράστιες ελλεί-
ψεις του συστήματος. Η γυναίκα καθαρίστρια ή τραπεζοκόμος, 
είτε συμβασιούχος με το φόβο της απόλυσης είτε εργολαβι-
κοί και απροστάτευτη απέναντι στις απαιτήσεις του αφεντικού, 
που φεύγει από τη δουλειά με ψίχουλα και διαλυμένη από τη 
σκληρή δουλειά.

Τον τελευταίο χρόνο ο κλάδος της υγείας βγήκε στο προσκή-
νιο. Η πανδημία αποκάλυψε με το χειρότερο τρόπο τις τρα-
γικές συνέπειες της πολιτικής που εφαρμόζουν απαρέγκλιτα 
τα τελευταία χρόνια ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Αναπτύχθηκαν 
αγώνες μέσα στα νοσοκομεία, όπου αναδείχθηκαν και γυναί-
κες αγωνίστριες, κάποιες από τις οποίες κινητοποιήθηκαν για 
πρώτη φορά, στον αγώνα για τη ζωή και την υγεία του λαού. 
Και επειδή, φυσικά, η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι χέρι με την 
τρομοκρατία, δεν ήταν λίγες οι φορές που ασκήθηκαν σε αυτές 
πιέσεις και απειλές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η κλήση σε 
απολογία της προέδρου της ΟΕΝΓΕ, γιατί εν μέσω του δεύτε-
ρου κύματος της πανδημίας διαδήλωνε με τους συναδέλφους 
της ώστε να παρθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα στα νοσοκο-
μεία. Για μέσα ατομικής προστασίας, για προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού, για επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας.

Ωστόσο, το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική γυναικεία εκπρο-
σώπηση στα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου, δεν αναιρεί 
σε καμία περίπτωση το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
εργαζομένων γυναικών απέχει από τις μαζικές διαδικασίες, 

τις κινητοποιήσεις, τη ζωή και τη δράση των σωματείων. Φό-
βοι και δισταγμοί, οι πρόσθετες ευθύνες που αναλαμβάνουν 
οι γυναίκες στην οικογένεια, ο συμβιβασμός και οι χαμηλές 
απαιτήσεις είναι μερικοί από τους λόγους γι’ αυτό το γεγονός.

Η κοινή δράση των σωματείων ή των επιτροπών αγώνα με 
τις ομάδες της ΟΓΕ έχει συμβάλει αποφασιστικά ώστε να 
ανοίξουν νέοι δρόμοι στη συμμετοχή γυναικών στη δράση. Η 
αξιοποίηση των επεξεργασμένων θέσεων της ΟΓΕ στη συζή-
τηση με τις εργαζόμενες του κλάδου έχει βοηθήσει να ανοίξει 
η συζήτηση για τα πρόσθετα εμπόδια που συναντά η γυναίκα 
στην οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική ζωή και τις κοινωνι-
κές σχέσεις, καθώς και για τα αίτια που προκαλούν αυτά τα 
εμπόδια, αλλά και ότι απαιτούν καθημερινή σύγκρουση και 
συμμετοχή στην πάλη - όχι συμβιβασμό. 

Παρ’ όλα αυτά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να εί-
μαστε ικανοποιημένες ή να εφησυχάσουμε. Χρειάζεται και 
μπορούμε να κάνουμε πολλά ακόμα για να κατακτήσουμε 
την κοινή δράση των σωματείων μας με την ΟΓΕ, σταθερά 
και όχι μόνο σε μεγάλους σταθμούς, όχι μόνο επετειακά. Να 
βρούμε εναλλακτικούς τρόπους να προσεγγίσουμε τις εργα-
ζόμενες γυναίκες, που να απαντούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις 
και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Να διευρύνουμε και να 
εμπλουτίσουμε τη θεματολογία και το περιεχόμενο των πα-
ρεμβάσεών μας, ώστε να αγγίζουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα 
των γυναικών του κλάδου.

Μαίρη Αγρογιάννη, 
μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ και 

ΔΣ Σωματείου Νοσοκομείου Νίκαιας

ΥΓΈΙΑ
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Ευελιξία. εποχικότητα, εντατικοποίηση, σωματική 
και ψυχική εξουθένωση... τα «προνόμια» των 
εργαζόμενων γυναικών στον τουρισμό
Η δυναμική του κλάδου του Επισιτισμού – Τουρισμού στην 

ελληνική καπιταλιστική οικονομία είναι τέτοια, που δίνει 
τη δυνατότητα στην εργοδοσία να ασκεί ασφυκτική πίεση στα 
δικαιώματα και στο μισθολογικό κόστος των εργαζομένων. 

Στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης κερδοφορίας, αξιοποι-
είται πρώτα και κύρια η ευελιξία. Μέσα από 16 διαφορετικές 
εργασιακές σχέσεις, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εκ περι-
τροπής και διαλείπουσα απασχόληση, εκτείνεται έως τις εξ-
τρά, τις εργολαβικές εργαζόμενες και τις ασκούμενες, με το 
γνωστό πρόσχημα της διευκόλυνσης των πολλαπλών ρόλων 
που έχει πάντα η εργαζόμενη γυναίκα. Το κυρίαρχο ζήτημα 
της απασχόλησης στον κλάδο είναι η εποχικότητα, που εκ-
φράζεται μέσα από τη σύνδεση των θέσεων εργασίας και του 
εργάσιμου χρόνου με τις πληρότητες, αλλά και με μια τερά-
στια κινητικότητα. Με βάση το χαρακτήρα της λειτουργίας 
των επιχειρήσεων, υπάρχει παγιωμένος ο όρος του κυκλι-
κού ωραρίου, με 3 διαφορετικές βάρδιες και συχνές αλλαγές 
στο ωράριο των εργαζομένων, γεγονός που επιφέρει σοβαρά 
προβλήματα στη διατροφή, τον ύπνο, την υγεία και την κοινω-
νική ζωή, ιδιαίτερα των γυναικών που είναι πάντα επιβαρυ-
μένες και με τη φροντίδα της οικογένειας. Είναι μεγαλύτερη η 
πίεση τα Σαββατοκύριακα, όλες τις εορτές και αργίες, τις ημέ-
ρες δηλαδή που η γυναίκα χρειάζεται να βρίσκεται στο σπίτι.

Σε όλες τις ειδικότητες του κλάδου επιβεβαιώνεται η ερ-
γασιακή εξουθένωση, με μόνιμη ορθοστασία, βάρη, συνεχή 
ένταση των μυών και ψυχοσωματικό στρες που προέρχεται 
από την εντατικοποίηση. Οι εργαζόμενες ταλαιπωρούνται από 
κιρσούς, κήλες, τενοντίτιδες, μηνίσκους, πόνους στη μέση και 
έντονες αιμορραγίες. Είναι συχνό φαινόμενο η δουλειά σε 
ανοικτούς χώρους, παραλίες – πισίνες – ταράτσες, κάτω από 
υψηλές θερμοκρασίες και αντίξοες συνθήκες και η χρήση 
πολλών χημικών – απορρυπαντικών που δημιουργούν σοβα-

ρά αναπνευστικά προβλήματα.
Τα όρια συνταξιοδότησης αυξήθηκαν και οι περισσότερες 

«πετάχτηκαν» έξω από τα Βαρέα. Όλες έχουν υποστεί τεράστι-
ες μειώσεις εισοδήματος και ζουν διαρκώς σε ένα περιβάλ-
λον εργασιακής ανασφάλειας, πότε με το φόβο της μειωμένης 
απόδοσης και πότε με την απειλή της εμφάνισης λόγω ηλικίας, 
πάντα με τον κίνδυνο της απόλυσης. 

Μπορεί να έχει κατοχυρωθεί σ’ ένα βαθμό η συμμετοχή των 
γυναικών στα όργανα του Συνδικάτου Τουρισμού, όμως δεν 
έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα της χαμηλής συμμετοχής 
και οργάνωσης των γυναικών στον κλάδο. Μόνο το 1/3 περί-
που από το μητρώο μελών του συνδικάτου Αττικής είναι γυ-
ναίκες. Βέβαια η αναλογία αυτή είναι ακόμη μικρότερη όσον 
αφορά τις γυναίκες του κλάδου στο υπόλοιπο της επικράτειας. 
Φυσικά, οι μεγαλύτερες δυσκολίες αφορούν την ουσιαστική 
δράση τους.

Χρειάζεται να γενικευτεί η θετική πείρα από τη δουλειά που 
οργανώθηκε το προηγούμενο διάστημα στο Hilton, το Royal 
και το Marriott, με συλλόγους γυναικών και την ΟΓΕ. Η πα-
ρέμβαση του Συνδικάτου στα ζητήματα της βίας που αναδεί-
χθηκαν, ήταν ένα παράδειγμα σωστής και στοχευμένης επε-
ξεργασίας, όπου βοήθησε η αρθρογραφία και η εκδήλωση της 
ΟΓΕ. Τίθεται εμφατικά η ανάγκη για αναβάθμιση της ποιότητας 
της δουλειάς μας με τις γυναίκες, με πρωτοβουλίες και κοι-
νές δράσεις, με εξειδίκευση των μέτρων που αφορούν την 
γυναικεία εργασία στον κλάδο και συγκεκριμένο διεκδικητικό 
πλαίσιο.

Αντιγόνη Μαυρομμάτη
μέλος της διοίκησης του κλαδικού Συνδικάτου 

Επισιτισμού - Τουρισμού Ν. Αττικής

ΈΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
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Μονόδρομος για τις εργαζόμενες γυναίκες απέναντι στη συνολική 
επίθεση που δεχόμαστε στα δικαιώματα και τη ζωή μας είναι ο 

ανυποχώρητος, συλλογικός, ταξικός αγώνας 

Πριν περίπου 2 χρόνια η Ομο-
σπονδία Γυναικών Ελλάδας 

απευθύνθηκε στις εργαζόμενές 
γυναίκες με την καμπάνια «ΛΑ-
ΣΤΙΧΟ ΩΡΑΡΙΑ – ΛΑΣΤΙΧΟ ΖΩΗ», 
αποτυπώνοντας απόλυτα με αυ-
τόν τον τίτλο τη ζωή της εμπορο-
ϋπαλλήλου - ΛΑΣΤΙΧΟ! Το ωρά-
ριο και η ζωή των εργαζομένων 
διαμορφώνονται σύμφωνα με τις 
ανάγκες των επιχειρηματικών 
ομίλων με κριτήριο την αύξηση 
των κερδών τους και έχοντας 
ως δεδομένο την διάθεση των 
εργαζομένων 24ώρες το 24ώρο, 
7ήμερες την εβδομάδα.

Οι εργαζόμενοι και κυρίως οι γυ-
ναίκες εξαναγκάζονται να δου-
λεύουν με κάθε είδους ευέλικτη 
εργασιακή σχέση. Ακόμα και όσα προβλέπονται στις ατομικές 
συμβάσεις εργασίας βρίσκονται πάντα κάτω από τις εκάστο-
τε αξιώσεις των εργοδοτών. Το 5ήμερο γίνεται 6ήμερο και 
7ήμερο, το 4ωρο γίνεται 6ωρο και 8ωρο, το ρεπό δεν δίνεται, 
η άδεια ροκανίζεται σε κάθε ευκαιρία, το αντικείμενο εργασί-
ας (πόστο) αλλάζει και πάει λέγοντας... 

Μεγάλος βραχνάς για όλες τις εργαζόμενες, ιδιαίτερα τις μη-
τέρες, είναι ότι δεν έχουν σταθερό πρόγραμμα εργασίας και 
σταθερό ωράριο. Το Σάββατο γίνεται γνωστό το πρόγραμμα 
της επόμενης εβδομάδας, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
που αυτό αλλάζει ανά μέρα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της 
βάρδιας. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη όταν το 
ωράριο είναι διακεκομμένο και όχι συνεχές, αναγκάζοντας 
την εργαζόμενη να είναι 12 και πλέον ώρες μακριά από την 
οικογένεια και τα παιδιά της, στερώντας της ξεκούραση και 
οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. 

Το χτύπημα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας και 
η αντικατάστασή του από κάθε λογής «ευέλικτες» μορφές 
εργασίας και η δουλειά τις Κυριακές έχουν απογειώσει την 
εκμετάλλευση, στην κυριολεξία έχουν τσακίσει τη ζωή και την 
υγεία των εργαζόμενων γυναικών στο εμπόριο, έχουν καταρ-
γήσει το δικαίωμά τους στον ελεύθερο χρόνο, έχουν βάλει 
νέα εμπόδια στην ανάπτυξη της κοινωνικής ζωής και δράσης 
τους. Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη και επικίνδυνη 
λόγω και της απουσίας μέτρων προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων. 

Αυτή την κόλαση ήρθε να ενισχύσει και ο νόμος-έκτρωμα 

που ψήφισε η ΝΔ στα μέσα του Ιούνη, της 10ωρης εργασίας, 
των απλήρωτων υπερωριών και του παραπέρα ξηλώματος 
της Κυριακάτικης αργίας, αντί να εναρμονίσει την επαγγελμα-
τική και οικογενειακής ζωή της εργαζόμενης γυναίκας!

Με επίκεντρο την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας, του 
σταθερού εργάσιμου χρόνου, τα μέτρα προστασίας της υγείας 
των εργαζομένων στους εργασιακούς χώρους τα τελευταία 
χρόνια έχει γίνει ένα αποφασιστικό βήμα στον κοινό βημα-
τισμό του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας με την ΟΓΕ. 
Με συσκέψεις, περιοδείες, κινητοποιήσεις, παρεμβάσεις και 
κοινά καλέσματα απευθυνθήκαμε σε χιλιάδες εργαζόμενες 
στο εμπόριο. Νέες ηλικιακά συναδέλφισσες μέσα από αυτή 
την κοινή δράση έχουν έρθει σε επαφή με το σωματείο τους 
και τους γυναικείους συλλόγους της ΟΓΕ στις συνοικίες. 

Μπορούμε να πούμε ότι έχουν μπει γερές βάσεις για τη συνέ-
χεια. Μπροστά στο συνέδριο της ΟΓΕ και τις αρχαιρεσίες του 
Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας αποτελεί κοινό στόχο 
η μαζική συμμετοχή πολλών νέων γυναικών τόσο στο σωμα-
τείο τους όσο και στους γυναικείους συλλόγους. 

Μονόδρομος για τις εργαζόμενες γυναίκες απέναντι στη συ-
νολική επίθεση που δεχόμαστε στα δικαιώματα και τη ζωή 
μας είναι ο ανυποχώρητος, συλλογικός, ταξικός αγώνας. 
Αγώνας για να δυναμώσει το εργατικό και το γυναικείο ριζο-
σπαστικό κίνημα. 

Ντίνα Γκογκάκη
Πρόεδρος του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

ΈΜΠΟΡΙΟ
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Ζωή με δικαιώματα, μητρότητα,
στο ύψος των αναγκών και των ονείρων μας! 

Τ ο εργασιακό καθεστώς για τις αναπληρώτριες εκπαιδευ-
τικούς αναδεικνύει ότι η δημόσια εκπαίδευση δεν είναι 

επίγειος παράδεισος, όπως ίσως πολλοί πιστεύουν. Μεγάλο 
μέρος των εργαζομένων απασχολείται με ελαστικές εργασι-
ακές σχέσεις (πάνω από 40.000 άτομα), που πάντοτε λήγουν 
σε διάστημα το πολύ εννέα μηνών. Τα δικαιώματά τους να 
κάνουν οικογένεια και να νιώθουν ασφάλεια σε ένα σταθερό 
εργασιακό περιβάλλον «σκοντάφτουν» σε πολλά σημεία του 
νόμου.

Πάγιο ζήτημα κάθε αναπληρώτριας είναι ότι δεν έχει στα-
θερή δουλειά. Με βάση το νομικό πλαίσιο που εφαρμόζουν 
όλες οι κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες –με παραλλαγές στα 
αξιολογητικά κριτήρια– οι αναπληρωτές ταξινομούνται σε πί-
νακες κι από εκεί προσλαμβάνονται κάθε σχολική χρονιά και 
μόνο για την τρέχουσα. Χιλιάδες μπορεί να μην προσληφθούν 
ή να κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία ακόμη και το Μάρτιο! 
Τους καλοκαιρινούς μήνες οι αναπληρώτριες εγγράφονται 
στον ΟΑΕΔ, περιμένοντας να εγκριθεί το επίδομα ανεργίας και 
να έχουν έσοδα λιγότερα από το μισό του μισθού τους, για όσο 
χρονικό διάστημα το δικαιούνται.

Πολλά είναι τα έξοδα όταν η αναπληρώτρια προσλαμβάνε-
ται σε περιοχές εκτός μόνιμης κατοικίας, αφού πρέπει να πλη-
ρώνει για να μετακινείται σε αυτήν, να νοικιάζει σπίτι, να ζει, 
ενώ παράλληλα μπορεί να έχει επιπρόσθετες υποχρεώσεις 
στον τόπο της. Επιπλέον, φέτος θεσμοθετήθηκαν οι τρίμηνες 
συμβάσεις αναπληρωτών, στο όνομα των αδειών μονίμων 
συναδέλφων λόγω του covid-19, όπου μετά το πέρας τους σε 
πολλές αναπληρώτριες δεν ανανεώθηκε η σύμβαση. Ποιος 
άνθρωπος, άραγε, μπορεί να νιώθει ασφαλής βιώνοντας κάθε 
χρόνο το ίδιο άγχος; Σε τέτοιες συνθήκες ο προγραμματισμός 
για μελλοντικά σχέδια είναι σχεδόν αδύνατος. Η άγνοια για το 
πότε και το πού καθιστά πολλά πράγματα 
στη ζωή μας απαγορευτικά.

Κι όλα αυτά χωρίς να αναλυθούν εδώ 
οι πιθανές επιπτώσεις για τους μαθητές, 
που συναντούν νέους εκπαιδευτικούς 
στα μέσα της χρονιάς. Μια αναπληρώ-
τρια βιώνει τις δυσκολίες και την εργα-
σιακή αστάθεια ακόμη πιο έντονα, κα-
θώς συνδέεται άμεσα με τη ζωή της και 
τα όνειρά της για οικογένεια. Οι αναπλη-
ρώτριες έχουν άδεια κύησης δύο μήνες 
και άδεια λοχίας άλλους δύο μήνες. Κα-
μία κυβέρνηση δεν έχει φροντίσει αυτές 
οι γυναίκες να έχουν την απαραίτητη 
στήριξη, οικονομική και όχι μόνο, για την 
ανατροφή των παιδιών τους, ιδιαίτερα 
σε περιπτώσεις που η νέα μητέρα κα-
λείται να εγκαταλείψει την εστία της με 

το παιδί της, μακριά από την υπόλοιπη οικογένειά της!
Στη μέση εκπαίδευση, όπου οι ειδικότητες είναι περισσό-

τερες από την πρωτοβάθμια, πολλές νέες συνάδελφοι δεν 
προσλαμβάνονται ως αναπληρώτριες, λόγω του ότι δε γίνο-
νται διορισμοί και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί είναι πολλοί. Ως 
αποτέλεσμα, όσες προσλαμβάνονται είναι σε μεγάλο ποσοστό 
άνω των 30 ετών και πολλές έχουν δημιουργήσει οικογένεια. 
Οι ρυθμοί και οι υποχρεώσεις της καθημερινότητας ενδεχο-
μένως να δυσκολεύουν την ενασχόληση με τη δράση των 
συλλόγων εκπαιδευτικών, με τις κοινές τους ανάγκες και τη 
διεκδίκηση για καλύτερες συνθήκες ζωής.

Από το 2019 έχουν γίνει προσπάθειες κοινής δράσης μεταξύ 
της Πρωτοβουλίας αναπληρωτών, πλήθους συλλόγων εκπαι-
δευτικών και της ΟΓΕ για την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των αναπληρωτριών, παράσταση διαμαρτυρίας από κοινού 
για την προστασία αυτών και ιδιαιτέρως της μητρότητας, που 
τόσο πλήττεται από το καθεστώς αστάθειας που βιώνουν. Μετά 
από αγώνα και σταθερές πιέσεις επεκτάθηκε με Υπουργική 
Απόφαση η άδεια ανατροφής στις αναπληρώτριες μητέρες.

Υπάρχουν και το υπόβαθρο και η αναγκαιότητα η σχέση των 
γυναικών του κλάδου με την ΟΓΕ να ενισχυθεί και να εξελίσ-
σεται διαρκώς. Είναι για όλες πολύτιμο να συνεργάζονται οι 
φορείς και να μαχόμαστε από κοινού για την αφύπνιση των 
αναπληρωτριών στα παραπάνω ζητήματα, για όσα μας ανή-
κουν και πρέπει να διεκδικούμε: προστασία της μητρότητας, 
μόνιμη και σταθερή δουλειά, σταθερό και ισορροπημένο πε-
ριβάλλον για όλα τα παιδιά.

Αγγελική Σοφιανοπούλου,
 αναπληρώτρια εκπαιδευτικός

ΈΚΠΑΙΔΈΥΣΗ
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Μας θέλουν πιο ευέλικτες, πιο ανταγωνιστικές για ...τους 
σχεδιασμούς των τραπεζιτών και τα συμφέροντά τους

Οι αγώνες μας και η κοινή δράση παρακαταθήκη για πιο δυναμική συνέχεια...

Σ τον κλάδο του Χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι τραπε-
ζίτες και οι υπόλοιποι εργοδότες υλοποιούν απαρέγκλιτα 

τις κατευθύνσεις της ΕΕ στα ιδιαίτερα ζητήματα των γυναικών 
και εφαρμόζουν τη νομοθεσία όλων των Κυβερνήσεων που 
σταθερά χτυπάνε την τιμή της εργατικής δύναμης, την σταθερή 
δουλειά και άλλα βασικά δικαιώματα. Όλα αυτά εναρμονισμέ-
να πάντα με «τις αξίες και τους στόχους» των τραπεζών και των 
μεγαλοεργοδοτών, δηλαδή με τον απρόσκοπτο ανταγωνισμό 
και την κερδοφορία τους που έχουν ως «προαπαιτούμενο» και 
τη χειραγώγηση και ενσωμάτωση της εργαζόμενης γυναίκας. 

Σεμινάρια διαχείρισης άγχους και φόβου, μέχρι και σωματι-
κής άσκησης, αρκεί να μην αμφισβητηθούν οι σχεδιασμοί των 
τραπεζιτών και τα συμφέροντά τους. Η ίδια όμως εργαζόμενη 
τραπεζοϋπάλληλος καλείται να αντιμετωπίσει καθημερινά την 
εντατικοποίηση, την απλήρωτη δουλειά, τις ελαστικές σχέσεις 
εργασίας, τις αποσχίσεις, το κλείσιμο εκατοντάδων καταστη-
μάτων, την απειλή της απόλυσης, την απαγόρευση της άδειας 
ειδικού σκοπού και πολλά άλλα. 

Ακόμη πιο δύσκολη είναι η θέση της εργαζόμενης γυναίκας 
στις εταιρίες του κλάδου (τηλεφωνικά κέντρα / εισπρακτικές), 
όπου η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων είναι νέες 
γυναίκες. Αντιμέτωπες μόνιμα με τις μηνιαίες συμβάσεις, με 
τους μισθούς των 500 ευρώ, με τις απολύσεις, με την εντατικο-
ποίηση, την στοχοθεσία και την αξιολόγηση. 

Όμως η σκληρή καθημερινότητα δεν τελειώνει εδώ, αλλά εξει-
δικεύεται ακόμα περισσότερο. Κάποια λίγα ενδεικτικά παρα-
δείγματα: Μητέρα τεσσάρων παιδιών καλείται να δουλέψει σε 
απογευματινή βάρδια, ενώ δεν είναι αναγκαίο. Προϊστάμενος 
καλεί στα σχολείο να ρωτήσει αν τέλειωσε η σχολική γιορτή 
για να επιστρέψει η εργαζόμενη από την γονική άδεια, άλλος 
καλεί στο σπίτι για να επιβεβαιώσει αν η ασθενής εργαζόμενη 
είναι εκεί. Μητέρα τριών παιδιών, το ένα με ειδικές ανάγκες, 
απολύεται….

Η περίοδος της πανδημίας επίσης είναι ενδεικτική και για την 
εταιρεία «Μέλλον». Η εργοδοσία, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο 
που πριν πολλά χρόνια «βολεύτηκε» με τη μερική απασχόλη-
ση, έτσι και τώρα επιχείρησε να «πλασάρει» την τηλεργασία, 
αλλά και το σπαστό ωράριο. Να μπορεί δήθεν η εργαζόμενη 
μητέρα να ασχολείται τις μεσημεριανές ώρες με τα παιδιά της, 
που ως γνωστόν οι συγκεκριμένες ώρες στα τηλεφωνικά κέ-
ντρα είναι οι λιγότερο παραγωγικές και κάπως έτσι να γίνεται 
δέσμια 13 ώρες τη μέρα στον εργοδότη. 

Οι εργαζόμενοι της Μέλλον και το Σωματείο τους έχουμε πλού-
σια πείρα. Με την αποφασιστική δράση και παρέμβαση όλα 
αυτά τα χρόνια πετύχαμε να βάλουμε αρκετές φορές εμπόδια 
στην επίθεση της εργοδοσίας απέναντι στα δικαιώματα των 

εργαζόμενων, ιδιαίτερα των γυναικών. Με την ίδια αποφασι-
στικότητα σταματήσαμε το σπαστό ωράριο, την προσπάθεια 
απαγόρευσης της άδειας ειδικού σκοπού, την προσπάθεια 
επιβολής απλήρωτης εργασίας ως αναπλήρωσης για τις ώρες 
που υπήρχε διακοπή ρεύματος σε σπίτια τηλεργαζομένων κ.α. 

Οι αγώνες που έχουν αναπτύξει όλα τα προηγούμενα χρόνια 
οι εργαζόμενοι της «Μέλλον», με κορύφωση τον ένα μήνα 
απεργιακών κινητοποιήσεων το 2019 για την υπογραφή της 
Συλλογικής Σύμβασης, είναι παρακαταθήκη. Σε αυτόν τον 
αγώνα «πρωταγωνιστές» ήταν οι εργαζόμενες συναδέλφισσες, 
που δεν έλειψαν ούτε μια μέρα, που διαμόρφωσαν αιτήματα 
και οργάνωσαν τις μορφές πάλης, που έπαιρναν το λόγο στις 
καθημερινές μαζικές συνελεύσεις, που όχι μόνο δεν λύγισαν 
από την εργοδοτική τρομοκρατία, που όχι μόνο δεν έμειναν στο 
σπίτι με τα παιδιά τους, αλλά κάθε μέρα «πείσμωναν» ακόμη 
περισσότερο. Καθόριζαν το πρόγραμμά τους με βάση τις κινη-
τοποιήσεις μας, πήγαιναν, έπαιρναν τους βαθμούς από το σχο-
λείο και επέστρεφαν μαζί με τα παιδιά τους. Μέσα σε αυτόν τον 
αγώνα γνώρισαν την αλληλεγγύη και τη συμπαράσταση, συνα-
ντήθηκαν με την ΟΓΕ, με τις γυναίκες από τους Συλλόγους της 
περιοχής που ήταν πάντα εκεί.

Το θετικό παράδειγμα της «Μέλλον» δεν μας καθησυχάζει. 
Απαιτείται να συνεχίσουμε με πιο εξειδικευμένη δουλειά στον 
κλάδο για την ένταξη των εργαζόμενων γυναικών στη συλλο-
γική δράση και την πάλη, με «μπροστάρη» το Κλαδικό Σωμα-
τείο Χρηματοπιστωτικού. Υπάρχει μεγάλη απόκλιση μεταξύ των 
εγγεγραμμένων γυναικών στα επιχειρησιακά σωματεία των 
τραπεζών και αυτών που συμμετέχουν στη δράση. Χρειάζεται 
να ενταθεί η διαπάλη με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδι-
καλισμό που θέλουν την εργαζόμενη γυναίκα μόνο να ψηφίζει 
κάθε δύο χρόνια, για να μπορούν εκείνοι ανενόχλητοι «να κά-
νουν τις πλάτες» στους τραπεζίτες. Απαιτείται εξειδίκευση στα 
αιτήματα και υπάρχει θετική πείρα από τα επιχειρησιακά Σω-
ματεία σε «Μέλλον» και First Data, που πέτυχαν να διευρύνουν 
μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις τους δικαιώματα σχετικά 
με τη μητρότητα, τις άδειες και αλλά. Προς αυτή την κατεύθυνση 
θα πρέπει να αναπτυχθεί περισσότερο και ο κοινός συντονισμός 
με την ΟΓΕ, με βάση τα ιδιαίτερα προβλήματα των γυναικών 
στον κλάδο, αλλά και τα γενικότερα ζητήματα που αφορούν σή-
μερα μια γυναίκα, τα οποία πρέπει τα εργατικά σωματεία να τα 
εντάξουν στη καθημερινή τους παρέμβαση και δράση.

Ειρήνη Μπεκιάρη
Πρόεδρος Σωματείου στη «Μέλλον» και Γραμματέας  

του Κλαδικού Σωματείου στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
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Να εντείνουμε ακόμα 
περισσότερο την κοινή δράση 
με το γυναικείο ριζοσπαστικό 
κίνημα, την ΟΓΕ

Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής 
είναι ένας κλάδος με κερδοφορία, που βρίσκεται στην 

αιχμή της τεχνολογίας. Τεχνολογία που θα μπορούσε να αξιο-
ποιηθεί για τη βελτίωση γενικά της ζωής της εργατικής τάξης, 
πόσο μάλλον των γυναικών εργατριών, που για άλλη μια φορά 
τα δικαιώματά τους και η ζωή τους βρίσκονται στο στόχαστρο 
των εργοδοτών και των κυβερνήσεων τους.

Στον κλάδο μας, οι εργαζόμενες γυναίκες έρχονται αντι-
μέτωπες, με τα άστατα ωράρια, τους χαμηλούς μισθούς 
χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την πίεση και την 
εντατικοποίηση, τις απολύσεις ακόμα και σε εγκυμονούσες 
συναδέλφισσες, ενώ τα λεγόμενα waringletter (έγγραφες 
προειδοποιήσεις) δίνονται συνεχώς ως μέσο εκβιασμού και 
τρομοκρατίας. Οι ώρες εργασίας ποικίλουν: 6ωρα, μεγάλος 
όγκος υπερωριών ή δουλειά μέχρι να βγει το project, σπαστά 
ωράρια. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας είναι καθεστώς στον 
κλάδο και μάλιστα εδραιώνεται με την τηλεργασία, που χρησι-
μοποιήθηκε εκτεταμένα από τους εργοδότες την περίοδο της 
πανδημίας.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μπαίνει στο στό-
χαστρο η μητρότητα και σε συνδυασμό με την ανυπαρξία δη-
μόσιων - κρατικών δομών οι συνθήκες να γίνονται δυσβάστα-
χτες. Η κινητικότητα που υπάρχει πολλές φορές δυσκολεύει 
τις νέες μητέρες να αξιοποιήσουν τις άδειες (π.χ. λοχείας) που 
δικαιούνται, αφού δεν καταφέρνουν να μαζέψουν τα ένσημα 
που χρειάζονται, ενώ από την άλλη υπάρχουν μωρομάνες 
που παραιτούνται με τη λήξη της άδειας λοχείας, αφού με τις 
πρωινές - απογευματινές βάρδιες γίνεται αδύνατη η ανατρο-
φή των παιδιών. Βέβαια η εργοδοσία, αξιοποιώντας το νέο 
αντεργατικό νόμο της κυβέρνησης Ν.Δ., προτείνει ως «σανίδα 
σωτηρίας» τα σπαστά ωράρια μέσα στην ημέρα. 

Άλλες καταγγελίες έχουν φτάσει στα συνδικάτα του κλάδου 
για μανάδες που, εργαζόμενες πλέον από το σπίτι, αναγκά-
ζονται να ξεκινούν δουλειά από τις 6 το πρωί, ώστε να προ-
λαβαίνουν να ετοιμάζουν τα παιδιά για το σχολείο. Την κατά-
σταση αυτή επιβάρυνε και η τηλεργασία, όπου η εργαζόμενη 
γυναίκα στο διάλλειμά της αντί να ξεκουράζεται «τακτοποιεί 
και τις δουλειές του σπιτιού», ταΐζει ή διαβάζει το παιδί, δημι-
ουργώντας έτσι δυσδιάκριτα όρια μεταξύ του προσωπικού – 
ελεύθερου χρόνου και του εργάσιμου, ενώ δουλειά στο σπίτι 
σημαίνει διαθεσιμότητα στον εργοδότη 24 ώρες το 24ωρο.

Σοβαρότατα και οξυμένα είναι τα ζητήματα που αφορούν 
την υγειά και την ασφάλειά μας. Τα μυοσκελετικά προβλήματα 
«δίνουν και παίρνουν» στον κλάδο, καθώς δεν υπάρχει κα-
τάλληλος ανατομικός εξοπλισμός (καρέκλες, γραφεία κ.λπ.) 
είτε στο χώρο δουλειάς πόσο μάλλον στο σπίτι, όπου οι ερ-
γαζόμενες αναγκάζονται να δουλεύουν είτε στον καναπέ είτε 

στο τραπέζι της κουζίνας. Οι αυξημένες ανάγκες για προστα-
σία της εργαζόμενης γυναίκας δεν λαμβάνεται υπόψη από την 
εργοδοσία, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερα προβλήματα στον 
οργανισμό. 

Όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί και επιπρόσθετα προ-
βλήματα συμμετοχής των εργατριών του κλάδου στο κίνημα. 
Αν και στον κλάδο μας το ποσοστό των γυναικών είναι αυξη-
μένο, η συμμετοχή τους και η δράση τους στα συνδικάτα είναι 
αναντίστοιχη της επίθεσης που δεχόμαστε. Ο φόβος, η αναπο-
τελεσματικότητα αλλά και το βάρος της φροντίδας του σπιτιού 
και της ανατροφής των παιδιών, που πέφτει στις πλάτες των 
γυναικών, λειτουργούν ανασταλτικά. 

Βέβαια, το κλαδικό συνδικάτο ΣΕΤΗΠ & επιχειρησιακά 
σωματεία του κλάδου μετράμε βήματα και στην οργάνωση, 
αλλά και στην εξειδίκευση ζητημάτων που αφορούν τα ειδι-
κά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες γυναίκες 
σήμερα, που αποτυπώνονται και στα σχέδια των Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας, που παλεύουμε να γίνουν κτήμα και 
οδηγός στο σύνολο των εργαζομένων του κλάδου. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο Ε του σχεδίου της ΣΣΕ του ΣΕΤΗΠ 
προβλέπεται: «για την περίοδο της εγκυμοσύνης η έγκυος 
απομακρύνεται από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες χωρίς 
να χάσει τα δικαιώματα της (οικονομικά, ασφαλιστικά κ.λπ.). 
Σαν τέτοια θεωρείται και η εργασία σε βάρδιες, ακουστικό, νυ-
χτερινά». Σε άλλο σημείο, «επέκταση της άδειας κυήσεως και 
τοκετού σε όλες τις γυναίκες. Δυο μήνες πριν το τοκετό και 6 
μήνες μετά με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώμα-
τα. Επιπλέον ένα χρόνο γονική άδεια με πλήρεις αποδοχές και 
ασφαλιστικά δικαιώματα στη μητέρα ή στον πατέρα», «απαγό-
ρευση απόλυσης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για 2 
έτη μετά τον τοκετό». 

Προς αυτή την κατεύθυνση τα συνδικάτα μας προσπαθούν 
να εντείνουν ακόμα περισσότερο την κοινή δράση με το γυναι-
κείο ριζοσπαστικό κίνημα, την ΟΓΕ όπου από την πείρα δεί-
χνει ότι αυτή μπορεί να ανοίξει δρόμους. Οι κοινές περιοδείες, 
οι συσκέψεις που έχουν πραγματοποιηθεί, η εξειδίκευση σε 
ζητήματα που αφορούν το σύνολο της ζωής της εργαζόμε-
νης γυναίκας έχουν βοηθήσει ώστε να κατανοηθεί και από 
τις ίδιες τις εργαζόμενες ο βαθύτερος ταξικός χαρακτήρας 
της εκμετάλλευσης που βιώνουν, τον δρόμο που χρειάζεται 
να ακολουθήσουν, δηλαδή αυτόν της οργανωμένης ζωής στα 
συνδικάτα τους.

Κατερίνα Τζίμα
Αντιπρόεδρος ΔΣ ΣΕΤΗΠ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ - ΤΗΛΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΈΣ
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Όσο η κοινωνία χωρίζεται σε εκμεταλλευτές και 
εκμεταλλευόμενους, η ανισοτιμία θα υπάρχει, θα ενισχύεται 

και θα εκφράζεται πολύμορφα και πολυεπίπεδα

Ε ίναι επιστημονικά και ιστορικά αποδεδειγ-
μένο πως η ανισοτιμία στις σχέσεις των αν-

θρώπων, άρα και των φύλων, απορρέει από τις 
εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής, σε κάθε 
κοινωνικό-οικονομικό σύστημα που βασίζεται 
σε αυτές τις σχέσεις. Όσο η κοινωνία χωρίζεται 
σε τάξεις, εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμε-
νους, η ανισοτιμία θα υπάρχει, θα ενισχύεται και 
θα εκφράζεται πολύμορφα και πολυεπίπεδα. 

Ο καπιταλισμός, έχοντας «απογειώσει» την 
εκμετάλλευση της εργατικής τάξης, που πα-
ράγει τον πλούτο, από την αστική, που ιδιοποι-
είται αυτό τον πλούτο ως κάτοχος των μέσων 
παραγωγής, εντείνει την ανισοτιμία, όσο κι αν προσπαθεί να 
πείσει για το αντίθετο, υπερτονίζοντας το «φυλετικό» ζήτημα 
και συσκοτίζοντας το κύριο, το ταξικό. Στο έδαφος αυτό, ο μη-
χανισμός της εκμετάλλευσης των εργατών και των εργατριών 
συγκαλύπτεται, το ίδιο και η εγγενής ανισοτιμία, ερμηνευόμε-
νη από την άρχουσα τάξη και τα διάφορα αστικά, «εντός των 
τειχών» κινήματα, φεμινιστικά και άλλα, ως επιμέρους «αστο-
χία», «κακώς κείμενο», που μπορεί με συγκεκριμένα μέτρα 
και παρεμβάσεις να αντιμετωπιστεί και να διορθωθεί.

Στον αντίποδα, μόνο το ταξικό - αντικαπιταλιστικά προσα-
νατολισμένο - εργατικό κίνημα και το αντίστοιχο ριζοσπαστικό 
γυναικείο κίνημα μπορούν να αποκαλύψουν την εκμετάλ-
λευση και την απορρέουσα ανισοτιμία, να απαντήσουν και να 
οργανώσουν την εργατική τάξη –γυναίκες και άνδρες– στο 
δρόμο της ανατροπής, της απαλλαγής από τα εκμεταλλευτικά 
δεσμά. 

Ο κλάδος του φαρμάκου-καλλυντικού έχει μεγάλη παρα-
γωγικότητα, κερδοφορία, αυξανόμενη αυτοματοποίηση της 
παραγωγής, με χιλιάδες εργάτριες στην παραγωγή και τη συ-
σκευασία, εργαζόμενες στα γραφεία και τις διοικητικές υπη-
ρεσίες των εταιρειών, στην παραγγελιοληψία, υπαλλήλους και 
βοηθούς στα φαρμακεία. Στην άλλη όχθη, «αναδεικνύει» και 
γυναίκες – στελέχη στις επιχειρήσεις. 

Από τη μελέτη του αντλούνται συμπεράσματα για το πώς 
μπορεί να εντείνεται η εκμετάλλευση των εργαζόμενων και 
ταυτόχρονα να συγκαλύπτεται περισσότερο. Για το πώς η τα-
ξική τοποθέτηση υπερισχύει της φυλετικής. Η ανάδειξη γυ-
ναικών σε «ηγετικές» θέσεις και η βελτίωση της περιβόητης 
«ποσόστωσης» όχι μόνο δεν μειώνει τη φυλετική ανισοτιμία, 
αντιθέτως οξύνει την ταξική, όταν η γυναίκα-αφεντικό ξεζου-
μίζει στη δουλειά ή απολύει τη γυναίκα-εργάτρια!

Σε έναν κλάδο όπου η τεχνολογική εξέλιξη και η αυτομα-
τοποίηση θα έπρεπε να σημαίνουν μείωση του εργάσιμου 
χρόνου και καλύτερες συνθήκες εργασίας, αντιμετωπίζουμε, 

αντίθετα, εξαντλητικά ωράρια, έντονη σωματική και ψυχική 
καταπόνηση, ελαστικοποίηση χρόνου και σχέσεων εργασίας. 
Σε έναν κλάδο με τεράστια παραγωγή υπεραξίας και κερδών, 
οι μισθοί και τα δικαιώματα έχουν παγώσει εδώ και μια δεκα-
ετία, οι εργοδότες δεν υπογράφουν καν τη συλλογική σύμβαση 
εργασίας. Η μητρότητα, ακόμα και η πατρότητα, σε ορισμένες 
επιχειρήσεις αποτελούν λόγο απόλυσης. Το νέο αντεργατικό 
νομοθετικό πλαίσιο έχει δώσει κι άλλον «αέρα στα πανιά» των 
εργοδοτών!

Τα ταξικά Συνδικάτα του κλάδου και η Ομοσπονδία δίνουν 
τη μάχη για να βγάζουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, 
στη βάση του προβληματισμού και ενίοτε της αγανάκτησης 
που αντικειμενικά προκαλούν οι εξελίξεις, τα συμπεράσματα 
εκείνα που θα προάγουν τη σκέψη τους, αναδεικνύοντας νέ-
ους αγωνιστές και αγωνίστριες. Είναι μια επίπονη διαδικασία 
κόντρα στα κυρίαρχα ιδεολογήματα περί «ατομικών λύσεων», 
που κρατούν χαμηλά το βαθμό της συνδικαλιστικής οργάνω-
σης, αλλά και στη λογική ενσωμάτωσης του «αστικού» συν-
δικαλισμού. Με επιμονή και σταθερό προσανατολισμό, όμως, 
σημειώνονται σημαντικά βήματα, όπως εκφράστηκαν και με 
την αύξηση των ψηφισάντων ανδρών και γυναικών στις αρ-
χαιρεσίες των κλαδικών συνδικάτων Αττικής, Πάτρας, Λάρι-
σας, στο επιχειρησιακό της BOEHRINGER. 

Οι επεξεργασίες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος 
βοηθούν στην κινητοποίηση των εργατριών, ως κομματιού 
της εργατικής τάξης, στοιχείο απαραίτητο για την πρόοδο της 
ταξικής πάλης. Το επερχόμενο συνέδριο της ΟΓΕ μπορεί να 
δώσει σημαντική ώθηση στην κατεύθυνση αυτή. 

Ακολουθώντας τις λαμπρές ιστορικές της παρακαταθήκες, 
η εργατική τάξη, στο σύνολό της, θα δώσει λύση, σπάζοντας το 
ζυγό της εκμετάλλευσής της και χτίζοντας τη δική της εξουσία 
- κοινωνία. 

Γιώτα Ταβουλάρη
Πρόεδρος ΟΕΦΣΕΕ

ΦΑΡΜΑΚΟ
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Χρέος μας είναι να πείσουμε όσο γίνεται περισσότερες 
γυναίκες να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός 

για οργανωμένη, συλλογική δράση, για αντίσταση

Σ τον κλάδο της βιομηχανίας Γάλακτος-Τροφίμων-Ποτών 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε οι εργαζόμενες γυ-

ναίκες τείνουν να γίνουν νόμος, μόνιμα φαινόμενα. Ατελείω-
τες ώρες δουλειάς στα συσκευαστήρια φρούτων, που πολλές 
φορές ξεπερνούν τις 14 ώρες συνεχόμενης εργασίας, εργαζό-
μενες κακοπληρωμένες, χωρίς κανένα δικαίωμα. Δεχόμαστε 
καθημερινό εκφοβισμό και εκμετάλλευση από τον εργοδότη 
σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τους άντρες εργάτες.

Στα εμφιαλωτήρια, από το συνολικό αριθμό των εργαζο-
μένων που απασχολούν, μόνο το 1/3 είναι γυναίκες κι αυ-
τές αμείβονται με μικρότερο μεροκάματο, σε σχέση με τους 
άντρες συναδέλφους τους, για την ίδια εργασία.

Στις μονάδες επεξεργασίας κατεψυγμένων ψαριών απα-
σχολούνται σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες, κάτω από τρομερά 
αντίξοες συνθήκες, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Πολλές 
από τις εργαζόμενες έχουν αποκτήσει σοβαρά γυναικολογικά 
προβλήματα από την πολύωρη εργασία κάτω από αυτές τις 
συνθήκες.

Οι εργάτριες γης, στα φυτώρια και στα θερμοκήπια δουλεύ-
ουν στην κυριολεξία ήλιο με ήλιο, με εξευτελιστικά μεροκάμα-
τα και με εργόσημο.

Ένα ζήτημα μεγάλης αξίας αποτελεί η ανάδειξη του ταξι-
κού χαρακτήρα του γυναικείου ζητήματος. Το καπιταλιστικό 
σύστημα χρησιμοποίησε τη νομική «ισότητα» για νέα επίθεση 
ενάντια σε κατακτήσεις ανδρών και γυναικών της εργατικής 
τάξης.

Η ανισότητα στους μισθούς θα εξακολουθεί να υπάρχει, 
παρά τους νόμους, κυρίως γιατί οι γυναίκες εργάζονται σε 
επαγγέλματα με χαμηλές αμοιβές ή δουλεύουν στο μεγαλύ-
τερο ποσοστό τους με ελαστικές μορφές απασχόλησης, για 
να συνδυάζουν και τη μητρότητα, τη φροντίδα των μελών της 
οικογένειας.

Οι γυναίκες βιώνουν διπλή καταπίε-
ση: την ταξική καταπίεση και την κατα-
πίεση λόγω φύλου. Η εργαζόμενη, μαζί 
με τα πρόσθετα εμπόδια που βιώνει 
στην καθημερινή ζωή της, πρέπει να 
τολμήσει να δει τα πράγματα ξεκάθα-
ρα και χωρίς αυταπάτες, να μπει στον 
αγώνα για τα δικαιώματά της.

Αυτός ο αγώνας. για να έχει αποτε-
λέσματα, δεν μπορεί να διεξάγεται ατο-
μικά και η κάθε γυναίκα να παλεύει για 
τα δικά της ή οικογενειακά της προβλή-
ματα. Αυτός ο αγώνας πρέπει να είναι 
συλλογικός, οργανωμένος. Όπως έχει 
δείξει και η εμπειρία, όταν οι γυναίκες 

πιέζονται, ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος να εκφραστεί η τάση 
υποχώρησης. Η συμβολή του κινήματος στη συσπείρωση των 
εργαζόμενων γυναικών και στον προσανατολισμό της πάλης 
τους είναι καθοριστική.

Στον κλάδο μας, η εικόνα συμμετοχής και δράσης των γυ-
ναικών στα σωματεία δεν είναι αντιπροσωπευτική. Η αγανά-
κτηση μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε απαισιοδοξία και τάση 
συμβιβασμού με τις δυσκολίες.

Σε δύσκολες συνθήκες, χωρίς εμφανή και άμεσα αποτελέ-
σματα, πολλοί και πολλές, ακόμα και αγωνίστριες, χάνουν το 
στόχο και δυσκολεύονται να ξεπεράσουν το ατομικό, οικογε-
νειακό και να παλέψουν για το συλλογικό. Εδώ είναι χρήσιμο 
να προσθέσουμε ότι η ιδεολογική υποχώρηση φέρνει παντού 
υποχώρηση στο επίπεδο των ιδεών, των αντιλήψεων και των 
διεκδικήσεων.

Χρέος μας είναι να πείσουμε όσο γίνεται περισσότερες γυ-
ναίκες να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός για 
οργανωμένη, συλλογική δράση, για αντίσταση. Πρέπει με πιο 
εξειδικευμένη δουλειά να παρέμβουμε στις γυναίκες - εργά-
τριες, πράγμα αναγκαίο για την ανασύνταξη και μαζικοποίηση 
του εργατικού κινήματος. Η όλο και μεγαλύτερη συνειδητο-
ποίηση της σχέσης ανάμεσα στη γυναικεία ανισοτιμία και την 
καπιταλιστική εκμετάλλευση αποτελεί στοιχείο για την άνοδο 
της συμμετοχής των μισθωτών γυναικών στο επιχειρησιακό, 
κλαδικό σωματείο και στον πολιτικό αγώνα.

Στεφανάκου Γεωργία
Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Κλαδικού 

Συνδικάτου Τροφίμων - Ποτών Νομού Αχαΐας.
Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Γάλακτος Τροφίμων - Ποτών

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ
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Οι αυτοαπασχολούμενες δεν μπορούν να λείπουν από το συλλογικό 
αγώνα για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας 

Σ ήμερα, που η αντιλαϊκή επέλαση έχει ενταθεί, οι αυταπα-
σχολούμενες γυναίκες βρίσκονται μπροστά σε ιδιαίτερα 

προβλήματα που κάνουν την επιβίωσή τους αβέβαιη. Βιώ-
νουν μια σκληρή καθημερινότητα, προσπαθώντας να καλύ-
ψουν τις υποχρεώσεις τους, και με το φόβο της ανεργίας, των 
κατασχέσεων και πλειστηριασμών πάνω από το κεφάλι τους. 

Από τις γυναίκες που εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενες, 
το μεγαλύτερο μέρος τους συγκεντρώνεται στο εμπόριο και 
την παροχή υπηρεσιών. Για παράδειγμα, αρκετές είναι οι γυ-
ναίκες που έχουν ένα κομμωτήριο, ένα μαγαζί για επιδιορ-
θώσεις ρούχων, μια μικρή επιχείρηση στον τομέα του επισιτι-
σμού, ένα λογιστήριο, ένα μικρό εμπορικό κατάστημα. 

Η απελευθέρωση του ωραρίου,η κατάργηση της Κυριακά-
τικης αργίας τα οποία εφαρμόζουν τα πολυκαταστήματα στη 
λειτουργία τους, τις αναγκάζει να κρατάνε το μαγαζί τους ανοι-
χτό από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το ωράριο αυτό απορυθ-
μίζει πλήρως τη ζωή των γυναικών, είναι ιδιαίτερα βάρβαρο 
για όσες έχουν οικογένεια, μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους που 
πρέπει να φροντίσουν.

Οι αυτοαπασχολούμενες αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα 
με τις αυξημένες υποχρεώσεις τους στη δουλειά και παράλ-
ληλα στην οικογένειά τους χωρίς καμιά ουσιαστική βοήθεια, 
αφού οι κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες για τις ανάγκες 
της μητέρας, του παιδιού και συνολικά της οικογένειας είναι 
ανύπαρκτες ή ανεπαρκείς.

Στερούνται ακόμα και τα υποτυπώδη επιδόματα και τις 
άδειες που έχουν οι υπόλοιπες εργαζόμενες. Ακόμα χειρό-
τερα, δεν δικαιούνται κανένα επίδομα και καμία άδεια για το 
διάστημα της λοχείας. Εκ των πραγμάτων, υποχρεώνονται να 
γυρίσουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα πίσω στο μαγαζί, αφού 
τα έξοδα τρέχουν. Η έλλειψη παιδικών σταθμών και κέντρων 
δημιουργικής απασχόλησης βρεφών και νηπίων, σε συνδυ-
ασμό με τα εξοντωτικά τους ωράρια, αναγκάζει πολλές από 
τις αυτοαπασχολούμενες 
να μεγαλώνουν τα παιδιά 
τους κυριολεκτικά μέσα 
στο μαγαζί τους.

 Σήμερα, που όλο και 
περισσότεροι αυταπα-
σχολούμενοι και επαγ-
γελματοβιοτέχνες εκτοπί-
ζονται από τα μονοπώλια, 
ενισχύεται η ανάγκη για 
αντίσταση στην πολιτική 
που τους εξοντώνει. 

 Οι αυτοαπασχολούμε-
νες, που σηκώνουν διπλά 
βάρη, δεν μπορούν να 
λείπουν από το συλλογικό 
αγώνα για τη βελτίωση 

των συνθηκών ζωής και εργασίας. Τα εμπόδια και οι δυσκο-
λίες που συναντά η συμμετοχή τους στο κίνημα είναι αυξημέ-
να. Εξοντωτικά ωράρια, αυξημένες υποχρεώσεις κ.λπ. 

Διέξοδο στις καθημερινές αγωνίες τους μπορεί να δώσει η 
συμμετοχή τους στη συλλογική αγωνιστική δράση μέσα από 
τις τοπικές ενώσεις αυταπασχολούμενων, που πρέπει με με-
γαλύτερη έμφαση να προτάξουν αιτήματα και διεκδικήσεις 
που αφορούν τις αυτοαπασχολούμενες.

Απέναντι στην πολιτική που ευθύνεται για τη σημερινή κα-
τάσταση και δρομολογεί νέα αντιλαϊκά μέτρα, οι αυτοαπασχο-
λούμενες μπορούν να δώσουν ηχηρή απάντηση, ενώνοντας 
τη φωνή τους με τους συμμάχους τους.

Η πολύτιμη θετική πείρα από την ανάπτυξη κοινής δράσης 
της ΟΒΣΑ με το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων, με την ΟΓΕ και 
τις τοπικές ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, για τα δικαιώματα 
των γυναικών στο Εμπόριο, μισθωτών και αυτοαπασχολού-
μενων, ενάντια στη ζωή και τα ωράρια - λάστιχο, ενάντια στην 
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, ανοίγει ελπιδοφόρους 
δρόμους.

Αναδεικνύει την ανάγκη κοινής αγωνιστικής δράσης για την 
άνοδο της γυναικείας συμμετοχής, ειδικά των αυτοαπασχο-
λούμενων γυναικών, στο κίνημα των αυτοαπασχολούμενων, 
στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, ενάντια στην καπιταλιστι-
κή βαρβαρότητα. 

Αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, μετά από κοινή σύσκε-
ψη της ΟΒΣΑ, του Σωματείου Εμπορουπαλλήλων και της ΟΓΕ, 
αποφασίστηκε η συνέχεια της κοινής αγωνιστικής δράσης στο 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. 

Ανθή Πατσιώτη
Πρόεδρος ‘Ενωσης ΕΒΕ Καλλιθέας

Γραμματέας ΟΒΣΑ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΈΝΈΣ
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«...Είδε τα χέρια της λιγνά, στεγνά, 
πανίσχυρα... άγρια χέρια, πελεκημένα από 

την λάτρα του σπιτιού και του αγρού*»
Η αγρότισσα ακόμα και σήμερα, που η τεχνολογία την έχει 

απαλλάξει από μια σειρά υποχρεώσεις τόσο στο χωράφι 
όσο και στο σπίτι, σηκώνει πολύ μεγάλο βάρος. Κι αυτό που 
λέμε διπλοί και τριπλοί ρόλοι κυριολεκτικά τούς κουβαλά 
πάνω της. 

Ώρες στο χωράφι, ειδικότερα όταν μαζεύεται η σοδειά, να αλ-
λαχτούν οι σωλήνες για πότισμα, σκάλισμα κ.λπ. 

Όταν έρθει δε η ώρα να ανταμειφτούν οι κόποι όλης της 
αγροτικής οικογένειας, τότε αρχίζει και μετρά εισόδημα που 
δεν φτάνει να βγει η χρονιά τις περισσότερες φορές. Υψηλό κό-
στος παραγωγής, δηλαδή ακριβά εφόδια, αγροτικό πετρέλαιο 
που είναι στα ύψη, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, με 
τις τιμές όμως που δίνονται τα προϊόντα να είναι χαμηλές. Αν σε 
αυτά μετρηθεί η ακρίβεια στα είδη που χρειάζεται μια οικογέ-
νεια να συντηρηθεί (τρόφιμα, είδη καθαριότητας κ.λπ.), τότε τα 
πράγματα γίνονται χειρότερα.

Αν τις καλλιέργειες βρουν και καταστροφές, όπως φέτος οι 
πλημμύρες, το χαλάζι, οι φωτιές, γιατί δεν υπάρχουν αντιπλημ-
μυρικά έργα και υποδομές όπως άρδευση, κλειστά κυκλώματα 
κ.λπ., τότε κυριολεκτικά η αγροτική οικογένεια μένει μετέωρη. 

Για την αγρότισσα όμως η δουλειά δεν τελειώνει στο χωράφι. 
Πίσω στο σπίτι, παιδιά, ηλικιωμένοι, κήπος, ζώα. Και αν υπάρ-
χει στην οικογένεια πολύ μικρό παιδί, πρέπει να βρει κάποιον 
να το φυλάξει. Έτσι καταφεύγει στους παππούδες και τις γιαγιά-
δες και τη συγκατοίκηση μαζί τους, αφού στα χωριά βρεφικός 
σταθμός δεν υπάρχει, παρά μόνο ελάχιστοι παιδικοί στα κεφα-
λοχώρια.

Όσο για τα μεγαλύτερα παιδιά, ακόμα και να υπάρχει νηπι-
αγωγείο και δημοτικό σχολείο ή γυμνάσιο (ελάχιστα κεφαλο-
χώρια έχουν, το 2011 τα σάρωσαν όλα), τα παιδιά πρέπει να 
πηγαίνουν στην πόλη για τις υπόλοιπες δραστηριότητες: φρο-
ντιστήριο, ξένες γλώσσες κ.ά., αφού η παιδεία μόνο δημόσια 
και δωρεάν δεν είναι. 

Υπάρχουν και οι ηλικιωμένοι. Φροντίδα και γι’ αυτούς, που 
πολλές φορές είναι ανήμποροι, γιατροί, φάρμακα, περιποίηση. 
Για δημόσιες δωρεάν δομές που θα τους φροντίζουν ούτε συ-
ζήτηση!

Για την υγεία και τα ιδιαίτερα ζητήματα που έχουν οι γυναίκες 
εξ αιτίας του αναπαραγωγικού τους ρόλου και μάλιστα η αγρό-
τισσα που στο χωράφι ανακατεύεται με φυτοφάρμακα και πολ-
λές φορές κάνει βαριές δουλειές με επιβάρυνση του οργανι-
σμού της, η απάντηση της πολιτείας είναι ...το αγροτικό ιατρείο, 
που όταν έχει αγροτικό γιατρό μόνο φάρμακα μπορεί να γρά-
ψει, αφού είναι γυμνά από εξοπλισμό. Το ίδιο γυμνά είναι και τα 
κέντρα υγείας, αφού ακόμα κι αν έχουν π.χ. γυναικολόγο, δεν 
έχουν εξοπλισμό (υπέρηχο, μαστογράφο κ.λπ., για να μπορεί 
να κάνει ολοκληρωμένη εξέταση και να μην πληρώσει. Κι αυτό 

αν φυσικά έχει ασφάλιση, πράγμα αρκετά δύσκολο, αφού στοι-
χίζει. Έτσι, πολλές αγρότισσες είναι ασφαλισμένες στο σύζυγο 
μόνο για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και όχι για σύνταξη. 

Με όλα τα παραπάνω καταλαβαίνει κάποιος πως ο ελεύθε-
ρος χρόνος για κοινωνική δράση είναι περιορισμένος. Αν προ-
σθέσεις και τις προκαταλήψεις που είναι κυρίαρχες σε μικρές 
κοινωνίες, τότε η εικόνα της συμμετοχής των αγροτισσών γενι-
κότερα στο λαϊκό κίνημα είναι μικρή και ιδιαίτερα στους αγρο-
τικούς συλλόγους είναι σχεδόν ελάχιστη, παρά το σημαντικό 
ρόλο που έχει στην παραγωγή, την οικογένεια, αλλά και στην 
κοινωνική προσφορά της. 

Παρόλα αυτά η συμμετοχή των αγροτισσών στην Ομάδα 
Γυναικών της ΟΓΕ, οι δράσεις που αναπτύσσονται για τα ιδιαί-
τερα προβλήματα των γυναικών, η καλύτερη ενημέρωση που 
έχουν, η οργανωμένη συμμετοχή τους σε αγροτικές κινητοποι-
ήσεις, αλλά και το πολύ σημαντικό στοιχείο της κοινής δράσης 
που αναπτύσσεται με τους αγροτικούς συλλόγους της περι-
οχής, όχι μόνο ευκαιριακά, αλλά σε θέματα όπως η υγεία, οι 
παιδικοί σταθμοί κ.ά. έχει βοηθήσει σημαντικά να «σπάσουν» 
αντιλήψεις, αλλά και στεγανά που υπήρχαν. Υπάρχει επικοι-
νωνία, οι γυναίκες γνωρίζουν τα αιτήματα του οργανωμένου 
αγροτικού κινήματος, κατανοούν καλύτερα τις αιτίες των προ-
βλημάτων, μαθαίνουν τι σημαίνει αγώνας, δράση και τα απο-
τελέσματά τους. Ταυτόχρονα, μπολιάζονται τα αιτήματα των 
αγροτικού κινήματος με τις διεκδικήσεις του γυναικείου ριζο-
σπαστικού κινήματος που είναι ενταγμένη η Ομάδα μας κι αυτό 
βοηθά και τον αγροτικό σύλλογο να προβάλλει αιτήματα που 
ακουμπούν όλη την κοινωνία του χωριού. Διαπιστώνεται ότι 
υπάρχει ένα κλίμα που διευκολύνει καλύτερα μια αγρότισσα 
να γραφτεί στον αγροτικό σύλλογο και να παλέψει μέσα από τον 
οργανωμένο αγώνα για τα προβλήματα, αλλά και τα ιδιαίτερα 
ζητήματα που την απασχολούν. 

Δυσκολίες υπάρχουν, υπάρχει όμως προσανατολισμός και 
στόχοι που έχει βάλει η Ομάδα μας. 

Κατερίνα Οικονόμου
Αγρότισσα / Μέλος της Ομάδας Γυναικών  

Ταμασίου Καρδίτσας

* Γιάννης Ρίτσος, «Αγρότισσα»

ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ
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Οι γυναίκες της ΟΓΕ αποχαιρετάμε 
τον Μίκη Θεοδωράκη…

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Τ ον δημιουργό που κατάφερε να κλείσει στο έργο 
του τους χτύπους της καρδιάς του αγωνιζόμενου 

ελληνικού λαού. Μπόρεσε να εκφράσει τις χαρές, τις 
λύπες, τους πόθους και την επίμονη πάλη για καλύτερη 
ζωή των γυναικών και των αντρών του καθημερινού 
μόχθου. Των ανθρώπων που «σε κάθε βήμα κέρδιζαν 
μια οργιά ουρανό για να τον δώσουν», που «φέρναν τη 
ζωή στα δυο στεγνά τους χέρια σαν ποτάμι»… Στους 
γενναίους άντρες και στις αλύγιστες γυναίκες που δεν 
δίσταζαν να θυσιάσουν το παρόν για το μέλλον, δίνο-
ντας πρόθυμα ζωή για ζωή… 

Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν ήταν καλλιτέχνης της απο-
μόνωσης. Πάλεψε μαζί με το λαό, έγινε αξεχώριστο 
κομμάτι της ζωής και του αγώνα του. Οι νότες του απο-
πνέουν τη φρεσκάδα της αμεσότητας, μαγεύουν και μα-
γεύονται από τους στίχους των ποιητών της δύναμης, 
της αντίστασης, της λευτεριάς. 

Γι’ αυτό και ο λαός τον τίμησε όσο βρισκόταν στη ζωή 
και θα συνεχίσει να τον τιμά, χαρίζοντάς του την αθα-
νασία. Τα τραγούδια του θα μείνουν στη μνήμη μας και 
στα χείλη μας. Θα μας συνοδεύουν στη δύσκολη κα-
θημερινότητά μας, στον ανηφορικό αλλά γόνιμο δρόμο 
που συνειδητά βαδίζουμε παλεύοντας ανυποχώρητα 
για έναν καλύτερο κόσμο. Στης ζωής την ανηφόρα, όταν 
κρατάμε σφιχτά το χέρι ο ένας του άλλου, η μία της άλ-
λης, σηκώνοντας τις σημαίες του αγώνα, τα τραγούδια 
του Μίκη θα είναι πάντα εκεί. 

Κι ο ήλιος θα είναι βέβαιος για τον κόσμο…
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Η ασφάλιση είναι κοινωνικό δικαίωμα και όχι ευκαιρία 
για «επενδύσεις» και χρηματιστηριακό «τζογάρισμα»

Μ ε ταχύ βηματισμό συνεχίζει η κυβέρνηση το αντιλαϊκό 
«μεταρρυθμιστικό» της έργο. Μετά τις ανατροπές στα 

εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα, στις οποίες έχει 
ήδη βάλει τη βούλα της δια νόμου, η σκυτάλη πέρασε τις προ-
ηγούμενες μέρες με επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση. Έτσι, 
με το έμπα του Σεπτέμβρη κυβέρνηση και υπουργείο Εργα-
σίας έσπευσαν να εγκαινιάσουν τη ...σεζόν ψηφίζοντας στην 
ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση 
των επικουρικών συντάξεων.

Οι εν λόγω νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης προσθέ-
τουν έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των αντιασφαλιστικών 
«μεταρρυθμίσεων», που έχουν σφυρηλατήσει με την πολιτική 
τους όλες οι κυβερνήσεις. Αποτελούν το επόμενο βήμα στη 
μετάβαση από τα ασφαλιστικά συστήματα «καθορισμένων 
παροχών» σε εκείνα των «καθαρισμένων παροχών», στην 
πορεία προς ένα «κεφαλαιοποιητικό» συνταξιοδοτικό σύστη-
μα. Με άλλα λόγια, αποτελούν το επόμενο βήμα προς το στόχο 
κυβερνήσεων και επιχειρηματικών ομίλων για τη μετατροπή 
της ασφάλισης από κοινωνικό δικαίωμα σε ατομική υπόθεση, 
προς τη θεσμοθέτηση του «τζογαρίσματος» των εισφορών και 
της παράδοσης του μόχθου των εργαζομένων στα νύχια των 
«επενδυτών» και των «αγορών».

Μετά τη 10ωρη δουλειά, φέρνουν τον «ατομικό κουμπαρά»
Με τον πρόσφατο νόμο εισάγεται το σύστημα του «ατομικού 
κουμπαρά»: Οι εισφορές κάθε ασφαλισμένου δεν θα μπαί-
νουν στον γενικό κορβανά, αλλά θα αποταμιεύονται, θα επεν-
δύονται και θα χρηματοδοτούν τη δική του σύνταξη. Μέσα από 
τη διαδικασία αυτή, για κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη θα 
είναι δεδομένο μόνο το ύψος των εισφορών που θα καταβάλ-
λουν, ενώ η επικουρική σύνταξη θα αποτελεί τον «άγνωστο 
χ», καθώς θα εξαρτάται από τις «αποδόσεις» τής εκάστοτε 
«επένδυσης». Μάλιστα, κάθε ασφαλισμένος και ασφαλισμένη 
θα μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε τρία επενδυτικά προφίλ, 
το «συντηρητικό, το «ισορροπημένο» και το «επιθετικό». Όλοι 
μαζί οι «ατομικοί κουμπαράδες» θα τροφοδοτούν με τα χρή-
ματα των ασφαλισμένων τις επενδύσεις των επιχειρηματικών 
ομίλων, εκθέτοντας την επικουρική σύνταξη των εργαζομέ-
νων στους κινδύνους του «επενδυτικού ρίσκου» και των «δι-
ακυμάνσεων της αγοράς».

Στο νεοσύστατο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής 
Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), που θα λειτουργεί με τον παραπάνω τρό-
πο, θα υπαχθούν υποχρεωτικά όλοι οι νεοεισερχόμενοι στην 
αγορά εργασίας από 1/1/2022 και προαιρετικά όσοι ασφαλι-
σμένοι είναι κάτω των 35 ετών. Θα ενταχθούν επίσης κλάδοι 
ελεύθερων επαγγελματιών που μέχρι τώρα δεν υπάγονται 
στην Επικουρική Ασφάλιση.

Αφού «βάφτισε» τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και 

τη 10ωρη δουλειά – «διευκόλυνση» για τους εργαζόμενους 
και τους γονείς μικρών παιδιών, τώρα η κυβέρνηση παρουσι-
άζει τις αντιασφαλιστικές ανατροπές ως «ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση για τη νέα γενιά».

Παραπάνω «επενδύσεις» και ενίσχυση της «ανάπτυξης»
Σύμφωνα με την προπαγάνδα του υπουργείου, με το νέο 

σύστημα θα αναπτυχθεί «η ιδέα της αποταμίευσης και με αυτό 
τον τρόπο θα γίνουν παραπάνω επενδύσεις και θα ενισχυθεί 
τελικά η ανάπτυξη». Όσον αφορά την «ιδέα της αποταμίευ-
σης», η πρόκληση ξεπερνά κάθε όριο, αφού η κυβέρνηση 
απευθύνεται στις νέες και τους νέους εργαζόμενους που 
αντιμετωπίζουν όλο το φάσμα των «ελαστικών» εργασιακών 
σχέσεων, τους μισθούς των 400 ευρώ, την προσωρινή απα-
σχόληση που τη διαδέχεται κάθε λίγο η ανεργία. Όσον αφορά 
όμως τις «παραπάνω επενδύσεις» και την «ανάπτυξη», είναι 
γεγονός ότι όλοι μαζί οι «ατομικοί κουμπαράδες» θα αθροίζο-
νται σε μεγάλα ποσά, τα οποία θα διοχετεύονται στο «μεγάλο 
κουμπαρά» των επιχειρήσεων και θα επενδύονται με το ρίσκο 
ακόμα και να χαθούν.

Κι ενώ η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τον τρόπο αυτό θα 
επιτρέψει στους νέους να έχουν «μεγαλύτερο έλεγχο» της 
επικουρικής τους σύνταξης και να λάβουν στο μέλλον «υψη-
λότερες συντάξεις», η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορε-
τική: Οι ασφαλισμένοι δεν θα έχουν κανέναν έλεγχο πάνω στις 
εισφορές τους, αφού αυτές θα παραδίδονται στα χέρια των 
«διαχειριστών» και των «ειδικών» του χρηματιστηριακού τζό-
γου. Με τον ίδιο τρόπο δεν θα έχουν την παραμικρή εγγύηση 
για την επικουρική σύνταξη που θα λάβουν. Τίποτα δεν απο-
κλείει μια ...αποτυχημένη επένδυση, η οποία θα μετατραπεί 
σε ...μαύρη τρύπα για τις ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή για 
τον μόχθο των εργαζομένων. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση 
μιας αποδοτικής τοποθέτησης, η μερίδα του λέοντος θα ανή-
κει στις επιχειρήσεις και τα ψίχουλα που θα πέσουν από το 
φαγοπότι που στήθηκε με τις εισφορές τους θα καταλήξει τους 
εργαζόμενους.

Στον κίνδυνο να βρεθούν οι ασφαλισμένοι ...στον άσο, η κυ-
βέρνηση αντιτείνει την προβλεπόμενη εγγύηση του Δημοσίου 
στην περίπτωση αρνητικής απόδοσης. «Ακόμα και στην απί-
θανη περίπτωση που κάτι πάει στραβά στις διεθνείς αγορές 
και δεν πάνε καλά οι επενδύσεις, κανείς δεν θα πάρει επι-
κουρική σύνταξη χαμηλότερη από αυτή που αντιστοιχεί στις 
εισφορές που κατέβαλε», αναφέρει το υπουργείο Εργασίας. Η 
«εγγύηση» που επικαλείται η κυβέρνηση, αποτελεί παραδοχή 
πως το ποσό της επικουρικούς στην καλύτερη περίπτωση θα 
αντιστοιχεί σε μερικές δεκάδες ευρώ, που καμία σχέση δεν 
έχουν με την έννοια και τη σημασία της σύνταξης. Ενώ όταν η 
επένδυση δεν αποδίδει, το ποσό αυτό θα πρέπει να καλυφθεί 
από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή πάλι από το λαό και 
τους φόρους που καταβάλλει.
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Αυτό που δεν μπορεί να κρύψει η κυβέρνηση είναι ότι με 
το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, επί της ουσίας, καταργείται η 
επικουρική σύνταξη και ο εργαζόμενος παύει να θεωρείται 
ασφαλισμένος. Είναι πλέον «επενδυτής», οι εισφορές του γί-
νονται κεφάλαιο που τζογάρεται. Έτσι, η σύνταξη από κοινωνι-
κό δικαίωμα και ευθύνη του κράτους μετατρέπεται και τυπικά 
σε ατομική υπόθεση και ο εργαζόμενος γίνεται «επενδυτής» 
με το ζόρι.

Νέο πλήγμα για τα ασφαλιστικά δικαιώματα των γυναικών
Η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών στοιχείων, η αντικατάσταση 
των συστημάτων των «καθορισμένων παροχών» από αυτά 
των «καθορισμένων εισφορών», που προωθεί η κυβέρνηση 
σε συνέχεια όλων των προηγούμενων, εκθέτουν όλους τους 
ασφαλισμένους, μέσα σε αυτούς και τις γυναίκες, σε πολύ 
μεγάλους κινδύνους, μετατρέποντας ολοένα και περισσότε-
ρο την Ασφάλιση και τη σύνταξη σε ατομική υπόθεση, προϊόν 
«επενδύσεων» και αποτέλεσμα «τζόγου».

Σήμερα, η πλειοψηφία των συνταξιούχων γυναικών λαμβά-
νει ιδιαίτερα χαμηλές συντάξεις, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό 
τους δεν μπορεί να εξασφαλίσει ούτε την ελάχιστη σύνταξη. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα το ύψος 
των συντάξεων των γυναικών ηλικίας 65-79 ετών είναι κατά 
25% χαμηλότερο από αυτό των ανδρών της ίδιας ηλικιακής 
ομάδας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην ΕΕ-28 υπολογίζε-

ται σε 30,3%. Επιπλέον, στη χώρα μας 16,2% περισσότερες 
γυναίκες από ό,τι άντρες δεν καταφέρνουν να εξασφαλίσουν 
τις προϋποθέσεις για να λάβουν καμία απολύτως σύνταξη (η 
αντίστοιχη διαφορά υπολογίζεται σε 5,4 ποσοστιαίες μονάδες 
σε επίπεδο ΕΕ-28). Τα παραπάνω δεδομένα αντανακλούν τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, τις συχνότερες διακοπές στον 
εργάσιμο βίο και την κυριαρχία της «ευελιξίας» στις εργασι-
ακές σχέσεις, ενώ φέρουν τη σφραγίδα των ανατροπών στην 
Κοινωνική Ασφάλιση.

Το επόμενο βήμα της επίθεσης στα ασφαλιστικά δικαιώματα 
δεν έμεινε χωρίς απάντηση: Σωματεία εργαζομένων, σύλλογοι 
συνταξιούχων, ενώσεις μικρών επαγγελματιών, φορείς της 
νεολαίας, οργάνωσαν κινητοποιήσεις με αφορμή τη συζήτηση 
και ψήφιση του νομοσχεδίου στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και 
άλλες πόλεις. Η ΟΓΕ, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της σε όλη τη 
χώρα, πήραν τη θέση τους στις πρωτοβουλίες αυτές, διαδη-
λώνοντας ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφά-
λισης και στο «τζογάρισμα» των εισφορών, απαιτώντας την 
κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Στην ίδια κα-
τεύθυνση συνεχίζουμε τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσια, 
καθολική Κοινωνική Ασφάλιση και διεκδικούμε την κατάργη-
ση όλων των αντιασφαλιστικών και αντεργατικών νόμων.

Ευτυχία Χαϊντούτη
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Η πανδημία της νόσου Covid-19 συνεχίζει να εξαπλώνεται 
παγκοσμίως με περισσότερα από 213,5 εκατ. επιβεβαι-

ωμένα κρούσματα και τουλάχιστον 4,458 εκατ. επίσημα κα-
ταγεγραμμένους θανάτους. Και για τη χώρα μας τα νούμερα 
είναι αμείλικτα. Το ζήτημα είναι τεράστιο και σύνθετο και εάν 
δεν τεθούν κάποια στοιχεία-προτάσεις οδηγοί φαντάζει πλή-
ρως χαοτικό, ακόμα και για τους επιστήμονες της υγείας. Γρά-
φονται, ακούγονται και λέγονται πολλά, άλλα ορθά και τεκμη-
ριωμένα, άλλα λανθασμένα και ανυπόστατα, κάποιες φορές 
από άγνοια ή ημιμάθεια, συχνότερα όμως εκ του πονηρού, 
ώστε να δημιουργείται σκοπίμως σύγχυση. Κι ενώ εξελίσσε-
ται το 4ο κύμα της πανδημίας, θέτουμε ορισμένους προβλη-
ματισμούς και στοιχεία που θα χρησιμεύσουν ως οδηγοί στην 
οργάνωση της σκέψης μας κατ’ αρχήν και παράλληλα της 
δράσης μας, που είναι και το ζητούμενο. Καθώς «η πραγματι-
κότητα είναι εκεί και σε περιμένει, θέλει να αλλάξει, άλλαξέ 
την» (Μπ. Μπρεχτ). 

Είναι σημαντικό για ακόμα μία φορά να τονισθεί πως δεν 
πρέπει να επιτρέψουν οι γυναίκες να τις κυριεύει ο φόβος για 
τον ιό και να τις εγκλωβίσει σε λογικές παρατεταμένης κοι-
νωνικής απομόνωσης και αποστασιοποίησης από τη συλλογι-
κή δράση και διεκδίκηση. Αναμφίβολα πρέπει να τηρούμε τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα και όλα τα μέτρα προστασίας, παρά 
την ψυχική κόπωση που έχουμε υποστεί εδώ και ενάμιση 
χρόνο, και να οργανώσουμε πιο αποφασιστικά τη δράση μας 
μέσα από τους Σ/0 της ΟΓΕ και τα σωματεία. Οι ισορροπίες 
είναι πράγματι δύσκολες και λεπτές, αλλά έχουμε χρέος και 
μπορούμε να τις κατακτήσουμε. 

Από τη μία υπάρχει υπερβολικός φόβος, από την άλλη ελ-
λοχεύει ο κίνδυνος εξοικείωσης με τους δείκτες, τα νούμε-
ρα, τους θανάτους, με ό,τι σχετίζεται με την πανδημία και να 
θεωρούνται «αναπόφευκτα και μη αναστρέψιμα». Όπως είπε 
ο Αριστοτέλης «αυτό που έχει γίνει συνήθεια αντιμετωπίζεται 
σαν κάτι φυσιολογικό». Το στοίχημα που καλούμαστε να κερ-
δίσουμε είναι να αντιταχθούμε στη ζοφερή πραγματικότητα, 
στη λογική των ελαχίστων απαιτήσεων που μας παροπλίζει. 
Αυτό ισχύει εδώ και δεκαετίες, αλλά με την πανδημία η κα-
τάσταση φαντάζει ακόμα πιο δύσκολη. Με τον ιό στο πλάνο, 
θεωρείται λίγο-πολύ δεδομένη η καθημερινή καταμέτρηση 
των νεκρών, ρουτίνα η πληρωμή των διαγνωστικών τεστ για 
κορωνοϊό από τη λαϊκή οικογένεια, πιθανή η μη λειτουργία 
των σχολείων κ.ο.κ. Η αποδοχή της μιζέριας, ο συμβιβα-
σμός στην πράξη με όλα όσα βιώνουμε, είναι ο χειρότερος 
εχθρός για εμάς, τις οικογένειες μας, το μέλλον των παι-
διών, της κοινωνίας, της ανθρωπότητας. 

Όπως είπε ο Τσε Γκεβάρα, που ήταν επαναστάτης ιατρός, 
«η ζωή ενός ανθρώπινου πλάσματος αξίζει 1.000.000 φορές 
περισσότερο από την περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου 
στη γη». Η πανδημία είναι μεν μια φυσική κατάσταση, αλλά 

προφανώς πλέον δεν θεωρείται έκτακτη, παρά τους ισχυρι-
σμούς της κυβέρνησης. Επίσης, οι συνέπειές της και η έκτασή 
τους δεν είναι μονόδρομος, αλλά εξαρτώνται ξεκάθαρα από 
τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης κάθε χώρας, και της 
δικής μας. Αυτό πρέπει να το έχουμε ανελλιπώς κατά νου. Η 
κρατική ευθύνη και οι κυβερνητικές επιλογές παίζουν κυρί-
αρχο ρόλο στη διαχείριση και πορεία της πανδημίας, και όχι η 
ατομική ευθύνη που έχουν τεχνηέντως αποθεώσει οι κυβερ-
νώντες και η ΕΕ επειδή έτσι τους βολεύει. 

Υποστελέχωση και αποσάρθρωση του ΕΣΥ και 
της ΠΦΥ καλά κρατούν... ΣΔΙΤ και νοσοκομεία 
- επιχειρήσεις με φόντο την πανδημία.
Καταδικάζουμε την εγκληματική πολιτική που αφήνει σκοπί-
μως «στο έλεος» το δημόσιο σύστημα υγείας. Προ πανδημίας 
τα προβλήματα υποστελέχωσης, υποδομών, εξοπλισμού ήταν 
ογκωδέστατα και γνωστά. Φτάσαμε στο 4ο κύμα και καμία ενί-
σχυση δεν έχουμε δει στην πράξη οι υγειονομικοί και ο λαός 
που επισκέπτεται το ΕΣΥ και την ΠΦΥ. Προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού ελάχιστες, ενώ παραμένουν κενές χιλιάδες ορ-
γανικές θέσεις. Περίτρανη απόδειξη η απόφαση του υπουρ-
γείου υγείας για αναστολή της άδειας των υγειονομικών από 
1/9/21. Είναι εξοργιστικό, αφού πρόκειται για την 3η αναστολή 
των αδειών από την έναρξη της πανδημίας. Εάν το προσωπι-
κό σε νοσοκομεία και ΠΦΥ επαρκούσε, δεν θα αποφάσιζαν 
αναστολή των αδειών, με το σαθρό πρόσχημα των έκτακτων 
αναγκών. Οι υγειονομικοί που συνταξιοδοτήθηκαν δεν αντι-
καθίστανται, ενώ παρατηρείται και το φαινόμενο των παραιτή-
σεων, στις οποίες ωθούνται ακόμα και νέοι ιατροί, λόγω των 
επικίνδυνων και ανυπόφορων συνθηκών εντατικοποίησης.

Γίνεται ξεκάθαρο πλέον και στους πιο δύσπιστους ότι η πλή-
ρης αποσάρθρωση του δημόσιου συστήματος υγείας αποτε-
λεί στρατηγική στόχευση, την οποία η κυβέρνηση συνεχίζει 
απαρέγκλιτα και εντατικά με την πανδημία σε πλήρη εξέλιξη. 
Δεν πρόκειται για παρανόηση ή ανικανότητα. Δεν θέλουν να 
ενισχύσουν το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί η επιλογή τους 
είναι η ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων και των μονο-
πωλίων. Γι’ αυτό δεν προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό στο 
ΕΣΥ, γι’ αυτό δεν αύξησαν ούτε κατ’ ελάχιστο τους μισθούς των 
υγειονομικών, γι’ αυτό δεν τους εντάσσουν στα ΒΑΕ. Γι’ αυτό 
δεν πραγματοποίησαν αυτό τον ενάμιση χρόνο έργα και υπο-
δομές για τη χωροταξική επάρκεια και ενίσχυση των νοσο-
κομείων και της ΠΦΥ, παρόλο που η πανδημία έχει δημιουρ-
γήσει ζητήματα που έπρεπε και πρέπει να λυθούν πρακτικά. 
Ουσιαστικά η κρατική χρηματοδότηση ολοένα και μειώνεται 
αναλογικά με τις ανάγκες.

Βέβαια, η κυβέρνηση, ενώ έχει αποτύχει παταγωδώς στην 
υποστήριξη των λαϊκών συμφερόντων της πλειοψηφίας, παίρ-

«Δαμάζοντας τα κύματα…» της πανδημίας 
στα συντρίμμια του ναυαγίου της κυβερνητικής πολιτικής
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νει άριστα στην προώθηση άλλων συμφερόντων, αφού επε-
κτείνονται ταχέως και ευρέως οι Συμπράξεις Δημοσίου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και η λειτουργία των νοσοκομείων 
με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, σαν επιχειρήσεις. Παρά-
δειγμα η επίταξη κάποιων ιδιωτών ιατρών για λίγους μήνες, 
όχι με το αζημίωτο, αφού η αμοιβή τους ήταν αφορολόγητη. 
Όσοι από αυτούς επιθυμούσαν, συνέχισαν τη συνεργασία τους 
με τα δημόσια νοσοκομεία, όπως στο ΓΝ Παμμακάριστος, 
όπου ιδιώτες ιατροί εργάζονται με σύμβαση στα εμβολιαστικά 
κέντρα. Τυχαία; Δε νομίζουμε!

Επιβάλλουν την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού 
στους εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας, για να 

κρύψουν τις εγκληματικές τους ευθύνες και να 
προωθήσουν την αντιλαϊκή τους πολιτική. 

Τα εμβόλια είναι κατάκτηση της ανθρωπότητας και της επιστή-
μης. Ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού είναι επιστημο-
νικά αναμφίβολα αναγκαίος. Η εξασφάλιση του έγκαιρου και 
γενικού εμβολιασμού είναι δικαίωμά μας και αποτελεί υπο-
χρέωση του κράτους. Δεν υποκαθιστά όμως τα υπόλοιπα μέ-
τρα προστασίας της δημόσιας υγείας, που απαιτούνται. Τόσο 
η θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, όσο και μέτρα 
για τα ΜΜΜ, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους χώρους δου-
λειάς, τον τουρισμό. Εξυπηρετεί την κυβέρνηση η μετατόπιση 
της συζήτησης στο θέμα της υποχρεωτικότητας, προσπαθώ-
ντας έτσι να ταυτίσει κάθε κριτική στην κυβερνητική πολιτική 
με ανορθολογικές και σκοταδιστικές αντιλήψεις, αφού αποτε-
λούν έναν εύκολο αντίπαλο. 

Τασσόμαστε ξεκάθαρα υπέρ του εμβολιασμού, ανεξάρτητα 
από το δεδομένο για μας γεγονός ότι τα κίνητρα των πολυεθνι-
κών του φαρμάκου έχουν μοναδικό γνώμονα το κέρδος και 
όχι τον άνθρωπο. Ένα παράδειγμα μάλιστα από τις ΗΠΑ είναι 
αποκαλυπτικό: Ο όμιλος Abbott πέταξε πριν 2 μήνες εκα-
τομμύρια εξαρτήματα διαγνωστικών τεστ στα σκουπίδια, τα 
οποία θα μπορούσαν να είχαν διανέμει δωρεάν, μόνο και 

μόνο για να μην κατακλύσουν την αγορά με διαγνωστικά 
τεστ και πέσουν οι τιμές. 

Καταδικάζουμε όμως απόλυτα το μέτρο της υποχρεωτικό-
τητας του εμβολιασμού υπό την απειλή αναστολής από την 
εργασία και απόλυσης. Το εκβιαστικό αυτό μέτρο, που από 1/9 
ανακοινώθηκε ότι θα τεθεί σε ισχύ για τους ανεμβολίαστους 
υγειονομικούς κατ’ αρχήν, είναι προκλητικό, την ώρα που η 
κυβέρνηση δεν έχει λάβει όλα τα μέτρα που προαναφέρθη-
καν, και πολλά άλλα. Αποτελεί μία επιπλέον απόδειξη ότι η 
πανδημία χρησιμεύει ως όχημα για την προώθηση αντιδρα-
στικών αλλαγών, που είχαν στα σχέδια να εφαρμόσουν. Να 
υπενθυμίσουμε ότι με πρόσχημα την πανδημία διευθυντές 
ιατροί του ΕΣΥ που επρόκειτο να συνταξιοδοτηθούν το 2020 
λόγω ηλικίας, πήραν παράταση για ένα χρόνο. Με αυτό τον 
τρόπο ανοίγει «παραθυράκι» για την αύξηση του ορίου ηλικίας 
συνταξιοδότησης. 

«Αυτό που έχετε απαρνηθείτε το 
και πάρτε αυτό που σας αρνούνται.»

(Μπ. Μπρεχτ)

Απέναντι στο διχασμό των εργαζομένων και τον κοινωνικό 
αυτοματισμό που καλλιεργεί η κυβέρνηση και τα κόμματα 
που ασπάζονται την ΕΕ, αντιτάσσουμε τον οργανωμένο αγώνα 
μας για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα που μας αφορούν. 
Η ορθή και στοχευμένη ενημέρωση είναι ζωτικής σημασίας, 
ιδίως στους πονηρούς και χαλεπούς καιρούς που διανύουμε. 
Ενώνουμε και δυναμώνουμε τη φωνή μας και τη δράση μας, 
διότι εάν ανατρέψουμε την πολιτική που έχει στο επίκεντρο 
το κέρδος, τότε και μόνο τότε θα δαμάσουμε όλα τα κύματα 
αυτής της πανδημίας και όποιας άλλης πανδημίας ή φυσι-
κής καταστροφής ξεσπάσει στο μέλλον.

Μαρία Μανιατάκου
μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ
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Ρήγμα στον ενιαίο 
χαρακτήρα της Έκπαίδευσης
Χτυπούν βάναυσα τη μορφωτική αποστολή του σχολείου

Μ ε κλειστά σχολεία, κατακαλόκαιρο, η κυβέρνηση της 
ΝΔ ψήφισε έναν ακόμα νόμο, που χτυπά ακόμα περισ-

σότερο τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Αντιγρά-
φοντας με επιτυχία την πεπατημένη της προηγούμενης κυ-
βέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο να αποφύγει τις αγωνιστικές 
αντιδράσεις, προσπάθησε να εξαπατήσει την εκπαιδευτική 
κοινότητα, ακόμα και από τον ίδιο το τίτλο του νομοσχεδίου, 
μιλώντας δήθεν για «την αναβάθμιση του σχολείου και την 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών».

«Αυτονομία σχολικής μονάδας», «αξιολόγηση εκπαιδευτι-
κών», «πολλαπλό βιβλίο», «δεξιότητες»... Βομβαρδισμός από 
μια σειρά όμορφες λέξεις, που εδώ και χρόνια αξιοποιούνται 
για να γίνει λαϊκή συνείδηση ότι τα προβλήματα στα σχολεία 
και οι λύσεις που προτείνουν οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί 
(ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.) και οι εκάστοτε κυβερνήσεις και αφορούν τα 
δικά τους συμφέροντα, είναι και δικά μας. 

Η «Αυτονομία» του σχολείου είναι μια απάτη - 
Το σχολείο δεν θα είναι ποτέ αυτόνομο από την 
κοινωνία που το γεννά, το δημιουργεί, το συντηρεί. 
Στον πυρήνα του νόμου βρίσκεται η έννοια της αυτονομίας, 
«αυτονομία» στη δομή και τη λειτουργία της σχολικής μονά-
δας. Παράδειγμα η χρηματοδότηση της λειτουργίας των σχο-
λείων, που με την «αυτονομία», μετατρέπουν τους διευθυντές 
σε manager που κυνηγούν χορηγούς και επιδοτήσεις, μπο-
ρούν να «νοικιάζουν» τα σχολικά κτίρια το απόγευμα κ.ά. Ό,τι 
ενισχύει όμως την αυτονομία του σχολείου, αυξάνει ταυτό-
χρονα τη διαφοροποίηση και κατηγοριοποίησή του. Άλλωστε 
για ποια αυτονομία μιλάνε, όταν τελικά το σχολείο θα εξαρτά-
ται ολοένα και περισσότερο από εξωσχολικούς παράγοντες, 

όπως πόροι, χορηγοί κ.τ.λ.; 
Η προώθηση της «αυτονομίας» της σχολικής μονάδας, 

περνάει από μια σειρά μέτρα, που όχι μόνο δεν βοηθάνε τους 
εκπαιδευτικούς να κάνουν καλύτερα το μάθημά τους, αλλά 
δεσμεύει ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο της εκπαιδευτι-
κής λειτουργίας στις υπάρχουσες κοινωνικές και μορφωτικές 
ανισότητες, δημιουργώντας σχολεία πολλών ταχυτήτων. Δεν 
πρόκειται λοιπόν για μεγαλύτερη ελευθερία, αλλά για μεγα-
λύτερη δέσμευση - εξάρτηση.

Προωθείται η κατηγοριοποίηση των σχολείων - στο 
απόσπασμα τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας
Προωθείται η κατηγοριοποίηση των σχολείων με τον πιο επί-
σημο τρόπο, μιας και γίνεται λόγος για τη συνολική αξιολόγηση 
του Εκπαιδευτικού Συστήματος. Καθιερώνονται πανελλαδικές 
εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ’ 
Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου, που θα διεξάγονται κάθε 
χρόνο σε θέματα ευρύτερων/γενικών γνώσεων στα γνωστικά 
αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, ενώ με από-
φαση του Υπουργού Παιδείας μπορεί να διευρύνεται το πεδίο 
των εξετάσεων και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Τα απο-
τελέσματα θα αξιοποιούνται για την αξιολόγηση του βαθμού 
επίτευξης των μαθησιακών στόχων (δεξιότητες) ανά σχολείο, 
ανά περιφέρεια και πανεθνικά. Μιλάμε δηλαδή για εξετάσεις 
κατάταξης και κατηγοριοποίησης των σχολείων με βάση τις 
δεξιότητες που καθορίζονται κάθε φορά. Το ίδιο το περιεχόμε-
νο των εξετάσεων θα είναι η προσμέτρηση χρηστικών δεξιο-
τήτων με βάση τις προτεραιότητες της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και του 
ΣΕΒ, που αντικειμενικά ωθεί και την προσαρμογή του περιε-
χομένου του σχολείου στην κατεύθυνση αυτή. 

Δεν είναι τυχαίο ότι μερικούς μήνες πριν τη ψήφιση του 
νόμου, ο ΣΕΒ στη τελευταία του έκθεση αναφέρει: «...Η αυ-
τοματοποίηση των εργασιών ρουτίνας στρέφει την ανθρώ-
πινη εργασία σε πιο δημιουργικές και κομβικές ασχολίες. Σε 
αυτήν τη βάση, απαιτούνται δεξιότητες επίλυσης προβλημά-
των, φαντασίας, δημιουργικότητας, ομαδικότητας, οι οποίες 
μάλιστα πρέπει να ανανεώνονται συνέχεια. Και αυτό γιατί οι 
τεχνολογικές αλλαγές μειώνουν ακόμα περισσότερο το χρό-
νο ζωής των δεξιοτήτων, ο οποίος κυμαίνεται σε 2,5 με 5 
χρόνια!»

Έτσι, ο μειωμένος χρόνος ζωής των δεξιοτήτων απαιτεί η 
εκπαίδευση να παραδίδεται στον κυκεώνα της απάντησης με 
νέες δεξιότητες, δημιουργώντας κάθε φορά μια σειρά νέων 
εκρηκτικών εκπαιδευτικών προβλημάτων, που τελικά εκ-
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φράζουν και τα προβλήματα και τα αδιέξοδα της οικονομίας, 
της ίδιας της εξέλιξης της εκμεταλλευτικής κοινωνίας... 

Αλήθεια, τι είναι οι δεξιότητες; 
Αν θέλει κάποιος να το περιγράψει απλά, η δεξιότητα είναι μια 
συνταγή για να απαντήσεις πολύ συγκεκριμένα και επιφανεια-
κά σε μια σειρά πράγματα. Φυσικά, υπάρχουν δεξιότητες που 
δεν έχουν βάθος, αλλά χρειάζεται να καλλιεργούνται μέσα 
από το σχολείο. Όμως κι αυτές δεν δίνονται ενιαία για όλα τα 
παιδιά, δεν εξασφαλίζονται οι υποδομές για να διδάσκονται 
μέσα στο σχολείο δωρεάν για όλους. Ακόμη και οι λεγόμενες 
κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση, δεν αφορούν 
βασικά τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων, αλλά κύριος 
στόχος είναι ο εργαζόμενος από τη μαθητική του ηλικία να 
αποδεχτεί τις αξίες της εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Άλλωστε 
αυτό αποδεικνύεται κάνοντας μια καλύτερη ανάγνωση στο 
τι εντάσσει στα νέα «εργαστήρια δεξιοτήτων» η κυβέρνηση. 
Πολλά από αυτά δεν είναι καν δεξιότητες, όπως για παράδειγ-
μα η επιχειρηματικότητα. Το ουσιαστικό εδώ είναι ότι θέλει να 
μάθει το παιδί να σκέφτεται σαν δική του έγνοια την κερδοφο-
ρία των επιχειρήσεων, ότι αφορά το δικό του συμφέρον.

Όμως, απέναντι σε αυτόν τον καταιγισμό περί δεξιοτήτων, 
πρέπει να αναδείξουμε την ανάγκη και το δικαίωμα στο παιδί 
της λαϊκής οικογένειας για ολόπλευρη μόρφωση, να έχει τη 
δυνατότητα να αφομοιώνει ολόπλευρα και επιστημονικά τις 
γνώσεις, να παίρνει από το σχολείο στέρεα υποδομή για να 
γνωρίζει το γιατί, όχι μόνο το πώς. Αν ξέρεις μόνο το «πώς», 
είσαι φτερό στον άνεμο, έρμαιο εξελίξεων... Όταν ξέρεις το 
«γιατί», μπορείς καλύτερα να απαντάς στα ζητούμενα κάθε 
εποχής και τελικά να ξέρεις και το «πώς».

Η «καινοτομία» του πολλαπλού βιβλίου ενισχύει 
την κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών
Αλλάζουν τα σημερινά σχολικά βιβλία, επικαιροποιούνται 
τα προγράμματα σπουδών, δίνεται βαρύτητα στις δεξιότητες 
μέσα και από την προώθηση του πολλαπλού σχολικού βιβλί-
ου. Σε συνέχεια της συμφωνημένης προώθησης των δεξιοτή-
των από όλες τις κυβερνήσεις από τα μέσα της δεκαετίας του 
2000, διαφημίζεται σήμερα ως «σύγχρονο» και «καινοτόμο» η 
δυνατότητα έγκρισης παραπάνω του ενός σχολικών βιβλίων 

για το κάθε μάθημα. 
Τα πολλά, όμως, και διαφορετικά σχολικά βιβλία για το κάθε 

μάθημα ενισχύουν το στοιχείο της διάσπασης του ενιαίου χα-
ρακτήρα της σχολικής γνώσης, τη διαφοροποίηση – κατηγορι-
οποίηση του περιεχομένου σπουδών ανά σχολείο. Μπορεί το 
αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών να καθορίζει το γενικό πλαί-
σιο των διδακτικών στόχων ανά μάθημα, όμως το διαφορε-
τικό σχολικό βιβλίο ανά σχολείο διαφοροποιεί το τι, το πώς 
σε τι έκταση και βάθος θα διδαχθεί ο κάθε μαθητής. Αντικει-
μενικά διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για σχολικά βιβλία 
πολλών επιπέδων και ταχυτήτων, που θα απευθύνονται σε 
σχολικές μονάδες κατηγοριοποιημένες ανάλογα με τη σύνθε-
ση του μαθητικού πληθυσμού. Μάλιστα, συμπληρωματικά σε 
αυτή την κατεύθυνση είναι και οι απαράδεκτες προτάσεις του 
Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων, που λέει ότι η ύλη για τις πα-
νελλαδικές δεν πρέπει να καθορίζεται από τα σχολικά βιβλία. 

Φυσικά δεν υπερασπιζόμαστε το μοναδικό σχολικό βιβλίο, 
που λέει ψέματα, διαστρεβλώνει την ιστορική και επιστημονι-
κή αλήθεια, που υποβαθμίζει τη διδασκαλία της γλώσσας σε 
συνταγές για πάρτυ, που είναι απαρχαιωμένο, με στρεβλώ-
σεις και αποσπασματικότητα....

Η «αξιολόγηση» είναι το μέσο που θα επιταχύνει 
τις αντιεκπαιδευτικές κατευθύνσεις
Για να προωθήσουν αυτό το σχολείο είναι αναγκαίος ο μεγα-
λύτερος και πιο ασφυκτικός έλεγχος των εκπαιδευτικών με 
εργαλείο τη λεγόμενη αξιολόγηση. Τα περίφημα κριτήρια της 
αξιολόγησης του σχολείου που έμεινε στα χαρτιά, με το 97% 
της αποχής των εκπαιδευτικών, επί της ουσίας ενσωματώ-
νονται τώρα στις κατευθύνσεις του νέου νόμου. Η αξιολόγηση 
γίνεται πρόβλημα για την εκπαιδευτική διαδικασία, γίνεται ο 
βούρδουλας για να υλοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τις παρα-
πάνω κατευθύνσεις. Η διδασκαλία, όμως, είναι μια σύνθετη 
πράξη, δεν είναι μια απλή μεταφορά δεξιοτήτων και μετρή-
σιμων δεικτών. 

Άλλωστε, άλλα είναι τα κριτήρια του εργοδότη (είτε είναι 
κράτος είτε ιδιώτης) και άλλα πρέπει να είναι τα κριτήρια εκ-
παιδευτικών, γονιών, μαθητών, της λαϊκής οικογένειας. Ο εκ-
παιδευτικός οφείλει να γίνεται θετικό παράδειγμα για παιδιά 
και γονείς μέσα κι έξω από την τάξη, με τη διδασκαλία και το 
περιεχόμενο του μαθήματος, να αποδομεί το αντιδραστικό πε-
ριεχόμενο των βιβλίων, να υπερασπίζεται τις σύγχρονες μορ-
φωτικές ανάγκες των μαθητών του, να στέκεται δίπλα στους 
αγώνες για τα προβλήματά τους. 

Σύγχρονη δεν είναι η Παιδεία που διαχωρίζει όλο και 
περισσότερο τους μαθητές, αλλά η Παιδεία που βοηθά τους 
μαθητές ανάλογα με τις ανάγκες τους να προοδεύουν
Είναι εξαπάτηση ότι όλα τα παραπάνω είναι μέτρα ιδιαίτερα 
για την υποστήριξη «των παιδιών που δεν παίρνουν τα γράμ-
ματα»... Αρχικά έχει επιστημονικά αποδειχτεί πως δεν υπάρ-
χουν τέτοια παιδιά, πέρα από κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις. 
Αντίθετα, οι μαθησιακές δυσκολίες ενοχοποιούν τους ταξι-
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κούς φραγμούς και μάλιστα από την πρώτη στιγμή της σχολι-
κής εκπαίδευσης. Σε μια κοινωνία με πλούσιους και φτωχούς 
το παιδί κουβαλά στο σχολείο από το σπίτι του την αρνητική 
επίδραση των ταξικών, κοινωνικών και μορφωτικών ανισο-
τήτων. Οι μαθητές δεν ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Μέσα 
στο σχολείο φυσικά διαμορφώνεται πιο ισχυρά η τάση ενός 
παιδιού να «μη θέλει να μάθει» ή να «μην παίρνει τα γράμ-
ματα». Είναι αμέτρητες οι ιστορίες για παιδιά του «τελευταίου 
θρανίου», αυτά που λένε ότι «δεν παίρνουν τα γράμματα», που 
πρόκοψαν, γιατί οι δάσκαλοί τους «έσκυψαν» σε αυτά. Δεν 
τους έβαλαν ταμπέλες, δεν τα διαχώρισαν.

Όλα τα παιδιά μπορούν να μορφωθούν ολόπλευρα. Το 
σχολείο οφείλει να επικουρεί την αναγκαία προσαρμογή που 
πρέπει να κάνει ο εκπαιδευτικός στους τρόπους και στους 
ρυθμούς της διδασκαλίας ανάλογα με την τάξη του, με σκοπό 

την κατάκτηση της γνώση από όλους τους μαθητές. Το κράτος 
πρέπει να διαθέτει στον εκπαιδευτικό όλο τον απαραίτητο βο-
ηθητικό – υποστηρικτικό υλικό, την αξιοποίηση των δυνατοτή-
των που δίνουν οι νέες τεχνολογίες για καλύτερη εμπέδωση 
της ύλης. 

Για ακόμα μια φορά, όμως, συμβαίνει το αντίθετο... Αξιο-
ποιούν υποκριτικά την άσχημη κατάσταση των σχολείων, για 
την οποία έχουν ευθύνη οι ίδιοι, μαζί και με όλες τις προηγού-
μενες κυβερνήσεις, για να προχωρήσουν τις αλλαγές τους. 
Συρρικνώνουν τον διαπαιδαγωγητικό και μορφωτικό χαρα-
κτήρα του σχολείου, το οποίο μετατρέπουν σε ένα σκληρό 
εξεταστικό κέντρο κατάταξης, κατηγοριοποίησης και διαχωρι-
σμού των μαθητών και των σχολείων. Οι ίδιοι οι μαθητές και 
οι εκπαιδευτικοί γίνονται υπεύθυνοι για τη σχολική αποτυχία 
ή τη μη επίτευξη των στόχων, και όχι οι ταξικοί φραγμοί και 
οι ανισότητες. 

Οι γυναίκες των συλλόγων και των ομάδων της ΟΓΕ 
βρισκόμαστε πάντα στη πρώτη γραμμή του αγώνα για τα 
μορφωτικά δικαιώματα όλων των παιδιών. Με κριτήριο 
την ικανοποίηση των σύγχρονων μορφωτικών αναγκών των 
παιδιών, δεν κάνουμε βήμα πίσω. Οργανώνουμε τις παρεμ-
βάσεις μας, αγωνιστικές κινητοποιήσεις και σε κοινή δρά-
ση με εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, απαιτούμε ό,τι είναι 
πραγματικά αναγκαίο για την ολόπλευρη μόρφωση όλων των 
παιδιών, να παρέχεται με ενιαίο τρόπο, δημόσια και δωρεάν, 
με αναβάθμιση όλων των μέσων που απαιτούνται γι’ αυτό.

Πόπη Ξεκαλάκη 
μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ
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Έϊ, Κεραμέως, leave them kids alone!
Άλλη μια κυβέρνηση που ήρθε να σαρώσει τα μορφω-

τικά δικαιώματα των παιδιών μας. Ήρθε να αποτε-
λειώσει ό,τι της παρέδωσε η προηγούμενη. Βάδισε σε έναν 
ήδη στρωμένο δρόμο, αυτο-αναγορευόμενη σε «κυβέρνη-
ση των αρίστων», χωρίς να εξηγήσει βέβαια, σε ποιους 
έδωσε εξετάσεις και πήρε το άριστα. 

Πρόσφατο μεγάλο της επίτευγμα η… «αναμόρφωση» 
της Παιδείας. Αφού τελείωσε με την Υγεία και την Πολιτική 
προστασία, τακτοποιεί και την Παιδεία. 

Τι έπεται μετά το παγουρίνο-σφηνάκι; Τι περιμένει τους 
μαθητές και τις οικογένειές τους από το «άνοιγμα» της Παι-
δείας στην επιχειρηματικότητα και τους επιχειρηματίες; 

Φορτώνοντας το νόμο-έκτρωμα με «πιασιάρικες» εκ-
φράσεις όπως: αυτονομία, ελευθερία, αναβάθμιση και 
άλλες μεγαλοστομίες, νόμισε η κυρία Κεραμέως και οι 
συν-αυτή ότι θα ρίξουν στάχτη στα μάτια εκπαιδευτικών 
και μαθητών-φοιτητών για να αποδεχτούν ασυζητητί τις 
καταστροφικές για την παιδεία αλλαγές; Ατύχησε, όμως, 
γιατί η μπόχα που αναδεικνυόταν και μέσα από το καπά-
κι των θελκτικών όρων πρόδιδε τις βρόμικες επιδιώξεις 
τους. Κι αυτή η μπόχα οδηγεί κατευθείαν στα γραφεία του 
ΣΕΒ. Το κυβερνητικό «όραμα» τής σύνδεσης της περίφη-
μης «αυτονομίας» και του περιεχομένου του σχολείου ανα-
γνωρίζεται και σε κείμενα όπως η πρόσφατη έκθεση του 
ΣΕΒ με τίτλο «Παιδεία STEM* για καινοτομία και ευημερία» 
(Μάρτης 2021), η οποία κατέληγε σε προτάσεις πολιτικής, 
καλώντας για «συνεκτική, μακροπρόθεσμη στρατηγική για 
τα STEM, με σωστά σχεδιασμένο πλαίσιο μέτρησης και πα-
ρακολούθησης αποτελεσμάτων, θεσμική κατοχύρωση της 
ουσιαστικής αυτονομίας του σχολείου». Δηλαδή, ό,τι ακρι-
βώς πέρασε στον ...«αναμορφωτή» νόμο.

Έτσι, λοιπόν, αφήνει η κυβέρνηση στην άκρη την ανά-
γκη πραγματικής μόρφωσης των παιδιών, το ακόνισμα του 
νου, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αντ’ αυτών δίνει 
«κατάρτιση» και «δεξιότητες», δίνει μια ταξικά προσανα-
τολισμένη εκπαίδευση για δημιουργία αυριανών εργατών 
βγαλμένων από τα σπλάχνα των λαϊκών οικογενειών. Και 
όλα αυτά μέσα από ένα ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου εφαρ-
μογής των όσων εντέλλεται, μέσα από «αξιολογήσεις», από 
την «αυτονομία» των σχολικών μονάδων, που θα τις βάλει 
να τρέχουν να βρουν χορηγούς, για να μπορέσουν να εκτε-
λέσουν προγράμματα για τους μαθητές, ειδάλλως να μεί-
νουν χωρίς…. τίποτα. Τέρμα η ενιαία εκπαίδευση, τέρμα 
οι ίσες ευκαιρίες. Αυτό στις διατάξεις λέγεται : «διεύρυνση 
του κύκλου των πηγών χρηματοδότησης των σχολικών 
μονάδων, με σκοπό την απόκτηση μεγαλύτερης αυτονομί-
ας και ευελιξίας». Στην πράξη: τρέξτε βρέστε τρόπους (εκ-
δηλώσεις, διάφορες διοργανώσεις, νοικιάστε τις αίθουσες, 
χτυπήστε πόρτες, ζητιανέψτε), για να αυξήσετε τα έσοδα 
του σχολείου, για να κάνετε τη δουλειά που πρέπει. Ανοίγει 
διάπλατα η σχολική πόρτα για διάφορους «ευαίσθητους» 
επιχειρηματίες, διάφορες ΜΚΟ με….εκπαιδευτικά προ-

γράμματα και προτάσεις κ.λπ.
Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η «Εκπαίδευση» με την ευ-

ρεία έννοια περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που 
έχουν σκοπό την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο στη 
σκέψη, το χαρακτήρα και τη σωματική αγωγή του ατόμου, 
αντιλαμβανόμαστε τι πολύτιμο εργαλείο χειραγώγησης και 
διαμόρφωσης των κοινωνιών είναι! Μιλάμε βέβαια για 
εκπαίδευση και όχι για «Παιδεία». Παιδεία είναι κάτι που 
μπορεί να μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή, πλουτίζο-
ντας τον Νου και την Ψυχή μας. Εδώ μιλάμε για συνειδητή 
υποβάθμιση του ρόλου της Παιδείας, αλλά και της Εκπαί-
δευσης, με σκοπό την εξυπηρέτηση της επιθυμίας των με-
γαλοεργοδοτών για φθηνά, μισοεκπαιδευμένα χέρια, που 
θα προέρχονται από τις Λαϊκές Οικογένειες και τις λαϊκές 
συνοικίες, μέσα από το κλείσιμο της στρόφιγγας της κρα-
τικής χρηματοδότησης, μέσα από χαμηλών απαιτήσεων 
βιβλία, μέσα από αυστηροποίηση και έλεγχο για το αν θα 
εφαρμόζονται κατά γράμμα οι επιταγές τους από τους εκ-
παιδευτικούς, μην τυχόν και ξεφύγει κάποια συνείδηση και 
παρουσιαστούν ρωγμές στο οικοδόμημα.

Εμείς λέμε: «We don’t need no (such) education / We 
don’t need no thought control….» (Δεν χρειαζόμαστε κα-
μία (τέτοια) εκπαίδευση / Δεν χρειαζόμαστε κανένα έλεγχο 
σκέψης).**

Αρνούμαστε να γίνουν τα παιδιά μας ακόμη ένα τούβλο 
στον τοίχο που κτίζουν γύρω μας. Αυτόν το τοίχο που θα 
μας αποκρύβει τα αγαθά της γνώσης και της επιστήμης, 
που θα κρύβει τους ορίζοντες στους οποίους μπορούμε να 
φτάσουμε. Αυτόν το τοίχο που θα οδηγήσει στον μαρασμό 
και τη χειραγώγησή τους από τους πάτρωνες της αντιλαϊ-
κής και αντι-ανθρώπινης εξουσίας. Έχουμε τη δύναμη, τη 
γνώση και τα εργαλεία να σταματήσουμε αυτές τις επιδιώ-
ξεις! Προειδοποιητικά λέμε: 

Έϊ, Κεραμέως, leave them kids alone!!!
(άσε τα παιδιά ήσυχα!!!)

Ολυμπία Χαλτσοτάκη 
Σύλλογος Γυναικών Αργυρούπολης 

*  Το ακρωνύμιο STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) πρωτοεμφανίστηκε στις ΗΠΑ to 2001 και ανα-
φερόταν στον ολοκληρωμένο και ενοποιημένο σχεδιασμό της 
διδασκαλίας των επιμέρους τομέων του σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης.

**  Pink Floyds «Another Brick In The Wall». Ο Roger Waters είπε 
για αυτό το τραγούδι στο περιοδικό Mojo το 2009: «Το τραγούδι 
προορίζεται να είναι μια εξέγερση ενάντια στην κυβέρνηση, 
ενάντια σε ανθρώπους που έχουν εξουσία πάνω σας, που δεν 
είναι σωστοί. Τότε απαιτείται οπωσδήποτε να επαναστατείς 
ενάντια σε αυτό.»
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Η ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΈΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ 
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

Δεν ανεχόμαστε να μπαίνει στο ζύγι του κόστους για το 
κράτος και του οφέλους για τους επιχειρηματικούς ομίλους

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) καταγγέλλει τον 
αποκλεισμό δεκάδων χιλιάδων παιδιών από τους παιδι-

κούς σταθμούς και φέτος, ανάμεσά τους και τα 83.000 σχεδόν 
παιδιά που αποκλείστηκαν από τους βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ και 
ΚΔΑΠ ΜΕΑ) με το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ για τη χρονιά 2021-
2022. 

Για ακόμα μια χρονιά το δικαίωμα στην προσχολική αγω-
γή αντί να είναι υποχρέωση του κράτους που θα παρέχεται 
δωρεάν σε ΟΛΑ τα παιδιά σε δημόσιες δομές σύγχρονης 
παιδαγωγικής φροντίδας και αγωγής, με το αναγκαίο μόνι-
μο παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό, σε κατάλληλες 
κτιριακές εγκαταστάσεις, με την απαραίτητη υλικοτεχνική 
υποδομή και τα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την ασφάλεια 
και υγεία, τους μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση κάθε οι-
κογένειας, σε εμπόρευμα, σε ευκαιριακή παροχή με ημερο-
μηνία λήξης, σε παιδοφυλακτήριο. Γι’ αυτό:

 Χιλιάδες γονείς θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε είτε τα 
τροφεία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς είτε τα δίδα-
κτρα στους ιδιωτικούς.
 Θα ψάχνουμε απεγνωσμένα για έναν παιδικό σταθμό στη 
γειτονιά μας που να έχει θέσεις, καθώς, ενώ κλείνουν δημο-
τικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια σε 
κάθε γειτονιά ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί, που συγκεντρώνουν 
και τα περισσότερα κουπόνια του ΕΣΠΑ (voucher). 
 Χιλιάδες παιδιά θα μείνουν εκτός προσχολικής φροντίδας 
και αγωγής, ενώ οι μητέρες ψάχνουμε ήδη εναγωνίως βοή-
θεια από παππούδες, γιαγιάδες και λοιπούς συγγενείς.

Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση και τις δημοτικές αρχές που 
δεν εξασφαλίζουν τους απαραίτητους παιδαγωγικούς όρους 
για να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγω-
γή (για παιδιά 4 έως 6 ετών). Δεν ανεχόμαστε να στοιβάζουν 
τα παιδιά μας σε κοντέινερ και προκάτ μέσα στα σχολικά προ-
αύλια (Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων). Δεν δεχόμαστε 
ευκαιριακές λύσεις - μπαλώματα για τη στέγαση των νηπίων 
σε ακατάλληλες αίθουσες φτιαγμένες για άλλες λειτουργίες, 
σε τμήματα των 25 παιδιών, χωρίς τις απαραίτητες παιδαγω-
γικές προϋποθέσεις και τις αναγκαίες συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας λόγω πανδημίας.

Ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν να κρυφτούν οι ευθύνες 
τους για την υποχρηματοδότηση της προσχολικής αγωγής. 
Τίποτα δεν μπορεί να κουκουλώσει ότι λογαριάζουν τις ανά-
γκες των οικογενειών μας ως «κόστος» για το κράτος. Από 

την άλλη, υλοποιώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας ό,τι άφησε στη 
μέση ο ΣΥΡΙΖΑ, προωθεί τους σχεδιασμούς που θα αυξήσουν 
τα οφέλη των επιχειρηματικών ομίλων μέσω της μεγαλύτερης 
και πιο «ευέλικτης» εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης 
της εργαζόμενης μητέρας. 

Δεν συμβιβαζόμαστε με το πρόγραμμα «Νταντάδες της γει-
τονιάς», το οποίο προκειμένου να αποδεσμεύσει μητέρες από 
τη φροντίδα των μικρών παιδιών για να επιστρέψουν στη δου-
λειά, προωθεί μια ακόμα υποβαθμισμένη υπηρεσία «φύλα-
ξης» βρεφών και νηπίων, υποκαθιστώντας την επιστημονικά 
οργανωμένη κοινωνική δομή της Προσχολικής Φροντίδας και 
Αγωγής με τις «πιστοποιημένες δεξιότητες» μιας άνεργης γυ-
ναίκας ή μιας συνταξιούχου, που προσπαθεί να συμπληρώσει 
την πετσοκομμένη της σύνταξη.

Δεν συμβιβαζόμαστε με το νέο σχέδιο που χαρίζει 80 εκα-
τομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους από το Ταμείο Ανά-
καμψης, για να δημιουργήσουν «χώρους φύλαξης» βρεφών 
και νηπίων μέσα στους χώρους δουλειάς. Υποβαθμίζουν την 
προσχολική αγωγή και φροντίδα σε «υπηρεσίες φύλαξης», 
προκειμένου να αυξήσουν την εκμετάλλευση της εργαζόμε-
νης μητέρας, λύνοντας τα χέρια των εργοδοτών που θα διαθέ-
τουν τις εργαζόμενες «ευέλικτες» να δουλεύουν πότε 4ωρο, 
πότε 10ωρο, στο όνομα της «συμφιλίωσης» επαγγελματικής 
και οικογενειακής ζωής. 

 Για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων προω-
θούν και το σχέδιο «Κυψέλη» στην προσχολική αγωγή, με νο-
μοσχέδιο που έχει ήδη καταθέσει η κυβέρνηση για να ψηφι-
στεί μέσα στο φθινόπωρο. Εδώ το ενδιαφέρον τους εκτείνεται, 
εκτός από τις μητέρες και στα ίδια τα παιδιά, στη χειραγώγησή 
τους από την πιο τρυφερή ηλικία, επιλογή που σχετίζεται και 
με το σχολείο των δεξιοτήτων που θα ακολουθήσει. Είναι απο-
καλυπτικές οι εκτιμήσεις του σχεδίου ότι η προσχολική αγωγή 
είναι «η πιο αποδοτική επένδυση» από οποιοδήποτε άλλο στά-
διο της εκπαίδευσης. Θέλουν να προετοιμάσουν κατάλληλα με 
βάση τα συμφέροντά τους τα παιδιά μας για να τους φέρνουν 
περισσότερα κέρδη. Το σχέδιο τους μάλιστα αποτιμά κάθε δο-
λάριο που επενδύεται στην προσχολική αγωγή να αποδίδει 7% 
έως 10% ετησίως !!!

Νέες μητέρες νέοι γονείς,
Η προσχολική αγωγή και φροντίδα των παιδιών μας είναι 
αναγκαία για τη ζωή τους, για τη σωματική, νοητική, συναι-
σθηματική, κοινωνική ανάπτυξή τους. Δεν μπαίνει στη ζυ-
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γαριά του κόστους για το κράτους και τους οφέλους που θα 
φέρει στις επιχειρήσεις. 

Γι’ αυτό οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ σε όλη την Ελλάδα 
πρωτοστατούμε σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες σε κάθε γει-
τονιά και ανυποχώρητα διεκδικούμε για όλα τα παιδιά ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.

 Απαιτούμε: 
  Να εξασφαλίζεται από το κράτος για όλα τα παιδιά μέχρι 

την είσοδό τους στο σχολείο θέση σε προσχολική δομή δη-
μόσια και δωρεάν. Χωρίς voucher, χωρίς τροφεία, χωρίς 
χρήματα γονιών για να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες, 
εξόδους, πολιτιστικές δράσεις. Παιδικοί σταθμοί και νηπι-
αγωγεία, τόσα όσα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των παι-
διών.

  Μείωση της αναλογίας παιδιών και παιδαγωγών, ως ένα 
ελάχιστο μέτρο απέναντι στην πανδημία και δημιουργία 
ολιγομελών ομάδων για την αποφυγή συγχρωτισμού στην 
τάξη, το παιχνίδι, τη σίτιση, τον ύπνο και τις δραστηριότητες 
στην αυλή.

  Τακτικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ, ιχνηλάτηση για 

όλους, άμεση ιατρική αντιμετώπιση εφόσον υπάρχουν 
επιβεβαιωμένα κρούσματα. Όλα αυτά στην ευθύνη σχολι-
ατρικής υπηρεσίας, διασυνδεδεμένης με το πρωτοβάθμιο 
σύστημα υγείας. Επαρκή μέσα ατομικής προστασίας.

  Προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία, 
όλων των αναγκαίων ειδικοτήτων, παιδαγωγών (βρεφο-
νηπιοκόμων και νηπιαγωγών), ειδικού παιδαγωγικού, ει-
δικού επιστημονικού (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 
ψυχολόγοι), βοηθητικού προσωπικού (καθαρίστριες, τρα-
πεζοκόμοι).

  Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις. Να μη γίνει καμία απόλυση. 

  Άμεση και ουσιαστική υλοποίηση της δίχρονης υποχρε-
ωτικής Προσχολικής Αγωγής με κρατική χρηματοδότηση, 
που θα καλύψει όλες τις ανάγκες σε κτήρια, αίθουσες και 
προσωπικό.

  Κτήρια σύγχρονα, ασφαλή, με τους αναγκαίους χώρους για 
το παιχνίδι, τη σίτιση, την ξεκούραση των παιδιών.

  Η σίτιση να γίνεται με ευθύνη του κράτους, για όλα τα παι-
διά, με το αναγκαίο προσωπικό, με ποιότητα και επάρκεια.

  Ενιαίο, επιστημονικό, αναβαθμισμένο, σύγχρονο παιδαγω-
γικό πρόγραμμα με ευθύνη του κράτους.
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«Η ποιοτική προσχολική αγωγή είναι ένα ουσιαστικό 
όχημα για την ανάπτυξη όλων των παιδιών και την 

μετέπειτα πορεία τους. Γι’ αυτό εξάλλου δημιουργήσαμε και 
το πρόγραμμα «Κυψέλη», ένα ενιαίο, ολιστικό πρόγραμμα, 
κοινό για όλους τους βρεφονηπιακούς σταθμούς της χώρας»: 
Τα παραπάνω δήλωνε, ανάμεσα σε άλλα, η υφυπουργός Ερ-
γασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου, λίγες βδομάδες πριν την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς. Οι αναφορές στο παιδαγωγικό 
πρόγραμμα «Κυψέλη» και τα μεγάλα λόγια για την «αναβάθ-
μιση» της προσχολικής αγωγής έχουν γίνει μόνιμη επωδός 
των παρεμβάσεων κυβερνητικών στελεχών, όταν η συζήτηση 
έρχεται στο ζήτημα των βρεφονηπιακών σταθμών.

Τι είναι όμως το πρόγραμμα «Κυψέλη»; Πρόκειται για ένα 
πλαίσιο που έχουν διαμορφώσει από κοινού το υπουργείο 
Εργασίας και η «δεξαμενή σκέψης» «διαΝΕΟσις», γνωστή για 
τους διαύλους που τη συνδέουν με τις εργοδοτικές οργανώ-
σεις. Η πρόταση αυτή αποτυπώθηκε σε εκτενές κείμενο που 
τέθηκε σε διαβούλευση μέσα στο καλοκαίρι. Τώρα, η κυβέρ-
νηση έχει συμπεριλάβει σχετικές διατάξεις σε νομοσχέδιο 
(«Ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας: διατάξεις για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και 
παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την ανα-
βάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρε-
φικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, διατάξεις 
για την προώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, Προσωπι-
κός Βοηθός για τα Ατομα με Αναπηρία και άλλες διατάξεις»), 
προκειμένου να θέσει το πρόγραμμα πιλοτικά σε εφαρμογή σε 
επιλεγμένους σταθμούς.

«Στην Ελλάδα, η Προσχολική Αγωγή που αφορά στα παιδιά 
0 έως 4 ετών είναι σχεδιασμένη και εστιασμένη περισσότερο 
στη λειτουργική φύλαξη και φροντίδα, παρά στην παιδαγωγι-
κή πράξη, με συνέπεια να μην καλύπτει τις συνολικές ανα-
πτυξιακές και μαθησιακές ανάγκες των παιδιών», διαπιστώνει 
το κείμενο που έχει διαμορφώσει το υπουργείο Εργασίας σε 
συνεργασία με τον οργανισμό «διαΝΕΟσις».

Επικαλούμενοι έρευνες στον τομέα των οικονομικών της 
Εκπαίδευσης, οι συντάκτες του αποφαίνονται ότι «η επένδυση 
στην Προσχολική Αγωγή έχει από μόνη της μεγάλη απόδοση, 
αλλά και αυξάνει την απόδοση των υπόλοιπων βαθμίδων Εκ-
παίδευσης». Η «επένδυση» αυτή αποτιμάται και σε οικονομι-
κούς όρους, καθώς σύμφωνα με μελέτες στις ΗΠΑ, «για κάθε 
δολάριο που επενδύθηκε από το κράτος» σε σχετικά προ-
γράμματα, η «απόδοση» ήταν από 7% έως 10% ετησίως. Ακό-
μα πιο εύγλωττα, ο οργανισμός «διαΝΕΟσις» παραπέμπει σε 
υπολογισμούς σύμφωνα με τους οποίους «κάθε δολάριο που 
επενδύεται για την αγωγή ενός τετράχρονου παιδιού αποδίδει 

από 60 έως και 300 δολάρια πίσω στην οικονομία και την κοι-
νωνία μέχρι το παιδί αυτό να φτάσει στην ηλικία των 65 ετών».

Όσον αφορά την επαγγελλόμενη «αναβάθμιση» του παιδα-
γωγικού προγράμματος, μια ματιά στις βάσεις πάνω στις οποί-
ες χτίζεται η «Κυψέλη» δείχνει ότι ο πήχης δεν έχει τεθεί και 
πολύ ψηλά. Το θεμέλιο, όπως εξηγούν οι ίδιοι οι εισηγητές 
του, είναι το πρόγραμμα «Reach Up and Learn», το οποίο σχε-
διάστηκε ως παρέμβαση για την αγωγή στο σπίτι παιδιών που 
ανήκαν σε οικογένειες πολύ χαμηλού εισοδήματος, αρχικά 
στην Τζαμάικα και στη συνέχεια σε μια σειρά «αναπτυσσόμε-
νες» χώρες. Το πρόγραμμα αυτό έχει «εξελληνιστεί», προκει-
μένου να ενταχθεί στην «Κυψέλη».

Την ίδια στιγμή που χιλιάδες οικογένειες κάνουν αγώνα 
δρόμου για να βρουν μια θέση στους δημοτικούς παιδικούς 
σταθμούς, επωμίζονται δυσβάσταχτα τροφεία ή βάζουν ακόμα 
πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, γιατί αναγκάζονται να στραφούν 
στους ιδιωτικούς σταθμούς, οι υπολογισμοί για το προσδο-
κώμενο «όφελος» από τις «επενδύσεις» στην προσχολική 
ηλικία δίνουν και παίρνουν. Ενώ η κυβέρνηση «τρέχει» μια 
σειρά σχέδια, όπως το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» 
και η χρηματοδότηση μεγάλων επιχειρήσεων για τη δημιουρ-
γία «χώρων φύλαξης» βρεφών στις εγκαταστάσεις τους, που 
οδηγούν σε παραπέρα υποβάθμιση της προσχολικής αγωγής 
σε παιδικό ...πάρκινγκ, διαφημίζει το ενδιαφέρον της για την 
...αναβάθμιση της ποιότητας των παιδικών σταθμών. 

Είτε εμπόρευμα που πρέπει να ακριβοπληρώσει κάθε οικο-
γένεια είτε «εργαλείο» για την αύξηση των ποσοστών απασχό-
λησης των γυναικών είτε προσοδοφόρα «επένδυση» για την 
καπιταλιστική οικονομία, το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέ-
πουν την προσχολική αγωγή οι κυβερνήσεις και οι επιχειρή-
σεις θέτει στο περιθώριο τις ανάγκες των παιδιών. Στο φόντο 
αυτό, το πρόγραμμα «Κυψέλη» είναι μια χωριστή ψηφίδα του 
αποκρουστικού σκηνικού που διαμορφώνει η πολιτική που 
αντιλαμβάνεται ως «κόστος» το δικαίωμα όλων των παιδιών 
στην προσχολική αγωγή.

Ευτυχία Χαϊντούτη
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΥΨΈΛΗ»

Υπολογισμοί για την «απόδοση» των 
«επενδύσεων» στην προσχολική ηλικία
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στην ψυχική υγεία των παιδιών 
Λόγω της πανδημίας COVID-19 από τον περσινό Μάρτιο άρ-

χισαν να εφαρμόζονται μέτρα όπως η καραντίνα -ακορντε-
όν, η κοινωνική αποστασιοποίηση, οι μάσκες. Παράλληλα, 
πάρθηκαν μέτρα που είχαν ως συνέπεια τη χειροτέρευση της 
εργασιακής και οικονομικής κατάστασης των εργαζομένων κα-
θώς η πανδημία επιτάχυνε και βάθυνε την οικονομική κρίση 
που βρισκόταν στο ξεκίνημά της. Η κατάσταση δε της ιδιωτικο-
ποιημένης και εμπορευματοποιημένης υγειονομικής περίθαλ-
ψης, που ήταν ήδη σε οριακή κατάσταση πριν το ξέσπασμα της 
πανδημίας, είναι πλέον εκτροχιασμένη. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ο φόβος και η ανησυχία κα-
τακλύζουν μικρούς και μεγάλους. Μια πρόσφατη μελέτη ανέ-
φερε υψηλό αντίκτυπο του φόβου σε παιδιά που βρίσκονταν σε 
καραντίνα κατά τη διάρκεια πανδημίας COVID-19, αίσθημα που 
σχετίσθηκε κυρίως με ανησυχίες για τα οικονομικά ή ανησυχί-
ες σχετικά με την έκθεση σε COVID-19 ή τη μόλυνση άλλων.1

Για τα παιδιά η απόσυρση από την κοινωνική ζωή, τις καθη-
μερινές δραστηριότητες, καθώς και η βίαιη διακοπή της φοί-
τησης στο σχολείο, σε συνδυασμό με το φόβο για την αρρώ-
στια και το θάνατο, αυξάνουν την ανασφάλεια, το αίσθημα του 
απρόβλεπτου και το άγχος που με τη σειρά τους αυξάνουν τον 
κίνδυνο για δυσμενείς επιπτώσεις σχετικά με την ψυχική υγεία 
τους υγεία. Γι’ αυτό το λόγο ήδη από τον πρώτο χρόνο από την 
εμφάνιση της πανδημίας, συμμετέχει στην Επιτροπή εμπειρο-
γνωμόνων και καθηγητής ψυχιατρικής.

Μελέτες έχουν δείξει πως παιδιά που εκτίθενται σε στρες, 
όπως ο αποχωρισμός μέσω της απομόνωσης από τις οικο-
γένειες και τους φίλους τους, που βλέπουν ή έχουν γνώση ότι 
υπάρχουν μέλη της οικογένειάς τους που έχουν προσβληθεί 
από κορονοϊό ή που βιώνουν το θάνατο των αγαπημένων τους 
ή ακόμη και που σκέφτονται το δικό τους θάνατο από τον ιό, 
μπορεί να αναπτύξουν άγχος, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη και 
άλλες ψυχικές ασθένειες.2

Επιπλέον, σε μια μελέτη που εξέτασε προβλήματα ψυχικής 
υγείας που αναδείχθηκαν μετά την καραντίνα σε προηγούμενες 
πανδημίες, έδειξε πως παιδιά που είχαν βιώσει επιβαλλόμενη 
απομόνωση ήταν πέντε φορές περισσότερο πιθανό να χρεια-
σθούν την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και να έχουν 
εμπειρία από υψηλότερα επίπεδα μετατραυματικού στρες. 
Αυτό υποδηλώνει ότι τα μέτρα κοινωνικής απόστασης που 
επιβλήθηκαν στα παιδιά λόγω της COVID-19 θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε αύξηση προβλημάτων ψυχικής υγείας, καθώς 
και πιθανή εμφάνιση μετατραυματικού στρες.

Φαίνεται πως μια απότομη αλλαγή στο μαθησιακό περιβάλ-
λον και οι περιορισμένες ή και καθόλου κοινωνικές αλλη-
λεπιδράσεις και δραστηριότητες θέτουν σε μια ασυνήθιστη 
κατάσταση τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο των παιδιών. Τα 

παιδιά που διατρέχουν τον σημαντικότερο κίνδυνο είναι τα νε-
ότερα, καθώς ο εγκέφαλός τους εξακολουθεί να αναπτύσσεται 
και εκτίθεται σε υψηλά επίπεδα στρες και απομόνωσης, γε-
γονός που μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη μη φυσιολογική ανά-
πτυξη. Κυρίως κατά τη βρεφική και την πρώιμη παιδική ηλικία 
αλλά ακόμα και στην εφηβεία, το κεντρικό νευρικό σύστημα 
(ΚΝΣ) βρίσκεται σε ένα ευάλωτο αναπτυξιακό παράθυρο, που η 
εμφάνιση οποιωνδήποτε αγχωτικών προκλήσεων κατά τη στιγ-
μή της κρίσιμης αυτής περιόδου μπορεί να προκαλέσει βρα-
χυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες βλάβες στη φυσιολογία του 
οργανισμού, αλλά ακόμα και γνωστικές και συμπεριφορικές 
βλάβες.3

Ιδιαίτερα για τα παιδιά των φτωχών λαϊκών οικογενειών, 
οι προκλήσεις της καθημερινής διαβίωσης μέσα στην πανδημία 
επιδεινώνονται. Ζητήματα όπως ελλιπείς υπηρεσίες δημόσιας 
δωρεάν υγείας, κυρίως σε διαγνωστικές εξετάσεις, στην πρω-
τοβάθμια αλλά και νοσοκομειακή περίθαλψη, η έλλειψη πρό-
σβασης στην απαραίτητη τεχνολογία, σε αγαθά όπως το νερό 
και ρεύμα, η ενεργειακή φτώχεια δηλαδή, στα απαραίτητα μέσα 
ατομικής προστασίας ακόμα και στην ποιοτική διατροφή, δημι-
ουργούν μεγαλύτερη ευαλωτότητα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της UNICEF το κλείσιμο των σχολείων 
έχει επηρεάσει δυσανάλογα τα φτωχότερα παιδιά. Για παρά-
δειγμα, τα προγράμματα σχολικής σίτισης παρέχουν το κύριο 
γεύμα για πολλά παιδιά και σε αυτά βασίζεται η σωστή διατρο-
φή τους. Ιδιαίτερα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, η έλλειψη 
σωστής διατροφής μπορεί να έχει μη αναστρέψιμες επιδράσεις 
στην ανάπτυξη του εγκεφάλου τους. Την περίοδο της πανδημίας 
το 75% των πολιτών της ΕΕ δηλώνουν ότι η οικονομική τους 
κατάσταση είναι χειρότερη τώρα από πριν την πανδημία.

Κατά τη διάρκεια του lockdown ένας αυξανόμενος αριθμός 
φτωχών οικογενειών δεν έχουν πλέον πηγή εσόδων πράγμα 
που οδηγεί εκτός των άλλων προβλημάτων και σε απογοή-
τευση και συναισθήματα ανικανότητας στους γονείς. Λόγω της 
απομόνωσης και της απογοήτευσης στην οικογένεια μπορεί να 
εκδηλωθεί σύγκρουση με τη μορφή βίας απέναντι στα παιδιά. 
Αυτό μπορεί να κάνει το παιδί πιο ευάλωτο σε κατάθλιψη, άγχος 
και αυτοκτονία (Jiao et al., 2020; Petito et al., 2020; Solantaus et 
al., 2020). Το κλείσιμο των σχολείων σε συνδυασμό με την οικο-
νομική δυσχέρεια μπορεί να αναγκάσει τα παιδιά και τους εφή-
βους στην παιδική εργασία και στην εγκατάλειψη του σχολείου. 
Ομοίως, παιδιά χωρίς γονείς ή κηδεμόνες είναι πιο επιρρεπή 
στην εκμετάλλευση (Ηνωμένα Έθνη, 2020).

Άλλοι σημαντικοί επιβαρυντικοί παράγοντες είναι η ύπαρξη 
διαταραχών ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικών προβλημάτων 
όπως η χρήση ουσιών ή αναπηρίας στο ίδιο το παιδί ή στο πε-
ριβάλλον του. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα προβλήματα πολλα-

ΟΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19

29

Για το Παιδί



πλασιάζονται. Υπάρχουν παιδιά με αναπηρία που βρίσκονται 
κλεισμένα στο σπίτι από το 1ο κύμα χωρίς να προβλέπεται γι’ 
αυτά εκπαιδευτική πλαισίωση και οποιουδήποτε τύπου στήρι-
ξη. Η γενική συμβουλευτική κατεύθυνση είναι πως οι γονείς 
χρειάζεται να διατηρούν όσο γίνεται τη ρουτίνα του παιδιού, να 
συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστηριότητες παιχνιδιού, να 
μην υποχωρούν μπροστά στην ανάγκη οριοθέτησης και την 
εφαρμογή κανόνων πειθαρχίας για να βοηθήσουν τα παιδιά 
τους να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις σύνθετες συνθήκες. Όμως 
αυτή δεν αρκεί καθώς το κάθε παιδί αλλά και το κάθε μέλος της 
οικογένειας είναι μοναδικό, με τα δικά του στοιχεία χαρακτήρα, 
συμπεριφοράς συνολικά της προσωπικότητάς του. Επίσης ζουν 
σε νοικοκυριά με διαφορετικά επίπεδα ταξικής, μορφωτικής, 
πολιτιστικής, θρησκευτικής και φυλετικής ένταξης, με διαφο-
ρετικά ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Τέλος, οι γονείς χρειάζονται 
και οι ίδιοι υποστήριξη καθώς η αντιμετώπιση της καραντίνας 
είναι μια ιδιαίτερα αγχωτική εμπειρία που πρέπει να εξισορ-
ροπήσουν την προσωπική τους ζωή, την εργασία και την ανα-
τροφή των παιδιών, χωρίς να έχουν υποστήριξη και πόρους.

Αυτά βέβαια είναι γνωστά στα κυβερνητικά επιτελεία, που 
συνεχίζουν να μην παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα και να αποθε-
ώνουν την ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη η προστασία από 
την πανδημία, η τηλεκπαίδευση των παιδιών, τα εμβόλια..., ενώ 
παράλληλα ο ελεύθερος χρόνος συμπιέζεται από τις υπερωρίες 
και την τηλεργασία και κάθε ανάγκη έχει καταντήσει ακριβο-
πληρωμένο εμπόρευμα. Και η ευθύνη κυρίως στις γυναίκες, 
μια και «παραδοσιακά» αυτές αναλαμβάνουν τη φροντίδα των 
παιδιών και των ηλικιωμένων…. 

Όμως δεν ευθύνεται η άγνοια για την επιμονή των κυβερνη-
τικών επιτελείων σε μέτρα ακατάλληλα για την υγεία του λαού, 
την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Ευθύνεται η επιλογή 
τους για συμμόρφωσή τους στις προτάξεις των λίγων και οι-
κονομικά ισχυρών, των οποίων τα συμφέροντα εξυπηρετούν. 
Ευθύνεται η προσήλωση στη στρατηγική της ΕΕ, που θεωρεί 
ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη, για τις κυβερνήσεις διαχρονι-
κά, την ανάπτυξη της δημόσιας υγείας, της ψυχικής υγείας, της 
πρόνοιας, της παιδείας. 

Η σημερινή κατάσταση ανα-
δεικνύει την αναγκαιότητα της 
ενίσχυσης της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, το κομβικό 
ρόλο του Κέντρου Υγείας και 
του Κέντρου Ψυχικής Υγείας 
που θα βρίσκονται σε δια-
σύνδεση με την Εκπαιδευτική 
κοινότητα. Για να εφαρμό-
ζεται πολιτική πρόληψης και 
εκπαίδευσης της κοινότητας, 
να εντοπίζονται έγκαιρα οι 
επιπτώσεις στην σωματική 
και ψυχική υγεία παιδιών και 
ενηλίκων. Για ανοιχτά σχολεία 
με όρους και προϋποθέσεις 
για την υγεία και την ασφάλεια 
όλης της σχολικής κοινότητας.

Γι’ αυτό χρειάζεται το ριζο-
σπαστικό γυναικείο κίνημα μαζί με τα ταξικά σωματεία, τους 
συλλόγους γονέων να παλεύουν στους τόπους δουλειάς και 
στις γειτονιές για δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες υγείας – πρό-
νοιας – παιδείας, για ενίσχυση της Α’βάθμιας φροντίδας υγεί-
ας, για κέντρα υγείας και κέντρα ψυχικής υγείας που να καλύ-
πτουν πλήρως τις πληθυσμιακές ανάγκες, να ιδρυθούν Κέντρα 
έγκυρης διεπιστημονικής πρώιμης διάγνωσης (από τη βρεφική 
κιόλας ηλικία), παρέμβασης και συμβουλευτικής υποστήριξης, 
κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, κατάργηση κάθε 
πληρωμής από τις οικογένειες είτε άμεσα είτε έμμεσα (δωρεές, 
ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ.) για υπηρεσίες υγείας, ψυχικής υγεί-
ας, πρόνοιας και ειδικής αγωγής. 
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ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΈΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ: 

Εργασία-λάστιχο και προσωπικά δεδομένα 
– πρώτη ύλη για τα κέρδη των ομίλων

Σ την εποχή των Μεγάλων Δεδομένων, των Δικτύων 5G, 
οι προσδοκίες για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 

αυξάνονται. Είναι λογικό, αφού τα τεχνολογικά επιτεύγματα 
φωτίζουν τις νέες δυνατότητες που προκύπτουν σε ένα ευρύ 
φάσμα της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας: στην πα-
ραγωγή με εκτεταμένη υποκατάσταση της χειρωνακτικής 
εργασίας από ρομποτικά συστήματα, την οργάνωση της εργα-
σίας (απομακρυσμένος έλεγχος παραγωγικών μονάδων, συ-
νεχής παρακολούθηση δεδομένων παραγωγής, δυνατότητα 
πρόβλεψης αναγκών σε μέσα, τεχνολογία, πρώτες ύλες, αν-
θρώπινο δυναμικό κ.λπ.), δυνατότητες στην επικοινωνία, την 
εκπαίδευση, την ιατρική (χειρουργεία από απόσταση με χειρι-
σμό ρομπότ, μετάδοση εξετάσεων από ασθενοφόρα, ανάλυση 
δεδομένων από πανδημίες και γενικά ανάλυση βιολογικών 
δεδομένων για πρόβλεψη) και πολλά άλλα. 

Ταυτόχρονα και εν αναμονή των 7 δισ. του Ταμείου Ανά-
καμψης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, έχει φουντώσει η 
συζήτηση για το ψηφιακό κράτος και το «ζεστό» χρήμα, τις 
νέες υποδομές και διευκολύνσεις, αλλά και το απαραίτητο πε-
ριτύλιγμα για να πείσουν τους εργαζόμενους για την αναγκαι-
ότητά του, ώστε να αποδεχτούν το κόστος και να στηρίξουν 
ενεργητικά. Ιδιαίτερα για τις γυναίκες, αναμασάται συνεχώς το 
επιχείρημα ότι «η ψηφιακή μετάβαση θα βοηθήσει στην ενί-

σχυση των γυναικών» κ.λπ.
Η δίχρονη εμπειρία από την εκτεταμένη τηλεργασία αναδει-

κνύει ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, εκτός από την ανεργία 
που επιφυλάσσει σε κλάδους με εκτεταμένη γυναικεία εργα-
σία (π.χ. παραδοσιακό εμπόριο) ακόμα και σε παραδοσιακούς 
κλάδους της βιομηχανίας, καθηλώνει πολλές εργαζόμενες 
στο σπίτι σε χίλια κομμάτια ανάμεσα στις ανάγκες του παιδιού 
και τον υπολογιστή με το περιτύλιγμα της «τεχνολογικής προ-
όδου» και των «ίσων ευκαιριών».

Στο πλαίσιο του περάσματος στην «ψηφιακή εποχή», μια 
χούφτα γιγάντιες εταιρείες παρουσιάζουν απίστευτα κέρδη 
από την επεξεργασία και στη συνέχεια πώληση των προσω-
πικών μας δεδομένων. Σε αυτό το νέο πεδίο επενδύσεων, τα 
προσωπικά δεδομένα αποτελούν μια πολύτιμη πρώτη ύλη 
και παίζουν τεράστιο ρόλο στην διασφάλιση της απρόσκοπτης 
κερδοφορίας των ομίλων. 

Στον τομέα της εξατομικευμένης διαφήμισης, η αξι-
οποίηση προσωπικών δεδομένων είναι εμφανής: Λαμβάνου-
με διαφημίσεις για πράγματα για τα οποία είχαμε μια ιδιωτική 
συνομιλία με έναν φίλο στο τηλέφωνο ή λαμβάνουμε διαφη-
μίσεις πολιτικής καμπάνιας μετά την ακρόαση ενός podcast. 
Παρά την όποια εξοικείωση με το «τέρας» της εξατομικευμέ-
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νης διαφήμισης, οι εταιρείες δεν παύουν να μας ξαφνιάζουν, 
όπως για παράδειγμα η περίπτωση της Target, η οποία αφού 
ανέλυσε τα προϊόντα που αγόρασε μια γυναίκα, της έστειλε 
κουπόνι που απευθυνόταν σε έγκυες, πριν η ίδια μάθει ότι 
ήταν έγκυος(!). 

Έτσι κι αλλιώς, η δραστηριότητα στο διαδίκτυο δίνει τη δυ-
νατότητα παρακολούθησης ώστε να καταγράφονται οι συνή-
θειες, η τοποθεσία, τα θέματα ενδιαφέροντος, τα στοιχεία της 
προσωπικότητάς μας. Δεν είναι λίγα τα παραδείγματα, όπως 
αυτό της Cambridge Analytica, που τέτοια στοιχεία μαζικής 
παρακολούθησης και προτυποποίησης της συμπεριφοράς 
μαζών, πουλήθηκαν από μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
αγοράστηκαν από εταιρείες επικοινωνίας και πολιτικές κα-
μπάνιες.

Στον τομέα της Υγείας, παρότι η ψηφιοποίηση μπορεί 
να γίνει εργαλείο πραγματικής κάλυψης των σημερινών ανα-
γκών, στην ανακάλυψη νέων δεικτών για την έγκαιρη ανί-
χνευση π.χ. του καρκίνου, ή στην εύρεση θεραπειών, σήμερα 
οι αλγόριθμοι αυτοί χρησιμοποιούνται για να ρυθμιστεί το εξα-
τομικευμένο ασφάλιστρο ανάλογα με το «ρίσκο», ενώ οι νέες 
εξετάσεις και επεμβάσεις είναι πανάκριβη πολυτέλεια! Πόσοι 
ασθενείς μπορούν να επωφεληθούν από σύγχρονα ψηφιακά 
συστήματα όπως το DaVinci; Φταίει η μη-ψηφιοποίηση που 
στην Αφρική δεν γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι έχουν προ-
σβληθεί από συγκεκριμένες ασθένειες; Τότε, γιατί στις ψηφι-
οποιημένες ΗΠΑ και στην Ελλάδα του e-gov, δεν γνωρίζουμε 
με ακρίβεια πόσοι νόσησαν και νοσούν από κορωνοϊό; Για το 
ότι δεν είναι επαρκές το απόθεμα των εμβολίων COVID-19 σε 
πολλές χώρες του πλανήτη δεν φταίει η έλλειψη πληροφορια-
κών συστημάτων, αλλά ότι ο αδυσώπητος ανταγωνισμός που 
αναπτύσσεται γύρω από το εμπόριο των εμβολίων. 

Την ίδια στιγμή μάλιστα με τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙ-
ΝΑΛ και του ΜέΡΑ25, η κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε το νο-
μοσχέδιο για την «Ψηφιακή Διακυβέρνηση», στο οποίο προ-
βλέπεται ότι οι υπηρεσίες Υγείας του κράτους από το 2022 
θα στραφούν αποκλειστικά και υποχρεωτικά σε υπηρεσίες 
«υπολογιστικού νέφους» (Cloud) με τη λειτουργία του Τομέα 
Υγείας/H-Cloud. Επομένως, τα δεδομένα υγείας όλου του 
πληθυσμού (ιατρικό ιστορικό: διαγνώσεις, θεραπείες χρόνιων 
ασθενειών, αποτελέσματα διαγνωστικών εξετάσεων και συ-

νταγές, μαζί με τις γνωστές ιατρικές/ ψυχιατρικές διαταραχές, 
σύνδρομα, αλλεργίες και συνήθειες φαρμάκων/ αλκοόλ/ κα-
πνίσματος) θα βρίσκονται συγκεντρωμένα και αποθηκευμένα 
σε κάποιο datacenter, στο οποίο θα έχει πρόσβαση το κράτος 
και οι όμιλοι-ιδιοκτήτες του θα μπορούν να το εμπορεύονται 
με φαρμακευτικές και ασφαλιστικές εταιρείες ή να τα χρησι-
μοποιεί ο ίδιος ο εργοδότης, προκειμένου να μη σε προσλάβει 
ή να σε απολύσει εφόσον κριθείς ιατρικά μη αποδοτικός να 
παράγεις εντατικά και πειθαρχημένα... 

 
Στον κρίσιμο τομέα της προστασίας των παιδιών 
και παρά τους σοβαρούς κινδύνους που κρύβει η εμπορευ-
ματοποίηση του διαδικτύου, τα μέτρα που παίρνονται δεν προ-
στατεύουν τα παιδιά, αντίθετα αξιοποιούνται για το φακέλωμα 
όλων! Είναι χαρακτηριστικό ότι το ευρωκοινοβούλιο πρόσφα-
τα υιοθέτησε νομοθεσία, η οποία επιτρέπει τη χρήση ειδικών 
τεχνολογιών από τους παρόχους (όπως εφαρμογές Τεχνητής 
Νοημοσύνης, αλγόριθμους, μοτίβα) «με τη σάρωση είτε του 
περιεχομένου, όπως εικόνες και κείμενο, είτε των δεδομένων 
κίνησης επικοινωνιών» των χρηστών του διαδικτύου. Ο κα-
νονισμός μεταφέρει την ευθύνη για τον εντοπισμό περιστατι-
κών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο και την 
προστασία τους, καθώς και της δίωξης των δραστών τέτοιων 
απεχθών εγκλημάτων από το κράτος στους παρόχους υπη-
ρεσιών επικοινωνιών, δηλαδή στους μεγάλους επιχειρημα-
τικούς ομίλους των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής.

Για τον ίδιο σκοπό, πρόσφατα η Apple ανακοίνωσε, ότι η 
επόμενη έκδοση του iOS θα εγκαταστήσει λογισμικό παρακο-
λούθησης σε κάθε iPhone, το οποίο θα αποτελείται από δύο 
συστήματα: Το ένα σύστημα, το οποίο θα λειτουργεί μόνιμα σε 
όλα τα iPhone, θα σαρώνει όλες τις φωτογραφίες και θα τις 
συγκρίνει με μια μυστική βάση δεδομένων και το άλλο σύ-
στημα, το οποίο λειτουργεί όταν το επιλέξουν οι γονείς, θα εξε-
τάζει τα μηνύματα που αποστέλλονται από ανηλίκους και θα 
τα αναλύει με έναν αλγόριθμο που αναζητά οποιοδήποτε εί-
δος «σεξουαλικού περιεχομένου»! Όλοι καταλαβαίνουμε πως 
μπορεί να επεκταθεί το σύστημα αυτό για τον πλήρη έλεγχο 
του συνόλου της κοινωνικοπολιτικής δράσης του χρήστη μιας 
τέτοιας συσκευής ακόμα και εκτός «κοινωνικής δικτύωσης».

Στον τομέα της καταστολής και του γενικευμένου 
κρατικού (και όχι μόνο) φακελώματος, το υλικό που 
προσφέρει η ψηφιακή μετάβαση είναι χρυσωρυχείο! Γι’ αυτό 
και ο νόμος «για τα προσωπικά δεδομένα» που ψηφίστηκε το 
2019, νομιμοποίησε το γενικευμένο, συστηματικό και ανεξέλε-
γκτο φακέλωμα από το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομί-
λους και έδωσε τη δυνατότητα: επεξεργασίας των ευαίσθητων 
προσωπικών δεδομένων, των δεδομένων από δημόσιους και 
ιδιωτικούς φορείς για διαφορετικό σκοπό από αυτόν για τον 
οποίο έχουν συλλεχθεί, φακελώματος των εργαζομένων «με 
τη συγκατάθεσή τους», για την παρακολούθησή τους μέσω 
«κλειστού κυκλώματος οπτικής καταγραφής», τα δεδομένα της 
οποίας θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως κριτήρια για την 
αξιολόγηση της συμπεριφοράς και της αποδοτικότητάς τους. 

Ταυτόχρονα, είναι πλέον γνωστή η αξιοποίηση των ΜΚΔ, 
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των υπηρεσιών Instant Messaging και όλων των παραπάνω 
βάσεων δεδομένων (κράτους, τραπεζών κ.λπ.) από μυστι-
κές υπηρεσίες και υπηρεσίες ασφάλειας (βλ. αποκαλύψεις 
Snowden), αλλά και από ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας (π.χ. 
η ισραηλινή NSO). Έτσι κι αλλιώς, οι υπηρεσίες και οι αντί-
στοιχες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τομέα στη 
χώρα μας συνεργάζονται με πανεπιστημιακά ιδρύματα (π.χ. το 
ΕΜΠ). Η συνεργασία αυτή αξιοποιεί κρατικά και ευρωπαϊκά 
κονδύλια εκατομμυρίων για την «ανάπτυξη καινοτόμων εργα-
λείων που θα χρησιμοποιηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
επιβολής του νόμου, ώστε να τους παρέχουν τη δυνατότητα 
να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν ετερογενείς ροές δεδο-
μένων μεγάλης κλίμακας (Big Data) για την αξιολόγηση απει-
λών, την καταπολέμηση τρομοκρατίας, για την κατανόηση και 
εμπόδιση τρομοκρατικών ιδεών και πιστεύω» και «τη στήριξη 
πολιτικών εξωτερικής ασφάλειας ΕΕ». 

Με την αξιοποίηση των προσωπικών δεδομένων (ανάλυση 
σε πραγματικό χρόνο δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, από συστήματα cctv και βίντεο, από χρηματοοικονο-
μικά δεδομένα, δεδομένα κυκλοφορίας κ.λπ.), τα συστήματα 
αυτά προσπαθούν να προβλέψουν «αφύσικες και αποκλίνου-
σες συμπεριφορές και κινδύνους ριζοσπαστικοποίησης». 

Γενικά, η μέθοδος της εξατομικευμένης δημιουργίας προ-
φίλ (profiling) αξιοποιεί δεδομένα από μεγάλο φάσμα των 
δραστηριοτήτων μας, ώστε να προβλέψει τη συμπεριφορά 
σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο και έχει εφαρμογές ακόμα και 
στην αλγοριθμική αξιολόγηση των υπόπτων για εγκλήματα, 
των δανειοληπτών, των ανέργων που ανταγωνίζονται για μια 
θέση εργασίας, των ασφαλισμένων κ.λπ. Γι’ αυτό και τα όποια 
μέτρα «προστασίας των προσωπικών δεδομένων» παίρνο-
νται, στην ουσία τα εκθέτουν σε μεγαλύτερη πρόσβαση, επε-
ξεργασία και ανάλυση εξ αιτίας του χαρακτήρα που έχουν ως 
εμπορεύματα και πηγή κερδοφορίας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι με την εφαρμογή των κανόνων 
GDPR δεν αποτράπηκε η αξιοποίηση των δεδομένων, αντί-
θετα αυτή συνεχίστηκε με την ενημέρωση και «συγκατάθεσή» 
μας! Για παράδειγμα, η συλλογή βιομετρικών δεδομένων, που 

συμβαίνει με την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, απαγο-
ρεύεται σύμφωνα με τον GDPR, εκτός εάν οι πολίτες δώσουν 
τη ρητή συγκατάθεσή τους. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις για 
λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως η «καταπολέμηση του 
εγκλήματος». Έτσι, η παρακολούθηση γίνεται κανόνας. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι τον Αύγουστο του 2019 η ρυθμιστική αρχή 
της Σουηδίας επέβαλε πρόστιμο σε ένα γυμνάσιο για τη χρήση 
αναγνώρισης προσώπου για την καταγραφή της παρουσίας 
των μαθητών, αλλά δεν το χαρακτήρισε παράνομο! Η ρυθμι-
στική αρχή της Γαλλίας αποφάνθηκε τον Οκτώβρη του ίδιου 
έτους ότι είναι παράνομη η χρήση της αναγνώρισης προσώ-
που στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν αμ-
φισβήτησε το σχέδιο της κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την 
αναγνώριση προσώπου στο υποχρεωτικό πρόγραμμα ψηφια-
κής ταυτότητας.

Αυτό που χρειάζεται να έχουμε κατά νου είναι ότι ένας 
αλγόριθμος είναι μια στρατηγική για την επίτευξη κάποιου 
συγκεκριμένου σκοπού. Ο κάτοχος του μέσου καθορίζει 
το σκοπό, για αυτό μπορεί να είναι αντικειμενικός, αλλά 
ποτέ δεν μπορεί να γίνει «ουδέτερος». Τα ψηφιακά μέσα 
δεν μπορούν να κάνουν ένα άδικο σύστημα δίκαιο, παρά 
μόνο να αναπαράγουν και να αυτοματοποιούν σε διαρκώς 
ανώτερη κλίμακα το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο. 
Η ψηφιακή μετάβαση όπως και κάθε τεχνολογικό βήμα που 
πραγματοποιείται στα όρια και για λογαριασμό της κερδοφο-
ρίας, αντί να απελευθερώνει τον εργαζόμενο, να βελτιώνει το 
βιοτικό επίπεδο και τη θέση του στο ύψος των κοινωνικών 
αναγκών, διευρύνει ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανι-
σότητες. Από την άλλη, μας επιτρέπει να δούμε τις πραγματι-
κές δυνατότητες που προκύπτουν από την τεχνολογία και την 
επιστήμη, και να σχεδιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτές θα 
γίνουν πραγματικότητα για λογαριασμό και προς όφελος όλων 
αρκεί να αλλάξει ο ιδιοκτήτης του μέσου και επομένως και ο 
σκοπός!

Δανάη Πλα Καρύδη
Ομάδα Τεχνικών της ΟΓΕ

33

Έργα & Ημέρες



Μέσα «κοινωνικής» δικτύωσης
Μέσα ενσωμάτωσης της συνείδησης των νέων γυναικών

Τ α λεγόμενα «μέσα κοινωνικής δικτύωσης» (ΜΚΔ) είναι 
μια σειρά διαδικτυακών από πλατφόρμες στις οποίες 

συνδέεται ένας μεγάλος αριθμός χρηστών και ανταλλάσ-
σουν μεταξύ τους πληροφορίες. Τα πιο γνωστά ΜΚΔ είναι το 
Facebook, στο οποίο κάθε χρήστης βάζει πληροφορίες για τη 
ζωή του, τις σχέσεις του, τα συναισθήματά του, τους φίλους 
του κ.λπ., το Twitter, με το οποίο διαδίδονται σύντομα μηνύ-
ματα (με όριο 140 λέξεις έκαστο αρχικά, το οποίο τώρα έφτασε 
στις 280), το Instagram, κυρίως για φωτογραφίες κ.ά.

Οι πλατφόρμες αυτές δίνουν την ψευδαίσθηση μιας ελεύ-
θερης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χρηστών τους. 
Πρόκειται για μέσα ιδιαίτερα εύχρηστα, στα οποία ο καθένας 
με ελάχιστες τεχνικές γνώσεις μπορεί να «φτιάξει μια σελί-
δα», να «ποστάρει» τις απόψεις του, να επιβραβεύσει άλλους 
χρήστες κ.λπ. Τα ΜΚΔ δίνουν την εντύπωση μιας μεγάλης πα-
ρέας, όπου οι χρήστες μπορούν ελεύθερα να μιλούν και να 
«κοινωνικοποιούνται», να σχετίζονται με τους φίλους τους ή 
να δημιουργούν νέους, όπου οι ιδέες διαδίδονται με ευκολία 
και ταχύτητα άνευ προηγουμένου στην ανθρώπινη ιστορία.

Όμως αυτή η εντύπωση είναι απλά μια λανθασμένη εντύ-
πωση... Ο πραγματικός χαρακτήρας των ΜΚΔ είναι τελείως 
διαφορετικός. Τα ΜΚΔ είναι κυρίως μεγάλοι αμερικανικοί μο-
νοπωλιακοί όμιλοι (ως προς τα επικρατέστερα ΜΚΔ που χρη-
σιμοποιούνται στην Ελλάδα) και ο πραγματικός τους χαρακτή-
ρας καθορίζεται απ’ αυτό τους το χαρακτηριστικό γνώρισμα. 

Το σύνολο των πληροφοριών που εισάγουν οι χρήστες στα 
ΜΚΔ καταγράφεται, κωδικοποιείται, φυλάσσεται και επεξερ-
γάζεται σε μεγάλες βάσεις δεδομένων, το επιχειρησιακό κέ-
ντρο των οποίων βρίσκεται στις ΗΠΑ. Βασικό χαρακτηριστικό 
των ΜΚΔ είναι πως συγκεντρώνουν το σύνολο των πληρο-
φοριών για το σύνολο των χρηστών τους σε ένα κέντρο στις 
ΗΠΑ, με έναν τρόπο που ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί με 
παλαιότερες «παραδοσιακές» μεθόδους.

Καθώς οι χρήστες των ΜΚΔ γενικά ταυτοποιούνται ως φυ-
σικά πρόσωπα, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και αν χρη-
σιμοποιούν ψευδώνυμα, οι πληροφορίες που συλλέγονται 
είναι εξαιρετικά πολύτιμες. Αυτές αφορούν τόσο δεδομένα 
που συνειδητά οι χρήστες εισάγουν στα ΜΚΔ (ηλικία, ιστορικά 
στοιχεία, συναισθηματική κατάσταση κ.λπ.), όσο και δεδομέ-
να που οι χρήστες εισάγουν ασυνείδητα. Αυτά αφορούν είτε 
τις κοινωνικές συσχετίσεις (ποιοι είναι φίλοι μου κ.λπ.), είτε 
προτιμήσεις και πεποιθήσεις κάθε είδους, από σεξουαλικές 
μέχρι αισθητικές και πολιτικές. Κάθε «like» σε ένα κείμενο, 
ή σε μια φωτογραφία θεωρείται στοιχείο της προσωπικότη-
τας του χρήστη που το πατάει. Η ανάγνωση μιας είδησης και 
ο χρόνος που παραμένει ο χρήστης στην είδηση μαρτυρούν 
πόσο «ακουμπά» τον συγκεκριμένο χρήστη η συγκεκριμένη 
είδηση. Όλα αυτά τα στοιχεία φυλάσσονται ως κόρη οφθαλμού 
από τα ΜΚΔ και υπόκεινται σε συνεχή επεξεργασία, με στό-
χο την επιτηδευμένη διαφήμιση από τη μία και τη με μεγάλη 
ακρίβεια γνώση της κατάστασης των χρηστών από την άλλη.

Η πλευρά αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, αφού επιτρέπει 
στους μονοπωλιακούς ομίλους, τις κυβερνήσεις τους και τους 
μηχανισμούς τους που τους στηρίζουν να εντοπίζουν το σύνο-
λο των πεποιθήσεων κάθε χρήστη των ΜΚΔ, επιτυγχάνοντας 
μεγάλη ακρίβεια και πολύ υψηλό ποσοστό κάλυψης του πλη-
θυσμού, σε βαθμό πρωτόγνωρο και αδύνατο να επιτευχθεί με 
τα προηγούμενα τεχνικά μέσα παρακολούθησης.

Παράλληλα, το τι διαδίδεται μέσα από τα ΜΚΔ βρίσκεται 
υπό τον άμεσο έλεγχο αυτών των ομίλων, εξασφαλίζοντας 
έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό προπαγανδιστικό μηχανισμό. 
Αυτό ισχύει τόσο γι’ αυτά που διαδίδουν οι εταιρείες, όπως για 
παράδειγμα τα διάφορα κανάλια ειδήσεων του Facebook, όσο 
και για τις πληροφορίες των χρηστών, με το FB για παράδειγ-
μα να διαγράφει τους λογαριασμούς όλων όσων τις απόψεις 
θεωρεί «επικίνδυνες». Η «εξατομίκευση» των ειδήσεων ανά-
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λογα με τα ενδιαφέροντα, είναι ανοιχτή ομολογία πως το ποιες 
ειδήσεις φτάνουν σε κάθε χρήστη καθορίζεται από το ίδιο το 
FB. Πρόσφατα, τα ΜΚΔ ανέφεραν πως υλοποιώντας τις κα-
τευθύνσεις ΗΠΑ και ΕΕ για «περιορισμό της τρομοκρατίας» θα 
φιλτράρουν το περιεχόμενο που αναρτούν οι χρήστες για να 
απομακρύνουν περιεχόμενο «τρομοκρατικό» ή περιεχόμενο 
που «ριζοσπαστικοποιεί».

Αντίστοιχα, γίνεται όλο και σημαντικότερη η αξιοποίηση των 
ΜΚΔ ως εργαλείων για τη διάδοση της προπαγάνδας των κυ-
βερνήσεων και των ιμπεριαλιστικών οργανισμών. Γενικότε-
ρα, οι όμιλοι των ΜΚΔ έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν 
ποια είδηση είναι «ορθή» και ποια είναι «fake», απαγορεύο-
ντας τη διάδοση της τελευταίας.

Χτίζουν «πλαστά» κοινωνικά στερεότυπα 
Ας αναλογιστούμε πόσο αληθινή είναι τελικά η πραγματικό-
τητα που «χτίζει» κάθε νέα και νέος μέσα από τη χρήση των 
social media; Πόσο αληθινή είναι η φωτογραφία μιας εργαζό-
μενης που σχολάει μετά από 9 και 10 ώρες δουλειάς, χωρίς 
ελεύθερο χρόνο, όμως ανεβάζει φωτογραφίες με «πλαστές» 
εικόνες που ...«φιλτράρουν» ή σβήνουν τη σκληρή πραγμα-
τικότητα που ζει, γιατί έτσι θα πάρει περισσότερα «likes» (σε 
πόσους χρήστες αρέσει);

Η «πλαστή» κοινωνική πραγματικότητα ενισχύεται και με 
ολόκληρους μηχανισμούς που καλλιεργούν δήθεν «καινού-
ρια» κοινωνικά στερεότυπα για την κοινωνική θέση της γυ-
ναίκας. Μέσα από το διαδίκτυο και τα ΜΚΔ καλλιεργούνται και 
αντιδραστικές κοινωνικές συμπεριφορές, κοινωνικοί ρόλοι 
για τα δύο φύλα, που αναπαράγονται και «εκσυγχρονίζονται».

Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν οι λεγόμενες «influencers» 
(αυτοί/-ές που ασκούν επιρροή), έχοντας στόχευση και απή-
χηση ειδικά στις νέες γυναίκες. Πρόκειται είτε για «celebrities» 
είτε για «τη γυναίκα της διπλανής πόρτας», που ευελπιστούν 
να γίνουν διάσημες συγκεντρώνοντας χιλιάδες και εκατομμύ-
ρια «ακολούθους» και «likes», μέσα από τα posts, φωτογρα-
φίες στο «Instagram», βίντεο στο «Youtube» κ.λπ.

Ασχολούνται με θέματα που παρουσιάζονται ελκυστικά για 
τις νέες γυναίκες, όπως τη μόδα, το μακιγιάζ, τη διατροφή, μέχρι 
τις διαπροσωπικές, ερωτικές σχέσεις. Μεγάλες βιομηχανίες 
της μόδας, καλλυντικών πληρώνουν γυναίκες «influencers» 
για να διαφημίζουν τα προϊόντα τους. Οι «influencers» όμως 
είναι κάτι παραπάνω από διαφημιστές.

Παρουσιάζονται ως πρότυπα για τις νέες και τους νέους, 
κομμένα και ραμμένα στον κυρίαρχο τρόπο ζωής στη σύγ-
χρονη κοινωνία εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. 
«Influencers» είναι και διάφορες γυναίκες επιχειρηματίες, 
που προβάλλονται για την... «ατομική τους ικανότητα» να 
συνδυάζουν αρμονικά την επαγγελματική καριέρα με την οι-
κογένεια. Έτσι, παρουσιάζονται ως γυναίκες που «σπάνε» τα 
κοινωνικά στερεότυπα και καταλαμβάνουν «θέσεις ευθύνης» 
ισότιμα με τους άνδρες.

Όλα αυτά πουλάνε οράματα χωρίς πραγματικό αντίκρισμα, 
είναι η συνέχεια της προβολής της χλιδής της μεσοαστής που 
πριν μία - δύο δεκαετίες προσέφεραν αμερικανικά, βραζιλιά-

νικα, τουρκικά σίριαλ στην τηλεόραση. Τα πιο σύγχρονα ιντερ-
νετικά πρότυπα όχι μόνο σβήνουν τις ταξικές διαφοροποιήσεις 
του γυναικείου φύλου, αλλά αναπαράγουν ότι είναι ατομική 
ευθύνη της κοπέλας να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές, οι-
κογενειακές, οικιακές υποχρεώσεις.

«Influencers» είναι και οι γυναίκες που εξυμνούν την κάλ-
πικη «ελευθερία» της αυτοδιάθεσης του σώματος. Μέσα από 
τον μανδύα του «ψευτοπροοδευτισμού» και στο όνομα της 
«ατομικής ελευθερίας» θάβονται τα οικονομικά, κοινωνικά 
εμπόδια που συναντά μια κοπέλα, αλλά και η ανάγκη της πά-
λης για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας. Επιβεβαιώνε-
ται μάλιστα ότι τα ΜΚΔ ενισχύουν την πιο κραυγαλέα μορφή 
εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης του γυναικείου σώ-
ματος και της ανθρώπινης σεξουαλικότητας, πλασάροντας την 
πορνεία.

«Influencers» είναι και νέες μητέρες που προβάλλουν ως 
«ατομική επιλογή» τους την παραμονή στο σπίτι για 2 και 3 
χρόνια, εκτός εργασίας, για να αφιερωθούν στον αποκλειστικό 
μητρικό θηλασμό και τη φροντίδα, αποκλειστικά στη διαπαιδα-
γώγηση του παιδιού τους. Έτσι, αναπαράγουν παλιές, αναχρο-
νιστικές απόψεις για την «κυρίαρχη αποστολή» της γυναίκας 
στη φροντίδα της οικογένειας, που εξυπηρετούν και την έλ-
λειψη μέτρων στήριξης των παιδιών, των ηλικιωμένων, των 
ΑμεΑ από το κράτος.

Για την απάντηση του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος
Οι τεράστιες δυνατότητες της σύγχρονης εποχής, της τεχνι-
κής και της επιστήμης που δημιούργησαν οι άνθρωποι, είναι 
εμφανείς σε όλους. Μπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες 
ανάγκες μας. Αντί γι’ αυτό όμως σήμερα αξιοποιούνται για να 
παρακολουθούν και να χειραγωγούν τις εργαζόμενες και τους 
εργαζόμενους, τις νέες και τους νέους, για να ισχυροποιούν 
την εξουσία των μονοπωλιακών ομίλων, των κυβερνήσεών, 
των ιμπεριαλιστικών ενώσεων 

Δεν είμαστε αρνητές, δεν στεκόμαστε φοβικά ή αμήχανα 
μπροστά στις νέες τεχνολογίες. Βλέπουμε τις δυνατότητές 
τους, βλέπουμε και το πώς αξιοποιούνται από τον ιμπεριαλι-
σμό και τους μονοπωλιακούς ομίλους. Σήμερα, με επιτακτικό 
τρόπο αναδεικνύουμε αυτές τις πλευρές, αναδεικνύουμε το 
πώς προωθούνται και πώς αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες 
προς όφελος αυτών που εκμεταλλεύονται ανελέητα το μόχθο 
μας, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε πλευρές και να 
προφυλαχθούμε από τους κινδύνους.

Μέσα στον αγώνα για την πραγματική απελευθέρωση της 
γυναίκας από την κοινωνική ανισοτιμία, μέσα στον αγώνα για 
να ζήσουμε εμείς και οι οικογένειές μας με αξιοπρέπεια σύμ-
φωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας, μέσα σ’ αυτόν τον όμορ-
φο αγώνα χτίζονται πραγματικοί δεσμοί, δένεται η ζωντανή 
επικοινωνία, σπάει το αίσθημα της απομόνωσης και της απο-
ξένωσης. Καλλιεργούνται «πρότυπα» σύγχρονου ηρωισμού, 
ανιδιοτελούς στάσης ζωής και δράσης.

Ξανθή Παπαγεωργίου 
μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ
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ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ:
20 χρόνια μετά...

Ας υποθέσουμε ότι σε λένε Σαρμπάτ, Σαχράα, Χαντίγια ή 
Καρίγια... και ότι γεννήθηκες και ζεις στην Καμπούλ, την 
Κανταχάρ ή την Τζαλαλαμπάντ.... 

Π άνε 20 χρόνια τώρα που η χώρα σου βιώνει την ιμπε-
ριαλιστική κατοχή των Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκών στρατευ-

μάτων. Πάνε 20 χρόνια που όπου κι αν κοιτάξεις παραμονεύει 
η δυστυχία και η εξαθλίωση. Βομβαρδισμοί, τρομοκρατία, 
βασανιστήρια, ερειπωμένες πόλεις, πείνα, ορφάνια και προ-
σφυγιά... Χιλιάδες οι νεκροί και οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί. 
Παρά τα δισεκατομμύρια της περιβόητης «βοήθειας», 1 στους 
3 Αφγανούς δεν ξέρει καν πότε και από πού θα προμηθευτεί 
το επόμενό του γεύμα, ενώ 47, 3% του πληθυσμού ζει κάτω 
από τα όρια της φτώχειας. Για τη δε θέση των γυναικών, για 
την οποία περισσεύουν τις τελευταίες μέρες τα κροκοδείλια 
δάκρυα, χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι πρότινος –μετά από 
δύο δεκαετίες «ανθρωπιστικής επέμβασης»– υπολογιζόταν 
πως μόλις το 16% συμμετείχε στην αγορά εργασίας και μόνο 
το 29% (άνω των 15) ήταν εγγράμματες... Θυμάσαι το 2001 που 
εισέβαλαν στη χώρα σου με πρόσχημα την «καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας», μετά τις επιθέσεις που έγιναν από την Αλ 
Κάιντα του Οσάμα Μπιν Λάντεν στις 9 Σεπτέμβρη στους Δίδυ-
μους Πύργους, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Θυμάσαι που 
οργάνωσαν την ιμπεριαλιστική τους επέμβαση, επικαλούμε-
νοι την ανάγκη να επιβάλουν την «τάξη» στη χώρα σου και 
να «διώξουν τους κακούς Ταλιμπάν», να φέρουν την «ελευθε-
ρία» και τη «δημοκρατία», να υπερασπιστούν την «ισότητα των 
γυναικών», να αποκαταστήσουν τα «ανθρώπινα δικαιώματα», 
να εδραιώσουν το Διεθνές Δίκαιο, την «ασφάλεια και σταθε-
ρότητα» στην περιοχή... 

20 χρόνια μετά έχουν πια ξεθωριάσει όλα τα κάλπικα προ-
σχήματά τους και τώρα ξέρεις ότι σήμερα, που πλέον απο-
σύρουν τις δυνάμεις τους από το Αφγανιστάν, ΗΠΑ – ΝΑΤΟ 
– ΕΕ το κάνουν ακολουθώντας την ίδια πυξίδα: Το πότε και 
το πού των ιμπεριαλιστικών τους επεμβάσεων καθοριζόταν 
και καθορίζεται από την προσπάθειά τους για απόκτηση ενι-
σχυμένων θέσεων σε περιοχές γεωστρατηγικής σημασίας 
και για υπονόμευση της αντίστοιχης προσπάθειας που κάνουν 

ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά κέντρα. Αυτό το κριτήριο τούς 
οδήγησε στο Αφγανιστάν το 2001 και τους κράτησε εκεί δύο 
δεκαετίες, σε μια περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας, 
δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν μια μεγάλη 
στρατιωτική δύναμη στην Κεντρική Ασία, στο λεγόμενο «μα-
λακό υπογάστριο» της Ρωσίας και της Κίνας, εμποδίζοντας 
παράλληλα στρατηγικούς σχεδιασμούς των αντιπάλων τους, 
όπως π.χ. η κατασκευή αγωγών Ενέργειας, δρόμων μεταφο-
ράς εμπορευμάτων κ.ά.

Σήμερα φεύγουν και αφήνουν στο πόδι τους αυτούς τους 
οποίους είχανε έρθει να διώξουν, τους τρομοκράτες, τους Τα-
λιμπάν. Κι όμως, αυτή η ιστορία κάτι σου θυμίζει.... Δεν είναι 
αυτή η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Θυμάσαι και παλαιότερα 
τη δεκαετία του ‘80 τους Μουτζαχεντίν, το σκοταδιστικό κίνη-
μα που χρηματοδοτήθηκε και στελεχώθηκε από τις ΗΠΑ και 
τους συμμάχους τους, από το οποίο ξεπρόβαλαν στη συνέχεια 
οι Ταλιμπάν το Σεπτέμβρη του 1996, πάντα με τη στήριξη των 
ΗΠΑ. Τους Μουτζαχεντίν στρατολογούσαν και εκπαίδευαν με 
πρώτη αποστολή τους την ανατροπή της κυβέρνησης του Λα-
ϊκού Δημοκρατικού Κόμματος του Αφγανιστάν, που ηγήθηκε 
από το 1978 μιας προσπάθειας μεγάλων φιλολαϊκών αλλαγών 
στην αφγανική κοινωνία με τη διεθνιστική βοήθεια της ΕΣΣΔ. 
Ήταν η εποχή που η γυναίκα αποκτά για πρώτη φορά δικαι-
ώματα. Καταργείται ο γάμος ως αγοραπωλησία, ενώ θεσμο-
θετούνται μια σειρά μέτρα προκειμένου να μορφωθεί και να 
συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και στην κοι-
νωνική ζωή.1 

Από τους Μουτζαχεντίν λοιπόν προέκυψαν οι Ταλιμπάν, οι 
οποίοι, αφού πρωτοστάτησαν στον πολυετή εμφύλιο όλη τη 
δεκαετία του 1990 μετά την ανατροπή της λαϊκής επανάστα-
σης, αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια, μετά την 11η Σεπτέμβρη 
2001, ως πρόσχημα για τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», 
με τις γνωστές συνέπειες. Και σήμερα, χάρη στους νέους 
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ, «έρχονται 
ξανά στα πράγματα», με τον ευρωατλαντικό άξονα να δηλώνει 
ετοιμότητα να συνεργαστεί μαζί τους και να «ασκήσει θετική 
επίδραση», εφόσον τηρηθούν οι μεταξύ τους συμφωνίες...

Σήμερα, που οι Αμερικανονατοϊκοί ολοκλήρωσαν την «αντι-
τρομοκρατική» αποστολή τους στη χώρα σου, τα κορίτσια και 
οι γυναίκες κλειδώνονται στα σπίτια τους ξανά, μανάδες «πε-
τάνε» τα μωρά τους πάνω από τα συρματοπλέγματα των συ-
νόρων για να τα σώσουν. Σήμερα χιλιάδες Αφγανοί συνωστί-
ζονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, για να πάρουν το δρόμο 

1.  Τεράστια ήταν η προσπάθεια για τη χειραφέτηση της γυναίκας, καταρχήν με την ένταξή της στην παραγωγή. Το 1965 σε παραγωγικές επι-
χειρήσεις και τον δημόσιο τομέα σε όλη την επικράτεια δούλευαν μόλις 837 γυναίκες. Το 1978 αυτές ήταν 5.000. Το 1985 έφταναν τις 80.000 
και το 1988 τις 270.000. Πριν από το 1978 σε όλη τη χώρα υπήρχαν 13 παιδικοί σταθμοί. Το 1988 έφταναν τους 130 μόνο στην Καμπούλ. Το 
1978 ο αναλφαβητισμός στις γυναίκες της χώρας ήταν 98%, το 1988 είχε μειωθεί στο 75%.
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της προσφυγιάς. Σήμερα η απελπισία, το μέλλον του λαού σου 
κρεμιέται από τις ρόδες των αεροπλάνων, πέφτει στο κενό και 
συντρίβεται.

Κι αναρωτιέσαι γιατί; Ποιος βγαίνει κερδισμένος τελικά; 
Στην πραγματικότητα, μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια οι Αμερικάνοι 
και οι ΝΑΤΟϊκοί σύμμαχοί τους είχαν επιτυχίες στρατηγικής 
σημασίας. Έδρασαν σχεδόν ανεμπόδιστα ακυρώνοντας την 
κατασκευή μιας σειράς αγωγών ενέργειας, δρόμων μετα-
φοράς εμπορευμάτων, όπως για παράδειγμα αυτόν από την 
Κίνα προς το Ιράν. Χάρη στη ΝΑΤΟϊκή κατοχή, τα κινέζικα και 
ρωσικά μονοπώλια έμειναν μακριά από τις πρώτες ύλες που 
διαθέτει το Αφγανιστάν. Οι Κινέζοι, για παράδειγμα, δεν προ-
χώρησαν στην εξόρυξη χρυσού που είχαν ξεκινήσει.

Ωστόσο, σήμερα ο στρατηγικός τους σχεδιασμός περνάει 
σε νέα φάση. Οι αμερικανικές προτεραιότητες μετατοπίζονται 
προς τον Ειρηνικό Ωκεανό, προκειμένου να είναι αυτοί οι νι-
κητές στην «κόντρα» με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στον 
ιμπεριαλιστικό σύγχρονο κόσμο. Γι’ αυτό οι Αμερικανοί ανα-
ζητούν νέες βάσεις στην περιοχή και παραδίνουν με σχέδιο 
την εξουσία και τον εξοπλισμό τους στους Ταλιμπάν. 

Προσδοκούν πως μια νέα αποσταθεροποίηση στην περι-
οχή δεν θα αργήσει, αφού τα διαφορετικά συμφέροντα των 
ντόπιων φυλάρχων από τη μια και των μονοπωλίων των ξέ-
νων δυνάμεων (Κίνα, Ρωσία, Πακιστάν, Ινδία, Τουρκία, Ιράν, 
Κατάρ κ.ο.κ.) από την άλλη, αργά ή γρήγορα θα φέρουν νέες 
συγκρούσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα μπαίνουν διαρκώς νέα 
εμπόδια στα συμφέροντα των ανταγωνιστών τους, ενώ ταυ-
τόχρονα τα αμερικανικά μονοπώλια θα μπορούν να χαράξουν 
νέους δρόμους στην περιοχή από πλεονεκτική θέση.

Αλλά και οι άλλες δυνάμεις δεν κάθονται με σταυρωμένα 
χέρια. Με αφορμή την κρίση στην περιοχή η ΕΕ επιταχύνει τα 
σχέδιά της για μεγαλύτερη «στρατιωτική αυτονομία». Ήδη γί-
νεται λόγος για να αναπτυχθεί μια δύναμη 50.000 στρατιωτών, 
μια δύναμη «ταχείας αντίδρασης» όπως λέγεται, για να αντιμε-
τωπίζει καταστάσεις σαν αυτές. Φαίνεται δεν είναι αρκετά τα 
εγκλήματα του «ειρηνευτικού» έργου της ΕΕ αυτά τα 20 χρόνια 
και χρειάζονται ενίσχυση! 

Παράλληλη δράση αναπτύσσει και η Κίνα. Έχοντας τους 
δικούς της στόχους, η κινεζική κυβέρνηση ήδη από τον Ιού-
λιο οργάνωσε συνάντηση του ΥΠΕΞ της Γουάνγκ Γι, με 9μελή 
αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν. Μετά το πέρας της συνάντησης 
με δηλώσεις εκατέρωθεν οι δυο πλευρές επισφράγισαν την 
πρόθεσή τους για μια αρμονική συνεργασία, με στόχο φυσι-
κά «την προώθηση ενός δυναμικού επενδυτικού περιβάλλο-
ντος». 

Εσένα, όμως, δεν σε λένε Σαρμπάτ, Σαχράα, Χαντίγια, 
Καρίγια... και δεν γεννήθηκες στην Καμπούλ, την Κανταχάρ 

ή την Τζαλαλαμπάντ. 
Σε λένε Μαρία, Αγγελική, Γωγώ, Κατερίνα.... και ζεις στη 

Νέα Ιωνία, τα Σεπόλια, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, τη 
Λέσβο, την Αλεξανδρούπολη...

Παρακολουθείς με φρίκη τις εξελίξεις στο «μακρινό» Αφ-
γανιστάν. Σε θλίβουν, σε θυμώνουν, σε τρομάζουν, μα δεν σε 
ξαφνιάζουν πια όσα ακούς και βλέπεις. Τα ίδια βίωσαν και 
βιώνουν και άλλοι λαοί, όπως στο Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύη 
κ.α., μετά τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Είναι πάντα οι λαοί 
αυτοί που βρίσκονται στο στόχαστρο των ιμπεριαλιστικών πο-
λέμων, αλλά και της ιμπεριαλιστικής «ειρήνης» με το πιστόλι 
στον κρόταφο!

Αυτά τα 20 χρόνια βλέπεις και τη χώρα σου να παίρνει μέ-
ρος και να στηρίζει το ιμπεριαλιστικό έγκλημα στο Αφγανιστάν 
και μάλιστα όλες οι κυβερνήσεις από το 2001 έως σήμερα. 
3.300 Έλληνες στρατιώτες υπηρέτησαν συνολικά τη στρατιωτι-
κή επέμβαση, αναλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ρόλο στη φύλα-
ξη του αεροδρομίου και άλλων υποδομών της Καμπούλ ή εκ-
παιδεύοντας τον αφγανικό στρατό. Από το 2012 η πολυάριθμη 
αποστολή για την οποία δαπανούνταν περίπου 7 εκατ. ευρώ 
ετησίως (με στοιχεία από τα έτη 2010 και 2011) περιορίστηκε 
στη συμμετοχή αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Κομ-
βικό ρόλο στην εξέλιξη και αυτής της ιμπεριαλιστικής επέμ-
βασης έπαιξαν εξάλλου οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις στην 
Ελλάδα και οι κάθε είδους «διευκολύνσεις»... 

Καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς να αφήσεις 
αυτό το έγκλημα να συνεχίζεται. Είναι η 

ώρα να οργανώσεις τον πόλεμο ενάντια σ’ 
αυτούς που σπέρνουν τον πόλεμο. 

Αποφασιστικά παίρνεις θέση στις γραμμές του ριζοσπαστικού 
γυναικείου κινήματος, της ΟΓΕ, που:

 στέκεται αλληλέγγυα στους λαούς που υφίστανται τα βάρ-
βαρα ιμπεριαλιστικά χτυπήματα, που παλεύει ενάντια στα 
ιμπεριαλιστικά σχέδια που σκορπούν το θάνατο, τη φτώχεια, 
την προσφυγιά, την εκμετάλλευση και την καταπίεση. 

 διεκδικεί την αποδέσμευση της χώρας σου από τους ιμπε-
ριαλιστικούς οργανισμούς ΝΑΤΟ και ΕΕ, αλλά και το κλείσιμο 
των νατοϊκών βάσεων που υπάρχουν στην ελληνική επικρά-
τεια και καθιστούν την Ελλάδα στόχο.

 απαιτεί την επιστροφή των Ελλήνων στρατιωτών από κάθε 
ιμπεριαλιστική αποστολή στο εξωτερικό. 

 αποκαλύπτει τις διαχρονικές ευθύνες όλων των ελληνι-
κών κυβερνήσεων, που δίνουν γη και ύδωρ στους φονιάδες 
των λαών. 

 στέκεται στο πλάι των προσφύγων και των μεταναστών, 
των μεγάλων θυμάτων του πολέμου και της φτώχειας. 

Ξέρεις και δεν θα κουραστείς να βροντοφωνάζεις μαζικά, ορ-
γανωμένα και μαχητικά πως «η μόνη υπερδύναμη είναι οι 
λαοί!» 

Θεοδοσία Δαλμάρα 
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Η Λέρος, ιστορικά έχει αξιοποιηθεί από τα μέσα του 20ού 
αιώνα ως τόπος εγκλεισμού θυμάτων της καπιταλιστι-

κής και ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας (παιδομάζωμα, αποι-
κία ψυχοπαθών, πολιτικοί κρατούμενοι, πρόσφυγες).

Τα τελευταία έξι χρόνια το νησί της Λέρου εξακολουθεί να εί-
ναι ταυτισμένο με τον ξεριζωμό, τον πόνο και την απόγνωση. 
Από το 2015 καταφτάνουν στο νησί πρόσφυγες και μετανάστες 
από διάφορες χώρες, για να αιτηθούν διεθνή προστασία. Σύμ-
φωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευ-
σης, γύρω στις 10.000 άνθρωποι έχουν καταγραφεί στο Κέ-
ντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Λέρου από το 2016 έως 
και το πρώτο τρίμηνο του 2021. Ο κύριος όγκος αυτών ζούσε 
σε ένα camp χωρητικότητας 800 ατόμων. Για τις πιο ευάλω-
τες ομάδες υπήρχε ένα κτήριο χωρητικότητας 100 ατόμων του 
ΠΙΚΠΑ, το οποίο και έκλεισε τον Νοέμβρη του 2021 και κάποια 
διαμερίσματα που παραχωρήθηκαν μέσω ΜΚΟ. Ενδεικτικά, 
το τελευταίο τρίμηνο του 2019 ο προσφυγικός πληθυσμός στο 
νησί έφτασε τα 3.500 άτομα. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των 
αιτούντων ζούσαν σε σκηνές ή στα εγκαταλελειμμένα κτή-
ρια όπου είχαν εγκλωβιστεί οι άλλοτε κολασμένοι. Σήμερα, ο 
πληθυσμός των αιτούντων ανέρχεται γύρω στα 70 άτομα και 
αφορά ανθρώπους που επί μακρόν παίρνουν απορριπτικές 

αποφάσεις. Λίγο πιο πάνω στον ίδιο χώρο χτίζεται η υπερ-
δομή, ένα καινούριο στρατόπεδο συγκέντρωσης εν αναμονή 
άλλων ταξικών μας αδελφών, που θα περάσουν το δικό τους 
Γολγοθά.

Ως προς τον γυναικείο πληθυσμό, σύμφωνα με το Υπουργείο 
Μετανάστευσης, το ίδιο χρονικό διάστημα (2015 - α’ τρίμηνο 
2021) ο αριθμός των γυναικών που έχει καταγραφεί από την 
Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου ανέρ-
χεται στις 3.500. Πριν εξετάσουμε τις αντικειμενικές στρεσογό-
νες συνθήκες του παρόντος, αξίζει να αναφέρουμε ότι βασικός 
συνοδοιπόρος τους σε όλο το χρονικό της παραμονής τους 
στο νησί είναι τα φαντάσματα του παρελθόντος. Φαντάσματα 
που ακόμα και αν οι ίδιες επιθυμούν να διώξουν, οι συνθή-
κες δεν τους το επιτρέπουν. Οι συνθήκες του παρατεταμένου 
εγκλωβισμού στα νησιά ανακαλούν μνήμες εγκλωβισμού από 
τις χώρες καταγωγής, όπου προκειμένου να γλιτώσουν από 
αρπαγές, βιασμούς και εξαναγκαστικούς γάμους χρειάστηκε 
να εγκαταλείψουν το σχολείο και να μείνουν στα σπίτια τους. 
Παράλληλα, η παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες υπερπλη-
θυσμού αφαιρούν κάθε ιδιωτικότητα, ενισχύουν το φόβο για 
ασφάλεια και υγεία, ενώ ταυτόχρονα εξαντλούν σωματικά και 
ψυχολογικά ακόμα και τους πιο ανθεκτικούς. Από την άλλη, οι 

ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ: Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΠΟΥ 
ΒΙΏΣΑΝ ΚΑΙ ΒΙΏΝΟΥΝ ΚΑΙ Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

ΡΈΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΈΡΟ
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συνθήκες της προσωρινής κράτησης για όσους έχουν πάρει 
απορριπτική απόφαση και το ενδεχόμενο να μεταφερθούν σε 
Προαναχωρησιακό Κέντρο, έχει ως αποτέλεσμα την αναβίω-
ση της εμπειρίας από φυλακίσεις και βασανιστήρια. Η παρα-
τεταμένη διαμονή τους στα ΚΥΤ των νησιών είναι τόσο τραυ-
ματική, ώστε ακόμη και οι συνθήκες της καραντίνας λόγω 
της πανδημίας ήταν σε θέση να ενεργοποιήσουν συνειρμούς 
και να αφυπνίσουν τα φαντάσματα που τους εξανάγκασαν να 
εγκαταλείψουν τις χώρες τους. 

Αν θέλουμε να περιγράψουμε τη ζωή τους με λίγα λόγια, μπο-
ρούμε να πούμε: 

Ανασφάλεια και ζωή σε παύση μέχρι να αναγνωριστούν ως 
πρόσφυγες, ανασφάλεια και ζωή σε παύση επ’ αορίστου, 
αφού αναγνωριστούν ως πρόσφυγες!

Από τις αναφορές των ίδιων των γυναικών η μεγαλύτερη δυ-
σκολία που αντιμετωπίζουν είναι η απελπισία ως απόρροια 
της ματαίωσης για τη ζωή που ήλπιζαν ότι άξιζε κάθε θυσία 
και ότι θα την έβρισκαν σε ευρωπαϊκή γη. Στη γη που τα δι-
καιώματα των προσφύγων, τα δικαιώματα των παιδιών, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα είναι διακηρυγμένα ως ύψιστες αξίες. 
Όταν ο μύθος καταρρίπτεται και η ωμή πραγματικότητα κάνει 
την εμφάνισή της, κάνουν την εμφάνισή τους και λογιών λο-
γιών διαταραχές, στη διάθεση, τον ύπνο, την όρεξη, σωματο-
ποιημένες και μη. 

Πολλές γυναίκες, ακόμη και σήμερα, ακόμη και στις πιο προο-
δευτικές αστικές κοινωνίες, νοηματοδοτούν τη ζωή τους μέσα 
από το μέλλον των παιδιών τους. Γυναίκες που σιωπούν όταν 
υφίστανται ενδοοικογενειακή βία, γυναίκες που σκύβουν το 
κεφάλι στην εργοδοτική αυθαιρεσία, γυναίκες πολυμηχανή-
ματα, σε μια κοινωνία που δεν παίρνει μέτρα υπερ της προ-
στασίας της μητρότητας, της φροντίδας των υπερήλικων, της 
πολύμορφης ανάπτυξης της προσωπικότητας των παιδιών, 
συνεχίζουν ακούραστα τον καθημερινό τους αγώνα στο όνομα 
του «καλού των παιδιών τους». 

Οι γυναίκες στα camp δηλώνουν ενοχικά ότι είναι κουρασμέ-
νες και αναρωτιούνται για ποιο λόγο να συνεχίσουν να προ-
σπαθούν. 

Όταν τα παιδιά τους αποκλείονται από την Παιδεία, γιατί το 
σύστημα υποδοχής στα νησιά ήταν και πριν την εκδήλωση 
της πανδημίας αρκετά περίπλοκο, με αποτέλεσμα ελάχιστα 
παιδιά να παρακολουθούν τάξεις τυπικής εκπαίδευσης (κα-
θυστερήσεις διορισμών αναπληρωτών σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης, ελλείψεις διερμηνέων, καθυστερήσεις στις 
καταγραφές των αιτούντων και των παιδιών τους, δυσκολίες 
στη συμπλήρωση του ατομικού δελτίου μαθητή, συχνές και 
αιφνίδιες μετακινήσεις σε άλλες δομές, δύσκολες συνθήκες 
διαμονής κ.ά.) και απόγινε λόγω της πανδημίας και του τρό-
που αντιμετώπισής της. Ακόμα και η πρόσβαση στην άτυπη 
εκπαίδευση ήταν αδύνατη, παρά την επίμονη προσπάθεια των 
ίδιων των εργαζόμενων να εξασφαλίσουν από τη μία μέτρα 
πρόληψης στη διάδοση του ιού και από την άλλη υλικά στα 

παιδιά, τουλάχιστον για τη γνωστική τους τροφοδότηση.

Τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων επέτρεπαν στον οι-
κογενειάρχη, στον πατέρα δηλαδή, να μπορεί να βγει εκτός 
της δομής για συγκεκριμένες ώρες και ταυτόχρονα το ένα 
πούλμαν που υπάρχει στο νησί για τη μεταφορά των μαθητών 
στα δημόσια σχολεία δεν δεχόταν την μετακίνηση των προ-
σφυγόπουλων. Ακολούθησε το κλείσιμο των σχολείων λόγω 
της πανδημίας, γεγονός που οδήγησε όλους τους μαθητές σε 
μια θλιβερή πραγματικότητα διαδικτυακής μάθησης, για τα 
περισσότερα προσφυγόπουλα που στερούνται τα απαραίτητα 
τεχνολογικά μέσα, σήμαινε πλήρη αποχή από κάθε εκπαιδευ-
τική πράξη. 

Όταν δεν έχουν πρόσβαση σε ιατρικές εξετάσεις και εμβολι-
ασμούς, μιας που η απόκτηση εγγράφων κοινωνικής ασφά-
λισης ήταν πάντοτε περίπλοκη. Τα πρώτα χρόνια ήταν δαιδα-
λώδης η διαδικασία, στη συνέχεια καταργήθηκε η χορήγηση 
ΑΜΚΑ και μετά από καιρό ορίστηκε ένας Προσωρινός Αριθ-
μός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού 
(ΠΑΑΥΠΑ), ο οποίος αποδίδεται από την Υπηρεσία Ασύλου 
κατά την καταγραφή. Αυτός ο αριθμός ωστόσο συνδέεται 
απευθείας με τη διαδικασία του ασύλου. Αυτό σημαίνει δεκά-
δες νεογνά ανεμβολίαστα, επειδή οι γονείς τους έχουν πάρει 
απορριπτικές αποφάσεις, εκατοντάδες παιδιά που δεν έχουν 
πρόσβαση στο νοσοκομείο για κάποια εξέταση που δεν γίνεται 
στα ιατρεία μέσα στα ΚΥΤ ή δεν έχουν πρόσβαση σε συνταγο-
γράφηση φαρμάκων.

Άλλος Γολγοθάς περιμένει τις αναγνωρισμένες γυναίκες πρό-
σφυγες, αφού έναν μήνα μετά την απόφαση ότι παίρνουν την 
προσφυγική ιδιότητα εκδιώκονται από τις Δομές, δεν έχουν 
πρόσβαση στις υπηρεσίες που παρέχονται μέσα σε αυτές, 
ακόμα και σε αυτήν της άτυπης εκπαίδευσης των παιδιών 
τους. Θεωρείται ότι είναι έτοιμες να ενταχθούν στην ελληνική 
κοινωνία και να αντεπεξέλθουν μόνες τους στις ανάγκες της 
οικογένειάς τους, την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει κανένα στέ-
ρεο σχέδιο για την ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, πέρα 
από την πάγια επιδίωξη για παμφθηνά εργατικά χεριά.

Υπερδομές - φυλακές στα νησιά, επαναπροωθήσεις, νέοι κα-
νονισμοί σε αντιδραστική κατεύθυνση, αμφισβήτηση και πε-
ριορισμός της προσφυγικής ιδιότητας, φαστ τρακ διαδικασίες 
και μαζικές απελάσεις, γενίκευση της καταστολής, νέες πολε-
μικές εστίες, νέες προσφυγικές ροές, νέα παζάρια σε βάρος 
των προσφύγων για τη μοιρασιά της λείας. 

Σπάμε το σιωπητήριο που επιθυμούν να επιβάλλουν, μιλάμε 
και υπερασπιζόμαστε τα ταξικά μας αδέλφια ενάντια στο ρα-
τσιστικό δηλητήριο, σε όσους επικεντρώνουν στις πολιτιστικές 
διαφορές των λαών για να τους διχάσουν, δείχνουμε έμπρα-
κτα την αλληλεγγύη μας, παλεύουμε για την πραγματική γυ-
ναικεία χειραφέτηση και την ισοτιμία.

Σωτηριάδου Ρολίνα
Ψυχολόγος, εργαζόμενη στο Κέντρο Υποδοχής 

& Ταυτοποίησης Αιτούντων Άσυλο Λέρου
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ΟΙ ΈΠΙΤΡΟΠΈΣ ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥΣ
Ρεπορτάζ από τη δράση τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας

Τ ΟΥ Ρ Κ Ι Α 

Τ ην περίοδο της πανδημίας οξύνθηκαν τα ήδη μεγά-
λα προβλήματα των εργαζόμενων γυναικών. Η ήδη 

υψηλή ανεργία που ήταν 27,3% στις γυναίκες πριν από την 
πανδημία, αυξήθηκε στο 34,8% στη διάρκεια της πανδη-
μίας. Επιπλέον, σημειώθηκε σημαντική αύξηση (περίπου 
30%) σε φαινόμενα βίας κατά των γυναικών. Το κλείσιμο 
των σχολείων για μεγάλο χρονικό διάστημα δημιούργη-
σε επιπλέον προβλήματα στις μητέρες, ιδιαίτερα με την 
τηλεκπαίδευση των παιδιών, αλλά και με την φροντίδα 
των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Πολλές γυναίκες ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους ή να μετα-
κινηθούν σε θέσεις μερικής απασχόλησης, έτσι ώστε να 
αντεπεξέλθουν στη φροντίδα των παιδιών, στην ευθύνη 
για την εκπαίδευση των παιδιών και στη φροντίδα των 
άρρωστων μελών της οικογένειας. Κατά συνέπεια, η έλ-
λειψη κρατικών υποδομών για την φροντίδα των παιδιών 
συνέβαλε στην αύξηση της φτώχειας των γυναικών.

Ένα έγκαιρο και σωστό βήμα: Επιτροπές Αλληλεγγύης Γυναικών
Η πρώτη Επιτροπή Αλληλεγγύης Γυναικών ιδρύθηκε το Σεπτέμ-
βριο του 2020, ενώ στην πορεία ιδρύθηκαν πάνω από 70 Επι-
τροπές Αλληλεγγύης Γυναικών σε 18 πόλεις στο δεύτερο μισό 
της πανδημίας. Την περίοδο της καραντίνας οι Επιτροπές μας 
συνάντησαν νέες γυναίκες μέσω μαθημάτων αλληλεγγύης που 
οργανώσαμε για τα παιδιά σχολικής ηλικίας, ενίσχυση στο βάρος 
της τηλεκπαίδευσης. Ενώ τα παιδιά βρίσκονταν σε αυτά τα μαθή-
ματα, οι γυναίκες μιλούσαμε για τα προβλήματα που τις απασχο-
λούν (για την εκμετάλλευση της γυναικείας εργασίας, την υγεία, 
τη βία κατά των γυναικών, το δικαίωμα σε δωρεάν και ποιοτική 
προσχολική αγωγή κ.ά.) Δεκάδες ήταν οι ανύπαντρες μητέρες 
που συμμετείχαν στον αγώνα και την αλληλεγγύη μετά την πα-
ρακολούθηση αυτών των δραστηριοτήτων, διανομή φυλλαδίων 
για διάφορα θέματα, διοργάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων, 
συζητήσεων, ακόμα και οργάνωσης εργαστήριων ζωγραφικής, 
μουσικής και λογοτεχνίας, πράγμα που οι γυναίκες είχαν ανάγκη.

Οι γυναίκες διακηρύσσουν τις θέσεις τους

Μαθήματα αλληλεγγύης για παιδιά σχολικής ηλικίας
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Φωτογραφίες από τις εκθέσεις των Επιτροπών Αλληλεγγύης Γυναικών. Πριν από τη Παγκόσμια Ημέρα της Εργαζόμενης Γυναίκας, οι 
Επιτροπές Αλληλεγγύης Γυναικών οργάνωσαν εκθέσεις φωτογραφιών για να απεικονίσουν την εργασία και την αλληλεγγύη των γυναικών. 
Έτσι κάλεσαν τις γυναίκες να φωτογραφηθούν και έγιναν οι φωτογράφοι, οι διοργανωτές, όπως επίσης και οι παρουσιαστές αυτών των 
εκθέσεων. Στις 8 Μάρτη πραγματοποιήθηκαν πολλές εκθέσεις στους δρόμους, τα πάρκα και τις καφετέριες σε διάφορες πόλεις.

Γυναίκες με λίστα υπογραφών για δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Οι συναγωνίστριες από την Τουρκία μας περιγράφουν: 
«Μια νοσηλεύτρια αυτοκτόνησε, επειδή δεν είχε κανέναν να φροντίσει τα παιδιά της. Μια 
άλλη νοσηλεύτρια που χρειάστηκε να αφήσει τα παιδιά της μόνα τους στο σπίτι, τα έχασε 
σε μια πυρκαγιά. Ένα δικαστήριο που εξέδωσε απόφαση διαζυγίου έδωσε στον πατέρα την 
επιμέλεια του παιδιού, με πρόσχημα την επικινδυνότητα του επαγγέλματος της μητέρας, 
που είναι νοσηλεύτρια. Αυτά τα γεγονότα δείχνουν ότι οι γυναίκες πρέπει να βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή του αγώνα για το δικαίωμα σε δημόσιους βρεφικούς και παιδικούς 
σταθμούς Ορισμένες Επιτροπές Αλληλεγγύης Γυναικών έχουν κυκλοφορήσει κείμενο για 
συλλογή υπογραφών για ασφαλείς δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθμούς και συνεχίζουν.»

«Οι γυναίκες δεν θα παραδοθούν! Εμείς οι γυναίκες της 
Τουρκίας και των Επιτροπών Αλληλεγγύης Γυναικών, στέλ-
νουμε θερμούς χαιρετισμούς στα μέλη της ΟΓΕ, τις συνα-
γωνίστριές μας στον αγώνα για ισοτιμία και ελευθερία. Η 
δύναμή μας είναι η αλληλεγγύη και η οργάνωση που έχουμε 
απέναντι στους καπιταλιστές. Αν και προσπαθούν να μας πε-
ριορίσουν στα σπίτια μας και μέσω της πανδημίας, δεν θα 
καταφέρουν να αποτρέψουν την οργάνωσή μας. Θα βρούμε 
το δρόμο μας! Ανυπομονούμε να χτίσουμε ένα μέλλον χωρίς 
βία και εκμετάλλευση.»

Επιτροπή Αλληλεγγύης Γυναικών (WSC) στην Τουρκία 

Γυναίκες ράβουν μάσκες στο πλαίσιο 
της αλληλεγγύης.
«Διευρύναμε επίσης την αλληλεγγύη 
μας στους φτωχούς και τους μετανά-
στες. Ξεκινήσαμε με ράψιμο μασκών 
για άτομα που δεν μπορούν να αγορά-
σουν, παρέχουμε ξηρά τροφή, ζεστά 
γεύματα και πάνες για τους άπορους.»
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Ταξίδι στις Νότιες Θάλασσες
Το «Νόα Νόα» είναι ένα κείμενο συ-

νοδευτικό κι ερμηνευτικό των έρ-
γων που φιλοτέχνησε ο Γάλλος ζωγρά-
φος Πωλ Γκωγκέν (1848 – 1903) κατά 
την πρώτη παραμονή του στην Ταϊτή. 

Νήπιο ακόμα είχε διασχίσει με την 
οικογένειά του τον Ατλαντικό δυο φο-
ρές, με προορισμό το Περού, απ’ όπου 
καταγόταν η γιαγιά του1. Το 1873 πα-
ντρεύτηκε και απέκτησε πέντε παιδιά. 
Για ένα διάστημα εργάστηκε στο χρη-
ματιστηριακό οίκο Μπερτέν. Ωστόσο, η 
φωτιά του καλλιτέχνη που σιγόκαιγε 
μέσα του κλόνισε ανεπανόρθωτα τα 
θεμέλια της τακτοποιημένης ζωής του. 

Η απόφαση του Γκωγκέν να δοθεί 
ολοκληρωτικά στην τέχνη αποδείχτη-
κε σκληρή τόσο για τους οικείους του 

όσο και για τον ίδιο. Υπήρξε η αφετη-
ρία ενός σταδιακού βυθίσματος στη 
φτώχεια και τον εξευτελισμό. Αν και 
προξενούσαν εντύπωση, τα έργα του 
δεν πουλιούνταν. Άρχισε μια περίοδος 
όπου, σύμφωνα με τη δική του μαρτυ-
ρία, περνούσε μέχρι και τρεις ημέρες 
χωρίς να φάει: «Η Δύση έχει σαπίσει 
πλέον… Κανείς δε νοιάζεται για τους 
ζωγράφους. Τι κι αν πεθαίνεις… Στις 
πιο σημαντικές στιγμές νιώθεις τον 
κόσμο να σ’ εγκαταλείπει!... Πολλοί 
λένε ότι η ζωγραφική μας είναι τρέλα». 

Τον Νοέμβριο του 1889 η ιδέα της 
αναχώρησης τον έχει πλέον κυριεύσει. 

«Φεύγω για να βρω τη γαλήνη, για ν’ 
απαλλαγώ από την επιρροή του πολι-
τισμού. Θέλω να κάνω απλή τέχνη…». 

Αναζητώντας τον χαμένο παράδεισο…

Τ ην 1η Ιουνίου 1891 αποβιβάζεται 
στην πρωτεύουσα της Ταϊτής Πα-

πεέτε, που όμως έχει αρχίσει να απο-
κτά το ύφος και το ήθος ευρωπαϊκής 
πόλης. Η αποικιοκρατία οδήγησε στον 
εκφυλισμό τον παραδοσιακό τρόπο 
ζωής. Αναγκάζεται να μετοικήσει στο 
εσωτερικό του νησιού, στην ύπαιθρο…

Ήμουν εκεί εντελώς μόνος. Παρατη-
ρούσα τους ιθαγενείς κι εκείνοι παρα-
τηρούσαν εμένα. Είχα φανταστεί ότι με 
τα χρήματα θα έβρισκα ό,τι χρειαζόταν 
για τη διατροφή μου. Τροφή υπάρχει 
άφθονη στα δέντρα, το βουνό, τη θά-
λασσα. Ωστόσο, πρέπει να ξέρεις να 
σκαρφαλώνεις σ’ ένα ψηλό δέντρο, να 
πας στο βουνό και να γυρίσεις βαρυ-
φορτωμένος, να ξέρεις πώς να ψαρέ-
ψεις τα ψάρια, πώς να βουτήξεις στη 
θάλασσα και ν’ αποσπάσεις από τον 
πυθμένα της τα γερά προσκολλημένα 
στα βράχια κοχύλια. Κι εγώ, λοιπόν, 
ένας πολιτισμένος άνθρωπος, βρισκό-
μουν εκεί κι ήμουν προς στιγμήν πολύ 
κατώτερος από τους αγρίους. Καθώς 

αναλογιζόμουν στεναχωρημένος, μ’ 
αδειανό το στομάχι, την κατάστασή μου, 
ένας ιθαγενής μου έκανε νοήματα φω-
νάζοντάς μου στη γλώσσα του: «Έλα να 

φας!». Κατάλαβα, αλλά ντρεπόμουν και 
αρνήθηκα με μια κίνηση του κεφαλιού. 
Λίγα λεπτά αργότερα ένα κοριτσάκι 
ακούμπησε σιωπηλά στο κατώφλι της 
πόρτας μου μερικά τρόφιμα τυλιγμένα 
κατάλληλα σε μερικά φρεσκοκομμένα, 
πράσινα φύλλα κι έφυγε. Πεινούσα. 
Αποδέχτηκα επίσης σιωπηλά την προ-
σφορά. Λίγο αργότερα ο άντρας πέρασε 
και με γλυκό τόνο, χωρίς να σταματή-
σει, μου είπε μια μόνο λέξη: «Πάια;». 
Κατάλαβα πάνω-κάτω τι ήθελε να πει: 
«Σου άρεσε;»

Κάτω στο χώμα, ανάμεσα στα πλατιά 
φύλλα μερικών κολοκυθιών διέκρινα 
ένα μικρό μελαχρινό κεφάλι με ήσυχα 
μάτια. Ήταν ένα αγόρι που με παρατη-
ρούσε κι ύστερα το έσκασε φοβισμένο 
όταν το βλέμμα μου συναντήθηκε με το 
δικό του. 

Αυτά τα μαύρα πλάσματα, αυτά τα 
δόντια κανιβάλων, μου έφερναν στα 
χείλη τη λέξη «ανθρωποφάγος»2. Κι 
εκείνοι από τη μεριά τους με θεωρού-
σαν άγριο. Με το δίκιο τους. Ίσως. 

Αυτοπροσωπογραφία του Πωλ Γκωγκέν

Haere Pape (Πρωινή τουαλέτα)

Νόα Νόα*

*Στη γλώσσα των Μαορί, «Νοά Νοά» σημαίνει «εξαίσιο άρωμα»

42



Ιστορία ενός πορτρέτου – «Βαχίνε νο τε τιαρέ» (η γυναίκα με το λουλούδι)

Για να μυηθώ για τα καλά σ’ αυτό το 
χαρακτήρα ενός ταϊτινού προσώπου, 

σ’ όλη αυτή τη γοητεία ενός μαορί χαμό-
γελου επιθυμούσα από πολύ καιρό να 
κάνω το πορτρέτο μιας γειτόνισσας, που 
ήταν γνήσια Ταϊτινή. 

Της το ζήτησα μια μέρα που είχε τολ-
μήσει να έρθει στην καλύβα μου για να 
δει τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τους 
πίνακές μου.3

Της ζήτησα να της κάνω το πορτρέτο 
της. «Αΐτα» (όχι) είπε μ’ ένα σχεδόν οργι-
σμένο ύφος κι έφυγε. Αυτή η άρνηση με 
στεναχώρησε πολύ. 

Μια ώρα αργότερα ξαναήρθε φορώ-
ντας ένα όμορφο φόρεμα. Καπρίτσιο, 
επιθυμία του απαγορευμένου φρούτου. 
Ένιωθε καλά, ήταν στολισμένη κι εγώ 
εργαζόμουν βιαστικά. Αμφέβαλα αν η 
προθυμία της θα διαρκούσε για πολύ. 

Ενώ εκείνη εξέταζε με μεγάλο ενδι-
αφέρον μερικούς θρησκευτικούς πίνα-
κες Ιταλών πριμιτίφ, προσπαθούσα να 
ιχνογραφήσω μερικά από τα χαρακτη-
ριστικά της και ιδίως το τόσο αινιγματικό 
χαμόγελό της. Έκανε έναν άσχημο μορ-
φασμό. Βγήκε και ύστερα ξαναμπήκε. 
Επρόκειτο για μια εσωτερική διαπάλη, 

για ένα καπρίτσιο (χαρακτηριστικό πολύ 
διαδεδομένο στους Μαορί) ή εκδήλω-
ση ενός φιλάρεσκου πλάσματος που 
δεν θέλει να υποκύψει αν δεν αντιστα-
θεί προηγουμένως; Είχα συνείδηση ότι 
στον τρόπο που την κοίταζα σαν ζωγρά-
φος υπήρχε μια υπονοούμενη απαίτηση 
να μου παραδοθεί ολοκληρωτικά σε μια 
οξυδερκή παρατήρηση του εσωτερικού 
της κόσμου. Δεν ήταν ωραία σύμφωνα 
με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Κι όμως, 
ήταν όμορφη, τα χαρακτηριστικά της εί-
χαν μια αρμονία που σου θύμιζε τα έργα 
του Ραφαήλ με το σμίξιμο των καμπύ-
λων. Το στόμα της καμωμένο λες από 
ένα γλύπτη φαινόταν να μιλάει όλες τις 
ανθρώπινες γλώσσες και τη γλώσσα 
του φιλιού, της χαράς και του πόνου, 
αυτή τη μελωδία της ανάκατης μ’ ευ-
χαρίστηση θλίψης, της παθητικότητας 
που βρίσκεται μέσα στην κυριαρχία. Το 
άγνωστο που προκαλούσε φόβο. 

Εργαζόμουν γρήγορα, παθιασμένα. 
Ήταν ένα πορτρέτο φτιαγμένο σύμφωνα 
μ’ αυτά που έβλεπαν τα μάτια μου μέσα 
από το φίλτρο της καρδιάς μου. Πιστεύω 
πως έμοιαζε περισσότερο με το εσω-
τερικό: αυτή τη ρωμαλέα φλόγα μιας 

συγκρατημένης δύναμης. Είχε ένα λου-
λούδι στο αυτί της, που αφουγκραζόταν 
το άρωμά του. Και το μέτωπό της, μέσα 
στη μεγαλοπρέπειά του, θύμιζε με τις 
εξεζητημένες γραμμές του τη φράση του 
Πόε: «δεν υπάρχει εξαιρετική ομορφιά 
χωρίς κάτι παράδοξο στις διαστάσεις». 

Έπίλογος

Τ ο ειδυλλιακό περιβάλλον που ενέπνευσε στον Γκωγκέν 
τα περίφημα σήμερα έργα του από τη ζωή των ιθαγε-

νών, δεν επέλυσε τα επιτακτικά οικονομικά του προβλήματα. 
Το υπουργείο Παιδείας και Καλών Τεχνών είχε δεσμευτεί να 
αγοράσει έναν από τους πίνακες που θα φιλοτεχνούσε στην 
Ταϊτή έναντι του αξιόλογου ποσού των 3.000 φράγκων. Η δέ-
σμευση αυτή δεν τηρήθηκε, ενώ και οι εκθέσεις που ο ζωγρά-
φος πραγματοποίησε όταν επέστρεψε στη Γαλλία σημείωσαν 
ελάχιστη επιτυχία. Τελευταίος σταθμός της ζωής του ήταν οι 
Μαρκησίες Νήσοι όπου, τον Απρίλιο του 1903, καταδικάστηκε 
σε τρίμηνη φυλάκιση επειδή επιτέθηκε βίαια στην αποικιο-
κρατική πολιτική απέναντι στους ιθαγενείς. Στις 8 Μάη άφησε 
την τελευταία του πνοή…

Ο Γκωγκέν πλησίασε το αντικείμενό του, τη φύση της Ταϊ-
τής και τους ιθαγενείς της, διαφορετικά από τους Ευρωπαίους 
συγχρόνους του. Δεν πήγε για να κατακτήσει και να εκμεταλ-
λευτεί. Αφέθηκε να γοητευτεί από το «εξαίσιο άρωμα» (Νόα 
Νόα) του τόπου και των ανθρώπων, χωρίς να περιφρονή-
σει τους ιθαγενείς. Αντίθετα, εξύμνησε τα ήθη και έθιμα της 
πρωτόγονης κοινωνίας τους, στην οποία όλες οι ανθρώπινες 
σχέσεις (και οι ερωτικές) αναπτύσσονταν ελεύθερα από κάθε 
καταναγκασμό, εφόσον η εκμετάλλευση ανθρώπου από άν-
θρωπο ήταν φαινόμενο άγνωστο σε αυτήν. 

Εύη Κοντόρα 
Β΄ αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

Χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Νόα Νόα, Τα-
ξίδι στις Νότιες θάλασσες», Πωλ Γκωγκέν, εκδόσεις Στοχαστής 

(Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια: Ιωσήφ Κασσεσιάν).

Te Raau Rahi (Το μεγάλο δέντρο)

Vahine no te tiare 
(Η γυναίκα με το λουλούδι)
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Μ εγάλη συζήτηση έχει ανοίξει τους τελευταίους μήνες 
με αφορμή την ένταση της βίας, της κακοποίησης, της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης και με ιδιαίτερη έμφαση στη συ-
χνότητα των δολοφονιών γυναικών.

Έχουν δυναμώσει οι φωνές που ζητούν να υιοθετηθεί και 
από την Ελλάδα ο όρος «γυναικοκτονία», για «τους λόγους που 
έχει αναγνωριστεί διεθνώς, μεταξύ άλλων και από την Ευρω-
παϊκή Ένωση». Κι ακόμα επιχειρείται η σύνδεση με την «πα-
τριαρχία» μιας σειράς δολοφονιών γυναικών από συζύγους 
και συντρόφους με σχέση αιτίου – αποτελέσματος, να αποδο-
θεί δηλαδή στην «πατριαρχία», την οποία ορίζουν ως «κοινω-
νικό σύστημα», η ευθύνη για την εμφάνιση, τη συχνότητα και 
την ένταση των παραπάνω φαινομένων. Έτσι στον όρο «πα-
τριαρχία» προσδίδεται καταχρηστικά η ισχύς του «κοινωνικού 
συστήματος», σύστημα στο οποίο -λένε- «οι άντρες είναι η 
αρχή, το κύρος, η εξουσία και το επίκεντρο»… ένα σύστημα 
που «αγνοεί τη ζωή, τις εμπειρίες, τις επιθυμίες και την ύπαρ-
ξη των γυναικών γιατί είναι πλήρως επικεντρωμένο στα αντί-
στοιχα των αντρών». Κατά συνέπεια, οι ταξικές εκμεταλλευτι-
κές κοινωνίες απεκδύονται του μανδύα της ευθύνης τους και 
απαλλάσσονται από τη δυναμική διαμόρφωσης και εξέλιξης 
οποιασδήποτε μορφής κοινωνικών φαινομένων. 

Δεν μπορούμε να μιλάμε για μεμονωμένα περιστατικά που 
οφείλονται είτε στην προβληματική προσωπικότητα του κάθε 
δράστη είτε στο ομιχλώδες και άγονο «πατριαρχικό» τοπίο. 
Έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα που η ρίζα του φτάνει πιο 
βαθιά, κατά συνέπεια και η λύση του δεν θα έρθει με την υιο-
θέτηση απλά νέων όρων ούτε μόνο με τη νομοθετική αντιμε-
τώπιση των εγκληματικών συμπεριφορών. 

Διαλέγοντας εγκλήματα…
Τα πρόσφατα περιστατικά των δολοφονιών γυναικών από συ-
ζύγους και συντρόφους μονοπώλησαν τα ρεπορτάζ στα ΜΜΕ 
και τροφοδότησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συζήτηση στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν 
και άλλες ακραίες εγκληματικές συμπεριφορές, με επίσης αυ-

ξανόμενη συχνότητα, στις οποίες αφιερώθηκε λιγότερος χώ-
ρος και χρόνος, τόσο από τα δημοσιογραφικά επιτελεία όσο 
και από την κοινή γνώμη. 

Ένα ανησυχητικό φαινόμενο που, όπως φαίνεται, πολλα-
πλασιάζεται τα τελευταία δύο χρόνια, είναι η αύξηση της βίας 
μεταξύ των εφήβων και, μάλιστα, σε επίπεδο συμμοριών, 
όπου τα κορίτσια όχι μόνο δεν λείπουν, αλλά δείχνουν και να 
σπάνε διαρκώς τα αρνητικά αυτά ρεκόρ. Οι «συμμορίες» που 
αποτελούνται αποκλειστικά από έφηβες αυξάνονται, επιδει-
κνύοντας ιδιαίτερη αγριότητα. Παρέες κοριτσιών, άσχετες με-
ταξύ τους (ζουν, μάλιστα, σε διαφορετικές πόλεις), τσακίζουν 
στο ξύλο συνομήλικές τους, έτσι, για πλάκα, ή με ασήμαντη 
αφορμή… Άλλες έφηβες αλληλομαχαιρώνονται από ερωτική 
αντιζηλία… Κορίτσια γίνονται επίσημα μέλη συμμοριών της 
Αθήνας με σκοπό τις ληστείες και τις διαρρήξεις (ισοτιμία στο 
έγκλημα;)…

Οι ενδοοικογενειακές δολοφονίες δίνουν και παίρνουν. 
Αδερφός σκοτώνει αδερφό, αδερφή την αδερφή και πάει λέ-
γοντας… Όλοι εναντίον όλων.

Το παλιό και δοκιμασμένο βιτριόλι ξαναγίνεται «της μόδας», 
απαλλαγμένο πια από τη ρετσινιά της «φυλετικής» εκδίκησης, 
αλλά φορτωμένο με την «καινούργια» σαπίλα της πιο στυγνής, 
της πιο άθλιας ταξικής κοινωνίας που είδε ο κόσμος στην 
ιστορική του εξέλιξη. 

Τα παραπάνω τραγικά φαινόμενα, όπως και οι πολυσυζη-
τημένες δολοφονίες γυναικών, η σεξουαλική κακοποίηση και 
ο βιασμός έχουν την ίδια πηγή. Απορρέουν από το «δίκαιο» 
που επιβάλλει η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία, τις αξίες 
που εκπορεύονται από την ίδια τη φύση της: την εκμετάλλευ-
ση ανθρώπου από άνθρωπο, τον ανελέητο ανταγωνισμό, τον 
ατομισμό, τον εγωιστικό τρόπο ζωής και σκέψης. Σε αυτό το 
έδαφος γεννιούνται η αλαζονεία, η υποτίμηση της φίλης ή του 
φίλου, του συναδέλφου, του συντρόφου, η απαξίωση της αν-
θρώπινης αξιοπρέπειας, η υποτίμηση της ίδιας της ανθρώπι-
νης ζωής και από τα δύο φύλα. Σε αυτό το έδαφος αναπτύσσο-
νται συμπεριφορές επιθετικές και εχθρικές ακόμα και μεταξύ 
ανθρώπων που έχουν τις ίδιες έγνοιες, τα ίδια προβλήματα, τα 
ίδια συμφέροντα.

«...Να φτιάξουμε ένα διαφορετικό είδος αντρών...»
Ένα μεγάλο μέρος ανδρών και γυναικών θορυβείται και ανη-
συχεί ιδιαίτερα από την ανησυχητική αυτή εξέλιξη στις ενδο-
συζυγικές και συντροφικές σχέσεις. Εκφράζεται η άποψη ότι 
η συντήρηση της «τοξικής εκδοχής της αρρενωπότητας» πα-
ράγει βία και «γυναικοκτονίες» και ότι «πρέπει να φτιάξουμε 

«Γυναικοκτονίας» 
το ανάγνωσμα…
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ένα διαφορετικό είδος αντρών… Να το διαπαιδαγωγήσουμε, 
να το εκπαιδεύσουμε, να του μιλήσουμε, να το κάνουμε να 
καταλάβει».

Ας δούμε λοιπόν πώς διαπαιδαγωγείται και τι βλέπει γύρω 
του ένα παιδί, αγόρι ή κορίτσι, μια έφηβη ή ένας έφηβος, ένας 
νεαρός ή μια νεαρή. 

Βλέπει γυναίκες, νεότερες ή μεγαλύτερες, ν’ αγωνίζονται να 
τα βγάλουν πέρα και να μην τα καταφέρνουν. Να προσπαθούν 
να σπουδάσουν, να ορίσουν το μέλλον σύμφωνα με τις επιθυ-
μίες τους και να πέφτουν πάνω σε τοίχους ή πόρτες κλειστές. 
Να συνθλίβονται ανάμεσα στις μυλόπετρες των ευέλικτων ερ-
γασιακών σχέσεων ή της ανεργίας από τη μια και των πολλα-
πλών οικογενειακών υποχρεώσεων, ασύμβατων μεταξύ τους 
(έστω κι αν αυτές μοιράζονται με τον σύντροφο) από την άλλη. 
Καμιά υποστήριξη από την κοινωνία και το κράτος της, μόνο 
ατομική ευθύνη για τα πάντα, κι ένα δάχτυλο να κουνιέται δι-
αρκώς για να κατηγορεί: εσύ φταις που είσαι άνεργη, που δεν 
είσαι καλή μάνα και σύζυγος, που δεν καταφέρνεις να συνδυ-
άσεις την εργασία με το σπίτι και την οικογένεια, που δεν προ-
λαβαίνεις, που αρρώστησες, που κάηκες, που πλημμύρισες, 
που σε απέλυσαν, που χρεοκόπησες, που δεν έχεις λεφτά για 
διακοπές, για εξοχικό, για καινούργιο κινητό, για καινούργια 
τηλεόραση, για καινούργιο αμάξι). 

Λένε στις γυναίκες ότι αν οι γυναίκες θέλουν να είναι «ίσες» 
με τους άντρες πρέπει να δουλεύουν όπως εκείνοι, να σηκώ-
νουν τα ίδια βάρη, να δουλεύουν τις νύχτες, να συνταξιοδοτού-
νται μαζί, όταν κανείς τους δεν θα μπορεί πια να μασήσει ούτε 
χυλό, αλλά και να κάνουν παιδιά, να μην καθυστερούν να κά-
νουν παιδιά γιατί τι θα γίνει με το δημογραφικό (πάλι δική τους 
θα είναι η ευθύνη, αν καθυστερήσουν), να συμμορφώνονται 
όμως και με τις εντολές του εργοδότη τους, όταν απαιτεί «για 
το καλό της επιχείρησης» να καθυστερήσουν. Να δουλεύουν 
ή να μη δουλεύουν όποτε θέλει εκείνος, να βλέπουν τα παιδιά 
τους ελάχιστα ή ποτέ, εκτός κι αν επιλέξουν να λιμοκτονούν 
για να τα βλέπουν, επειδή δεν πρόκειται να πληρώνονται για 
το σύνολο της άδειας που χρειάζεται να πάρουν. 

Η βία σε όλες της τις μορφές, από την απειλή για απόλυση ή 
την απαγόρευση τεκνοποίησης έως τη σεξουαλική κακοποίη-
ση, δεν βρίσκεται μόνο στο σπίτι, αλλά και στο χώρο δουλειάς, 
αλλά εκεί πρέπει να σιωπούν, αν προέρχεται από τον εργο-
δότη, γιατί πώς θα ζήσουν αν τις διώξει (κι άλλωστε πώς θ’ 
αποδείξουν ότι συνέβη;)…

Όλα αυτά ξετυλίγονται μπροστά στα μάτια των παιδιών σε 
πραγματικό χρόνο και στον πραγματικό κόσμο, γιατί τα προ-
βλήματα της «ισότητας», του αμοιβαίου σεβασμού και όλα τα 
υπόλοιπα δεν τίθενται συνήθως μέσα σε άνετα σπίτια και με 
το εισόδημα να τρέχει: η συντριπτική πλειονότητα της ελληνι-
κής κοινωνίας είναι άνθρωποι του καθημερινού μόχθου. Σε 
αυτούς τους εργαζόμενους του μεροκάματου ή του μισθού, 
που ξεζουμίζονται από χίλιες μεριές μέσα στην κοινωνία της 
εκμετάλλευσης και της καταπίεσης προβάλλεται, σήμερα, ως 
διέξοδος η κάλπικη ατομική επιτυχία, αλλά και τα στρεβλά 
πρότυπα στις διαπροσωπικές σχέσεις που στηρίζονται στην 
οικονομική και κοινωνική εξάρτηση ενός ανθρώπου από έναν 
άλλο στο πλαίσιο του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης. 

Σε αυτή λοιπόν τη σημερινή κοινωνία, το παιδί, αγόρι ή κο-
ρίτσι, «διαπαιδαγωγείται» αντικρίζοντας μια εικόνα άθλια για 
τις εργαζόμενες γυναίκες, με θέση υποβαθμισμένη, ανισότιμη, 
με καινούργιες εκφάνσεις ανισοτιμίας, όσο μαστορικά κι αν 
καμουφλάρεται η ψευδεπίγραφη «ισότητα», που άλλο δεν κά-
νει παρά να εντείνει τη γυναικεία εκμετάλλευση, με στόχο να 
εκτοξευτούν τα κέρδη των επιχειρήσεων. 

Ένα πρόβλημα αναζητά λύση...
Τούτη η ζοφερή εικόνα δεν μπορεί ν’ αλλάξει με ωραία λόγια 
για το πώς θα «έπρεπε» να είναι ένα ζευγάρι, δύο σύντροφοι, 
μια γυναίκα κι ένας άντρας. Για να φτιάξουμε ένα διαφορε-
τικό είδος ανδρών, αλλά και γυναικών επίσης, κοριτσιών 
και αγοριών, που πραγματικά θα ζουν μεταξύ τους με όρους 
αμοιβαιότητας, σεβασμού και κατανόησης, χρειάζεται να δι-
αμορφωθούν διαφορετικές οικονομικές και κοινωνικές συν-
θήκες, πάνω στις οποίες θα ανθίζουν όχι αυτά τα αποτρόπαια 
φαινόμενα, αλλά η συλλογική προσπάθεια των εργαζόμενων 
για τη δημιουργία μιας καλύτερης ζωής, τώρα και στο μέλλον. 
Επομένως, δεν είναι μόνο υποκριτικές, αλλά και εξοργιστικές 
οι κραυγές της κυβέρνησης και των κομμάτων που κινούνται 
στις ράγες της ΕΕ, αφού με τη δική τους πολιτική δημιουργούν 
τις σημερινές εφιαλτικές για τη ζωή όλων των εργαζόμενων, 
αλλά κυρίως των γυναικών, συνθήκες. 

Είτε οι δολοφονίες των γυναικών χαρακτηριστούν ως «γυ-
ναικοκτονίες» είτε όχι, η ουσία του προβλήματος δεν αλλάζει. 
Τα περιστατικά δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν ριζικά, αν 
δεν υπάρξει ολόπλευρη κοινωνική προστασία και στήριξη των 
γυναικών που, εκτός των άλλων, θα αποτρέπει τους δράστες 
να δρουν ανενόχλητοι.

Ας μην ψάχνουμε για ευθύνες σε λάθος μέρος. Δεν είναι 
το «πατριαρχικό σύστημα» που «ορίζει το καλό, το κακό, το 
ωραίο, το άσχημο, το επιθυμητό, το ανεπιθύμητο, τον ανδρι-
σμό, τη θηλυκότητα, τις κάθε είδους σχέσεις, με παγιωμένα, 
απαρχαιωμένα και απολύτως αντροκεντρικά κριτήρια», αλλά 
η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία, που δεν εκφράζει τα 
συμφέροντα των εργαζόμενων, αλλά της αστικής τάξης. Και 
η αστική τάξη επιθυμεί πλέον να συμμετέχουν περισσότερες 
δικές της γυναίκες στα Κέντρα Λήψης Αποφάσεων, με στόχο 
την εκτόξευση των επιχειρηματικών κερδών και την ενίσχυ-
ση της εξουσίας της. Είναι λοιπόν η κοινωνία αυτή που ορίζει 
όλα τα παραπάνω, με τη συμμετοχή και των γυναικών από την 
κυρίαρχη τάξη. 

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα από την αρχή πήρε ξε-
κάθαρη θέση. 

Δεν απαιτούμε μόνο την τιμωρία των δραστών από τη δικαι-
οσύνη! Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα, για να διεκδική-
σουμε τη ζωή που έχουμε ανάγκη σήμερα, τον 21ο αιώνα, και 
τις κοινωνικές προϋποθέσεις που θα μας εξασφαλίζουν όχι 
μόνο αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα αλλά και ισότιμες σχέσεις 
συντροφικότητας.

Εύη Κοντόρα 
Β΄ αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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Ευρωπαϊκή Ένωση: «ζώνη ελευθερίας για 
τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ» ή φυλακή για τους λαούς;
Σ τις 11 Μάρτη η Ολομέλεια του 

Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτη-
σε ψήφισμα με το οποίο ανακη-
ρύσσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
«ζώνη ελευθερίας για τα άτομα 
ΛΟΑΤΚΙ». «Η καταπολέμηση των 
ανισοτήτων στην ΕΕ αποτελεί κοι-
νή ευθύνη, η οποία απαιτεί κοινές 
προσπάθειες και δράση σε όλα τα 
επίπεδα διακυβέρνησης», αναφέ-
ρει το ψήφισμα, ενώ σε μια σειρά 
σημεία εκφράζει την ανησυχία 
του Ευρωκοινοβουλίου για την 
«επιδείνωση της κατάστασης της 
δημοκρατίας, του κράτους δικαίου 
και των θεμελιωδών δικαιωμά-
των» σε ορισμένες χώρες.

Το κείμενο του ψηφίσματος παρουσιάζει την πρωτοβουλία 
ως «απάντηση» στις ρατσιστικές, οπισθοδρομικές αντιλήψεις 
και πρακτικές της κυβέρνησης της Πολωνίας, με την ανακή-
ρυξη περιοχών της χώρας –από τον Μάρτη του 2019 μέχρι σή-
μερα περισσότερες από 100 περιφέρειες, νομοί και δήμοι– σε 
ζώνες απαλλαγμένες από την αποκαλούμενη «ιδεολογία των 
ΛΟΑΤΚΙ», ενώ παρόμοιες περιπτώσεις καταγράφονται και σε 
άλλες χώρες. 

Όσο τσακίζονται τα καθολικά κοινωνικά 
δικαιώματα, τόσο περιορίζονται τα ατομικά.
Τέτοιου είδους πρωτοβουλίες δε μπορούν να φτιασιδώσουν 
το αποκρουστικό πρόσωπο της ΕΕ, που από τη μία σηκώνει το 
λάβαρο της δήθεν υπεράσπισης των ατομικών δικαιωμάτων 
και ελευθεριών και της δημοκρατίας, ενώ από την άλλη με τις 
πολιτικές κατευθύνσεις της τσακίζει τις ζωές εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Ούτε μπορούν να κρύψουν το πραγματικό έδα-
φος πάνω στο οποίο γεννιούνται και εντείνονται οι κοινωνικές 
διακρίσεις που βρίσκονται στη βάση του ρατσισμού, του σεξι-
σμού, της ομοφοβίας.

Ταυτόχρονα, τέτοια σύνθετα κοινωνικά ζητήματα αξιοποι-
ούνται στην αντιπαράθεση στο εσωτερικό της ΕΕ ανάμεσα στις 
κυβερνήσεις των κρατών-μελών, με κριτήριο τα συμφέροντα 
των επιχειρηματικών κολοσσών που εκπροσωπούν και τις 
διαφορετικές προσεγγίσεις τους για την πορεία του ευρωενω-
σιακού οικοδομήματος.

Είναι η ευρωενωσιακή πολιτική της υποχρηματοδότησης 
και εμπορευματοποίησης, η προώθηση του μοντέλου των 
Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που οδή-

γησε τον καιρό της πανδημίας με μαθηματική ακρίβεια στην 
κατάρρευση τα δημόσια συστήματα υγείας των χωρών της ΕΕ 
και σε ένα χρόνο κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από μισό 
εκατομμύριο ανθρώπους. 

Είναι η ΕΕ που παρουσιάζει ως απάντηση δήθεν στην όξυν-
ση της φτώχειας και των ανισοτήτων που βιώνουν οι λαοί της 
το μοντέλο «ελάχιστο εισόδημα-κατώτατοι μισθοί-ελάχιστες 
συντάξεις» για να δεχτούν οι εργαζόμενοι ως κανονικότητα 
τα ψίχουλα, ενώ ταυτόχρονα νομοθετεί την τεράστια επέκταση 
της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, που στην πράξη αφήνει 
όλους τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες εκτεθειμέ-
νους στα απάνθρωπα ωράρια, την ανεργία, τα κουτσουρεμέ-
να ασφαλιστικά δικαιώματα, το σμπαράλιασμα κάθε έννοιας 
ελεύθερου χρόνου, στην εργοδοτική βία.

Είναι η ΕΕ και οι κυβερνήσεις της, που με πρόσχημα την 
αντιμετώπιση της πανδημίας, εντείνουν την κρατική καταστο-
λή, βάζουν μεγαλύτερα εμπόδια και περιορισμούς στη συλλο-
γική δράση, ενισχύουν την αστυνομοκρατία, ψηφίζουν ακόμα 
και «τρομονόμους» λογοκρισίας στο χώρο των καλλιτεχνών, 
κ.ά. Σε αυτή τη βάση είναι τουλάχιστον προκλητικό το ψήφισμα 
να διαπιστώνει ότι «οι διακρίσεις και η βία κατά των ΛΟΑΤΚΙ 
από την αστυνομία εξακολουθούν να αποτελούν πρόβλημα 
στην Ένωση» και να προτείνει λύσεις όπως η «επαρκής κα-
τάρτιση» της αστυνομίας.

Η ΕΕ όχι μόνο δεν είναι «ζώνη ελευθερίας» για κανέναν 
εργαζόμενο, για τους λαούς της, αλλά αντίθετα τους εγκλωβί-
ζει στα δεσμά της επίθεσης σε κάθε εργασιακό και κοινωνικό 
δικαίωμα, με επιζήμιες επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής 
τους. Οι άνθρωποι με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολι-
σμό βιώνουν, όπως όλοι, τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτι-
κής αλλά και τις κοινωνικές διακρίσεις σε βάρος τους, που στο 
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έδαφος αυτό αυξάνονται, και που δεν μπορούν να κρυφτούν 
πίσω από τις μεγαλόστομες διακηρύξεις. Μάλιστα δημιουρ-
γούν τις προϋποθέσεις ακριβώς όσες και όσοι για πολλούς 
και διαφόρους λόγους είναι πιο ευάλωτοι στη σύγχρονη ζού-
γκλα του ανταγωνισμού να βρίσκονται σε ακόμα δυσμενέστε-
ρη θέση. Τα ατομικά δικαιώματα, η ελευθερία της επιλογής 
της καθεμιάς και του καθενός στην προσωπική του ζωή, στις 
σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους δεν είναι ξεκομμένα 
από τις γενικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, μένουν 
ανεκπλήρωτα όσο δε στηρίζονται με κοινωνική κρατική ευθύ-
νη, όσο τσακίζονται τα καθολικά κοινωνικά δικαιώματα. 

«Η διαφορετικότητα φέρνει κέρδος»
Το ενδιαφέρον, όμως, τον επιτελείων της ΕΕ και των κυβερ-
νήσεων δεν αφορά μόνο την ανάγκη τους να βρεθεί φερετζές 
για την ανελέητη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων 
και των λαών. Έχει και αντικειμενική βάση: να αντιμετωπι-
στούν ορισμένες κραυγαλέες κοινωνικές διακρίσεις, που 
εμποδίζουν την αύξηση της απασχόλησης, την ανταγωνιστι-
κότητα και την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων. Εδώ 
εδράζεται η αληθινή ανησυχία τους. Εξ ού οι κατευθύνσεις για 
τη «συμπεριληπτικότητα» και τη «διαφορετικότητα».

«Η συμπεριληπτικότητα είναι και πρέπει να γίνει αναπτυξια-
κό εργαλείο για τη χώρα μας. Όχι μόνο επειδή είναι κοινωνικά 
δίκαιο, αλλά και επειδή μας συμφέρει οικονομικά», σημειώ-
νει σε άρθρο του ο Αλ. Πατέλης, οικονομικός σύμβουλος του 
Κ. Μητσοτάκη, επικαλούμενος στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 
εταιρείες με μεγαλύτερη ποικιλομορφία έχουν σημαντικά με-
γαλύτερο περιθώριο κέρδους από τους ανταγωνιστές τους. 
Καθόλου τυχαία, λοιπόν, καλεί τον ΣΕΒ και άλλους εργοδο-
τικούς φορείς «να αγκαλιάσουν την ιδέα της συμπεριληπτι-
κότητας με ενεργές δράσεις και πολιτικές. Όχι επειδή τους 
αναγκάζει κάποιος, αλλά επειδή είναι και προς το δικό τους 
οικονομικό συμφέρον».

Σε αυτήν την κατεύθυνση βρίσκεται και η σύσταση επιτρο-
πής με σκοπό την εκπόνηση «Εθνικής Στρατηγικής για την 
Ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ+», που έγινε με απόφαση του πρωθυ-
πουργού στον απόηχο του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού κοι-
νοβουλίου. Αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μέσα στο καλο-
καίρι προτάσεις για την «άρση διακρίσεων» στο Οικογενειακό 
Δίκαιο, στην κατεύθυνση της «κατοχύρωσης ενός ισότιμου 
status πολιτειότητας για τα ΛΟΑΤΚΙ + άτομα».

Ανορθολογισμός και συντήρηση
Στην άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, η συζήτηση για τα 
δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ πυροδοτεί με τη σειρά της 
τη συζήτηση σχετικά με την ύπαρξη και τις σχέσεις των δύο 
φύλων καταλήγοντας στοχευμένα σε πλήρως ανορθολογικά 
συμπεράσματα, τα οποία μάλιστα παρουσιάζονται ως τα πλέον 
μοντέρνα, προοδευτικά, ακόμα και επαναστατικά. Η άρνηση 
της αντικειμενικής ύπαρξης των δύο φύλων, ο διαχωρισμός 
μεταξύ βιολογικού και κοινωνικού φύλου, η άποψη ότι το 
φύλο είναι υποκειμενικό βίωμα που στην καλύτερη περίπτω-
ση το επιλέγει το ίδιο το άτομο και στη χειρότερη του το επι-

βάλει η κοινωνία, ότι η σύγχρονη επανάσταση είναι η άρνηση 
του φύλου και άλλες παρόμοιες ιδέες αναπαράγονται έντονα 
τις τελευταίες δεκαετίες στα πανεπιστημιακά αμφιθέατρα, στον 
τύπο, μέσω της τέχνης. 

Οι ιδέες αυτές, σε τελική ανάλυση, όχι μόνο δε λειτουργούν 
ευεργετικά για τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, αλλά αντίθετα στοχεύουν στο 
ξερίζωμα κάθε αμφισβήτησης του σημερινού συστήματος της 
εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Γιατί αν όλα, ακόμα και το 
φύλο, είναι απλά μια προσωπική απόφαση, το σύστημα και τα 
επιτελεία του δε φέρουν καμία ευθύνη, η διεκδίκηση από τους 
εργοδότες, από το κράτος δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί αν όλα 
είναι υποκειμενικό βίωμα τότε μπορούμε οργανώνοντας λίγο 
καλύτερα τον τρόπο που σκεφτόμαστε, συμπεριφερόμαστε και 
μιλάμε ως δια μαγείας θα εξαφανιστούν ανισότητες αιώνων. 
Γιατί έτσι δεν χρειάζεται καμία ριζική αλλαγή της σημερινής 
κοινωνίας… απλά λίγα βελτιωτικά μέτρα. 

Όμως, η διαιώνιση της εκμετάλλευσης πρώτα και κύρια 
στην εργασία και κατ’ επέκταση σε κάθε άλλη κοινωνική σχέ-
ση θα αναπαράγει επ’ αόριστον όλες τις αδικίες, τις ανισότητες 
στερώντας από την πλειοψηφία τα κοινωνικά και ατομικά δι-
καιώματα, τις προσωπικές ελευθερίες. Η εγκεφαλική άρνηση 
της ύπαρξης των δύο φύλων δεν είναι λύση, αλλά εμπόδιο 
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων κάθε εργαζόμενου, άρα 
και της πλειοψηφίας των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ.

Αγώνας για να απαλλαχτούμε από κάθε μορφής 
κοινωνική ανισότητα και διάκριση
Απάντηση στη μισανθρωπία και το ρατσισμό δεν είναι οι δη-
λώσεις συμπάθειας, ούτε τα ψηφίσματα για «ίση μεταχείριση» 
και «μη εισαγωγή διακρίσεων». Η φραστική καταδίκη κάθε 
μορφής διάκρισης, βίας και κακοποίηση σε βάρος ανθρώπων 
με κριτήριο και το σεξουαλικό προσανατολισμό τους δεν είναι 
αρκετή για να απαλλαγούμε σήμερα από τις κοινωνικές ανι-
σότητες, τις διακρίσεις, την κάθε μορφής βία, τους οικονομι-
κούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς κάθε είδους. 

Αυτό που χρειάζεται είναι ο διαρκής και ανυποχώρητος 
αγώνας για πραγματική υπεράσπιση των σύγχρονων κοινω-
νικών δικαιωμάτων για όλες και όλους, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό, το κάθε ατομικό 
χαρακτηριστικό και ιδιαιτερότητα. Δηλαδή η κατοχύρωση 
στην πράξη των δικαιωμάτων για μόνιμη και σταθερή δου-
λειά, για δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, αθλητισμό, πολιτι-
σμό. Επιπλέον, η επιστημονική και ολόπλευρη στήριξη όσων 
βιώνουν δυσφορία φύλου, των μεσοφυλικών ατόμων κ.ά. με 
ευθύνη του κράτους και μέσω δημόσιων και δωρεάν υπη-
ρεσιών υγεία και κοινωνικής προστασίας. Η ενίσχυση του 
δικτύου των δομών για τα θύματα βίας, με σταθερό κρατικό 
προϋπολογισμό, χωρίς καμία εξάρτηση από ΕΣΠΑ και εμπλο-
κή ΜΚΟ. Τέλος, επιβάλλεται να γίνει πιο αυστηρή η νομοθεσία 
για τις σεξιστικές, ομοφοβικές, ρατσιστικές επιθέσεις και για 
τους δράστες τέτοιων εγκληματικών πράξεων.

Κωνσταντίνα Τσότρα 
μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ
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Θεωρίες «κοινωνικού φύλου»
Με αποστολή τον αποπροσανατολισμό, με σημαία τον ανορθολογισμό

Τ α χρόνια που μεσολάβησαν από το 12ο Συνέδριο της ΟΓΕ, 
οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ βρέθηκαν στην πρώτη 

γραμμή της ενημέρωσης – της διαφώτισης – της αγωνιστικής 
διεκδίκησης για τις σύγχρονες ανάγκες της νέας γυναίκας στην 
εργασία, στη μόρφωση, στην κοινωνική προστασία της μητρό-
τητας, στον ελεύθερο χρόνο. Στις πανεπιστημιακές σχολές 
συναντηθήκαμε με φοιτήτριες και φοιτητές, που αγωνιούν για 
το μέλλον τους, ασφυκτιούν από τα αδιέξοδα της σύγχρονης 
εκμεταλλευτικής κοινωνίας. Οι θέσεις της Ομοσπονδίας μας 
μπορούν να δώσουν ριζοσπαστικό προσανατολισμό στον προ-
βληματισμό που αναπτύσσεται μέσα στις σχολές για την ανισό-
τιμη θέση της γυναίκας. Αποτελούν ανάσα ώστε η νέα γενιά να 
αντικρούσει τις αντιεπιστημονικές θεωρίες περί «κοινωνικού 
φύλου», που διδάσκονται πλέον σε όλα τα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα. 

Κάλπικοι διαχωρισμοί που αποπροσανατολίζουν
Οι ανορθολογικές θεωρίες του «κοινωνικού φύλου» υπο-
στηρίζουν ότι το φύλο είναι κάτι «απροσδιόριστο - ρευστό», 
ότι είναι μια «κοινωνική κατασκευή» που περιορίζει το άτο-
μο. Σε αυτή τη βάση προβάλλεται ότι το «φύλο δεν είναι αυτό 
που είμαστε από τη στιγμή της γέννησής μας, αλλά αυτό που 
επιτελούμε». Το κάθε άτομο είναι «αυτό που αισθάνεται για το 
φύλο του, κάθε ώρα και στιγμή», δηλαδή συνεχώς μεταβαλ-
λόμενο - ευμετάβλητο. Προωθείται ως «αντισυστημική» στάση 
η αμφισβήτηση του «διπόλου άνδρας - γυναίκα», θεωρώντας 
το ξεπερασμένο. 

Έτσι, παγιώνουν τα προβλήματα στη σχέση των 
δύο φύλων –επικοινωνίας, συμπεριφοράς κ.ά.–, 
που η ρίζα τους βρίσκεται χιλιάδες χρόνια πίσω, 

στην πρώτη εκμεταλλευτική κοινωνία.

Μέσα από αυτές τις θεωρίες γίνεται διάκριση ανάμεσα στο «βι-
ολογικό φύλο» (sex) και στο «κοινωνικό φύλο» (gender), ενώ 
ορισμένοι εκπρόσωποι φτάνουν στο σημείο να αρνούνται τα 
βιολογικά χαρακτηριστικά του κάθε φύλου. Προσπαθούν να 
ερμηνεύσουν σύνθετα κοινωνικά ζητήματα, όπως οι σχέσεις 
μεταξύ των δύο φύλων, που εξελίσσονται ιστορικά, με «κάλπι-
κους» και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των βιολογικών 
και κοινωνικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου. 

1) Κρύβουν, για παράδειγμα, ότι ο γυναικείος και αντρικός 
οργανισμός είναι βιολογικά διαμορφωμένοι με συγκεκριμένο 
τρόπο, που αποτελεί το υπόβαθρο για την αναπαραγωγική δι-
αδικασία. Άλλωστε, πάνω σε αυτές τις αντικειμενικά διαμορ-
φωμένες ανάγκες της γυναίκας στηρίζεται και η διεκδίκηση 
της ΟΓΕ από το κράτος των αναγκαίων μέτρων προστασίας 
και στήριξης της μητρότητας, του γυναικείου οργανισμού (π.χ. 

άδειες μητρότητας, υγεία κι ασφάλεια στο χώρο δουλειάς). 
Σε λίγο οι εκπρόσωποι αυτών των θεωριών θα μας πουν ότι 

είναι... «πρόοδος» και «αντισυστημική στάση» να παραιτηθεί 
μια γυναίκα –αμφισβητώντας το φύλο της– από το δικαίωμα 
στην άδεια τοκετού - λοχείας - μητρότητας, στις δωρεάν δια-
γνωστικές προληπτικές εξετάσεις, εξειδικευμένες με βάση το 
φύλο. 

2) Ταυτόχρονα, «θάβουν» ότι η προσωπική επιλογή μιας 
γυναίκας, ενός ζευγαριού πότε - αν και πόσα παιδιά θα κάνει 
δεν γίνεται σε «κοινωνικό κενό», αλλά είναι αποτέλεσμα της 
κοινωνικής εξέλιξης. Σε αυτή την επιλογή επιδρούν καθορι-
στικά οι συνθήκες ζωής κι εργασίας, συνολικά οι οικονομικές, 
κοινωνικές συνθήκες.

3) Ο ανορθολογισμός αυτών των θεωριών αποπροσανατο-
λίζει από το γεγονός ότι οι κοινωνικές αντιλήψεις και συμπερι-
φορές για την ανισότιμη θέση της γυναίκας δεν είναι απόρροια 
των βιολογικών της χαρακτηριστικών. Οι κοινωνικές διακρί-
σεις σε βάρος της στην εργασία, τη μόρφωση, την οικογένεια 
δεν διαμορφώθηκαν αυθόρμητα, με βάση την υποκειμενική 
άποψη κάποιων αντρών που κυριαρχούσαν στην εξουσία. 
Αλλά διαμορφώνονται αντικειμενικά, σε συγκεκριμένες ιστο-
ρικά οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, αλλά και πολιτιστικές 
συνθήκες. Οι κοινωνικές διακρίσεις που βιώνουν οι γυναίκες 
στους αιώνες των εκμεταλλευτικών κοινωνιών είχαν να κά-
νουν με τις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας και της εκμεταλ-
λεύτριας τάξης απέναντι στη γυναικεία εργασία. 

Για παράδειγμα, στο παρελθόν υπήρχαν θεωρίες που αιτιο-
λογούσαν την υποβαθμισμένη θέση της γυναίκας με βάση τη 
«βιολογική κατωτερότητα» του γυναικείου φύλου. Ήταν το άλ-
λοθι της φεουδαρχικής κοινωνίας για να μην αναγνωρίσει την 
εργασία της γυναίκας στο πλαίσιο του ευρύτερου οικογενεια-
κού νοικοκυριού. Όμως, την περίοδο της βιομηχανικής επα-
νάστασης οι βιομήχανοι ήθελαν να εκμεταλλεύονται «ελεύθε-
ρα» και τους άνδρες και τις γυναίκες και τα παιδιά. Γιατί είχαν 
ανάγκη την εργασία των γυναικών και των παιδιών για να 
αυξήσουν τα κέρδη τους. Έτσι, αυτή η εξέλιξη στην εργασία 
των γυναικών οδήγησε στο ξεπέρασμα –έως ένα βαθμό– των 
αναχρονιστικών απόψεων περί «βιολογικής κατωτερότητας» 
των γυναικών. Βέβαια, οι «παλιές» απόψεις και πολιτικές πρα-
κτικές για την κοινωνική θέση της γυναίκας με κριτήριο τα βι-
ολογικά της χαρακτηριστικά δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Αλλά 
αξιοποιούνται ακόμα και μετά από αιώνες στις σύγχρονες συν-
θήκες. Αντίστοιχο πρόσφατο παράδειγμα είναι η περίοδος της 
προηγούμενης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, που επα-
νήλθαν αναχρονιστικές απόψεις ότι η γυναίκα πρέπει να μείνει 
στο σπίτι για να φροντίζει τα παιδιά, ώστε να συγκαλυφθούν τα 
μεγάλα ποσοστά της γυναικείας ανεργίας.

Έτσι, σήμερα ορισμένες αλλαγές που έχουν επέλθει στην 
κοινωνία, όπως η σημαντική άνοδος των γυναικών στην κοι-
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νωνική εργασία, που συνοδεύεται όμως με σύγχρονες μορφές 
έντασης της εκμετάλλευσης και καταπίεσης του γυναικείου 
εργατικού δυναμικού, διαμορφώνουν το αντικειμενικό έδαφος 
για αλλαγές και στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Όμως, 
δεν έχουν διαμορφωθεί οι οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες 
για να ανθίσουν οι νέες ισότιμες σχέσεις μεταξύ τους, με απο-
τέλεσμα να διαμορφώνονται τριγμοί. 

Στη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία, η σκληρή καθη-
μερινότητα, το άγχος σακατεύουν την προσωπικότητα της γυ-
ναίκας και του άντρα, σμπαραλιάζουν τις σχέσεις μεταξύ των 
ανθρώπων. Οι αξίες που επιβάλει το «δίκαιο» του εκμεταλλευ-
τικού συστήματος, όπως ο ανταγωνισμός, ο ατομισμός, ο εγω-
ϊστικός τρόπος ζωής, διαπερνούν όλες τις κοινωνικές σχέσεις, 
μαζί και τις συντροφικές, φιλικές, οικογενειακές σχέσεις. 

Ανοίγουν το δρόμο που οδηγεί στον άκρατο 
και χαοτικό υποκειμενισμό
Οι θεωρίες περί «κοινωνικού φύλου» προσπαθούν να «χαϊ-
δέψουν» τα αυτιά της νεολαίας, που βιώνει με βίαιο τρόπο τις 
συνέπειες όσων παράγουν αυτοί οι τριγμοί στις ανθρώπινες 
σχέσεις και στις σχέσεις των δύο φύλων. Η χαοτική κατάσταση 
που χαρακτηρίζει τη σαπίλα της σημερινής κοινωνίας είναι το 
έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται και οι αντιεπιστημονι-
κές θεωρίες για τον ατομικό προσδιορισμό του φύλου, αλλά 
και τον υποκειμενικό προσδιορισμό της θέσης κάθε ατόμου 
στην κοινωνία. 

Προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις στα σημερινά αδιέξο-
δα, ιδιαίτερα της νεολαίας, προβάλλοντας ότι δεν υπάρχει τρό-
πος να γνωρίσουμε τον κόσμο γύρω μας που υπάρχει αντικει-
μενικά και τις αιτίες για τις συνθήκες ζωής κι εργασίας, αλλά 
μπορούμε να τον «χτίσουμε» με βάση το υποκειμενικό βίωμα 
καθενός και καθεμιάς. Το κάθε άτομο είναι «αυτό που αισθά-
νεται και σκέπτεται για τον εαυτό του». Τελικά, επιδιώκεται οι 
νέοι και οι νέες να προσδιορίζουν τη θέση τους στην κοινωνία 
με αποκλειστικό κριτήριο την υποκειμενική άποψη και βίωμα 
και όχι αντικειμενικά με βάση την κοινωνική, ταξική τους κα-

ταγωγή. Αν ένας νέος δεν αισθάνεται ότι είναι εργατοϋπάλλη-
λος, που οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας κερδίζουν από την 
απλήρωτη δουλειά του, τότε δεν είναι. 

Αυτός ο άκρατος υποκειμενισμός στον προσδιορισμό της θέ-
σης του ατόμου στην κοινωνία ή αλλιώς «αυτοπροσδιορισμός» 
ανάγεται σε μέγιστη αξία. Και παρουσιάζεται με όρους «ατομι-
κών δικαιωμάτων». Στις σύγχρονες συνθήκες, οι κυβερνήσεις 
και τα επιτελεία τους, οι επιχειρηματικοί κολοσσοί αξιοποιούν 
πολύπλευρα την ατομικότητα, για τη μαζική χειραγώγηση συ-
νειδήσεων στην υποταγή και τη μοιρολατρία. Για παράδειγμα, 
οι αντεργατικές ανατροπές στον χρόνο εργασίας των γυναικών 
επενδύθηκαν με τον μανδύα του «ατομικού δικαιώματος» της 
εργαζόμενης μητέρας να δουλεύει 4 μέρες 12ωρα και να κά-
θεται το Παρασκευοσαββατοκύριακο με τα παιδιά της!!! 

Όταν ο ατομισμός γίνεται ο σίγουρος δρόμος για 
την παραίτηση από την εργατική, λαϊκή πάλη
Οι εκπρόσωποι αυτών των θεωριών, δηλαδή η ΕΕ, οι κυβερ-
νήσεις και τα κόμματά της, το κατεστημένο στα πανεπιστήμια, 
έχουν πάρει διαζύγιο με όσα εκφράζουν την κοινωνική πρό-
οδο. Ακριβώς επειδή ο ορίζοντας τέτοιων δυνάμεων περιορί-
ζεται το πολύ πολύ σε μεταρρυθμίσεις της βαρβαρότητας που 
βιώνει η νεολαία. Έτσι, προωθούν την «ίση μεταχείριση» με 
βάση την «ταυτότητα φύλου», τον «αυτοπροσδιορισμό»... στην 
εργασιακή ζούγκλα και στη ζωή λάστιχο, σε αντιπαράθεση με 
την ανάγκη για σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα για όλες και 
όλους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τον σεξουαλικό προ-
σανατολισμό, τα προσωπικά γνωρίσματα και χαρακτηριστικά. 
Όμως, ο ατομικισμός -κι όχι τα ατομικά δικαιώματα που στη-
ρίζονται στα κοινωνικά δικαιώματα- είναι ο δρόμος που οδη-
γεί στην πλήρη παραίτηση από τη διεκδίκηση των σύγχρονων 
κοινωνικών αναγκών. 

Βιβή Δάγκα 
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Στηρίζουμε τον αγώνα των κατοίκων της 
Β. Εύβοιας για να μείνουν στον τόπο τους!

Τελικά για άλλη μια φορά αποδείχθηκε 
ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό…

Σ χεδόν ένα μήνα μετά την τραγωδία που έζησε η Εύβοια 
δεν θα ήταν περιττό να υπογραμμίσουμε τι ακριβώς έγι-

νε... Για εννιά ολόκληρες μέρες κατέκαιγε τη Βόρεια Εύβοια 
μια φωτιά που ξέσπασε σε συνθήκες άπνοιας, δεν περιορί-
στηκε έγκαιρα και σάρωσε από τον Ευβοϊκό μέχρι το Αιγαίο 
και από την Κεντρική Εύβοια μέχρι το βόρειο άκρο της! Για 
εννιά μέρες το βασικό σχέδιο της Κυβέρνησης ήταν «εκκενώ-
στε»! Παντελής έλλειψη συντονισμού, επίγεια μέσα πυρόσβε-
σης ανεπαρκή και τις περισσότερες μέρες δεν υπήρχαν ούτε 
εναέρια μέσα. 

Τα αποτελέσματα; 500.000 στρέμματα καμένα, τουλάχιστον 
380.000 από αυτά είναι καμένο δάσος. Εκατοντάδες καμένα 
σπίτια, καλλιέργειες, ζώα. Ρετσινάδες που χάνουν τη δουλειά 
τους για τα επόμενα 20 χρόνια, κτηνοτρόφοι που όχι μόνο έχα-
σαν ζώα, αλλά και κάποια που έμειναν δεν έχουν πού να τα 
βοσκήσουν, μελισσοκόμοι, που η παραγωγή τους σε πευκό-
μελο αντιστοιχούσε στο 70% της πανελλαδικής, τώρα βρίσκο-
νται στον αέρα, συκοπαραγωγοί και πολλοί αυταπασχολούμε-
νοι σε μια σειρά κλάδους σε αντίστοιχη κατάσταση. Όμως οι 
συνέπειες δεν καταγράφονται μόνο στα νούμερα. Αποτυπώ-
νονται στα πρόσωπα των ανθρώπων που μεγάλωσαν σε μια 
πράσινη περιοχή - στολίδι και τώρα δεν μπορούν να αναπνεύ-
σουν και να ανοίξουν τα παράθυρά τους από την κάπνα. Απο-
τυπώνεται στα λόγια του μικρού μαθητή που με θλίψη είπε 
στους γονείς του ότι δεν θέλει να ξαναπάει σε αυτό το σχολείο. 

Το έγκλημα έχει «όνομα και διεύθυνση»… Για την παντε-
λή έλλειψη πρόληψης, συντονισμού, αποτελεσματικού επι-
χειρησιακού σχεδίου, άμεσων και επαρκών μέτρων για την 
ανακούφιση των πληγέντων έχουν ευθύνη τόσο η Κυβέρνη-
ση, οι Δήμοι και η Περιφέρεια, τόσο οι σημερινοί όσο και των 
προηγούμενων χρόνων. Αυτοί έχουν την ευθύνη που τα δάση 
μας έμειναν ανυπεράσπιστα, που υποχρηματοδοτούνται όλες 
οι αρμόδιες δομές για την προστασία τους, που η διαχείρισή 
τους γίνεται με τη λογική «τι «φορτώνει» τον κρατικό προϋπο-
λογισμό – τι κέρδος μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις». Οι νό-
μοι που ψήφισε η ΝΔ τα τελευταία χρόνια, αλλά και αυτοί που 
ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ παλαιότερα, έχουν απελευθε-
ρώσει πλήρως δασικές, ακόμα και αναδασωτέες εκτάσεις ως 
προς τις επενδύσεις των μεγάλων ομίλων. Έπιναν (και πίνουν) 
νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβερνήσεις, Δη-
μοτικές αρχές και Περιφέρεια κι ας βγάζει ως «μη επιλέξιμα» 
όλα τα έργα υποδομής που θα μπορούσαν να σώσουν το πε-
ριβάλλον και τις περιουσίες μας. 

Τα στοιχεία δείχνουν την κατάσταση: για την προστασία των 
δασικών εκτάσεων της χώρας μας που φτάνουν στο 65% της 
συνολικής έκτασης, δίνεται μόλις το 0,04% του προϋπολογι-
σμού, η κρατική επιχορήγηση στα δασαρχεία ήταν φέτος μόλις 
1,7 εκατ. ευρώ από τα 17,7 που είχαν ζητήσει, με βάση τις πιο 
στοιχειώδεις ανάγκες. Τα δασαρχεία Χαλκίδας, Ιστιαίας και 
Λίμνης, από τις 240.000€ που ζήτησαν, πήραν μόλις 48.000€. 
Ο όγκος της καύσιμης ύλης που είχε συσσωρευτεί μέσα και 
γύρω από το δάσος ήταν τεράστιος, αφού καθαρισμός γινόταν 
μόνο με πρωτοβουλία των ρετσινάδων, όπως και όποτε μπο-
ρούσαν και με ό,τι ιδιωτικά μέσα διέθεταν. Χιλιάδες δε, ήταν 
και τα δέντρα που είχαν πέσει μετά τη φετινή «Μήδεια» και δεν 
απομακρύνθηκαν, παρά τις επισημάνσεις του Σωματείου των 
Ρετσινάδων και του Αγροτικού Συλλόγου. 

Αρκετοί «υπεύθυνοι» είχαν το θράσος να περιδιαβαίνουν 
στα ΜΜΕ την ώρα της φωτιάς και να δηλώνουν ότι «κάνουμε 
ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό, αλλά η φωτιά δεν είναι δυνατό 
να ελεγχθεί», «πρωτόγνωρες διαστάσεις», «φταίει η κλιματι-
κή αλλαγή» και άλλα τέτοια… Προσπαθούν να θολώσουν τα 
νερά! Να κρύψουν ότι σήμερα, το 2021, υπάρχουν τόσο τα τε-
χνολογικά μέσα όσο και η επιστημονική γνώση για να προλα-
βαίνουμε, να αντιμετωπίζουμε σχεδιασμένα, να περιορίζουμε 
τις συνέπειες των πυρκαγιών (αλλά και των πλημμυρών που 
μαθηματικά βέβαια ακολουθούν…)

Ήδη από τις πρώτες μέρες που καταλάγιασε η φωτιά, εκ-
πρόσωποι μεγάλων ομίλων περιδιάβαιναν στη Βόρεια Εύβοια, 
θέλοντας να φανούν ως σωτήρες, ενώ στην πραγματικότητα 
χαρτογραφούν τα καλύτερα φιλέτα, καμένα και μη, είτε για 
να κτίσουν πολυτελή τουριστικά θέρετρα, είτε για να στήσουν 
ανεμογεννήτριες, είτε για να εγκαταστήσουν υποδομές σχετι-
κές με την αγροδιατροφή κ.λπ. Φυσικά θερμό συμπαραστάτη 
έχουν την Κυβέρνηση που από τις μέρες τις φωτιάς ίδρυσε 
την «Επιτροπή για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Βόρειας 
Εύβοιας», προκειμένου να φέρει στη ζωή έναν σχεδιασμό – 
πρότυπο που θα αξιοποιήσει μάλιστα ως «εθνικό υπόδειγμα», 
αλλά και το ΣΥΡΙΖΑ, που όχι απλά συμφωνεί με την επιτροπή, 
αλλά προτείνει να ενταχθούν σ’ αυτόν και οι τοπικοί φορείς 
(σωματείο Ρετσινάδων κ.λπ.). Να κάτσουν δηλαδή τα θηράμα-
τα να συζητήσουν με το θηρευτή … το μέλλον τους…

Καμιά κυβέρνηση, καμιά τοπική αρχή δεν έσκυψε πάνω 
από τις ανάγκες του λαού για να τις καλύψει, έτσι όπως έσπευ-
σαν, την ώρα της φωτιάς να κλείσουν το μάτι στους μεγάλους 
ομίλους! 
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Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό… Οι κάτοικοι της Βό-
ρειας Εύβοιας, αλλά και γενικότερα του νησιού, έχουν πικρή 
πείρα, από την κακοκαιρία «Ζορμπάς» που ακόμα περιμένουν 
τις αποζημιώσεις και τα αντιπλημμυρικά έργα, από τα φετινά 
χιόνια, από τις φωτιές που έκαψαν και ξανάκαψαν το νησί τα 
τελευταία χρόνια…

Από την πρώτη στιγμή πάλεψαν μόνοι τους τις φλόγες, ακό-
μα και με κλαριά, απειθαρχώντας στις εντολές εκκένωσης της 
κυβέρνησης. Με ό,τι μέσα διέθεταν προσπάθησαν να φτιάξουν 
αντιπυρικές ζώνες. Έτσι η φωτιά δεν έφτασε στα Μεσσάπια…), 
έτσι σώθηκαν χωριά και σπίτια. Από την πρώτη στιγμή διαπί-
στωσαν την ανάγκη που γέννησαν οι εξελίξεις και οργάνωσαν 
τα Κέντρα Αγώνα και Αλληλεγγύης σε Στροφυλιά και Ιστιαία. 
Εκεί ένα μήνα σχεδόν συγκεντρώνεται η έμπρακτη αλληλεγ-
γύη που καταφτάνει από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό! 
Όλες οι προσφορές είναι συγκινητικές, αλλά ξεχωρίζουν κά-
ποια δεματάκια όπως ενός μικρού αγοριού από την Καισαρια-
νή που έστειλε τα τουβλάκια του, με την ευχή να μπορέσουν οι 
άνθρωποι να στήσουν και τα κανονικά τους σπίτια. Εθελοντές 
από χωριά της περιοχής, αλλά και από την υπόλοιπη Εύβοια 
και την Αθήνα, προσφέρουν καθημερινά τη βοήθειά τους στη 
συγκέντρωση, κατανομή και διανομή των ειδών μετά από κα-
ταγραφή των αναγκών. Με αυτή την υποδειγματική λειτουργία 
τα κέντρα αυτά έχουν γίνει πραγματικό αποκούμπι για τους 
κατοίκους της περιοχής. 

Ταυτόχρονα, συγκροτούνται επιτροπές αγώνα στα χωριά 
(έχουν ξεπεράσει τις 23), οι οποίες σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα πραγματοποιούν γενικές συνελεύσεις για την οργάνωση 
του αγώνα για την εκπλήρωση του συνόλου των αιτημάτων. 
Τα αιτήματα των κατοίκων αφορούν στην αποζημίωση στο 
100%, αποκατάσταση όλων των ζημιών που έχουν προκύψει 
στα χωριά, άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας, εξα-
σφάλιση του εισοδήματος και της επιβίωσης όλων των πληγέ-
ντων, πάγωμα και διαγραφή χρεών. Πρόκειται για τα αιτήματα 
που ακούστηκαν δυνατά στο μαζικότατο συλλαλητήριο στις 21 
Αυγούστου στη Στροφυλιά, με συμμετοχή 4.000 κόσμου.

 Φυσικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μετά και τη σχετική 
συζήτηση στη Βουλή είναι «στάχτη στα μάτια», γι’ αυτό και το 
συντονιστικό των φορέων συνεχίζει την οργάνωση με νέες 
συνελεύσεις, προγραμματίζει μεγάλη συναυλία στη Βόρεια 

Εύβοια, κινητοποίηση στην Αθήνα το επόμενο διάστημα και 
ό,τι άλλο χρειαστεί, μέχρι να δικαιωθεί το σύνολο των αιτημά-
των, όλων των κατοίκων!

Η ΟΓΕ, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών, δεν μπορού-
με παρά να κάνουμε δικό μας, το δίκαιο, σκληρό αγώνα του 
λαού της Βόρειας Εύβοιας για να σταθεί ξανά στα πόδια του, 
για να πάρει πίσω τη ζωή του. Για να μπορέσουν τα παιδιά της 
Βόρειας Εύβοιας να πάνε σε σχολεία με όρους και προϋποθέ-
σεις όχι μόνο που να διασφαλίζουν την παιδαγωγική επάρκεια 
και την υγειονομική ασφάλεια αλλά και την ψυχοκοινωνική 
στήριξη, για να εξασφαλιστεί έγκαιρα και με ασφαλή τρόπο 
η μετακίνησή τους στα σχολεία, για να υπάρχουν κατάλληλοι 
χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας. Για να μην μείνει κανείς χω-
ρίς εισόδημα, να στελεχωθούν επαρκώς τα Κέντρα Υγείας σε 
Μαντούδι και Ιστιαία, τα περιφερειακά ιατρεία στα χωριά, για 
να γίνουν τα χωριά και το δάσος καλύτερα από πριν! Οι Ομά-
δες της ΟΓΕ στην Εύβοια βάζουν ιδιαίτερο στόχο τη στήριξη 
των γυναικών των λαϊκών οικογενειών ώστε να μπορέσουν 
πιο αποφασιστικά να ενταχθούν στον αγώνα, να βρουν διέξο-
δο μέσα και από πολύμορφες δράσεις οι αγωνίες τους. Στόχος 
μας είναι το επόμενο διάστημα να συναντηθούμε με γυναίκες 
αγρότισσες, που χρειάζεται να ξαναπατήσουν στα πόδια τους 
μαζί με τις οικογένειές τους, τις γυναίκες με το μικρό μαγαζί 
που τους πνίγουν τα χρέη, τις εργαζόμενες στον επισιτισμό – 
τουρισμό που αγωνιούν για το μεροκάματο. 

 
Όλοι στον αγώνα για να μείνουμε 

στον τόπο μας λοιπόν! 

Ασημίνα Καραμπέτσου
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Στοιχεία επικοινωνίας με το Κέντρο Αγώνα 
και Αλληλεγγύης πυρόπληκτων: 

698 985 2767
Fb Κέντρο αγώνα & αλληλεγγύης πυρόπληκτων

@kentroagwna
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Κ όντρα στα επιχειρηματικά συμφέροντα που θέλουν το 
ξεπούλημα του παραλιακού μετώπου της Καλαμαριάς, 

πυκνώνει μέρα με την μέρα ο αγώνας των γυναικών του Δη-
μοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Καλαμαριάς, των κατοίκων 
και των σωματείων της περιοχής, που απαιτούν να μη γίνει 
καμία παραχώρηση οποιουδήποτε τμήματος του παραλιακού 
μετώπου σε επιχειρηματικά συμφέροντα και να προχωρήσει 
η ανάπλαση της περιοχής προς όφελος των λαϊκών οικογενει-
ών, με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Περισσότερο από ενάμιση χρόνος έχει περάσει από το πρώ-
το κάλεσμα σε ανυποχώρητο αγώνα του Δημοκρατικού Συλ-
λόγου Γυναικών Καλαμαριάς, μια πρωτοβουλία που αγκαλιά-
στηκε από φορείς της Καλαμαριάς και εργατικά σωματεία. 

Θυμίζουμε ότι από τον περασμένο Γενάρη, το ΤΑΙΠΕΔ προ-
κήρυξε διεθνή διαγωνισμό παραχώρησης της μαρίνας της 
Αρετσούς Καλαμαριάς σε ιδιώτες επενδυτές για 35 χρόνια. 
Προηγήθηκε η απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμ-
βουλίου (Μάης 2020), η οποία έδινε το «πράσινο φως» στην 
ιδιωτικοποίηση, θέτοντας κάποιες δήθεν «κόκκινες γραμμές» 
για «ήπια» δόμηση, δημιουργία αλιευτικού καταφυγίου κ.ά.

Από την ημέρα που η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβου-
λίου Καλαμαριάς γνωμοδότησε θετικά για την Στρατηγική Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του γενικού σχεδιασμού 
της Μαρίνας Καλαμαριάς (Αρετσού), ουσιαστικά δηλαδή την 
ιδιωτικοποίηση-ξεπούλημά της, ο Δημοκρατικός Σύλλογος 
Γυναικών ξεκίνησε την ενημέρωση και τη δράση με συνεχείς 
εξορμήσεις στους κατοίκους και στους επισκέπτες του Δήμου 
και ήδη έχουν μαζευτεί χιλιάδες υπογραφές. 

Ο Σύλλογος, συνεχίζοντας τη δράση του, κάλεσε σε συ-
ντονισμό φορείς της Καλαμαριάς και Σωματεία, σήμερα αριθ-
μούν τα 22. Αποφάσισαν ένα κοινό διεκδικητικό πλαίσιο με τίτ-
λο ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS! ΟΧΙ 

ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ – ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑ-
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑ (που βρίσκεται 
στην καρδιά του παραλιακού μετώπου και προσανατολίζεται 
να μετατραπεί σε πεντάστερο ξενοδοχείο). Η συλλογή υπο-
γραφών συνεχίζεται μέχρι και σήμερα ενώ οι φορείς και τα 
Σωματεία πραγματοποιούν συνεχείς αγωνιστικές δράσεις.

Η παραχώρηση της Μαρίνας Αρετσούς το 2012 στο ΤΑΙΠΕΔ 
έγινε στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων της χώ-
ρας, την οποία έκτοτε καμία κυβέρνηση δεν αναίρεσε.

Στην Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ), όπως αυτή κοινοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, το φθινόπωρο του 2019, προβλέπεται δόμηση 14.900 τ.μ., 
με κατασκευή υποστηρικτικών χώρων για την λειτουργία της 
Μαρίνας, κατασκευή χώρων τουριστικής αναψυχής (εστιατό-
ρια, αναψυκτήρια κ.λπ.), χώρων εμπορικής δραστηριότητας 
(σούπερ μάρκετ, καταστήματα κ.λπ.), δημιουργία ξενοδοχείου, 
εκθεσιακού-συνεδριακού κέντρου και κατοικιών. Μάλιστα, 
στη λύση που προτείνεται, η επιπλέον δόμηση προστίθεται στα 
ήδη υπάρχοντα κτίσματα, οπότε η συνολική προτεινόμενη δό-
μηση υπερβαίνει τα 17.500τ.μ.!

Απέναντι στις αντιδράσεις σωματείων και φορέων, αλλά 
και του κόσμου που κατοικεί στην περιοχή και όσων την επι-
σκέπτονται, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου ζητάει 
από το ΤΑΙΠΕΔ να αναστείλει τον διαγωνισμό και να αλλάξει 
τις προδιαγραφές του, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του 
δήμου για «ήπια» δόμηση. Ουσιαστικά συνεχίζει να στηρί-
ζει την παράδοση της μαρίνας σε επιχειρηματικούς ομίλους, 
ενάντια στα συμφέροντα και τις ανάγκες της μεγάλης πλειο-
ψηφίας των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Σε 
αυτό πλαίσιο, συμφωνίας με την ιδιωτικοποίηση, προτάθηκε 
και η διενέργεια δημοψηφίσματος...., ώστε να «αποφασίσουν» 
οι κάτοικοι αν θέλουν ή όχι αξιοποίηση του παραλιακού με-

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΏΠΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
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τώπου. Το πραγματικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να πάρουν 
θέση όλοι καθαρά και δεν προϋποθέτει δημοψήφισμα, είναι 
για ποιανού το όφελος θα γίνει η αξιοποίηση του παραλιακού 
μετώπου Καλαμαριάς, για τον λαό όλης της περιοχής ή για 
τους επενδυτές;

Η αλήθεια είναι ότι εδώ και χρόνια, σκόπιμα και μεθοδευ-
μένα προωθείται η παραχώρηση «φιλέτων» του παραλιακού 
μετώπου σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και ο λαός 
της Καλαμαριάς και ευρύτερα της Θεσσαλονίκης δεν θα 
ωφεληθεί σε τίποτα από αυτή την εξέλιξη. Επίσης, σκόπιμα 
και μεθοδευμένα το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς έχει 
εγκαταλειφθεί όλα αυτά τα χρόνια, από όλες τις προηγούμενες 
διοικήσεις.

Για τη σημερινή άθλια κατάσταση αυτοί που έχουν την ευ-
θύνη και πρέπει να απολογηθούν είναι οι ίδιοι που σήμερα 
στηρίζουν και προωθούν την ιδιωτικοποίηση, έχοντας δια-
μορφώσει όλα αυτά τα χρόνια το έδαφος, ώστε τα επιχειρη-
ματικά σχέδια να παρουσιάζονται σήμερα ως «σωτηρία» και 
«διέξοδος» για το λαό, που θέλει να αναβαθμιστεί η ποιότητα 
της ζωής του. 

Εκεί που οι εργαζόμενοι και ο λαός της Καλαμαριάς 
βλέπουν μια ανάσα αναψυχής για τους ίδιους και τις οι-
κογένειές τους, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι βλέπουν 
ευκαιρία για κερδοφορία. Άλλωστε, και η προώθηση των 
επιδιώξεων για τη μαρίνα της Καλαμαριάς εντάσσεται στον 
γενικότερο σχεδιασμό που υπάρχει για το παραλιακό μέτωπο 
της Θεσσαλονίκης και την «αξιοποίησή» του για τα κέρδη με-

γάλων επιχειρηματικών ομίλων. 
Αυτό είναι το κίνητρο της όποιας «αξιοποίησης». Κυβέρ-

νηση, δημοτική πλειοψηφία και επιχειρηματικά συμφέροντα 
προσπαθούν να συκοφαντήσουν τον αγώνα σωματείων και 
φορέων, λέγοντας πως όποιος είναι αντίθετος με την ιδιωτι-
κοποίηση είναι «αναχρονιστικός» και επιδιώκει να παραμείνει 
η σημερινή άθλια εικόνα του παραλιακού μετώπου. Ο λαός 
όμως της προσφυγομάνας Καλαμαριάς απαιτεί να αξιοποι-
ηθεί η παραλία προς όφελος όλων των κατοίκων, των επι-
σκεπτών της περιοχής και όχι των λίγων .

Η όρεξη των μεγαλοεπενδυτών, με δεδομένες τις εξελίξεις, 
ανοίγει και προωθεί την «αξιοποίηση» ολόκληρου του παρα-
λιακού μέτωπου, για το πρώην Νοσοκομείο Παναγία –τη με-
τατροπή του σε πεντάστερο ξενοδοχείο–, για πλαζ, Κυβερνείο, 
στρατόπεδο Κόδρα κ.ά.

Η παραλία μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου για αναψυχή, πολιτισμό, αθλητισμό, 
ακόμα και για κολύμπι. Οι ελεύθεροι χώροι, οι παραλίες, οι 
χώροι πρασίνου, τα πρώην στρατόπεδα αποτελούν λαϊκή πε-
ριουσία και πρέπει να γίνουν αποκλειστικά χώροι πρασίνου 
και αναψυχής, ελεύθεροι για όλο το λαό, χωρίς καμιά εμπο-
ρευματοποίηση των χρήσεων τους, με ευθύνη και χρηματο-
δότηση του κράτους. Η πραγματοποίηση αυτού του στόχου 
εξαρτάται από τη λαϊκή θέληση και πάλη.

Είναι ξεκάθαρο για τις γυναίκες του Δημοκρατικού Συλ-
λόγου Γυναικών Καλαμαριάς ότι αποφασιστικά και μαχητι-
κά θα συμβάλλουν σε αυτό τον αγώνα. 
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Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας 
πραγματοποίησε, στις 29/5/2021, πα-

ράσταση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία του 
Ισραήλ, εκφράζοντας παράλληλα την αλλη-
λεγγύη της στον παλαιστινιακό λαό. «Τέρ-
μα στην ισραηλινή κατοχή – Λευτεριά στην 
Παλαιστίνη», έγραφε το πανό που ανοίχτη-
κε έξω από την πρεσβεία. «Με το Ισραήλ 
καμιά συνεργασία, ούτε με του ΝΑΤΟ τα 
σφαγεία», απαίτησαν οι γυναίκες που αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα και συμμετείχαν 
με τις πικέτες και τις σημαίες της ΟΓΕ στην 
κινητοποίηση. Κατήγγειλαν ακόμα την ΕΕ 
και το ΝΑΤΟ, που «σφάζουν τους λαούς για 
των μονοπωλίων τους ανταγωνισμούς».

Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την 
πρόεδρο και την αντιπρόεδρο της Ομο-
σπονδίας βρέθηκε με το ψήφισμα διαμαρ-
τυρίας στην είσοδο της πρεσβείας, όπου 
αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν να ...ενη-
μερώσουν πως «απαγορεύεται» η θυρο-
κόλληση!

Η προκλητική στάση της αστυνομίας συνε-
χίστηκε, καθώς προσπάθησε επανειλημ-
μένα να εμποδίσει τη μετάβαση των συγκε-
ντρωμένων γυναικών στην παλαιστινιακή 
πρεσβεία. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικές 
δυνάμεις της ομάδας ΟΔΟΣ έκλεισαν δύο 
φορές το δρόμο στην πορεία, ενώ στην 
επισήμανση πως η πορεία έχει προορισμό 
την παλαιστινιακή πρεσβεία για να επιδώ-
σει ψήφισμα αλληλεγγύης, η απάντηση 
ήταν: «Δεν πρόκειται να προχωρήσετε. Θα 
διαλυθείτε εδώ γιατί τέτοιες εντολές έχου-
με από τη ΓΑΔΑ».

«Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, του λαού 
η πάλη θα τη σπάσει», κατήγγειλαν. Στο 
σημείο που οι αστυνομικοί σταμάτησαν την 
πορεία για δεύτερη φορά έφτασε ο πρέ-
σβης της Παλαιστίνης, Μαρουάν Τουμπάσι. 
Τον υποδέχθηκαν οι γυναίκες με το σύν-
θημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη!». Με την 
αποφασιστική στάση της ΟΓΕ και τον πρέ-
σβη στην κεφαλή, η πορεία συνεχίστηκε.

Οι γυναίκες της ΟΓΕ με τη μαχητική τους 
παρουσία έδωσαν αποφασιστική απάντη-
ση στην κρατική καταστολή και με πορεία 
έφτασαν τελικά και επέδωσαν το ψήφισμά 
τους.

Η ΟΓΕ με δυναμική κινητοποίηση απαίτησε:
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