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της Σύνταξης
Αγαπητή αναγνώστρια,
Η νέα χρονιά μάς βρίσκει με «παγωμένα χαμόγελα».
Κλείσαμε δύο χρόνια από την έναρξη της πανδημίας στη
χώρα μας και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου είχαν καταγραφεί επίσημα στην Ελλάδα 2 εκατομμύρια
κρούσματα Covid-19 και περίπου 24.000 θάνατοι από τη
νόσο. Είναι μια αναπόφευκτη πορεία ή ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα μιας συγκεκριμένης διαχρονικά πολιτικής;
Η αύξηση των θανάτων οφείλεται αποκλειστικά σε νόσηση από κορωνοϊό; Ποια είναι η βασική αιτία για όσα τραγικά βιώνουμε; Είναι ο κορωνοϊός ή η κοινή πολιτική που
απαρέγκλιτα εφαρμόζουν όλες οι κυβερνήσεις στη χώρα
μας, και παγκοσμίως, με ή χωρίς πανδημία, της βαθιάς
εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος υγείας
και με ό,τι αυτό συνεπάγεται; Η αναστολή των εφημεριών
του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και η μετατροπή του
σε εμβολιαστικό κέντρο, όπως και ή ίδρυση ενός παιδιατρικού νοσοκομείου - επιχείρηση με «σύμβαση δωρεάς»
με το Ίδρυμα «Στ. Νιάρχος», τι σχέση έχουν με τις αιτίες της
τραγικής κατάστασης που βιώνουμε; Κάποιες απαντήσεις
σε όλα αυτά θα βρείτε στις επόμενες σελίδες.
Αγαπητή φίλη,
Τώρα που γράφονται αυτές οι αράδες βρίσκεται στην επικαιρότητα και βιώνουμε την «Ουκρανική κρίση». ΗΠΑ,
ΝΑΤΟ, ΕΕ και Ρωσία στήνουν ένα σκηνικό πολέμου, με
τους κινδύνους για τον ελληνικό λαό να πολλαπλασιάζονται λόγω της εμπλοκής της χώρας και της μετατροπής
της, με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων
κυβερνήσεων, σε ΝΑΤΟϊκό προμαχώνα. Σε όλο αυτό το
«πανηγύρι» των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τα
συμφέροντα των κυβερνήσεων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων έρχεται να βάλει το δικό της μεράδι και
η πολιτική της «φεμινιστικής Ευρώπης του μέλλοντος» της
ΕΕ, το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων
2021 – 2025» της κυβέρνησης, αλλά και η 2η Ετήσια Έκθεση για τη βία κατά των γυναικών της Γραμματείας Ισότητας, στην προσπάθεια να ...κόψουν και να ράψουν την
«ισότητα των φύλων», την εργασία και τη ζωή των γυναικών στα μέτρα που ταιριάζουν στα συμφέροντά τους. Αυτά
αποκαλύπτονται στις σελίδες αυτού του τεύχους, ενισχυμένα με άρθρα για το «σύγχρονο» φεμινισμό, για τα Social
Media και την προσπάθεια εγκλωβισμού της σκέψης και
της στάσης ιδιαίτερα των νέων γυναικών για να στρέψουν
σε «ανώδυνους» δρόμους την αγανάκτηση, το θυμό και
τις αντιδράσεις μας για τη βαρβαρότητα που βιώνουμε.

Βαρβαρότητας συνέχεια, βέβαια, είναι η επιβολή και γενίκευση της τηλεργασίας, μιας ακόμα ευέλικτης μορφής
δουλειάς, που αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα που επιδεινώνει τους όρους ζωής και δουλειάς μας. Τι γίνεται με τη δουλειά από το σπίτι; Έρχεται να «ξηλώσει» ό,τι έχει μείνει από
εργασιακό δικαίωμα; Τι γίνεται με τις άδειες αναρρωτικές,
γονικές; Τι φρόντισε η κυβέρνηση να «δωρίσει» στους εργοδότες με την ψήφιση σχετικής τροπολογίας;
Μετά την «ευκαιρία της τηλεργασίας» για τις γυναίκες ο
μπαξές έχει και «ευκαιρίες για τα παιδιά», με το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», και το πρόγραμμα χρηματοδότησης μεγάλων επιχειρήσεων με πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης. Θα ανιχνεύσουμε, λοιπόν, τι πρόκειται να
εξυπηρετήσουν στο όνομα της «ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».
Ποια, όμως, είναι η κόκκινη κλωστή που συνδέει όλα
αυτά με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα στα σχολεία;
Ποιοι είναι οι στόχοι και το περιεχόμενό τους; Τι έρχονται
να εξυπηρετήσουν; Σε μια εποχή που αγωνιούμε για τη
ζωή και το μέλλον των παιδιών μας, τι συμβαίνει με την
προστασία του παιδιού χωρίς οικογένεια, του κακοποιημένου και παραμελημένου παιδιού; Που στοχεύουν οι
κυβερνητικές εξαγγελίες; Νομίζουμε ότι τα σχετικά άρθρα
μας θα σας κεντρίσουν το ενδιαφέρον.
Αγαπητή αναγνώστρια,
Παρά τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα που όλες βιώνουμε, έχουμε αισιοδοξία, μαχητικότητα. Απο πού την
αντλούμε; Θα βρεις την απάντηση στις σελίδες μας για το
περιεχόμενο της αλληλεγγύης, όπως και στις δράσεις συμπαράστασης των Συλλόγων και των Ομάδων μας στους
αγώνες των εργαζομένων στο ξενοδοχείο Hilton, στη
ΛΑΡΚΟ, στα μπλόκα των αγροτών, στην επαφή μας με τις
φοιτήτριες.
Αλλά και από την επαφή μας με τα μεγάλα έργα του πολιτισμού που θα βρεις στις σελίδες μας. Μπροστά όμως
στην Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, την 8 Μάρτη 2022
πηγή της αισιοδοξίας μας είναι οι ιστορικοί αγώνες του
χθες, που αποτελούν το φάρο για τη δράση του σήμερα.
Μια δράση που δεν την κρατάμε μυστική, τη διαδίδουμε
με κάθε τρόπο, σε αυτές τις σελίδες, αλλά και στις καθημερινές αγωνιστικές μας πρωτοβουλίες, όπου ενώνουμε
τη δράση μας με τις γυναίκες που βιώνουμε τα ίδια προβλήματα.

Καλή ανάγνωση!
Καλή αντάμωση στους αγώνες!

8 Μάρτη 2022
οι ιστορικοί αγώνες του χθες είναι ο φάρος για τη δράση στο σήμερα
«Σκοπεύουμε ν’ αλλάξουμε τα πράγματα. Όχι πια να μοχθούμε
από τα χαράματα. Ίσα ίσα μόνο για να ζούμε, να μην έχουμε
ποτέ μια ώρα να σκεφτούμε. Θέλουμε να νιώσουμε τον ήλιο,
θέλουμε να μυρίσουμε τ’ άνθη… Καλούμε τις δυνάμεις από
ναυπηγεία, μαγαζιά και εργοστάσια: Οκτώ ώρες για εργασία,
οκτώ ώρες για ανάπαυση, κι οκτώ ώρες για ό, τι θέλουμε».
ο 1840, στις ΗΠΑ, τα συνδικάτα άρχισαν να διεκδικούν
Τ
εργάσιμη ημέρα 10 ωρών. Το αίτημα για τα τρία διακριτά οχτάωρα άρχισε μετά τη λήξη του αμερικανικού

εμφυλίου πολέμου (1865). Το 1868 ήταν χρονιά έκρηξης
των εργατικών κινητοποιήσεων. Διαδηλώσεις και απεργίες που συμπεριλάμβαναν στα αιτήματά τους το οχτάωρο
έγιναν και τις επόμενες χρονιές σε όλες τις Πολιτείες των
ΗΠΑ, με αποκορύφωμα τη μεγάλη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση του Σικάγο (1886). Το τραγούδι του οχτάωρου έγινε
το «επίσημο» τραγούδι των εργατών, ένα τραγούδι-σύμβολο των αγώνων για τη μείωση των ωρών εργασίας.
Οι βαμβακεργάτριες, ωστόσο, της Μασαχουσέτης είχαν
αρχίσει τις απεργιακές κινητοποιήσεις για μείωση της εργάσιμης μέρας και καλύτερα μεροκάματα πιο νωρίς. Οι
γυναίκες δούλευαν στο εργοστάσιο ογδόντα μία ώρες για
τρία δολάρια τη βδομάδα. Το ένα τέταρτο από το πενιχρό
βδομαδιάτικό τους κάλυπτε τα έξοδα για τη στέγασή τους
στους κοιτώνες της εταιρείας…
Βραχυπρόθεσμα, οι διεκδικήσεις τους δεν στέφθηκαν
από επιτυχία, όμως η επίδραση των αγώνων τους στο
εργατικό κίνημα είναι αναμφισβήτητη. Αναδείχτηκε η αξία
της οργανωμένης πάλης, της
συμμετοχής και της αλληλεγγύης, η καθοριστική σημασία
της ύπαρξης σωματείου. Οι
κατοπινές μαζικές διαμαρτυη Κλάρα Τσέτκιν
ρίες και απεργίες των αμερικανίδων εργατριών στο χώρο της κλωστοϋφαντουργίας
και της ένδυσης, που συντάραξαν τη Ν. Υόρκη τον 19ο και
το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, σηματοδότησαν το νόημα
της καθιέρωσης της επετείου της 8ης Μάρτη, που προτάθηκε από την Κλάρα Τσέτκιν το 1910: συνέχιση των αγώνων
για την ισοτιμία της εργαζόμενης γυναίκας, πάλη για τα εργασιακά και άλλα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα ψήφου.
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Σήμερα, στις αρχές του 21ου αιώνα, εμφανίζονται νέες
προκλήσεις για τις εργαζόμενες γυναίκες. Οι παντός είδους
«ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις ξεχειλώνουν σε τέτοιο
βαθμό τον εργάσιμο χρόνο, ώστε να μην μπορεί πλέον να
διαχωριστεί από τον ελεύθερο-διαθέσιμο χρόνο μας. Απατηλά καμουφλαρισμένη με το περίβλημα της «συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής», η λεγόμενη
«διευθέτηση» του εργάσιμου χρόνου κάνει επιτακτική την
ανάγκη να παλέψουμε για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, σαφώς μικρότερο του οχταώρου. Το υψηλότατο
επίπεδο επιστήμης και τεχνολογίας στη σύγχρονη εποχή
επιτρέπει απολύτως αυτή την εξέλιξη. Εκείνο που δεν την
επιτρέπει είναι τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, της ΕΕ, των κυβερνήσεων που τα εκφράζουν.
Δεν πρόκειται να τους κάνουμε τη χάρη! Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα πάλεψε, παλεύει και θα συνεχίζει να
παλεύει όχι για το φούσκωμα των κερδών των λίγων, αλλά
για τη βελτίωση της ζωής των εργαζόμενων γυναικών, των
άνεργων, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτισσών,
των μεταναστριών και προσφύγων κάθε ηλικίας. Με σημαία το δικό μας συμφέρον, πλάι στους συντρόφους μας,
παλεύουμε για τη ζωή που μας αξίζει!

8 Μάρτη
Η απεργία των τσαγκαράδων και η συμμετοχή των γυναικών
1860, Λιν (Μασαχουσέτη, ΗΠΑ)
Πριν από εμάς υπήρξαν άλλες!... Πριν από εμάς, πολλές γυναίκες βγήκαν
μπροστά, παλεύοντας θαρραλέα για να βελτιώσουν τη ζωή τους, παρά τα εμπόδια
που έπρεπε να υπερβούν, έχοντας απέναντί τους όχι μόνο τ’ αφεντικά, αλλά
αρχικά και τους συντρόφους τους στη δουλειά και τη ζωή, που πίστευαν πως οι
γυναικείες διεκδικήσεις πήγαιναν κόντρα στα δικά τους συμφέροντα.

Η οικοτεχνία των παπουτσιών
Η πόλη Λιν, βορειοανατολικά της Βοστώνης, ήταν κέντρο
υποδηματοποιίας από τις αρχές του δέκατου ένατου αιώνα
(1800). Στα πρώτα χρόνια της βιομηχανίας, οι αγροτικές οικογένειες αξιοποιούσαν τους χειμερινούς μήνες κατά τους
οποίους υπήρχαν λιγότερες γεωργικές εργασίες, απασχολούμενοι στην κατασκευή παπουτσιών. Συνήθως οι γυναίκες έκαναν το «δέσιμο» ή το ράψιμο του πάνω μέρους, ενώ
οι άντρες ολοκλήρωναν τη διαδικασία μέχρι να παραχθεί
το τελικό προϊόν. Η οικοτεχνία των παπουτσιών είχε τον
δικό της ρυθμό και οι κατασκευαστές πληρώνονταν με το
κομμάτι. Καθώς όλο και περισσότεροι τσαγκάρηδες συγκεντρώνονταν στην περιοχή της Λιν, ορισμένες ντόπιες
οικογένειες εγκατέλειψαν τη γεωργία και αφοσιώθηκαν
εξ ολοκλήρου στην υποδηματοποιία, φτιάχνοντας μικρά
τσαγκαράδικα (ξύλινες παράγκες των δέκα τετραγωνικών)
δίπλα στα σπίτια τους. Η εξέλιξη της βιομηχανίας οδήγησε
τους μεσάζοντες που προμήθευαν τα υλικά και αγόραζαν
τα έτοιμα παπούτσια από τους τσαγκάρηδες στη βεβαιότητα ότι, αν μετέφεραν τη διαδικασία αυτή στα εργοστάσια,
η παραγωγή θα αυξανόταν και το προϊόν θα τους κόστιζε
φτηνότερα. Το 1852, έγιναν στην τυπική ραπτομηχανή οι
απαραίτητες προσαρμογές ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην υποδηματοποιία. Η μηχανική ραφή αντικατέστησε τη χειροτεχνία, ενώ η ατμοκίνητη βιομηχανία επιτάχυνε
την εργοστασιακή παραγωγή.

Τσαγκαράδες και βιομήχανοι

Μέχρι το 1850, οι εργάτες της περιοχής παρήγαγαν 4.500.000
ζευγάρια παπούτσια το χρόνο. Οι μηχανές μετέτρεψαν την
οικοτεχνία των χειροποίητων παπουτσιών σε βιομηχανική
παραγωγή και την Λιν σε εργοστασιακή πόλη. Οι πρώην
αυτοαπασχολούμενοι έγιναν εργάτες. Η εντατικοποίηση της
εργασίας είχε σαν αποτέλεσμα τη σωματική τους εξάντληση
και τη συνεχή πίεση για επιτάχυνση της παραγωγής.
Το 1857, ξέσπασε η οικονομική κρίση. Πολλοί εργάτες
υποδημάτων έχασαν τις δουλειές τους, κι ενώ τα χρέη τους
έτρεχαν, εκείνοι είχαν μείνει άνεργοι. Όταν τον επόμενο
χρόνο επαναπροσλήφθηκαν, τα χρέη τους ήταν ακόμα ανεξόφλητα και οι μισθοί τους είχαν περικοπεί. Το βδομαδιάτικο των ανδρών έπεσε στα 3 δολάρια και των γυναικών στο
1, για δουλειά 16 ωρών την ημέρα επί έξι μέρες τη βδομάδα.
Οι εργοστασιακοί εργάτες της Λιν είχαν αρχίσει να οργανώνονται από τη δεκαετία του 1830. «Ο διαχωρισμός της
κοινωνίας σε παραγωγικές και μη παραγωγικές τάξεις και
το γεγονός της άνισης κατανομής της αξίας μεταξύ των δύο
οδηγεί αμέσως σε μια άλλη διάκριση – αυτή του κεφαλαίου
και της εργασίας… Η εργασία γίνεται πλέον εμπόρευμα…
Στην κοινότητα εισάγεται ανταγωνισμός και διάσταση συμφερόντων. Υπάρχει αντίθεση ανάμεσα στο Κεφάλαιο και
την Εργασία.» (Εφημερίδα Awl, 1844)1.

5

8 Μάρτη
Η απεργία

Χίλιες εργάτριες και πέντε χιλιάδες εργάτες παρέλασαν
στους δρόμους της πόλης. 10 μέρες μετά, στις 17 Μαρτίου,
μια διαδήλωση 10.000 αντρών και γυναικών τσαγκαράδων
από τη Λιν, το Σέιλεμ, το Μάρμπλχεντ και άλλες πόλεις της
κομητείας του Έσεξ ανάγκασε τις αρχές της Λιν να καλέσουν την αστυνομία και τις μονάδες πολιτοφυλακής από
τη Βοστώνη. Στον αντίποδα, οι απεργοί δέχτηκαν την αλληλεγγύη ενός παντοπώλη κι άλλων εμπόρων της πόλης
που προμήθευσαν με τρόφιμα τους αγωνιστές υποδηματοποιούς.

Το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου, 3.000 τσαγκάρηδες συναντήθηκαν στην Αίθουσα του Λυκείου της Λιν (Lynn’s
Lyceum Hall). Σχημάτισαν απεργιακές επιτροπές με σκοπό να αποτραπεί η βία από πλευράς της εργοδοσίας και
να εμποδιστεί η είσοδος απεργοσπαστών στην πόλη, όπως
και η προσπάθεια των βιομήχανων να διοχετεύσουν τα
ημιτελή υποδήματα σε άλλα εργοστάσια προκειμένου να
ολοκληρωθεί η παραγωγή τους. Μέσα σε μια εβδομάδα,
η απεργία εξαπλώθηκε σε όλη τη Νέα Αγγλία, με περισσότερους από 20.000 υποδηματοποιούς σε 25 διαφορετικές
πόλεις να αρνούνται να εργαστούν. Ήταν μια από τις μεγαλύτερες εργατικές κινητοποιήσεις της Νέας Αγγλίας πριν
τον Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο.

Πορεία στη χιονοθύελλα...
Οι υποδηματοποιοί της Λιν ξεκίνησαν την απεργία τους στα
γενέθλια του Τζορτζ Ουάσινγκτον, θέλοντας να συνδέσουν τα
αιτήματά τους με εκείνα των προγόνων τους που είχαν αγωνιστεί για ανεξαρτησία και δικαιώματα. Απέναντί τους αυτή
τη φορά βρίσκονταν οι εργοστασιάρχες και τα κέρδη τους.
Στην απεργία πήραν μέρος και οι γυναίκες. Η συμμετοχή τους ήταν καθοριστική. Αποτελούσαν σημαντικό μέρος
του εργατικού δυναμικού της υποδηματοποιίας, εξάλλου το
θάρρος και η αποφασιστικότητά τους έδωσε στον αγώνα
των εργατών ένα επιπλέον ποιοτικό στοιχείο.
Στις 7 Μαρτίου, κι ενώ είχε ξεσπάσει μια τρομακτική
χιονοθύελλα, μια μεγάλη πομπή γυναικών απεργών, αψηφώντας το χιόνι και τους σφοδρούς ανέμους, διέσχισαν με
πικετοφορία τους δρόμους της Λιν.
«Οι Αμερικανίδες δεν πρόκειται να γίνουν σκλάβες»...
«Αδύναμες σε φυσική αντοχή, ισχυρές σε ηθική δύναμη»…
«Έχουμε την τόλμη να παλεύουμε για το δίκιο, πλάι πλάι με
τους πατεράδες, τους συζύγους, τ’ αδέρφια μας»…
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Η απεργία συνεχίστηκε μέχρι τον Μάρτιο, αλλά τον Απρίλιο άρχισε να φθίνει. Οι βιομήχανοι πρόσφεραν ψηλότερους
μισθούς για να επαναφέρουν τους απεργούς στα εργοστάσια, χωρίς όμως να αναγνωρίσουν τα συνδικάτα, έτσι ώστε
οι εργαζόμενοι να εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με
τον εργοδότη ατομικά. Οπωσδήποτε, οι κινητοποιήσεις των
τσαγκαράδων της Λιν έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη τού
εργατικού κινήματος, μπολιάζοντάς το και με τις γυναικείες
εργατικές δυνάμεις. Οι τσαγκάρισσες στάθηκαν θαρραλέα
στο πλάι των αντρών συντρόφων και συναδέλφων τους,
γράφοντας μια ακόμα σελίδα στην ιστορία της συμμετοχής
τους στο οργανωμένο εργατικό – λαϊκό κίνημα.

Φάρος για τους αγώνες του σήμερα
Πριν από εμάς υπήρξαν άλλες!... Μετά από εμάς θα υπάρξουν πολύ περισσότερες. Τα ίχνη της ζωής και της δράσης
των γυναικών του χθες, η δύσκολη αλλά γόνιμη πορεία διαμόρφωσης της αγωνιστικής συνείδησής τους θα γίνουν
ο φάρος για τους αγώνες του σήμερα, ο πυρσός που θα
οδηγήσει με σιγουριά τις αυριανές αγωνίστριες στο δρόμο
για την κατάκτηση της ισοτιμίας και της χειραφέτησής τους.

Εύη Κοντόρα
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

Πανδημία: Δύο χρόνια μετά…
Χιλιάδες κρούσματα, χιλιάδες θάνατοι...
Είναι μια αναπόφευκτη πορεία ή ένα εξελισσόμενο

έγκλημα μιας απάνθρωπης πολιτικής;

Σ

τις 26 Φεβρουαρίου 2022 κλείνουν δύο χρόνια από
την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας. Αυτό από
μόνο του καταρρίπτει τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης,
που εξακολουθεί να αναφέρεται σε έκτακτη κατάσταση,
προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα: από
τα μέτρα που παίρνει, πολλά εκ των οποίων είναι παράλογα, αντιεπιστημονικά και σίγουρα με αρνητικό πρόσημο
για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές μας, μέχρι και
τα μέτρα που δεν παίρνει ως όφειλε για την προστασία του
λαού και την ευημερία του κοινωνικού συνόλου. Η πανδημία δεν θα εξακολουθήσει στους ίδιους ρυθμούς, όμως
ένα είναι βέβαιο: δεν αποτελεί πλέον έκτακτο φαινόμενο,
οπότε έπρεπε και πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα.
Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί επίσημα στην Ελλάδα 2 εκατομμύρια κρούσματα
νόσου Covid-19 και περίπου 24.000 θάνατοι από τη νόσο.

«Παράλληλη πανδημία» - «Υπερβάλλουσα θνησιμότητα»
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δημοσιευμένα στις
21/1/22, οι θάνατοι στη χώρα μας τις πρώτες 47 εβδομάδες
του 2021 αυξήθηκαν κατά 10,72% συγκριτικά με τις αντίστοιχες εβδομάδες του 2020. Επίσης, παρουσίασαν αύξηση
κατά 15,38% συγκριτικά με το μέσο όρο των αντίστοιχων
εβδομάδων της εξαετίας 2015-2020.
Η αύξηση των θανάτων δεν οφείλεται αποκλειστικά σε
νόσηση από κορωνοϊό. Από ανάλυση των δεδομένων
προκύπτει ότι δεν θα συνέβαιναν πολλοί θάνατοι άλλης
αιτιολογίας –πλην Covid– εάν δεν υπήρχε η πανδημία. Σε
μελέτες έγκριτων επιστημόνων αναφέρεται ότι η πλεονάζουσα θνησιμότητα οφείλεται εν μέρει στη γήρανση του
πληθυσμού, αλλά και στην έλλειψη έγκαιρης διάγνωσης

των ασθενειών που αποτελούν την αιτία θανάτου. Οι ασθενείς διακατέχονται από φόβο για ενδεχόμενη μόλυνση
από κορωνοϊό, με αποτέλεσμα να καθυστερούν ή ακόμα
και να ακυρώνουν τους διαγνωστικούς και προληπτικούς
ελέγχους, καθώς και τις επισκέψεις στα νοσοκομεία. Την
άποψη αυτή καταγράφει η «Ιατρική Εταιρία Καναδά», συμπληρώνοντας ως έναν ακόμα λόγο της υπερβάλλουσας
θνησιμότητας την αναβολή προγραμματισμένων χειρουργείων. Οι θέσεις αυτές ενισχύονται από πολλά διεθνή και
εγχώρια επιστημονικά δεδομένα, όπως οι αναφορές στα
έγκριτα περιοδικά «JAMACardiology» και «Healthaffairs»,
που δείχνουν αύξηση των καρδιακών επεισοδίων εκτός
νοσοκομειακών μονάδων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Επιπλέον, στοιχεία του CDC (Centers for Disease Control
and Prevention) δείχνουν αύξηση των θανάτων λόγω διαβήτη, ενώ η Αμερικανική Ακαδημία Νευρολογίας και η
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία του Ην. Βασιλείου αναφέρουν
αύξηση των θανάτων από νόσο Parkinson και Alzheimer.
Τα ανωτέρω δεδομένα για την υπερβάλλουσα θνησιμότητα τα επιβεβαιώνουμε όσοι εργαζόμαστε στα νοσοκομεία.
Μάλιστα τους τελευταίους μήνες στις Παθολογικές και άλλες κλινικές και στα Τμήματα Covid διαπιστώνουμε ακόμα
μεγαλύτερη αύξηση των θανάτων, τόσο λόγω Covid όσο
και από άλλα αίτια. Παρατηρείται δε συχνότερα –συγκριτικά
με την αρχή της πανδημίας– ένας ασθενής να υποστεί οξύ
επεισόδιο, π.χ. εγκεφαλικό ή μία σοβαρή λοίμωξη και ταυτόχρονα να διαγιγνώσκεται θετικός για κορωνοϊό. Υπάρχει
προβληματισμός, λοιπόν, εάν κάποιοι ασθενείς πεθαίνουν
λόγω Covid ή εάν τελικά πεθαίνουν από άλλο νόσημα και
συνυπάρχει ο κορωνοϊός. Όπως και να έχει, η υπερβάλλουσα θνησιμότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Η συνεχής
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αναφορά στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο δημιουργεί μια εξοικείωση με αυτή τη θνησιμότητα, ενώ σήμερα με βάση την
πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας δεν θα έπρεπε
να υπάρχει ανοχή σε αυτό το φαινόμενο. Όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Τσε Γκεβάρα: «Η ζωή ενός ανθρώπινου
πλάσματος αξίζει 1.000.000 φορές περισσότερο από την περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στη Γη».

Ένα ερώτημα τίθεται αμείλικτο: Πώς θα μπορούσαν να
έχουν αποφευχθεί -και πώς μπορούν να αποφευχθούνόσο το δυνατόν περισσότεροι από αυτούς τους θανάτους;
Εδώ αξίζει να θέσουμε και μία ακόμα παράμετρο που σχετίζεται με την ανθρώπινη ζωή, που είναι η ποιότητά της,
λόγω οποιασδήποτε νόσησης, οξείας ή χρόνιας, π.χ. ο σακχαρώδης διαβήτης και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό
που στην Ιατρική ορίζουμε ως Performance Status, ή κοινώς η βιολογική ηλικία. Διότι πρωταρχικός στόχος είναι η
αποφυγή του θανάτου. Αλλά …ο ορισμός της υγείας δεν
σημαίνει απλά διατήρηση στη ζωή ή απουσία νόσησης.
Σημαίνει επιπλέον πλήρη σωματική και ψυχική ευεξία
και ισορροπία του ατόμου με το περιβάλλον, φυσικό και
κοινωνικό. Κατά την πανδημία παρατηρείται πλημμελής
έως ανύπαρκτη παρακολούθηση χρονίων νοσημάτων,
με αρνητικές συνέπειες για τους ασθενείς και τη συνολική
ποιότητα ζωής τους. Επιπλέον, οι εκατοντάδες χιλιάδες που
νόσησαν από Covid δεν έχουν την οργανωμένη και συστηματική παρακολούθηση που δικαιούνται για την αντιμετώπιση τυχουσών επιπλοκών.
Όλα αυτά, τόσο η υπερβάλλουσα θνησιμότητα όσο και
η επιδείνωση της ποιότητας ζωής του πληθυσμού λόγω
πλημελλούς παρακολούθησης των νοσημάτων, έχουν πολυπαραγοντική αιτιολογία. Ένα είναι βέβαιο: Βασική συνισταμένη για όσα τραγικά βιώνουμε δεν είναι ο κορωνοϊός, αλλά η κοινή πολιτική που απαρέγκλιτα εφαρμόζουν
όλες οι κυβερνήσεις στη χώρα μας, και παγκοσμίως, με
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ή χωρίς πανδημία, της βαθιάς εμπορευματοποίησης
του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτή είναι γενεσιουργός αιτία όλων όσων γινόμαστε μάρτυρες: της
αναβολής των παιδικών εμβολιασμών κατά 70%, της
μείωσης του προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο
κατά 90%, όπως δείχνουν κάποιες μελέτες, της αναβολής επ’ αόριστον των χειρουργείων στα δημόσια
νοσοκομεία, διότι έχουν μετατραπεί σε «κοβιντάδικα»,
όπως το Σισμανόγλειο, της εγκληματικής αναβολής
των ογκολογικών θεραπειών.
Η υποχρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος
υγείας από το κράτος ολοένα και εντείνεται, γι’ αυτό τα
νοσοκομεία και οι δομές ΠΦΥ βρίσκονται στα «χάλια»
που γνωρίζουμε, της υποβάθμισης των κτιρίων και
του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και της σοβαρής
υποστελέχωσης.
Μας λένε ότι το προσωπικό επαρκεί, ότι οι κλίνες
ΜΕΘ επαρκούν επίσης. Εάν το προσωπικό επαρκεί,
γιατί το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε αναστολή
αδειών των υγειονομικών 4 φορές μέσα σε 2 χρόνια;
Εάν οι κλίνες ΜΕΘ είναι επαρκείς, γιατί κατέληξαν δεκάδες ασθενείς διασωληνωμένοι σε κοινούς θαλάμους; Τα
παραδείγματα αμέτρητα, η πραγματικότητα αποκαλυπτική,
η αλήθεια φωνάζει, όσα προπαγανδιστικά σποτάκια και αν
σκηνοθετήσει το Υπουργείο Υγείας!
Η ίδια πολιτική εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται εν μέσω
και παρά την πανδημία, αφού και ο φετινός προϋπολογισμός για το ΕΣΥ και την ΠΦΥ προβλέπει λιγότερα από πέρυσι κ.ο.κ. Τυχαίο; Σίγουρα όχι. Είναι στρατηγική επιλογή
της Ε.Ε. και των κυβερνήσεων η εντεινόμενη λειτουργία
του δημόσιου συστήματος υγείας με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια, με εξασφάλιση ιδίων πόρων, με το ελάχιστο
δυνατό προσωπικό, χωρίς πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Ο ασθενής αντιμετωπίζεται όλο και
περισσότερο ως πελάτης, όπως και στον ιδιωτικό τομέα,
αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι τραγικό και συνάμα εξοργιστικό αυτό που ακούμε συχνά τον τελευταίο καιρό, την
αξιολόγηση των νοσοκομείων από το Υπουργείο Υγείας και
τις διοικήσεις βάσει πληρότητας, λες και μιλάνε για μεγαλοξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα. Για τον ίδιο λόγο της
υποχρηματοδότησης, στενάζουν υποανάπτυκτες και υποστελεχωμένες οι δημόσιες δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των οποίων η αδιαμφισβήτητη αξία αναδείχθηκε περίτρανα κατά την πανδημία.
Αυτά είναι τα στοιχεία του «νέου ΕΣΥ» που ευαγγελίζονται και είναι συστατικά της αποτυχημένης συνταγής για
την υγεία. Αποτυχημένη για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους υγειονομικούς. Όχι όμως και για τους επιχειρηματίες της υγείας, οι οποίοι κατά την πανδημία και έχουν
πριμοδοτηθεί και έχουν θησαυρίσει. Καταρχήν και βασικότερο η κυβέρνηση αποφάσισε ανελαστικά να αφήσει «αμόλυντο» τον ιδιωτικό τομέα της υγείας από τον κορωνοϊό,
γι αυτό κωφεύει στο αίτημα της επίταξης που τέθηκε επανειλημμένα από ταξικά σωματεία και ομοσπονδίες, κυρίως
στις αιχμές των κυμάτων της πανδημίας . Γι’ αυτό ζούμε το
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παράδοξα εγκληματικό φαινόμενο να νοσηλεύονται και να
πεθαίνουν διασωληνωμένοι ασθενείς με Covid σε απλές
κλίνες στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, την ίδια ώρα που υπάρχουν δεκάδες κενές κλίνες ΜΕΘ στα ιδιωτικά νοσοκομεία.
Φυσικά, λόγω των διαμορφωμένων συνθηκών «σπρώχτηκαν» χιλιάδες ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα για επεμβάσεις, rapidtests, μοριακό έλεγχο Covid κ.λπ.
Πέρα λοιπόν από την πανδημία και τον κορωνοϊό, που
είναι μία φυσική κατάσταση, η κοινωνία μας, και κατ’ επέκταση το σύστημα υγείας, είναι δομημένα με επίκεντρο όχι
τις ανάγκες και τη ζωή του ανθρώπου, αλλά το κέρδος των
επιχειρηματικών ομίλων. Γι’ αυτό δεν λήφθηκαν από την
κυβέρνηση οι αναγκαίες αποφάσεις ώστε να προσαρμοστεί το σύστημα υγείας στις απαιτήσεις της πανδημίας. Τα
οξυμένα προβλήματα στο ΕΣΥ προϋπήρχαν της πανδημίας, αλλά τώρα γιγαντώνονται και είναι σημαντική παράμετρος για την υπερβάλλουσα θνησιμότητα. Αντίστοιχα
αποτυχημένη κρίνεται η εμβολιαστική εκστρατεία, για την
οποία ευθύνεται πλήρως η κυβέρνηση, που με την υποχρεωτικότητα και μία σειρά αποφάσεων μετέτρεψαν τον
εμβολιασμό από όπλο της ιατρικής και μέσο μείωσης της
νοσηρότητας και της θνησιμότητας από κορωνοϊό, σε μέσο
διχασμού της κοινωνίας και εκβιασμού των εργαζομένων,
αποθεώνοντας την ατομική ευθύνη, τον ανορθολογισμό και
τη σύγχυση.

Τι έχουμε να προτείνουμε απέναντι σε όλο αυτό;
Η υγεία μας είναι πολύτιμη και έτσι απαιτούμε
να αντιμετωπιστεί επιτέλους από το κράτος!
Η πορεία της πανδημίας όπως εξελίσσεται στη χώρα μας
δεν είναι μονόδρομος. Είναι βέβαιο ότι πολλοί θάνατοι θα
είχαν αποφευχθεί εάν υπήρχε ενιαίο, πλήρως ανεπτυγμένο και εύκολα προσβάσιμο από όλους δημόσιο σύστημα
ΠΦΥ, εντελώς δωρεάν. Εκεί μπορεί να γίνει με ασφάλεια,
συνέχεια και συνέπεια η ορθή παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων, ώστε να μην απορρυθμιστεί η νόσος τους,
ο έγκαιρος προληπτικός έλεγχος για κακοήθειες και άλλα
νοσήματα, καθώς και η πρώτη εξέταση οξέως πασχόντων
ώστε να λάβουν ορθές ιατρικές οδηγίες για το σπίτι ή να
παραπεμφθούν σε νοσοκομείο, εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Εάν οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε
ποιοτικά και σύγχρονα, πλήρως στελεχωμένα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου, όπως αυτά που διεκδικούμε με βάση
την ολοκληρωμένη πρόταση της ΟΓΕ, που θα λειτουργούν
σε 24ωρη βάση, τότε θα μπορούσαν να προληφθούν πολλοί θάνατοι λόγω Covid, καθώς στα νοσοκομεία φτάνουν
συχνά ασθενείς με προχωρημένη αναπνευστική ανεπάρκεια που δεν έχουν εξεταστεί καθόλου από ιατρό ή έχουν
πάρει οδηγίες μόνο από το τηλέφωνο. Αντίστοιχα, θα μειώνονταν οι θάνατοι και από άλλα νοσήματα. Αυτά τα Κέντρα
υγείας διεκδικούμε. Την ανάπτυξη ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος ΠΦΥ, που να καλύπτει τις ανάγκες όλου
του πληθυσμού.
Τα τεστ για κορωνοϊό πρέπει να γίνονται εντελώς δωρε-

άν σε όλες τις δομές ΠΦΥ και να διευρυνθεί το δίκτυο όπου
πραγματοποιούνται . Να απεμπλακούν τα ήδη επιβαρυμένα
νοσοκομεία από τους εμβολιασμούς, καθώς είναι αντικείμενο της ΠΦΥ. Να δημιουργηθούν όλες οι αναγκαίες κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ και να στελεχωθούν ανάλογα. Να μην
κλείνουν επουδενί νοσοκομεία και να μην υποβαθμίζονται
με τη μονοθεματική λειτουργία Covid, καθώς ο πληθυσμός
στερείται πολύτιμες υπηρεσίες υγείας. Τα παραδείγματα
ζωντανά και αμέτρητα. Να στελεχωθούν τα νοσοκομεία με
το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό. Οι ασθενείς δεν είναι νούμερα. Με κάτω των ορίων και εξουθενωμένο προσωπικό
μειώνονται οι πιθανότητες ασφαλούς νοσηλείας και ίασης.
Να επιταχθεί, επιτέλους, ο ιδιωτικός τομέας της υγείας με
πραγματικούς όρους για τις ανάγκες της πανδημίας, τόσο
σε απλές κλίνες Covid χωρίς τις προϋποθέσεις ελαφράς
νόσησης που ισχύουν προκλητικά σήμερα όσο και για κλίνες ΜΕΘ-ΜΑΦ.
Για όλα αυτά και για τόσα ακόμα που έπρεπε να έχουν
γίνει, και μπορούν να γίνουν, τα οποία διεκδικούμε ανυποχώρητα, απαιτείται εδώ και τώρα γενναία αύξηση της
χρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας από τον
κρατικό προϋπολογισμό.
Έχουμε συσσωρευμένη εμπειρία, έχουμε γνώση της
κατάστασης. Πάνω σ’ αυτά πρέπει να στηριχθούμε για να
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και να οργανώσουμε
από κοινού συντονισμένα τον αγώνα για αντιστροφή της
πορείας, μέσα στα νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ με τα
σωματεία εργαζομένων, στις γειτονιές με τους Σ/0 της ΟΓΕ
και άλλους μαζικούς φορείς.
Ο αγώνας για τη μείωση των θανάτων είναι αγώνας για τη
ζωή και δεν μπορεί να περιμένει! Ενάντια στη βαρβαρότητα του συστήματος, στον ανορθολογισμό που καλλιεργούν,
στην απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και στην ατομική ευθύνη που «έχουν κάνει σημαία», για όλα όσα δικαιούμαστε
εμείς και οι επόμενες γενιές εν έτει 2022 προτάσσουμε και
απαιτούμε την ολόπλευρη προστασία της υγείας μας με δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες από το κράτος.

Μαρία Μανιατάκου
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
9

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΌ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ

Επιχείρηση «δωρεά» υπό τον έλεγχο
του ιδρύματος «ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ»
Ε

νώ το καζάνι της ζωής μας βράζει από θυμό, αγανάκτηση,
απόγνωση, ενώ μετράμε μια εκατόμβη νεκρών καθημερινά από την Covid, που έχουν φτάσει σχεδόν τους 24.000, ενώ το
δημόσιο σύστημα υγείας είναι ανύπαρκτο ή υποβαθμισμένο και
η κυβέρνηση κινούμενη στις ράγες της ΕΕ μάς πετά στις δαγκάνες της ιδιωτικής υγείας ή στη βαριά νόσηση και στο θάνατο, μια
επιχειρηματική σύμβαση με τη μορφή «δωρεάς» πλασάρεται ως
«ευεργεσία» για την υγεία των παιδιών μας...

Πρόκειται για ένα νέο παιδιατρικό νοσοκομείο επιχείρηση που γεννήθηκε με τη «σύμβαση δωρεάς»
του ελληνικού δημοσίου με το Ίδρυμα «ΣΤ. ΝΙΑΡΧΟΣ»
Η σύμβαση αυτή κυρώθηκε πρόσφατα από την Ολομέλεια της
Βουλής (με τις ψήφους της ΝΔ, του ΚΙΝΑΛ και της Ελληνικής Λύσης), στο όνομα τής «ενίσχυσης και αναβάθμισης των υποδομών
στον Τομέα Υγείας» που αφορά και τη λειτουργία παιδιατρικού
νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Η αρχική σύμβαση είχε ψηφιστεί
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα στο Φλεβάρη κυρώθηκε
η εξειδίκευσή της, με τον ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίζει «παρών».
Στο «Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης»,
που στον τίτλο του θα φιγουράρει και το Ιδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», θα μεταφερθούν πανεπιστημιακές παιδιατρικές και παιδοχειρουργικές κλινικές που ήδη λειτουργούν σε διάφορα δημόσια
νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και «θα απολαμβάνει οικονομική
και διοικητική αυτοτέλεια».
Πρόκειται για ένα δημόσιο νοσοκομείο που θα λειτουργεί ως
επιχείρηση, με κλινικές που σύμφωνα με τη σύμβαση θα λειτουργούν ως «αυτόνομες επιχειρηματικές μονάδες», ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και με κριτήριο την «οικονομικά
αποδοτικότερη λειτουργία» του, την εφαρμογή των «βέλτιστων
διεθνών πρακτικών», οι οποίες έχουν σχέση με την προσαρμογή
στους «κανόνες της αγοράς» και βεβαίως την ύπαρξη του Chief
Executive Officer, που συνήθως αποτελεί το στέλεχος μιας επιχείρησης. Θα λειτουργεί ως κανονική επιχείρηση με πελάτες τις λαϊκές οικογένειες. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την παράδοσή του
η πλήρης κατοχή, νομή, δικαιώματα κ.λπ. θα ανήκουν στο ΝΠΙΔ
και όχι στο υπουργείο.
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«Στρατηγική επιλογή» η επιχειρηματική
λειτουργία - Οι δωρεές των «ευεργετών»
βαθαίνουν την εμπορευματοποίηση της Υγείας
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ακόμα θλιβερή επιβεβαίωση της
επικίνδυνης πολιτικής εμπορευματοποίσης της Υγείας, που θεωρεί «κόστος» την υγεία του λαού, «μη ανεκτό» το δικαίωμα στη
σταθερή και μόνιμη δουλειά, «πολυτέλεια» τις δημόσιες ΜΕΘ,
υπόθεση «ατομικής ευθύνης» να έχεις πρόληψη, θεραπεία και
αποκατάσταση.
Αποκαλυπτικά ήταν άλλωστε τα λόγια της αναπληρώτριας
υπουργού, Μ. Γκάγκα στη Βουλή, όταν μεταξύ άλλων ανέφερε ότι:
«Η επιλογή λειτουργίας του νέου Παιδιατρικού Νοσοκομείου με τη
νομική μορφή του ΝΠΙΔ είναι στρατηγική πολιτική επιλογή μας.
Θεωρούμε ότι με αυτή την επιλογή θα είναι αποδοτικότερη η λειτουργία του, ορθολογικότερη η χρήση των πόρων του». Στην ίδια
κατεύθυνση ήταν και όσα πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας, Θ. Πλεύρης, ότι είναι ένα «νοσοκομείο - «πιλότος» για το πώς θέλουμε τα
νοσοκομεία», δηλαδή ως «επιχειρηματικές μονάδες» που η λειτουργία τους θα εξαρτάται από έμμεσες (ασφαλιστικά ταμεία) και
άμεσες πληρωμές από το λαό.

Η επιχείρηση «δωρεά» έχει εξασφαλίσει τα κέρδη της
Αξίζει να αναφέρουμε ότι ήδη από την αρχική σύμβαση, του 2018,
που είχε υπογραφεί από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, προβλεπόταν πως όσες δομές φτιαχτούν θα παραδοθούν στην πλήρη
ιδιοκτησία του Δημοσίου για τη λειτουργία τους με την ανάλογη
χρηματοδότηση, στελέχωση, συντήρηση, ωστόσο το Ίδρυμα αποκτά ισοβίως το δικαίωμα ελέγχου όλων των βασικών πλευρών
της λειτουργίας των έργων με πρόβλεψη ποινών, ακόμα και με
επιστροφή των ποσών που διέθεσε. Οι «γενικές αναφορές» της
αρχικής σύμβασης πήραν συγκεκριμένη μορφή από τη σημερινή
κυβέρνηση, με επόμενο βήμα την κατεύθυνση ίδρυσης ενός νοσοκομείου - επιχείρησης στο πλαίσιο του Δημοσίου και όπως λέει και
ο στίχος «...να δεις τι σου ‘χω για μετά!!!»

Ρεπορτάζ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Κλιμακώνονται οι πολεμικές προετοιμασίες,
βαθαίνει η εμπλοκή της Ελλάδας, μεγαλώνουν οι κίνδυνοι για τον λαό
στρατιωτικών δυνάμεων και εκατέρωθεν πολεΣπουυγκέντρωση
μικές προετοιμασίες, βαθιές αντιθέσεις και αιτίες κλιμάκωσης
οξύνονται, προειδοποιήσεις για το ενδεχόμενο πολεμικής

σύγκρουσης: Τα παραπάνω περιλαμβάνει το σκηνικό κλιμάκωσης της ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ
και Ρωσίας που βλέπουμε να ξεδιπλώνεται αυτή την περίοδο στην
Ουκρανία.

Σε αυτό το σκηνικό, οι κίνδυνοι για τον ελληνικό
λαό πολλαπλασιάζονται λόγω της εμπλοκής
της χώρας και της μετατροπής της, με ευθύνη
της κυβέρνησης, σε ΝΑΤΟϊκό προμαχώνα.
Η ελληνική εμπλοκή στη λεγόμενη «ουκρανική κρίση» δεν είναι
σενάριο και πιθανότητα αλλά απτή πραγματικότητα. Λαμβάνει ήδη
χώρα στην Αλεξανδρούπολη, όπου αποβιβάζονται αμερικανικές
στρατιωτικές δυνάμεις, μεταφέροντας όπλα, με βάση το σχέδιο
περικύκλωσης της Ρωσίας. Συντελείται καθημερινά στη βάση της
Σούδας από την οποία απογειώνονται κατασκοπευτικά αεροπλάνα,
ανεφοδιάζονται τα πολεμικά πλοία που επιχειρούν στην Ουκρανία
και στη Μαύρη Θάλασσα. Βαθαίνει μέσα από το «ψηφιδωτό» των
βάσεων και των ευρωατλαντικών υποδομών που εκτείνεται από
τη μια άκρη της χώρας μέχρι την άλλη, τα δισεκατομμύρια ευρώ
που διατίθενται για εξοπλισμούς με βάση τα σχέδια των ΗΠΑ ΝΑΤΟ - ΕΕ, τη «νέα» Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις που ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση για επικύρωση στη Βουλή.
«Προφανώς η στρατηγική εικόνα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή
είναι εξαιρετικά δυναμική», σχολίασε σε πρόσφατη συνέντευξή
του ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζ. Πάιατ. Με φόντο τις εξελίξεις στην Ουκρανία, προανήγγειλε «ακόμη μεγαλύτερες αναπτύξεις» στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ «στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ».
Δεν παρέλειψε να εξάρει την υπογραφή «δύο σημαντικών επικαιροποιήσεων στη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας
μας» (MDCA), αλλά και να υπενθυμίσει
ότι «αυτή η διευρυμένη συνεργασία
στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας συνέβη κάτω από δύο πολύ διαφορετικά πολιτικά κόμματα», τη σημερινή
κυβέρνηση της ΝΔ και την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

ο λαός, βρέθηκαν στο επίκεντρο της σύσκεψης φορέων που πραγματοποιήθηκε στις 10.Φλεβάρη μετά από πρόσκληση της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις
βάσεις της οποίας μέλος είναι και η ΟΓΕ. Στο πλαίσιο του αγώνα
ενάντια στην επικείμενη κύρωση της Συμφωνίας, αποφασίστηκε η
πραγματοποίηση συγκέντρωσης στην Αθήνα την μέρα που θα ψηφιστεί η κύρωσή της στη Βουλή.
«Η όξυνση της αντιπαράθεσης των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με
τη Ρωσία στο ουκρανικό μέτωπο και οι άλλες θερμές εστίες στην
περιοχή προειδοποιούν για τους τεράστιους κινδύνους νέων ιμπεριαλιστικών πολέμων και τις επιπτώσεις τις οποίες θα έχει για τον
λαό η εμπλοκή της χώρας μέσω των ευρωατλαντικών βάσεων και
υποδομών», τονίζουν στην κοινή τους ανακοίνωση σωματεία και
φορείς. Καλούν το λαό «να καταδικάσει αποφασιστικά τη χρησιμοποίηση της Αλεξανδρούπολης για τις στρατιωτικές ασκήσεις του
ΝΑΤΟ, «πρόβες πολέμου», και για τη μεταφορά βαριού εξοπλισμού
και στρατιωτικών δυνάμεων στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη με στόχο την περικύκλωση της Ρωσίας».
Μπροστά στις επικίνδυνες εξελίξεις η ΟΓΕ συμμετέχοντας στην
Επιτροπή Αγώνα καλεί τις γυναίκες να δυναμώσουν τον αγώνα του
ενάντια στην επικίνδυνη πολιτική της εμπλοκής στους πολεμικούς
σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Να διεκδικήσουν μαζικά και μαχητικά:
Να ακυρωθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις.
Να κλείσουν άμεσα οι βάσεις στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη,
στο Στεφανοβίκειο και στη Λάρισα, να κλείσουν άμεσα όλες οι ευρωατλαντικές υποδομές, να μη χρησιμοποιηθεί καμιά για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να επιστρέψουν όλες οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις από αποστολές στο εξωτερικό. Να αποδεσμευτεί η
χώρα μας από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.
«Ο λαός έχει τη δύναμη με την πάλη του να βάλει τη σφραγίδα
του στις εξελίξεις. Να συμβάλει ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την
πραγματική ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τις σχέσεις αμοιβαίου οφέλους με άλλους λαούς», καταλήγει.

Δυναμώνουμε τον αγώνα
ενάντια στην εμπλοκή στους
ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς
Οι επικίνδυνες εξελίξεις στην Ουκρανία,
η μετατροπή της Ελλάδας σε απέραντο
πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ ΕΕ, οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται
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Έργα & Ημέρες της Ε.Ε.

30 χρόνια μετά τη «Συνθήκη του Μάαστριχτ»
Η πολιτική της ΕΕ είναι ασυμβίβαστη με την ικανοποίηση
των σύγχρονων αναγκών των γυναικών.
ΟΓΕ, αποκαλύπτοντας τις αιτίες της γυναικείας ανισοτιΗπολιτική
μίας, φώτισε και συνεχίζει να φωτίζει το γεγονός ότι η
της Ευρωπαϊκής Ένωσης γεννά τη βαρβαρότητα

που βιώνουν οι γυναίκες της βιοπάλης, ενώ προβάλλει
επίσης και πώς υλοποιήθηκε και υλοποιείται αυτή η πολιτική από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις (φιλελεύθερες,
σοσιαλδημοκρατικές, λεγόμενες αριστερές), εδώ και 30
χρόνια, από την υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ
που υπερψηφίστηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο το 1992.

Τι είναι το Μάαστριχτ και γιατί έγινε διάσημο...
Το Μάαστριχτ είναι μια μικρή κωμόπολη της Ολλανδίας.
Ήταν άγνωστη στο πλατύ κοινό έως τις 7 Φλεβάρη του
1992, οπότε υπογράφηκε από τα 12 τότε κράτη της ΕΟΚ, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (Γερμανία,
Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Ιρλανδία, Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο,
Λουξεμβούργο, Ισπανία, Πορτογαλία και Ελλάδα) η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η γνωστή πλέον «Συνθήκη του Μάαστριχτ». Εγκρίθηκε από το ελληνικό
κοινοβούλιο λίγους μήνες μετά, τον Ιούλιο του 1992 από τα
τρία κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ). Έτσι, το Μάαστριχτ έγινε
διάσημο, μιας και εκεί μπήκαν οι υπογραφές της γέννησης
της ΕΕ και φορτώθηκε πάνω στις πλάτες των λαών ένας
νέος, βαρύτερος ζυγός.
Η «Συνθήκη του Μάαστριχτ» θεσμοθέτησε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση των κρατών - μελών που
οδήγησε στην καθιέρωση του ευρώ το 2001. Για την προώθηση της ενιαίας εσωτερικής αγοράς της ΕΕ θεσμοθετήθηκαν οι περιβόητες «τέσσερις ελευθερίες», δηλαδή η ελευθερία κίνησης κεφαλαίων, εμπορευμάτων, υπηρεσιών και
εργαζομένων. Σκοπός της συμφωνίας των κυβερνήσεων
των κρατών - μελών ήταν η ανάγκη των ευρωπαϊκών
επιχειρηματικών ομίλων να αντεπεξέλθουν στον οξύτατο ανταγωνισμό στον παγκόσμιο οικονομικό στίβο. Αυτή
η ανάγκη τούς επέβαλε να εντείνουν την εκμετάλλευση
των εργαζομένων, να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποιήσεις, για να βρεθούν νέες πηγές κερδοφόρων επενδύσεων. Έτσι, ξεκίνησε η προσπάθεια επιβολής της ανατροπής
του σταθερού εργάσιμου χρόνου, η κατάργηση του 8ωρου,
η εφαρμογή της μερικής και άλλων ελαστικών μορφών
απασχόλησης, προκειμένου να κερδίζουν οι επιχειρηματίες περισσότερα σε βάρος των εργαζομένων. Αντίστοιχα,
ξεκίνησαν και οι ανατροπές στην κοινωνική ασφάλιση,
προκειμένου να μειωθεί η τιμή της εργατικής δύναμης,
άρα να αυξάνονται τα κέρδη τους.
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Μάαστριχτ και γυναίκες
Τόσο η συνθήκη του Μάαστριχτ όσο και οι επόμενες που
ακολούθησαν, όπως του Άμστερνταμ, της Νίκαιας, της Λισσαβόνας, όλες οι στρατηγικές μέχρι και σήμερα χρησιμοποίησαν την έννοια της «ισότητας» με περιεχόμενο βαθιά
αντιδραστικό. Μετατρέπουν την «ισότητα» σε μοχλό πίεσης, σε πολιορκητικό κριό, προκειμένου να ισοπεδώσουν
δικαιώματα και κατακτήσεις, αλλά και να πείσουν τις γυναίκες να συναινέσουν σ’ αυτή την πολιτική, προσδίδοντας
«προοδευτικό» μανδύα στην ένταση της εκμετάλλευσης
και καταπίεσης για λογαριασμό της ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων. Σ’ αυτό το πλαίσιο καταργήθηκε η πενταετής διαφορά στην ηλικία συνταξιοδότησης.
Όχημα για να προωθηθεί σ’ ολόκληρη την ΕΕ η πολιτική
που προωθεί τις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις από τη μία
και την ατομική - οικογενειακή ευθύνη για την ευθύνη των
παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες αποτελεί η «συμφιλίωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων».
Σήμερα η λεγόμενη Ισότητα των Φύλων προβάλλεται ως
βασικό συστατικό της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προώθηση της περιβόητης «ψηφιακής και
πράσινης οικονομίας», των κατευθύνσεων του Ταμείου
Ανάκαμψης.

Οι ελληνικές κυβερνήσεις στα χνάρια της ΕΕ
Στη χώρα μας η «Ισότητα των Φύλων» εξειδικεύεται από το
«Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021 –
2025» της κυβέρνησης της ΝΔ, που έχει προάγγελο το νόμο
για την «ισότητα των φύλων» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το
κυβερνητικό σχέδιο ανακυκλώνει τις γνωστές συνταγές
της ΕΕ περί «ίσης μεταχείρισης» και «ίσων ευκαιριών», της
«ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου» στις δημόσιες
πολιτικές.
Η πολιτική αυτή είναι κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και θέλουν την
εργαζόμενη-λάστιχο, διαρκώς επανακαταρτιζόμενη, να
διατρέχει όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας της αλλά και
των άλλων κρατών - μελών της ΕΕ σε αναζήτηση δουλειάς
μέχρι τα βαθιά γεράματα, με το μικρότερο δυνατό επίπεδο
κοινωνικής προστασίας και δικαιωμάτων.
Η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης για την ΕΕ και
τις κυβερνήσεις αποτελεί στρατηγικής σημασίας ζήτημα, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τη βελτίωση της
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων η άντληση
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εργατικού δυναμικού προς εκμετάλλευση από τη μεγάλη και αναξιοποίητη «δεξαμενή» του γυναικείου πληθυσμού. Αντίστοιχα, τα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής των
γυναικών στην απασχόληση αποτιμώνται σε οικονομικές
απώλειες για την ευρωπαϊκή και τις εθνικές οικονομίες.
Στους υπολογισμούς και τους στόχους τους εκφράζεται το
αντικειμενικό γεγονός ότι η μισθωτή εργατική δύναμη είναι
η πηγή του κέρδους. Την ίδια στιγμή οι ανισοτιμίες και διακρίσεις σε βάρος των γυναικών γίνονται πηγή αύξησης του
βαθμού εκμετάλλευσης, πηγή πρόσθετου κέρδους, μέσο
για τη γενικότερη μείωση των μισθών, την προώθηση της
ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις αλλά και για τη χειραγώγηση των εργαζομένων. Έτσι εξηγείται και αποκαλύπτεται
ο αντιδραστικός τρόπος που προωθείται η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης με άξονα τη «συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής». Μέσω αυτής της στρατηγικής επεκτείνονται οι ευέλικτες εργασιακές σχέσεις,
που σημαίνει εντατικοποίηση της εργασίας και αύξηση της
εκμετάλλευσης, μείωση του εργασιακού εισοδήματος ανδρών και γυναικών.
Στο ζήτημα αυτό εστιάζει και το σχέδιο της κυβέρνησης
με φανερή την επιμονή στην ανάγκη να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, που παραμένει
από τις χαμηλότερες στην ΕΕ. Με βάση τα στοιχεία της
EUROSTAT η απασχόληση των γυναικών στην Ελλάδα
έφτασε το 2020 μόλις στο 51,8%, όταν στο μέσο όρο της
ΕΕ φτάνει στο 66,9%. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στους κλάδους των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής οικονομίας
στους οποίους οι επιστήμονες και μηχανικοί είναι γυναίκες
σε ποσοστό μόλις 21% σε αντίθεση με το 79% που ανήκει
στους άντρες, εντοπίζοντας κυρίως την αιτία στο χαμηλό
ποσοστό γυναικών που αποφοιτούν από τις αντίστοιχες
σχολές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της, σχετικά με
τις γυναίκες στον τομέα της τεχνολογίας, διαπιστώνει ότι
η παρουσία περισσότερων γυναικών σε θέσεις εργασίας
στον ψηφιακό τομέα θα μπορούσε να δημιουργήσει ετήσια αύξηση του ΑΕΠ της ΕΕ, ύψους 16 δισεκατομμυρίων
ευρώ, ενώ η προσέλκυση περισσότερων γυναικών στους
τομείς αυτούς (STEM), συμπεριλαμβανομένων των Τομέων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), θα οδηγήσει
έως και σε 1,2 περισσότερες θέσεις εργασίας, έως το 2050,
με την αύξηση της απασχόλησης στον τομέα των ΤΠΕ να
υπερβαίνει 8 φορές το μέσο όρο της αύξησης της απασχόλησης στην Ε.Ε. σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat.
Σ’ αυτό το φόντο, ο πρόσφατος αντεργατικός νόμος Χατζηδάκη ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία και την οδηγία της ΕΕ για τη «συμφιλίωση» οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των εργαζόμενων γονιών. Οι ρυθμίσεις
της οδηγίας και του νόμου εισάγουν ένα σύνολο μέτρων με
σκοπό να μοιράσει τα βάρη σε άνδρες και γυναίκες το χρονικό διάστημα απουσίας από την εργασία λόγω οικογενειακών ευθυνών, αλλά και να επεκταθούν στο εργατικό δυναμικό ανεξαρτήτως φύλου οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΕ, το χάσμα μεταξύ γυναικείας
και ανδρικής απασχόλησης αυξάνεται και εξαιτίας της

μεγάλης μείωσης του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών όταν γίνονται μητέρες.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, η ελληνική κυβέρνηση προωθεί δύο δράσεις που στοχεύουν στην πιο γρήγορη επιστροφή των νέων μητέρων στη δουλειά. Πρόκειται για το συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ πρόγραμμα «Νταντάδες
της γειτονιάς», που θα εφαρμοστεί σε 20 περίπου δήμους
της χώρας με αφετηρία το τρέχον έτος, και το πρόγραμμα
χρηματοδότησης 120 μεγάλων επιχειρήσεων, με πόρους
του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να δημιουργήσουν
χώρους φύλαξης βρεφών και νηπίων στις εγκαταστάσεις
τους.
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, σήμερα, συνεχίζει πιο
έμπειρα, πιο αποκαλυπτικά, πιο μαχητικά να αποκαλύπτει
στις γυναίκες ότι η ΕΕ είναι ασυμβίβαστη με την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, θηλιά στις ζωές μας,
εμπόδιο στο δρόμο της χειραφέτησης και της ισοτιμίας μας.
Άλλωστε, ούτε 30 χρόνια πριν δεν ξεγελαστήκαμε, γιατί
σύμφωνα με το σοφό λαό: «ο λύκος την τρίχα αλλάζει, το
χούι δεν τ’ αλλάζει»!!!

Πόπη Ξεκαλάκη
Ειδική Γραμματέας της ΟΓΕ

13

Έργα & Ημέρες της Ε.Ε.

Στην εκμετάλλευση, τη φτώχεια και τον πόλεμο βασίζονται
τα σχέδια για τη «φεμινιστική Ευρώπη του μέλλοντος»
Τ

ο περίγραμμα της «φεμινιστικής Ευρώπης του μέλλοντος» φιλοδοξεί να σκιαγραφήσει η ΕΕ, με το συμπόσιο
που διοργανώνει στις αρχές Μάρτη. Λίγες μέρες πριν την
Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, η ΕΕ και η γαλλική προεδρία δίνουν με την εν λόγω διοργάνωση συνέχεια στην
προσπάθεια να ...κόψουν και να ράψουν την «ισότητα των
φύλων» στα μέτρα που ταιριάζουν στα συμφέροντα των
κυβερνήσεων και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Τα σχέδια, οι δράσεις, οι στόχοι για την «ισότητα των
φύλων», που παίρνουν ακόμα και την προκλητική μορφή
διακηρύξεων για τη δημιουργία μιας «φεμινιστικής ΕΕ»,
είναι στην ουσία απολύτως ενταγμένα στις αντιλαϊκές κατευθύνσεις. Οι σημερινοί στόχοι για την «ανάκαμψη» της
ευρωπαϊκής οικονομίας, τα σχέδια και οι εξαγγελίες των
κρατών - μελών για την «κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη», συμπεριλαμβάνουν την «ισότητα» ως έναν από
τους άξονές τους, ενώ οι σχετικοί «προβληματισμοί» περιστρέφονται γύρω από την ανάγκη της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας. Καθόλου
τυχαία, επομένως, και η επικείμενη εκδήλωση θέτει στην
πρώτη θέση της ατζέντας της τη θεματική «ισότητα των
φύλων και οικονομική ανάκαμψη».

Σταθερά βήματα στην κατεύθυνση της αύξησης της
«απασχόλησης» και της γενίκευσης της «ευελιξίας»
Τόσο η ΕΕ όσο και οι κυβερνήσεις παρουσιάζουν με επιμονή την «ισότητα» ως προϋπόθεση για τη «βιώσιμη και
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χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Πιο συγκεκριμένα, αυτό
που τους απασχολεί είναι η ένταξη των γυναικών σε μεγαλύτερα ποσοστά στην «αγορά εργασίας» και μάλιστα
με ολοένα και πιο «ευέλικτες» εργασιακές σχέσεις. Μια
γεύση για τα παραπάνω έχουμε πάρει και στη χώρα μας,
μέσα από την παρουσίαση του κυβερνητικού «Εθνικού
Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων». «Είμαστε
τρίτοι από το τέλος στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών», ανέφερε ο πρωθυπουργός, σχολιάζοντας το χαμηλό
ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα. Η εικόνα αυτή πρέπει να αλλάξει, όπως πρόσθεσε, προκειμένου
«να έχουμε επαρκές εργατικό δυναμικό για την ανάπτυξη
που οραματιζόμαστε τα επόμενα χρόνια».
Την ίδια στιγμή, στο βωμό της αντιλαϊκής ανάπτυξης ξηλώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, της νέας γενιάς,
των λαϊκών στρωμάτων. Στα μέτρα του ίδιου στόχου προσαρμόζεται και η «ισότητα», με τα σχετικά μέτρα να αποδεικνύονται τελικά κρίκοι στην αλυσίδα της ολομέτωπης
επίθεσης στις ανάγκες των γυναικών και των οικογενειών
τους. Η συνταγή για την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης είναι ήδη γνωστή: Περιλαμβάνει αντεργατικά μέτρα
και ρυθμίσεις που δίνουν στην εργοδοσία τη δυνατότητα
να μετατρέπει σε ...κινούμενη άμμο το ωράριο εργασίας, να επιβάλλει ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση, να
εντείνει την εκμετάλλευση.
Έχουμε δει ήδη την κυβέρνηση να παρουσιάζει τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου και τη δεκάωρη εργάσιμη μέρα ως μέτρο για τη «συμφιλίωση» προσωπικής
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και επαγγελματικής ζωής, ως μέτρο «διευκόλυνσης» των
εργαζόμενων γονιών. Παρακολουθούμε την επέκταση και
παγίωση της τηλεργασίας με άλλοθι την πανδημία, την
ίδια στιγμή που χιλιάδες εργαζόμενες μητέρες βιώνουν τις
τραγικές της επιπτώσεις. Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν τα προγράμματα «Νταντάδες της γειτονιάς» και
επιδότησης μεγάλων επιχειρήσεων για τη δημιουργία
«χώρων φύλαξης» βρεφών και νηπίων στις εγκαταστάσεις τους, πρωτοβουλίες που λύνουν τα χέρια της εργοδοσίας ώστε να μετατρέπει τα ωράρια σε «λάστιχο» και
παράλληλα υποβαθμίζουν ακόμα παραπέρα το δικαίωμα
των παιδιών στην Προσχολική Αγωγή.

«Φεμινιστική» εξωτερική πολιτική και διπλωματία,
με στόχο «μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο»
Οι διακηρύξεις της ΕΕ για την «ανάπτυξη», την «κοινωνική
συνοχή» και την «ισότητα των φύλων», δεν εξαντλούνται
στις αντεργατικές - αντιλαϊκές κατευθύνσεις που υλοποιούνται στα κράτη μέλη της, αλλά επεκτείνονται και στην
εξωτερική πολιτική της Ένωσης. Έτσι, στις θεματικές της
προγραμματισμένης εκδήλωσης έχει συμπεριληφθεί ξεχωριστή ενότητα συζήτησης πάνω στον ορισμό της «φεμινιστικής διπλωματίας», το νόημα και τις προϋποθέσεις
εφαρμογής μιας «ευρωπαϊκής φεμινιστικής διπλωματίας».
Πίσω από το «ενδιαφέρον» της ΕΕ για την «προώθηση της
ισότητας» μέσα από την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία της βρίσκονται πολιτικοοικονομικοί στόχοι και
σχεδιασμοί, συνυφασμένοι με τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.
Ο στόχος για «μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο»
έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2022 [COM(2021) 645 final]. «Οι
συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αλλαγές υπογράμμισαν την
ανάγκη να ενισχυθεί η επιρροή της Ευρώπης σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο και να υπερασπιστεί τις αξίες
και τα συμφέροντά της», σημείωνε η Επιτροπή σε σχετική
ανακοίνωσή της. Στο φόντο αυτό, οι προτεραιότητες που
ξεχωρίζουν είναι η ενίσχυση των «εταιρικών σχέσεων με
συμμάχους», η παρουσίαση μιας «νέας κοινής δήλωσης
ΕΕ-ΝΑΤΟ» αλλά και η επιτάχυνση της δημιουργίας μιας
«Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης».
Σε μια περίοδο κατά την οποία οξύνονται οι αντιθέσεις
και οι ανταγωνισμοί των ιμπεριαλιστών για τον φυσικό
πλούτο και τα γεωστρατηγικά οφέλη που συνεπάγεται ο
έλεγχος μιας σειράς περιοχών του πλανήτη, μεταξύ αυτών
και της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκεται η χώρα
μας, σε μια συγκυρία που εστίες ανάφλεξης διατηρούνται
και αναζωπυρώνονται, ενώ δίπλα στις παλιές δημιουργούνται και νέες, η ΕΕ ενισχύει τις προσπάθειές της για την
ανάπτυξη αυτοτελούς δράσης στα μέτωπα της αντιπαράθεσης αυτής. Οι οικονομικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί στόχοι
και σχεδιασμοί των ευρωενωσιακών επιτελείων επενδύονται με το «περιτύλιγμα» της προώθησης της «ισότητας»
ανά τον κόσμο και της «φεμινιστικής» διάστασης της εξω-

τερικής πολιτικής.
Η αναγόρευση της «ισότητας των φύλων» σε «κατευθυντήρια αρχή» της εμπορικής πολιτικής, των επενδυτικών
σχεδίων, της «αναπτυξιακής συνεργασίας» και των εταιρικών σχέσεων της ΕΕ με μια σειρά χώρες ανά τον κόσμο
δεν είναι σημερινή. Ήδη, στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών
«αναπτυξιακών και επενδυτικών σχεδίων» βρίσκεται η
προσπάθεια για ένταξη περισσότερων γυναικών στην
παραγωγή, με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, η αξιοποίηση των γυναικών ως
εφεδρείας που μπορεί να πολλαπλασιάσει τη διαθέσιμη
πάμφθηνη εργατική δύναμη, ιδιαίτερα σε χώρες που αποτελούν πόλο έλξης για επενδύσεις των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.
Ακόμα μεγαλύτερο είναι το βάρος που πέφτει στην
ένταξη των γυναικών στα ιμπεριαλιστικά - στρατιωτικά
σχέδια. Σε κάθε ευκαιρία η ΕΕ και τα όργανά της διαπιστώνουν την υποεκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της
Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας (ΚΠΑΑ) και ιδιαίτερα στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επιτελεία της ΕΕ, αλλά
και του ΝΑΤΟ, «δεξαμενές σκέψης» συνδεδεμένες με λιγότερο ή περισσότερο φανερό τρόπο με κυβερνήσεις και διακρατικές ενώσεις, εκπονούν μελέτες, προτείνουν «καλές
πρακτικές» και στρατηγικές, εξετάζουν την πείρα από μια
σειρά ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, δίνουν κατευθυντήριες
οδηγίες και συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, μέσα και από
τη μεγαλύτερη εμπλοκή των γυναικών στα επιχειρησιακά
τους σχέδια.
Το «όραμα» της ΕΕ για την «ισότητα» των φύλων, οι επικλήσεις στα δικαιώματα των γυναικών, τα καλέσματα για
διαμόρφωση μιας «φεμινιστικής» εξωτερικής πολιτικής
και διπλωματίας δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από
το περιτύλιγμα της πολιτικής που ευθύνεται για τη φτώχεια
και την εκμετάλλευση, την επιδείνωση των όρων δουλειάς
και ζωής, τις πολεμικές συρράξεις, τις προσφυγικές ροές
με θύματα χιλιάδες γυναίκες και παιδιά σε μια σειρά από
χώρες.
Τις μέρες που η ΕΕ και οι κυβερνήσεις θα συζητούν σε
συμπόσια και στρογγυλά τραπέζια τα σχέδιά τους για «φεμινιστική Ευρώπη του μέλλοντος», οι Σύλλογοι και οι Ομάδες Γυναικών σε όλη τη χώρα θα συζητάμε με τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις φοιτήτριες, τις συνταξιούχους, τις
μετανάστριες για την ανάγκη να δυναμώσουμε τον αγώνα
για τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Θα οργανώνουμε τις
κινητοποιήσεις και τις αγωνιστικές μας πρωτοβουλίες, θα
προετοιμάζουμε τις συγκεντρώσεις για την 8η Μάρτη, αντιτάσσοντας στη βάρβαρη πολιτική και όσους την υπηρετούν
το σύνθημα της Ομοσπονδίας: «Εκμετάλλευση, εκβιασμοί
και βία - Ασπίδα προστασίας η πάλη για χειραφέτηση και
γυναικεία ισοτιμία».

Ευτυχία Χαϊντούτη
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Έργα & Ημέρες

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Κυβέρνηση και εργοδοσία σφυρηλατούν
ψηφιακές «αλυσίδες» για τις εργαζόμενες
Δ

ύο χρόνια από το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα
μας, η επιβολή και γενίκευση της τηλεργασίας, ως μιας
ακόμα ευέλικτης μορφής δουλειάς, καταλαμβάνει δικαιωματικά μια θέση στη λίστα με τα πλήγματα που έχουν δεχθεί
οι εργαζόμενες στους όρους δουλειάς και ζωής τους. Στο
πλαίσιο των μέτρων για την αποφυγή της μετάδοσης του
κορονοϊού, χιλιάδες εργαζόμενοι κλήθηκαν να δουλέψουν
από το σπίτι τους. Δυο χρόνια μετά, η τηλεργασία συνεχίζεται, μετατρέποντας την καθημερινότητα, ιδιαίτερα των εργαζόμενων μητέρων, σε πραγματικό αγώνα δρόμου.
Το διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την εκδήλωση της πανδημίας μέχρι σήμερα δεν αξιοποιήθηκε για να
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορέσει να επιστρέψει το προσωπικό με ασφάλεια στις εγκαταστάσεις
των επιχειρήσεων, όπως δεν αξιοποιήθηκε ούτε για την
ουσιαστική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.
Αντιθέτως, είναι κοινή διαπίστωση σε κάθε κλάδο και
χώρο δουλειάς πως ακόμα και τα πιο υποτυπώδη μέτρα
στους χώρους δουλειάς έχουν ...πάει περίπατο, ενώ από τα
«πρωτόκολλα» της κυβέρνησης και της εργοδοσίας έχουν
και επισήμως εξοριστεί η ιχνηλάτηση των επαφών των
κρουσμάτων, η καραντίνα, ο προληπτικός διαγνωστικός
έλεγχος.
Η κυβέρνηση όχι μόνο πετά στον κάλαθο των αχρήστων
τα αιτήματα των σωματείων και των μαζικών φορέων για
όλα τα παραπάνω, αλλά χρησιμοποιεί την πανδημία ως
πρόσχημα για να εντείνει την επίθεση στα δικαιώματα και
παράλληλα να εξασφαλίζει διαρκώς νέα προνόμια και εργαλεία στην εργοδοσία. Έτσι, την ίδια στιγμή που η κατάσταση όσον αφορά τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, η κυβέρνηση
και το υπουργείο Εργασίας έχουν φροντίσει να ρίξουν πολύ
νερό στο αυλάκι της μονιμοποίησης της τηλεργασίας, μέσα
από μια σειρά μέτρα και ρυθμίσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, μεγάλες επιχειρήσεις θέτουν σε τηλεργασία την πλειοψηφία του προσωπικού τους, ξενοικιάζουν
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κτήρια στα οποία δούλευαν οι εργαζόμενοι, εντάσσουν τη
«δήλωση συναίνεσης για την παροχή τηλεργασίας» στις
συμβάσεις εργασίας. Με κάθε τρόπο κάνουν σαφές πως η
τηλεργασία ήρθε για να μείνει ως σταθερό στοιχείο του εργασιακού τοπίου και όχι ως έκτακτο και προσωρινό μέτρο.

«Ισορροπία» σε τεντωμένο σκοινί για τις εργαζόμενες
Κυβέρνηση, εργοδοτικοί φορείς και μεμονωμένες επιχειρήσεις παρουσιάζουν με κάθε ευκαιρία την τηλεργασία
ως μια μορφή εργασίας που μπορεί να προσφέρει στους
εργαζόμενους, και ειδικά στις γυναίκες, «μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας» και καλύτερη «ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».
Όμως, η πικρή πείρα του τελευταίου διαστήματος είναι η
μεγαλύτερη απόδειξη ότι όχι απλά δεν μπορεί να λύσει τα
προβλήματα για τα οποία παρουσιάζεται ως «φάρμακο»
αλλά οδηγεί σε νέα αδιέξοδα.
Η δουλειά από το σπίτι έχει λειτουργήσει σαν πολιορκητικός κριός για το ωράριο, ξεχειλώνοντας πέρα από κάθε
όριο τις ώρες δουλειάς και «διαγράφοντας» κάθε διάκριση
ανάμεσα στον εργάσιμο και τον μη εργάσιμο χρόνο. Κάθε
μέρα και ώρα καταλήγουν να είναι εν δυνάμει εργάσιμες,
Κυριακές και αργίες μετατρέπονται σε ακόμα μια μέρα στη
δουλειά, οι απλήρωτες υπερωρίες γίνονται καθημερινότητα, τα διαλείμματα ροκανίζονται, η διαθεσιμότητα κάθε
εργαζόμενης και εργαζόμενου ανά πάσα στιγμή θεωρείται
δεδομένη. Σε πολλές περιπτώσεις, εργαζόμενοι καλούνται
να «αναπληρώσουν» τον χρόνο δουλειάς που «χάνουν»
όταν αντιμετωπίζουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση ή προβλήματα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Μέσα στο σκηνικό
αυτό, εκπρόσωποι της εργοδοσίας έχουν το θράσος να
λένε σε νέες κοπέλες που δουλεύουν, με την εντατικοποίηση να χτυπάει «κόκκινο», ότι τους προσφέρουν την καλύτερη ...αντισύλληψη, λόγω των ατελείωτων ωρών που είναι
αναγκασμένες να περνάνε δουλεύοντας στον υπολογιστή!

Εργασία - Μητρότητα
Η κατάσταση γίνεται εκρηκτική για τους γονείς που παράλληλα με τη δουλειά πρέπει να βρουν το χρόνο και τον
τρόπο να φροντίσουν τα παιδιά τους, να ασχοληθούν με τις
ανάγκες βρεφών και νηπίων, να βοηθήσουν στο διάβασμα
τα παιδιά σχολικής ηλικίας, να μοιραστούν μαζί τους τον
υπολογιστή στις περιπτώσεις που βρίσκονται σε τηλεκπαίδευση. Και στη δική τους περίπτωση, η προκλητικότητα
της εργοδοσίας είναι ενδεικτική: Μια σειρά εταιρείες έχουν
επιδιώξει να επιβάλλουν «σπαστό» ωράριο στα τηλεφωνικά τους κέντρα, επικαλούμενες τη ...διευκόλυνση των μητέρων, ώστε να μπορούν να ασχολούνται με τα παιδιά τους
τις μεσημεριανές ώρες. Στην πραγματικότητα, το «σπαστό»
ωράριο ανταποκρίνεται στη δική τους ανάγκη να περιορίσουν τη «παραγωγικότητα» των μεσημεριανών ωρών,
επιβάλλοντας στις εργαζόμενες να είναι «δέσμιες» 12 ώρες
τη μέρα.

Με τη «βούλα» του νόμου το «ξήλωμα» των αδειών
Η δουλειά από το σπίτι έχει γίνει ιδανικό εργαλείο για τις
επιχειρήσεις, προκειμένου να «ξηλώνουν» τις άδειες που
προβλέπει η νομοθεσία. Αναρρωτικές, γονικές και άλλες
άδειες «ψαλιδίζονται» με το επιχείρημα ότι οι εργαζόμενοι
μπορούν, αντί να κάνουν χρήση τους, να δουλέψουν από
το σπίτι. Αυτό που ήδη έκανε «στη ζούλα» η εργοδοσία, η
κυβέρνηση φρόντισε να του βάλει τη «βούλα» του νόμου
μέσα από σχετική τροπολογία που πέρασε πρόσφατα.
Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει πως οι εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα που νοσούν από κορονοϊό «μπορούν
να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως», αντί να
κάνουν χρήση άδειας ασθενείας. Έτσι, θεσμοθετείται η
δουλειά ασθενών με covid-19, ανοίγοντας το δρόμο ώστε
το «φάρμακο» της τηλεργασίας να χορηγηθεί και στην περίπτωση μιας εργαζόμενης με ίωση, με μυοσκελετικές παθήσεις, με επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και πάει λέγοντας.
Η τροπολογία επεκτείνεται και στη «διευκόλυνση» των
γονιών τα παιδιά των οποίων νοσούν με κορονοϊό και ορίζει πως επίσης «δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους
εξ αποστάσεως». Σε περίπτωση που η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας «δεν είναι εφικτή» και χρειαστεί να κάνουν
χρήση της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους,
άδεια μόλις τεσσάρων ημερών, φροντίζει να τους «τιμωρήσει» μειώνοντας κατά 50% τις αποδοχές τους για κάθε
μία από τις μέρες αυτές!
Όσο για το πώς κρίνει η εργοδοσία κατά πόσο είναι «εφικτή» η τηλεργασία για έναν γονιό, εύγλωττη είναι η περίπτωση που έχουν καταγγείλει σωματεία: Εταιρεία επέβαλε
σε μητέρα τριών παιδιών να δουλέψει, ενώ ο σύζυγος και
το ένα παιδί της νοσούσαν από κορονοϊό, το δεύτερο παιδί έκανε τηλεκπαίδευση και το τρίτο, σε βρεφική ηλικία,
ανάρρωσε από ίωση.

Καμία εργαζόμενη να μη δουλεύει άρρωστη!
Την κυβερνητική τροπολογία κατήγγειλε η ΟΓΕ, απαιτώντας την απόσυρσή της. Κόντρα στις αντεργατικές ρυθ-

μίσεις διεκδίκησε κανένας και καμία εργαζόμενη να μην
εργάζεται εφόσον νοσεί, να εξασφαλισθούν άδειες ειδικού
σκοπού σε όλους τους εργαζόμενους που βγαίνουν θετικοί, νοσούν, σε όσους βρίσκονται σε καραντίνα και σε
όσους πρέπει να φροντίζουν μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους,
με το κόστος να επιβαρύνει αποκλειστικά το κράτος και τις
επιχειρήσεις.
«Ισοπεδώνουν τις ζωές μας και τις ανάγκες των οικογενειών μας, γιατί έχουν στόχο να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις, πατώντας πάνω στα τσάκισμα των
εργατικών - λαϊκών δικαιωμάτων. Ο «εκσυγχρονισμός
στην ψηφιακή εποχή» που προωθούν περνάει μέσα από το
τσάκισμα των δικών μας δικαιωμάτων», σημείωσε η Ομοσπονδία, σχολιάζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι η απαράδεκτη τροπολογία εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του
δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή»...
«Οι εργαζόμενες γυναίκες, οι νέες μητέρες με οργή και
αγανάκτηση απαιτούμε να παρθεί πίσω αυτό το αίσχος! Με
εκατοντάδες νεκρούς, με τα νοσοκομεία φρακαρισμένα και
εκτεταμένη διασπορά, με υποβαθμισμένη έως ανύπαρκτη
ΠΦΥ, η οργή μας έχει ξεχειλίσει. Διεκδικούμε ένα δημόσιο
και δωρεάν σύστημα Υγείας, που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες τις δικές μας και των οικογενειών μας», διαμήνυσε η
ΟΓΕ.

Πάρτε πίσω την τροπολογία
«Πάρτε πίσω την τροπολογία, φάρμακο δεν είναι η τηλεργασία»: Το μήνυμα αυτό έστειλαν σωματεία και εργαζόμενοι
με την κινητοποίηση που οργάνωσαν τη Δευτέρα 7 Φλεβάρη στο υπουργείο Εργασίας. Την πρωτοβουλία ανέλαβαν το
Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Αττικής (ΣΕΤΗΠ), το Σωματείο Εργαζομένων
στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ν. Αττικής και η Ενωση
Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), ενώ
στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν τα επιχειρησιακά σωματεία
των εργαζομένων σε «Cosmote - e-Value», «Mellon» και
«First Data».
Τα σωματεία παλεύουν για την κατάργηση των ρυθμίσεων της τροπολογίας και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων
για να επιστρέψουν οι εργαζόμενοι με ασφάλεια στους χώρους δουλειάς.
Για όσο διάστημα διαρκεί η τηλεργασία, απαιτούν: Να
είναι εθελοντική και με δικαίωμα ανάκλησης από τον εργαζόμενο. Να μην εφαρμόζεται καμία «διευθέτηση» του
χρόνου εργασίας. Σταθερό ωράριο και αυστηρή τήρησή
του, με υποχρέωση του εργοδότη. Να μην υποκαθιστά η
τηλεργασία κανενός είδους άδεια. Το κόστος (εξοπλισμός,
ρεύμα, ίντερνετ, κλιματισμός, άλλα πάγια), να βαραίνει
αποκλειστικά την εργοδοσία. Αποκλειστικά υπεύθυνος για
τα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας να είναι ο
εργοδότης.

Ευτυχία Χαϊντούτη
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Εργασία - Μητρότητα

ΝΤΑΝΤΑΔΕΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
& ΜΑΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ

τον Αύγουστο του 2020 παρακολουθούμε τη συζήΑσμούπότηση«Νταντάδες
που έχει ανοίξει γύρω από την προώθηση του θετης γειτονιάς», που εφαρμόζεται ήδη σε

πολλές ευρωπαϊκές χώρες ενώ παρουσιάζεται ως «σύγχρονη και καινοτόμος κοινωνική δράση». Η εφαρμογή της
θα ξεκινήσει στη χώρα μας το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Συμφιλίωση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής» με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ
και αφορά βρέφη από 2 μηνών έως και 2,5 ετών.
Παρουσιάζεται ως μια σημαντική διευκόλυνση και στήριξη στις νέες μητέρες, ενώ στην πραγματικότητα είναι
μέτρο που λύνει τα χέρια της εργοδοσίας και παράλληλα
υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο την Προσχολική Αγωγή
μετατρέποντάς την και επισήμως σε «φύλαξη».
Πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόγραμμα φύλαξης βρεφών, πολύ μακριά από την επιστημονικά οργανωμένη
κοινωνική δομή της προσχολικής φροντίδας και αγωγής
που έχει ανάγκη η κάθε ηλικιακή ομάδα βρεφών και νηπίων, με σκοπό την αύξηση της γυναικείας απασχόλησης. Οι
φροντιστές-νταντάδες, θα εγγράφονται στο «Μητρώο επιμελητών βρεφών νηπίων». Θα πρέπει είτε να είναι απόφοιτοι σχετικών σχολών (ΤΕΙ, ΙΕΚ) είτε να έχουν ολοκληρώσει
ένα «πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης» το οποίο
αφορά ένα εξ αποστάσεως, 9μηνο (400 ώρες) μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμελητών βρεφών,νηπίων και παιδιών.
Μέσα από το μητρώο αυτό, οι μητέρες που θα προσδιοριστούν ως δικαιούχοι της ενίσχυσης, θα επιλέγουν τον
«επιμελητή» και θα συνάπτουν συμφωνία για τον χρόνο και
τον τόπο της φύλαξης των βρεφών καθώς και για το ύψος
της αμοιβής του. Στη συνέχεια, με τα γνωστά voucher του
ΕΣΠΑ, θα μπορούν οι γονείς να πληρώνουν τον επιμελητή/
την επιμελήτρια. Οι «νταντάδες» μπορούν να είναι άνεργες
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γυναίκες, συνταξιούχες, μωρομάνες που χρειάζονται ένα
έξτρα εισόδημα. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια θα μπορεί
να αναλαμβάνει τη φύλαξη στον ίδιο τόπο και χρόνο ενός
γκρούπ μέχρι τριών παιδιών, εφόσον μόνο ένα εξ αυτών
είναι μικρότερο του ενός έτους, και μέχρι δύο παιδιών μικρότερων του ενός έτους.
Η επαρκής επιστημονική γνώση για τη δόμηση ενός
παιδαγωγικού προγράμματος με βάση την ηλικιακή σύνθεση και άλλους παράγοντες που μπορεί να εμφανίζονται
στη σύνθεση ενός συνόλου παιδιών, σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να μεταλαμπαδευτεί σε τετρακόσιες ώρες εξ
αποστάσεως σεμιναρίων, σε ανειδίκευτο προσωπικό. Ένα
9μηνο σεμινάριο, μόνο επιδερμικά και σε ένα γενικό θεωρητικό πλαίσιο μπορεί να προσεγγίσει τις ανάγκες των
παιδιών προσχολικής ηλικίας. 400 ώρες κατάρτισης δεν
μπορούν να αντικαταστήσουν την παιδαγωγική επιστήμη
και τη φοίτηση στις αντίστοιχες σχολές. Στις σχολές αυτές
η φοίτηση διαρκεί 4 χρόνια στην διάρκεια των οποίων οι
επιστήμονες παιδαγωγοί διεκπεραιώνουν επιστημονικές
εργασίες, κάνουν πρακτική άσκηση και έχουν την επίβλεψη εξειδικευμένων καθηγητών
Οφείλουμε άρα να υπογραμμίσουμε και με κριτήριο την
ευαίσθητη ηλικία των παιδιών, αλλά και το γεγονός ότι το
πρόγραμμα αφορά και παιδιά με ειδικές ανάγκες, για τα
οποία υπάρχει ολόκληρος κλάδος στην παιδαγωγική, τις
επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ψυχοκινητική ανάπτυξη ενός παιδιού, μια ανορθόδοξη εισαγωγή του στο κοινωνικό σύνολο, πόσο μάλλον εάν το παιδί αυτό είναι και παιδί
με ειδικές ανάγκες.
Το ίδιο ισχύει και για το σχέδιο χρηματοδότησης χώρων
φύλαξης μέσα στις επιχειρήσεις που δρομολογείται αντίστοιχα, για να μπορέσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι να εκμεταλλευτούν απερίσπαστη την εργαζόμενη μητέρα. Τους
ενδιαφέρει να την έχουν διαθέσιμη όποτε και για όσο χρόνο θέλουν, ενώ δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψιν τις ανάγκες του παιδιού, της μητέρας, της οικογένειας.

«Καλές ευρωπαϊκές πρακτικές» στην
υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων
Όλα τα κόμματα-υποστηρικτές της ευρωενωσιακής πολιτικής, όπως και οι τελευταίες κυβερνήσεις των ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ, που με περίσσιο καμάρι την υλοποίησαν, αλλά
και οι δημοτικές αρχές, φέρουν πολύ μεγάλη ευθύνη για
τη διαχρονική υποχρηματοδότηση και συνεχή υποβάθμιση της προσχολικής αγωγής. Όπως και τα προηγούμενα
έτη και στο έτος 2021-2022, συνεχίζεται ο αποκλεισμός οι-
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κογενειών και η μετ’εμποδίων πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης,
με 83.000 παιδιά εκτός του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ και
χιλιάδες άλλα που δεν έκαναν καν αίτηση οι γονείς τους.
Οι επιχειρηματικοί όμιλοι όπως και τα μεγάλα κέντρα κατάρτισης τρίβουν τα χέρια τους για τις «Νταντάδες» , ενώ
οι ιδιοκτήτες των παιδικών σταθμών, μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου (ΣΙΜΜΙΠΑΣΕ), εξέφρασαν μέσω επιστολής τους στον Υπουργό εργασίας, τη δυσαρέσκειά τους
ως προς την εφαρμογή του προγράμματος σε όλη την επικράτεια και όχι μόνο σε σημεία όπου δεν υπάρχουν δομές,
αλλά και ως προς την αδειοδότηση φύλαξης και γκρουπ
παιδιών, με κριτήριο ότι θα τους «πάρουν τη δουλειά», δηλαδή θα μειώσουν τα κέρδη τους.
Τα σχέδια κυβέρνησης - ΕΕ βρίσκουν υποστηρικτή και
συμπαραστάτη την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ . «Επί της αρχής
κρίνεται θετικά οποιαδήποτε πρωτοβουλία αποσκοπεί στην
υποστήριξη των εργαζόμενων γονέων ως προς τις γονεϊκές τους υποχρεώσεις και τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής τους ζωής», σημειώνει η ΓΣΕΕ
σε έγγραφο προς την αρμόδια υφυπουργό. Τα ...παράπονα
της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης εστιάζουν
στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει γίνει
αντικείμενο «διαβουλεύσεων» με τους «κοινωνικούς εταίρους».
Στην πράξη, με το σχέδιο «Νταντάδες της Γειτονιάς»,
που βασίζεται στις «καλές ευρωπαϊκές πρακτικές», η κυβέρνηση επιδιώκει να καλύψει δύο στόχους: Από τη μια,
να αποδεσμεύσει μητέρες από τη φροντίδα των μικρών
παιδιών προκειμένου να επιστρέψουν στη δουλειά, χωρίς
να διαθέσει χρηματοδότηση για τη δημιουργία, τον εξοπλισμό και τη στελέχωση βρεφονηπιακών σταθμών. Από την
άλλη, να απορροφήσει ορισμένες γυναίκες από τη δεξαμενή των ανέργων στις θέσεις των «νταντάδων» που θα τους
εξασφαλίζουν ένα λειψό μεροκάματο και να μειώσει την
«αδήλωτη εργασία» στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι διεκδικήσεις του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος
Σήμερα τον 21ο αιώνα είναι ρεαλιστικό για όλα τα παιδιά
να έχουν σύγχρονη προσχολική αγωγή και φροντίδα. Η
προσχολική αγωγή είναι αναγκαία για την σωματική, νοητική, συναισθηματική, αισθητική, κοινωνική ανάπτυξη του
παιδιού που του δίνει τα εφόδια για την υπόλοιπη ζωή του.
Στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία το
παιδί μπορεί πιο ολοκληρωμένα να μάθει όσα είναι αναγκαία για την ανάπτυξή του : Να σκέπτεται, να παρατηρεί
το περιβάλλον, να συμβιώνει αρμονικά, να λειτουργεί ομαδικά, να πειθαρχεί, να διεκδικεί, να κάνει φίλους. Γι’ αυτό
η Προσχολική Αγωγή είναι δικαίωμα κάθε παιδιού. Δεν
ανεχόμαστε να κάνουμε εκπτώσεις από αυτό που είναι
σύγχρονο και αναγκαίο για τα παιδιά μας!.
Η ουσιαστική κοινωνική προστασία της μητρότητας, της
οικογένειας, η αγωγή και φροντίδα του παιδιού απαιτεί
συνδυασμένα εργασιακά και κοινωνικά μέτρα, όπως:

 μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, άδειες κύησης, τοκετού, λοχείας και μητρότητας, που να ικανοποιούν τις ανάγκες τόσο της μητέρας όσο και του βρέφους.
 διευκόλυνση της επιστροφής της μητέρας στην εργασία,
με μειωμένα ωράρια κατά δύο ώρες για τα επόμενα
δύο χρόνια και κατά μία ώρα για άλλα δύο.
 κατάργηση των νόμων που προωθούν τις ελαστικές
εργασιακές σχέσεις και την κατάργηση της Κυριακής
αργίας.
 άμεση υλοποίηση δίχρονης υποχρωτικής προσχολικής
αγωγής, με κρατική χρηματοδότηση που θα καλύπτει
όλες τις ανάγκες σε κτίρια, αίθουσες και προσωπικό.
 δίκτυο δημόσιων και δωρεάν βρεφονηπιακών σταθμών και υποδομών για τη δημιουργική απασχόληση
βρεφών και νηπίων, με όσους παιδικούς σταθμούς και
νηπιαγωγεία χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών
όλων των παιδιών.
 επιστημονικά οργανωμένη κοινωνική δομή της προσχολικής φροντίδας και αγωγής, αποκλειστικά εξασφαλισμένη από το κράτος, για όλα τα παιδιά, χωρίς
voucher, χωρίς τροφεία, χωρίς να ζητούνται αναλώσιμα
από τους γονείς.
 μείωση της αναλογίας παιδιών και παιδαγωγών, ως ένα
ελάχιστο μέτρο απέναντι στην πανδημία. Δημιουργία
ολιγομελών ομάδων για την αποφυγή συγχρωτισμού
στην τάξη, το παιχνίδι, τη σίτιση, τις δραστηριότητες στην
αυλή.
 προσλήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή εργασία, όλων των ειδικοτήτων που απαιτούνται, παιδαγωγών, βρεφονηπιοκόμων και νηπιαγωγών, ειδικών
παιδαγωγών αλλά και ειδικού επιστημπνικού προσωπικού, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων, και τέλος βοηθητικού προσωπικού, όπως καθαρίστριες και τραπεζοκόμοι.
 δημόσιες και δωρεάν υγειονομικές και κοινωνικές
υπηρεσίες, με γενικευμένα προγράμματα προληπτικής
ιατρικής και έγκαιρης διάγνωσης, κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες για τη μητέρα, το παιδί και ολόκληρη
την οικογένεια. πχ κέντρα ενημέρωσης και εκπαίδευσης για το θηλασμό στα μαιευτήρια, λειτουργία υπηρεσιών νοσηλείας-φροντίδας στο σπίτι με χρηματοδότηση
από τον κρατικό προϋπολογισμό κλπ.
Όσο στο επίκεντρο αντί για τις ανάγκες των πολλών βρίσκεται το κέρδος για τους λίγους, οι άνεργες και οι συνταξιούχες θα αναγκάζονται να δουλεύουν για ψίχουλα, ως μισοκαταρτισμένες νταντάδες της γειτονιάς. Οι εργαζόμενες
θα αναγκάζονται να αφήνουν τα παιδιά τους σε σπίτια αντί
σχολείων, για να μπορέσουν να ζήσουν ως μαμάδες της
μισθωτής σκλαβιάς.

Έυα Κωνσταντινίδου
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
19

Εργασία - Μητρότητα

Τα παιδιά μας δεν είναι αντικείμενα
για να χρειάζονται χώρο φύλαξης
Έχουν ανάγκη δημόσιες και δωρεάν σύγχρονες υποδομές φροντίδας και αγωγής

«Έ

ρχεται νέο πρόγραμμα φύλαξης νηπίων εντός των
μεγάλων επιχειρήσεων» – «Στήριξη στις νέες μητέρες» είναι μερικοί τίτλοι σε site που προπαγανδίζουν τις
«δράσεις» της κυβέρνησης στo πλαίσιo συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
16 εκατομμύρια θα δοθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης σε
επιχειρήσεις για να επιδοτήσουν το κόστος κατασκευής του
χώρου φύλαξης βρεφών (6 μηνών – 2,5 ετών), τον εξοπλισμό και τη πρόσληψη έως 2 εργαζομένων για 2 χρόνια. Η
ρήτρα για διατήρηση του χώρου είναι άλλα 2 χρόνια, μετά η
επιχείρηση μπορεί ανά πάσα στιγμή να παύσει τη λειτουργία του.
Μια εργαζόμενη ακούγοντας για το πρόγραμμα αυτό θα
μπορούσε να πει ότι «αποτελεί μια κάποια... λύση». Στη
σκέψη της μπορούν να επιδράσουν τα μεγάλα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες μητέρες για να εξασφαλίσουν τον παιδικό σταθμό για το παιδί τους είτε μέσω
δήμου, είτε μέσω του ΕΣΠΑ, είτε ακριβοπληρώνοντας τους
ιδιωτικούς, αντιμέτωπες καθημερινά με τη σημερινή υποβάθμιση των υπηρεσιών των δημοτικών Βρεφονηπιακών
Σταθμών, με παιδαγωγούς με συμβάσεις που έχουν ημερομηνία λήξης, με κτίρια και υποδομές που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανάπτυξης των παιδιών (3 στους 10
έχουν προαύλιο χώρο). Από την άλλη υπάρχουν εργαζόμενες μητέρες που δε κάνουν καν αιτήσεις στους δημοτικούς
παιδικούς σταθμούς, δεδομένου ότι το ωράριό τους δεν
καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινότητας, αφού πρέπει
να συνδυαστεί με επιπλέον άτομο φροντίδας.

Είναι λύση όμως για τα παιδιά μας οι χώροι
φύλαξης μέσα στις επιχειρήσεις;
Την απάντηση τη δίνουν τα ίδια τα λόγια της Μαρίας Συρεγγέλα, Υφυπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική, την Οικογένεια και την
Ισότητα των Φύλων, αναφερόμενη στο πρόγραμμα αυτό:
«..δημιουργώντας χώρους φύλαξης βρεφών εντός των
επιχειρήσεων, διευκολύνουμε και ενισχύουμε την απασχόληση των νέων μητέρων. Βοηθάμε τις μητέρες που δεν
μπορούν να βρουν χώρο φύλαξης των παιδιών τους κοντά
στην εργασία ή στο σπίτι τους».
Ομως τα παιδιά μας δεν είναι αντικείμενα για να χρειάζονται χώρο φύλαξης. Είναι άνθρωποι που αναπτύσσονται, εξελίσσονται και κυριολεκτικά κάθε μέρα έχουν ανάγκη να κατακτούν κάτι νέο. Αυτή η συναρπαστική πορεία
ανάπτυξης του παιδιού είναι η ουσιαστική ανάγκη τους .
Ο πλούτος των ερεθισμάτων που μπορούν και πρέπει
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να λαμβάνουν δε μπορεί να χωρέσει σε ένα δωμάτιο μιας
επιχείρησης. Αντίθετα, πρέπει να ξεδιπλωθεί σε κτήρια
σύγχρονα , ασφαλή με χώρους για παιχνίδι, σίτιση και ξεκούραση που θα ανταποκρίνονται στις σωματικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές τους ανάγκες, με αύλειους χώρους, με
όργανα παιχνιδιού, ισορροπίας, ενδυνάμωσης κλπ. Με παιδαγωγούς επιστημονικά καταρτισμένους που θα έχουν μόνιμη εργασία ώστε να δημιουργείται σταθερή παιδαγωγική
σχέση με τα παιδιά και δε θα τους «χάνουν» ξαφνικά όταν
λήγει σύμβασή τους, με ειδικό επιστημονικό προσωπικό
(εργοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους κλπ) και το απαιτούμενο βοηθητικό προσωπικό, με ενιαίο επιστημονικό, σύγχρονο, παιδαγωγικό πρόγραμμα με ευθύνη του κράτους.

Για ποιόν είναι στην πραγματικότητα
λύση οι χώροι φύλαξης;
Την απάντηση μπορούμε να την ανακαλύψουμε στα παρακάτω παραδείγματα από τον κλάδο του Εμπορίου και των
Υπηρεσιών:
 Μεγάλος εργοδότης του κλάδου του εμπορίου, έτρεξε
να αποσπάσει από τις γυναίκες όχι μόνο τη επικρότηση
της δράσης αλλά και τη δέσμευσή τους ότι εάν υπάρχει
χώρος φύλαξης στην επιχείρηση δε θα έχουν πρόβλημα να δουλεύουν περισσότερες ώρες γιατί θα έχουν
κοντά τα παιδιά τους.
 Οι επιχειρήσεις διαφημίζουν το «ενδιαφέρον» τους για
την «ομαλή ένταξη των γυναικών στην εργασία», την
ίδια στιγμή που οι εργαζόμενες στις ελεγκτικές και λογιστικές εταιρίες δουλεύουν από το πρωί έως το βράδυ.
 Μεγάλη εταιρία του ελεγκτικού κλάδου δε δίστασε ακόμα και να απολύσει μητέρα με μικρό παιδί έχοντας 10
χρόνια προϋπηρεσία και άριστες αξιολογήσεις επειδή
άρχισε να διεκδικεί τη τήρηση του ωραρίου της.
 Στο πρόσφατο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Λογιστών εργαζόμενοι από μικρές και μεγάλες πόλεις
κατήγγειλαν τη πίεση που ασκούν εργοδότες στις εργαζόμενες σχετικά με το πότε θα τεκνοποιήσουν ανάλογα
με το φόρτο εργασίας.
 Σε άλλη ελεγκτική εταιρία δε διστάζουν να διαφημίζουν
τη μέθοδο κρυοσυντήρησης των ωαρίων για να «κατοχυρωθούν οι γυναίκες πρώτα επαγγελματικά» χωρίς
να αγχώνονται για τη δημιουργία οικογένειας! Μια τόσο
σημαντική εξέλιξη της επιστήμης αντί να αξιοποιείται με
γνώμονα την επίλυση θεμάτων υγείας του ζευγαριού,
δίνεται ως «εργαλείο» στα χέρια των επιχειρήσεων.
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Άρα ποιο είναι το πραγματικό
τους ενδιαφέρον;
Να επιστρέφουν οι εργαζόμενες μητέρες όσο
το δυνατόν συντομότερα στην εργασία και συνολικότερα να αυξηθεί η γυναικεία απασχόληση. Αφού τελικά είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις
που αντιμετωπίζουν ως εμπόδιο και πρόβλημα τη δημιουργία της οικογένειας. Αυτή τη
τόσο ιδιαίτερη περίοδο στη ζωή της γυναίκας,
με όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές.
Η επιδότηση των επιχειρήσεων και οι χώροι
φύλαξης μέσα στην επιχείρηση εξασφαλίζουν
στην μεγαλοεργοδοσία όχι μόνο ξεχειλωμένα
ωράρια και ατελείωτες ώρες δουλειάς της
νέας μητέρας με το επιχείρημα ότι δήθεν είναι κοντά στο παιδί της, αλλά ταυτόχρονα τη
δεσμεύουν ολοκληρωτικά απέναντι στον εργοδότη.
Για άλλη μια φορά φαίνεται ότι οι πραγματικές ανάγκες του ίδιου του παιδιού και οι ανάγκες της νέας μητέρας δεν υπάρχουν πουθενά σε αυτές τις δράσεις, και δε θα μπορούσαν
άλλωστε, γιατί αυτό που έρχονται να λύσουν
είναι το πώς θα προσαρμόσουν όλη τη ζωή
της εργαζόμενης γυναίκας στη μεγιστοποίηση του κέρδους των επιχειρήσεων.
Αντί για θεσμοθέτηση αδειών μεγαλύτερης διάρκειας, με αύξηση της προβλεπόμενης αποζημίωσης και διεύρυνση των εργαζομένων που τις δικαιούνται, αντί για μέτρα
προστασίας από τις απολύσεις και τις καταχρηστικές εργοδοτικές πρακτικές, οι οποίες
οργιάζουν σε βάρος των γυναικών που είναι
ή σχεδιάζουν να γίνουν μητέρες, η κυβέρνηση
λύνει ακόμα περισσότερο τα χέρια της εργοδοσίας.
Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν
για να στήσουν έναν «χώρο φύλαξης», θα τον
αξιοποιήσουν ως ένα ακόμα εργαλείο για
να ξεχειλώνουν τα ωράρια, να επιβάλλουν
υπερωριακή εργασία, σπαστό ωράριο, δουλειά τις Κυριακές, όπως τους επιτρέπουν
τόσο οι παλιότεροι όσο και ο πρόσφατος
αντεργατικός νόμος.
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις αντιλαμβανόμαστε
πόσο πιο δύσκολο είναι η γυναίκα εργαζόμενη να διεκδικήσει το ωράριο της, τον μισθό
της, να έρθει σε κόντρα με τον εργοδότη της;
Πόσο πιο δύσκολο θα της φαντάζει να μπει
στη δράση με άλλες γυναίκες, να συμμετάσχει
στο σωματείο της;
Ο φόβος να χάσει τη δουλειά της πολλαπλασιάζεται από τον φόβο να χάσει και το «σταθμό» του το παιδί της!

Η Θέση της ΟΓΕ
Οι θέσεις της ΟΓΕ για επιστημονικά αναβαθμισμένη προσχολική αγωγή
που βάζουν στο επίκεντρο τις ανάγκες του παιδιού, είναι πολύ διαφωτιστικές για εμάς τις εργαζόμενες μητέρες. Για τις εργαζόμενες μητέρες που πνίγονται στη καθημερινότητά τους, και δικαίως γιατί αυτή τη
καθημερινότητα δε μπορεί να τη διαχειριστεί ατομικά όσο ικανή κι αν
είναι. Αντίστοιχα οι διεκδικήσεις του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος για μόνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και ολόπλευρη προστασία της μητρότητας από το
κράτος αποτελούν τη μόνη διέξοδο για τις εργαζόμενες μητέρες
Τα εργατικά σωματεία και οι σύλλογοι γυναικών οφείλουμε να αναδείξουμε όλες τις παραπάνω πλευρές ώστε οι εργαζόμενες μητέρες όχι
μόνο να μη χειροκροτήσουν τέτοιες κινήσεις αλλά να διευρύνουμε τον
αγώνα μας για την κοινωνική προστασία της μητρότητας, για δημόσιες
και δωρεάν δομές στήριξης της οικογένειας υψηλού επιπέδου.
Οι συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε, το περιεχόμενο της δράσης
μας στο εργατικό και στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα μπορούν να
εμπνεύσουν, να προβληματίσουν, να δώσουν διέξοδο ακόμα και στη
σκέψη της εργαζόμενης μητέρας και να επισκιάσουν το φόβο που νιώθουν. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τη δύναμη του συλλογικού
αγώνα και να γίνουμε πιο μαχητικές. Γιατί δε μας αρκεί να βγάζουμε
σε πέρας τη καθημερινότητά μας, αλλά μπορούμε να παλέψουμε για
τα πιο σπουδαία, για εμάς και τα παιδιά μας! Για έναν κόσμο που θα
ικανοποιεί τις ανάγκες μας σε κάθε πλευρά της ζωής μας!

Αναστασία Τσακίρη
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Παιδεία

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με παλιά υλικά παράγουν νέα αδιέξοδα
Η
χρονιά που μας πέρασε ήταν μια δύσκολη χρονιά για
μαθητές, γονιούς, εκπαιδευτικούς. Μεσούσης της
πανδημίας η κυβέρνηση αντί να φροντίσει να πάρει μέτρα
για την προστασία και ασφαλή λειτουργία των σχολείων,
επιτάχυνε την προώθηση μέτρων προκειμένου η Εκπαίδευση να επιτελέσει το στρατηγικό της ρόλο στην υπηρεσία
της κερδοφορίας αυτών που κάνουν κουμάντο στην οικονομία, των βιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών,
των μεγαλεμπόρων και μεγαλοξενοδόχων. Μέσα σ’ αυτό
το πλαίσιο επιδίδεται σε έναν αγώνα δρόμου ώστε να είναι
στην ώρα τους έτοιμα τα ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΠΣ).
Το στίγμα το έχει δώσει επανειλημμένα η ίδια η υπουργός Παιδείας, όπως όταν παρουσίασε στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών τους βασικούς άξονες των
μεταρρυθμίσεων στην Παιδεία, με επίκεντρο «το αναβαθμισμένο σχολείο των πολλαπλών γνώσεων, των δεξιοτήτων και των προοπτικών». Το ίδιο το υπουργείο Παιδείας
δηλώνει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι τα νέα προγράμματα
σπουδών «εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων», είναι συνέχεια των αναδιαρθρώσεων στην
εκπαίδευση, που τη σκυτάλη δίνει η μια κυβέρνηση στην
άλλη. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που και ο ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα ως αντιπολίτευση, δεν βρίσκει να πει λέξη για τον
αντιδραστικό πυρήνα των νέων προγραμμάτων σπουδών,
αλλά αντίθετα διεκδικεί «δάφνες» για την υλοποίησή τους.
Οι κρίκοι στην αλυσίδα αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι
η υποκατάσταση της γνώσης από τις δεξιότητες, η άρνηση της αντικειμενικότητας της αλήθειας, η διάλυση των
επιστημονικών αντικειμένων σε θέματα με το άλλοθι της
διαθεματικότητας, το φτώχεμα της γλώσσας ως οργάνου
σκέψης και έκφρασης των νέων.

Αυτό που δεν αλλάζει: Κόστος οι μορφωτικές
ανάγκες – Γνώση με το σταγονόμετρο
«Αλλάζουμε το τι διδάσκεται, αλλάζουμε το πώς διδάσκεται»
υποστηρίζει η υπουργός Παιδείας, Ν. Κεραμέως, για τα
νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ), για να γίνει
το σχολείο «ζωντανό εργαστήριο έρευνας, επικοινωνίας,
δράσης και έκφρασης», πιο «ελκυστικό, συναρπαστικό»,
«να κεντρίζει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών». Αυτό που δεν λέει όμως η υπουργός είναι ότι με τα
νέα ΑΠΣ γίνονται παρεμβάσεις στον πυρήνα του σχολείου,
στο περιεχόμενό του, δηλαδή στο τι ανθρώπους θα διαμορφώσει, με τι εφόδια θα τους εξοπλίσει, αφού πάγια είναι η
επιδίωξη της σύνδεσης του σχολείου με την αγορά, όπως
συνοπτικά περιγράφονται στο «Ενοποιημένο Σχέδιο Κυ22

βερνητικής Πολιτικής 2022».
Παλιά υλικά όπως «βιωματική μάθηση», «διαθεματικότητα» διατρέχουν τα ΑΠΣ. Όπως και οι σάπιες «αξίες» της
επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της «ατομικής ευθύνης» στην υπηρεσία πάντα των εκμεταλλευτών
του μόχθου μας. Έμφαση δίνεται στις ήπιες και ψηφιακές
δεξιότητες, οι οποίες γενικεύονται σε βάρος της γενικής
παιδείας, ώστε να εξυπηρετείται η όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό «ψηφιοποιημένη οικονομία» για την όλο και
μεγαλύτερη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πολλοί άλλοι διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ, η UNESCO, η Παγκόσμια Τράπεζα,
συμβάλλουν στη μεταστροφή συνολικά των Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών, που βασίζονται στο περιεχόμενο σε αυτά των δεξιοτήτων. Τα νέα προγράμματα με επιφανειακή προσέγγιση απομακρύνουν όλο και περισσότερο
τους μαθητές από την ομορφιά της κατάκτησης της αντικειμενικής αλήθειας.

Τα παραδείγματα των Μαθηματικών και της Χημείας*
Στα Μαθηματικά, σε μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ήδη συμβαίνει, θα διδάσκονται αποσπασματικά κάποιες πληροφορίες, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων που απορρέουν
μόνο από τον επαναλαμβανόμενο χειρισμό εννοιών και όχι
της βαθύτερης κατανόησης. Τα νέα αναλυτικά προγράμματα, όχι μόνο δεν θα διευρύνουν την κριτική σκέψη και τη
δημιουργικότητα, αλλά θα δεσμεύσουν τη φαντασία και τις
δυνατότητες των μαθητών ακόμη περισσότερο, πλατειάζοντας και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την παπαγαλία.
Μάλιστα σε μια σειρά χώρες τα αντίστοιχα προγράμματα
επιδιώκουν να εξοπλίσουν τους μαθητές με τις δεξιότητες
της διαχείρισης δεδομένων και της συμβολικής έκφρασης,
που θεωρούνται αναγκαίες στην ψηφιακή εποχή. ‘Αλλη
όψη των παραπάνω είναι η εκπαιδευτική ρομποτική, στο
πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης SΤΕΜ (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), που για την ώρα γίνεται
σε δραστηριότητες πέρα από το επίσημο ωράριο. Και οι
δύο προσεγγίσεις, στην πράξη, ακολουθούν τρεις άξονες:
 οι μαθητές δομούν τα δικά τους νοήματα για τις μαθηματικές έννοιες και τα διαπραγματεύονται με τους
συμμαθητές τους, ενώ εργάζονται σε ομαδικές δραστηριότητες
 ο εκπαιδευτικός έχει τον ρόλο του κατασκευαστή προβλημάτων (σε ψηφιακό περιβάλλον ή μη), του συντονιστή της διαπραγμάτευσης εντός τάξης, παρεμβαίνει για
τη λύση διενέξεων, χωρίς να διδάσκει επί της ουσίας
τις αναγκαίες έννοιες και μεθόδους

 η μάθηση υποτίθεται πως συντελείται με την ενασχόληση των μαθητών με το πρόβλημα στην εμπειρική
βάση της δοκιμής και του λάθους.
Η εμπειρία των χωρών, που έχουν εφαρμόσει εδώ και
χρόνια τέτοιες κατευθύνσεις είναι απογοητευτική. Στη Φινλανδία η ενσωμάτωση της υπολογιστικής σκέψης στα
ΑΠΣ έχει μείνει μόνο σε ένα ρηχό επίπεδο. Στη Βρετανία
και την Αυστραλία οι αρμόδιοι παραδέχονται πως τα ψηφιακά εργαλεία συντελούν στο να παραβλέπονται τελικά
οι ουσιαστικές μαθηματικές συνδέσεις κατά τη λύση ενός
προβλήματος και να μένει μια επιφανειακή αναφορά με
έμφαση στη χρήση του ψηφιακού εργαλείου.
Το παράδειγμα της Χημείας, χωρίς να κάνουμε ουσιαστική κριτική ανάλυση, με μερικά και μόνο παραδείγματα
φωτίζεται το πόσο επιφανειακή είναι η προσέγγιση που θα
έχουν οι μαθητές και σε αυτά το πεδίο. Ενώ οι μαθητές δεν
θα διδάσκονται τις χημικές ιδιότητες της φορμαλδεΰδης και
της κετόνης, θα «μελετούν τον τρόπο δράσης της ασπιρίνης
και της ιβουπροφαίνης», δεν θα διδάσκονται ονοματολογία
και ισομέρεια για το 3-μεθυλο-2-βουτένιο και τη 2-μεθυλο-3-πεντανόλη, αλλά «θα μελετούν τη δομή της παρακεταμόλης και της πενικιλίνης». Χωρίς λοιπόν ο μαθητής
να έχει την απαραίτητη υποδομή, το πιο πιθανό είναι να
θαυμάζει την πολύπλοκη δομή αυτών των ενώσεων σαν
έναν πίνακα ζωγραφικής, χωρίς να καταλαβαίνει τίποτα
για τη δομή, πόσο μάλλον για τη δράση τους.
Τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών όλων των
πεδίων παρακολουθούν τη διεθνή εξέλιξη της τελευταίας
30ετίας, παρ’ ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τα παρουσιάσει ως καινοτόμα. Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘60 στις
πιο ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες, λόγω της μεγαλύτερης εξειδίκευσης στην εργασία, μαζικοποιείται η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η ενσωμάτωση των επιτευγμάτων
της επιστήμης στην παραγωγή απαιτεί αυξημένες ικανότητες, ακόμα και γι’ αυτόν που παίζει απλώς εκτελεστικό
ρόλο σε αυτήν. Σε αυτήν την κατεύθυνση αναπτύσσεται κι
ο προβληματισμός για την προσαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, που σίγουρα δεν είναι νέα
η λογική τους, που θέλει τον απόφοιτο να εξυπηρετεί πολ-

λαπλά την όλο και μεγαλύτερη κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και η μόρφωση που παίρνει από τη δημόσια
Εκπαίδευση να υποτάσσεται σε αυτό.

Το σχολείο που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας
Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί την ανάγκη του εκσυγχρονισμού των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, των σχολικών βιβλίων, του σχολικού μαθήματος. Μπορεί όμως
ένα τέτοιο σχολείο που διαμορφώνεται διαρκώς για να
στηρίξει καλύτερα την οικονομία της εκμετάλλευσης, με
ευέλικτους και χειραγωγήσιμους εργαζόμενους, να είναι
ζωντανό για τους μαθητές, να επικοινωνεί την ουσιαστική
γνώση και όχι την επιφανειακή προσέγγιση της; Μπορούν
οι μαθητές να χαρούν και να αποκτήσουν ενδιαφέρον στην
αποσπασματική πληροφορία, τη ρηχή γνώση;
Το σχολείο πρέπει να παρέχει ολόπλευρη μόρφωση σε
όλα τα παιδιά, να βοηθά τους μαθητές να αναπτύσσουν τις
ικανότητές τους πάνω σε ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων,
με συνδυασμό θεωρίας και πράξης. Να αποκτήσουν κριτική σκέψη να μπορούν να κατανοούν τους βασικούς νόμους κίνησης της φύσης και της κοινωνίας.
Αν οι μαθητές ξέρουν το «γιατί», θα μπορούν να δίνουν
απάντηση και στο «πώς» κάθε φαινομένου. Αυτό είναι το
πραγματικά καινοτόμο και δίκαιο. Όλοι οι άνθρωποι να
μπορούν να γνωρίσουν τον κόσμο για να τον αλλάξουν...
Στο έδαφος αυτής της μορφωτικής απαίτησης μπορεί να
ανθίσει ένα σχολείο που θα δουλεύει ώστε κάθε άνθρωπος να σκέφτεται επιστημονικά και κάθε επιστήμη να
σκέφτεται ανθρώπινα. Αυτό το σχολείο αξίζουν τα παιδιά
μας και για αυτό παλεύουμε...
*Από δημοσιευμένα κείμενα εκπαιδευτικών αντίστοιχων
ειδικοτήτων.

Τζένη Ματσούκα
Εκπαιδευτικός
Ομάδα Παλαιού Φαλήρου
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Προστασία του παιδιού χωρίς οικογένεια,

του κακοποιημένου και παραμελημένου παιδιού
Μ

ε αφορμή τις καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών σε ιδιωτική δομή,
που φιλοξενούσε και παιδιά με εισαγγελική εντολή, μιλήσαμε με
την Τασούλα Παπαδογιαννάκη, βοηθό βρεφοκόμο και μέλος του Δ.Σ.
Σωματείου Εργαζομένων του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού «Η Μητέρα»
και «Παιδοπόλεις». Στόχος μας είναι να προσεγγίσουμε το μεγάλο κοινωνικό
θέμα της προστασίας του παιδιού χωρίς οικογένεια, του κακοποιημένου και
παραμελημένου παιδιού, να φωτίσουμε τις διαχρονικές κυβερνητικές ευθύνες
για την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση και ιδιωτικοποίηση της
Πρόνοιας, καθώς και την ανάγκη να μπει φραγμός στην «εγκατάλειψη» τους
στα «φιλάνθρωπα» χέρια ιδιωτών.

Πρόσφατα είδαν το φως της δημοσιότητας
καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών σε
ιδιωτική δομή που φιλοξενούσε παιδιά με
εισαγγελική εντολή. Είναι μεμονωμένο γεγονός;
Πού βρίσκονται οι ουσιαστικές ευθύνες;
Πρώτα απ’ όλα οφείλουμε να υπογραμμίσουμε δύο
κρίσιμα ζητήματα που συνειδητά κυβέρνηση και
μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούν να εξαφανίσουν από τη συζήτηση. Πρώτον, ότι είναι επικίνδυνο
παιδιά που δεν μπορούν να υπερασπίσουν τον εαυτό
τους να είναι στα χέρια ιδιώτη. Δεύτερον, τι σημαίνει
δομή που δέχεται κακοποιημένα παιδιά ή παιδιά από
ακατάλληλο κακοποιητικό περιβάλλον, δηλαδή ακόμα και παιδιά-θύματα κυκλωμάτων παιδική πορνείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την περιφρούρηση, τη
στελέχωση, τις αρμοδιότητες αυτών των δομών αλλά
και τη συμπεριφορά που κουβαλάνε και πώς την
αντιμετωπίζουν αυτά τα παιδιά. Για το συγκεκριμένο
ιδιωτικό ορφανοτροφείο, το οποίο χρηματοδοτούσε
το κράτος για χρόνια και φιλοξενούσε κακοποιημένα
παιδιά ύστερα από εισαγγελική εντολή, έχουν γίνει
δύο επίσημες καταγγελίες από παλαιότερα, οι οποίες
μείναν στα χαρτιά. Οι ουσιαστικές ευθύνες βρίσκονται στο κράτος, το οποίο υποτίθεται πως έχει υπό την
εποπτεία του και χρηματοδοτεί ιδιωτικές δομές χωρίς κανέναν έλεγχο, αφήνοντας τους εργαζόμενους
και τα παιδιά εκτεθειμένους στο έλεος της εκάστοτε
εργοδοτικής τακτικής.
Καταδικάζουμε την όποια κακοποιητική συμπεριφορά εργαζόμενου απέναντι σε οποιοδήποτε παιδί,
όταν αυτό με τον ενδελεχή έλεγχο αποδειχθεί. Ωστόσο, χρειάζεται να αναδείξουμε το σύστημα το οποίο
είτε συντηρεί είτε γεννά τέτοιου είδους συμπεριφο24

ρές. Όμως κακοποίηση εις βάρος αυτών των παιδιών είναι η ανυπαρξία τέτοιων δομών, η λειτουργία τους με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, χωρίς
σύγχρονα επιστημονικά προγράμματα που είναι
αναγκαία γι αυτά τα παιδιά, προγράμματα που χρειάζονται και την αναγκαία στελέχωση για να υλοποιηθούν.
Ειπώθηκε πως θα ξεκινήσουν αιφνιδιαστικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποτελούμενα από παθολόγους, ψυχιάτρους κ.ά. στις δομές πρόνοιας, με στόχο να εντοπιστούν περιπτώσεις
κακοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο αφενός τσουβαλιάζονται οι εργαζόμενοι, αφετέρου δεν αντιμετωπίζεται η αιτία που δημιουργεί το πρόβλημα. Δεν μπορεί
τα κακοποιημένα παιδιά, τα παιδιά χωρίς οικογένεια,
που έχουν απομακρυνθεί από το οικογενειακό τους
περιβάλλον, να βρίσκονται σε χέρια οποιουδήποτε
που εμφανίζεται φιλάνθρωπος και αποκτά την πιστοποίηση να ασχολείται με παιδιά. Είναι υποκρισία
να λένε ότι θα κάνουν ελέγχους, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας και του υπουργείου
λόγω της υποχρηματοδότησης είναι ξεγυμνωμένες
από προσωπικό και μέσα.

Με αφορμή αυτό το τραγικό γεγονός,
η «Αγωνιστική Ενότητα» Εργαζομένων
Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού «Μητέρα» και
«Παιδούπολη» έβγαλε μια ανακοίνωση. Τί θέλετε
να αναδείξετε με αυτήν την ανακοίνωση;
Βγήκε αυτή η ανακοίνωση από μεριάς μας, για να
δείξουμε πόσο υποκριτική είναι η στάση της κυβέρνησης, που φανερώνεται μέσω της εκπροσώπου της

Συνέντευξη
κας Μιχαηλίδου να σηκώνει τη ρομφαία της κάθαρσης σε μια κατάσταση για την οποία έχει ακέραια την
ευθύνη. Απομακρύνθηκαν παιδιά από το ακατάλληλο
οικογενειακό τους περιβάλλον και τα τοποθετούν σε
ιδιωτικές δομές, με την εγγύηση του κράτους για τη
δήθεν ασφαλή και υγιή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη. Όμως το ίδιο το κράτος έχει κλείσει δημόσιες δομές και αυτές που υπάρχουν τις συκοφαντεί, τις υποχρηματοδοτεί και ταυτόχρονα τις υποβαθμίζει, ενώ
χρηματοδοτεί από πολλές μεριές τις ιδιωτικές δομές.
Χρόνια τώρα με τις πολιτικές τους και με τους νόμους
τους καθιστούν την παιδική προστασία πεδίο «φιλανθρωπικής» δράσης: σύμφωνα συνεργασίας με ΜΚΟ
κ.λπ. Τα ιδρύματα που καταγγέλλει η κα Μιχαηλίδου,
είναι καθ’ εικόνα και ομοίωση του συστήματός τους,
απτά παραδείγματα της βαρβαρότητας της πολιτικής
τους.

Από μεριάς της κυβέρνησης ακούμε νέες πολιτικές
«βελτίωσης» των διαδικασιών για την υιοθεσία
και την αναδοχή, για την αποϊδρυματοποίηση
των ανηλίκων. Πόσο ουσιαστικά προωθούν
την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών
χωρίς οικογένεια, των κακοποιημένων παιδιών,
γενικά του απροστάτευτου παιδιού;
Να επισημάνουμε εδώ ότι οι νέες πολιτικές βελτίωσης της κυβέρνησης βασίζονται στο ν. 4535/2018 που
έφερε ο ΣΤΡΙΖΑ. Ως πολιτικές βελτίωσης των διαδικασιών για την υιοθεσία και την αναδοχή με πρόσχημα την αποϊδρυματοποίηση, από μεριάς της κυβέρνησης παρουσιάζονται η ταχύτητα των νέων, κυρίως
ψηφιακών, διαδικασιών, ως διαφάνεια και ότι δήθεν
θέλουν να ελέγξουν τις ιδιωτικές υιοθεσίες. Υποτίθεται ότι αυτά επιτυγχάνονται μέσα από την ψηφιακή
πλατφόρμα anynet.gr, δήθεν εξασφαλίζεται η διαφάνεια και η ταχύτητα των διαδικασιών αναδοχής και
υιοθεσίας. Το ήδη υπάρχον προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών των δημόσιων δομών θα πρέπει
μέσα σε τρεις μήνες (από έξι που ήταν παλαιότερα)
να αξιολογήσει την καταλληλότητα των υποψήφιων
αναδόχων ή θετών γονέων. Το εγκαταλελειμμένο
παιδί δεν προστατεύεται με τις «φαστ τρακ» διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσίας, στο όνομα τού να
μην υπάρχει παραμονή του παιδιού στο ίδρυμα. Με
αυτόν τον τρόπο το παιδί μετατρέπεται σε μέσον ικανοποίησης της ανάγκης να έχει κάποιος υποψήφιος
γονέας παιδί, και όχι αυτό που θα έπρεπε να ισχύει,
η πραγματική, απόλυτη προτεραιότητα εξασφάλισης
του ίδιου του παιδιού. Αφού, ουσιαστικά, καταργείται
ο, με επιστημονικό τρόπο, έλεγχος του ζευγαριού. Το
ποιος είναι ο γονέας, η συγκρότησή του, η ολόπλευρη εξασφάλιση ότι το παιδί πηγαίνει σε ασφαλές πε-

ριβάλλον, σε ανθρώπους που το αγαπούν και είναι
ικανοί να συμβάλλουν στην διαπαιδαγώγησή του, με
σεβασμό στην προσωπικότητά του και τα δικαιώματά
του, για μια ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη.
Η κυβέρνηση, αξιοποιώντας τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν στην αναδοχή-υιοθεσία λόγω
της συρρίκνωσης των υπηρεσιών του δημοσίου, με
πρόσχημα την επιτάχυνση της διαδικασίας, θέλει να
κλείσει τις δημόσιες δομές για να ξεφορτωθεί το κόστος λειτουργίας τους το κράτος και να προωθήσει
τις ιδιωτικές υιοθεσίες μέσω των ΜΚΟ. Όμως, για
ένα διάστημα, για να προστατευθεί το ίδιο το παιδί,
πρέπει να είναι με όρους ασφάλειας και ποιότητας
παραμονής σε δημόσια δομή, που το ίδιο το κράτος
θα εξασφαλίζει τη λειτουργία του. Να γιατί λέμε ότι το
κλείσιμο των δημόσιων ιδρυμάτων και η πρόκριση
του ρόλου των ΜΚΟ διευρύνει τον δρόμο της εμπορίας παιδιών.

Στην ανακοίνωσή σας κατηγορήσατε την κυβέρνηση
ότι μέσω των ΜΚΟ, αναπτύσσοντας παραπέρα το
θεσμικό πλαίσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων
ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ, ανοίγει το δρόμο στην εμπορία παιδιών,
αφού αναθέτει στους ιδιώτες το ευαίσθητο θέμα της
υιοθεσίας και της αναδοχής. Τι σημαίνει αυτό;
Πρέπει να γνωρίζουμε ξεκάθαρα ότι στο σύστημα
που ζούμε κάθε ανάγκη-αγαθό γίνεται αντικείμενο
εκμετάλλευσης, άρα και το ίδιο το παιδί. Εμπορία
παιδιών υπήρχε στη χώρα μας όλα τα χρόνια με πιο
χαρακτηριστικό παράδειγμα μεταπολεμικά το εμπόριο παιδιών των ιδρυμάτων της Φρειδερίκης μετά
τον εμφύλιο. Τα τελευταία χρόνια παίρνει πιο θεσμική
μορφή, με το νόμο του ΠΑΣΟΚ για τις ιδιωτικές υιοθεσίες που πήραν μεγάλη έκταση, με τη διαμεσολάβηση των κοινωνικών υπηρεσιών των Νομαρχι-
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Συνέντευξη
ών παλαιότερα, των περιφερειών σήμερα ανάμεσα
σε ζευγάρια ή μοναχικές μητέρες, όπου ο ένας έδινε
και ο άλλος έπαιρνε. Με το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ του 2018
και με τις τροποποιήσεις στην ίδια λογική της ΝΔ, στο
όνομα της επιτάχυνσης και του αποιδρυματισμού ο
δρόμος της εμπορίας παιδιών γενικεύεται.
Όσον αφορά τη φιλανθρωπία, το ρόλο των ΜΚΟ, το
να χρησιμοποιείς την ευαισθησία του κόσμου απέναντι στο κακοποιημένο, εγκαταλελειμμένο παιδί, να
μαζεύεις λεφτά και να χρηματοδοτείσαι από το κράτος για να λειτουργείς δομές και να διακινείς παιδιά
και χρήματα, είναι και αυτό εμπορία.

Σήμερα ποιες δομές ασχολούνται με το απροστάτευτο,
κακοποιημένο παιδί; Σε ποια κατάσταση βρίσκονται από
κρατική χρηματοδότηση, από υποδομές, προσωπικό;
Σε ποιες συνθήκες εργάζεται σήμερα το προσωπικό
σε αυτές τις δομές; Πόσο μπορεί να διασφαλιστεί
η προστασία και φροντίδα αυτών των παιδιών;
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της κας Μιχαηλίδου οι δομές αυτές στη χώρα μας είναι 82 και καλύπτουν 1.700
παιδιά. Οι 30 από αυτές είναι στο δημόσιο. Απαράδεκτη είναι η κατάσταση και στις δομές του δημοσίου,
από την άποψη ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένα,
επεξεργασμένα επιστημονικά προγράμματα για την
ανάπτυξη του παιδιού με βάση την ηλικία, τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει, προηγούμενη οικογενειακή κατάσταση κ.λπ. Για παράδειγμα, τα παιδιά στα κέντρα που εμείς δουλεύουμε, που είναι σε
έναν ωραίο περιβάλλοντα χώρο, πολλές φορές ήταν
αδύνατο να βγουν να παίξουν, γιατί απλά δεν υπήρχε προσωπικό. Καταλαβαίνουμε πως όταν ένα παιδί
δεν μπορεί ούτε να παίξει, τι προγράμματα μπορεί να
αναπτυχθούν;
Ακόμα, όταν οι υπηρεσίες είναι κατακερματισμένες
και υπάρχουν συγκεκριμένες ελλείψεις προσωπικού, πώς μπορεί να στηριχτεί μια ανάδοχος οικογέ-
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νεια και το παιδί ή πώς μπορεί να προχωρήσει με ταχύτητα και ασφάλεια ένα πρόγραμμα υιοθεσίας, όταν
η δομή που φιλοξενεί το παιδί είναι στην Αθήνα και το
ζευγάρι είναι στην Κρήτη;
Τώρα, όσον αφορά τις ιδιωτικές δομές, βεβαίως
τυπικά εδώ δεν υπάρχουν αμιγώς επιχειρηματικού
χαρακτήρα στον τομέα της προστασίας του παιδιού.
Το ανεξέλεγκτο όμως στη λειτουργία τους, λόγω της
ίδιας της φύσης τους αλλά και της γύμνιας των υπηρεσιών του κράτους, είναι εκ των ουκ άνευ.
Οι εργασιακές σχέσεις και στο δημόσιο, πολύ περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, είναι πολλών ταχυτήτων (επικουρικοί, έκτακτο προσωπικό covid 19,
συμβασιούχοι, εργολαβικοί, εργαζόμενοι μέσα από
ιδιωτικές εταιρείες με τετράωρη – εξάωρη απασχόληση, μέσω ΕΣΠΑ με καθυστερήσεις πληρωμών),
που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Αντικειμενικά και αυτό επιδρά στην ποιότητα της λειτουργίας
τους. Η πρότασή μας, που έχουμε επανειλημμένα καταθέσει, αφορά ένα ενιαίο δημόσιο πανελλαδικό φορέα για την προστασία του παιδιού, του παιδιού χωρίς
οικογένεια, του κακοποιημένου και παραμελημένου
παιδιού, ένας φορέας που θα έχει στην αποκλειστική του ευθύνη την υιοθεσία και την αναδοχή και θα
λειτουργεί με σύγχρονα επιστημονικά προγράμματα, πλήρως στελεχωμένος με όλες τις ειδικότητες
και μόνιμο προσωπικό, με σύγχρονες υποδομές και
μέσα.

Ποια νομίζετε ότι θα μπορούσε να είναι η
συμβολή της ΟΓΕ σε αυτό το τεράστιο θέμα της
φροντίδας και προστασίας του κακοποιημένου
παιδιού, του παιδιού χωρίς οικογένεια;
Πέρα από την ενημέρωση, που είναι το πρώτο βήμα,
η ΟΓΕ, ως μαζικός φορέας, ως ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη των
αιτιών και των υπευθύνων που γεννούν τα προβλήματα στην προστασία παιδιού. Εμείς ως γυναίκες
αντικειμενικά είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένες στα ζητήματα προστασίας του παιδιού, της μητρότητας. Από την άποψη αυτή, το συνεπές ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα έχει ξεχωριστό ρόλο να παίξει
μαζί με τα ταξικά συνδικάτα σ’ αυτό τον ευαίσθητο
τομέα. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν πολλά νέα
ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν ένα παιδί, μέσω
της υιοθεσίας αλλά και της αναδοχής. Ζευγάρια που
πολλές φορές γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης
αυτής τους της αγωνίας, της ανάγκης να έχουν ένα
παιδί, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που λόγω
της συρρίκνωσης αυτών των υπηρεσιών στο δημόσιο και των δυσλειτουργιών παραιτούνται αυτής της
προσπάθειας.

Χρονογράφημα

Η «ΦΑΤΑ ΜΟΡΓΚΑΝΑ» ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
Φάτα Μοργκάνα δεν είναι μόνο η μάγισσα αδελφή
H
του βασιλιά Αρθρούρου. Είναι ένα οπτικό φαινόμενο,
που υποδηλώνει ένα ιδιαίτερο είδος διπλού αντικατοπτρισμού, που οφείλεται σε θερμοκρασιακή αναστροφή. Τα
αντικείμενα στον ορίζοντα, όπως νησιά, κρημνοί, πλοία ή
παγόβουνα, εμφανίζονται σύνθετα, δηλαδή δύο είδωλα
ίδιου αντικειμένου ενωμένα αντίστροφα κατά κορυφή.

Μια Φάτα Μοργκάνα ζούμε χρόνια τώρα.... Από την μια η
καθημερινότητα που ζούμε κι από την άλλη αυτή η »πραγματικότητα», που κυβέρνηση, ΜΜΕ, και λοιποί θέλουν να
μας πείσουν ότι υπάρχει. Το τελείως ανάποδο δηλαδή,
παράδειγμα ο πρόσφατος χιονιάς. «Το επιτελικό κράτος
είναι πανέτοιμο». Το έζησαν στο πετσί τους όλοι απ’ άκρη
σ’ άκρη της Αττικής. Οι ειγκλωβισμένοι άνθρωποι στην
ακριβοπληρωμένη Αττική οδό. Οι ακινητοποιημένοι στην
λεωφόρο Μαραθώνος. Οι αποκομμένοι στα σπίτια τους,
χωρίς ρεύμα και πολλές φορές χωρίς νερό. Έγκυες και
μικρομάνες να τουρτουρίζουν ώρες. πού; Στον ομφαλό της
Ελλάδας. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν ζούμε αυτά
που ζούμε. Ότι στις φωτιές δεν καιγόμαστε, στις βροχές
δεν πλημμυρίζουμε και στον χιονιά δεν εγκλωβιζόμαστε.
Οι μέρες μας περνάνε γεμάτες ερωτήματα και αγωνία. Να
κόψω από το φαγητό για το ενοίκιο; Να κόψω από το ενοίκιο για τα φάρμακα; Να κόψω από τα φάρμακα για την λογοθεραπεία του παιδιού; Να αφήσω την λογοθεραπεία για
τις ανάγκες του κατάκοιτου παππού; Να αφήσω…… Μα,
δεν σου έρχεται να βγεις και να φωνάξεις τόσο που να σχιστούν τα σπλάχνα σου; Τι ζούμε; Τι ανεχόμαστε; Κόβουν
τις συντάξεις πείνας, κόβουν φάρμακα, κλείνουν νοσοκομεία εν μέσω πανδημίας. Πανάκριβη Υγεία και Παιδεία, η
ανεργία στα ύψη και η εργασία βραχνάς. Και η απεργία
απαγορευμένη για να διεκδικήσεις όσα σου ανήκουν,
Και η εργαζόμενη γυναίκα; Μεγάλες διακηρύξεις για την
συμμετοχή της σε στελεχικές και αρχηγικές θέσεις, για
τον «συγκερασμό εργασιακής και οικογενειακής ζωής»,
με σκοπό το μεγαλύτερο «ξεζούμισμα». Φορτωμένη με
όλες τις ευθύνες, με κομμένα επιδόματα, ριγμένη στους
μισθούς, πρωτοπόρα στην ελαστική εργασία κι εκτός από
τις ευθύνες, φορτωμένη και τύψεις γιατί δεν τα καταφέρνει
καλύτερα, δεν μπορεί να είναι το «πολυεργαλείο», όπως
την θέλουν...
Πιο εικονική πραγματικότητα δεν γίνεται!
Τα παιδιά μας, είτε «κλεισμένα» να παίρνουν μαθήματα
«πολιτισμού» και συμπεριφοράς από τα ανεκδιήγητα και
προσβλητικά για την ανθρώπινη υπόσταση reality, βγαίνουν έξω ζαλισμένα από την παράνοια που βιώνουν με

όλες τις συνέπειες... Ο νέος άνθρωπος πια δυσκολεύεται
να ζήσει, να χαρεί, να δημιουργήσει...
Ακούς και βλέπεις καθημερινά ειδήσεις που σε ταράζουν
και σε βάζουν σε περίσκεψη. Ανθρωποκτονίες (ή γυναικοκτονίες – όπως θέλεις πες το, μιας κι η πραγματικότητα
δεν αλλάζει), βιασμοί, σεξουαλικές παρενοχλήσεις, κακοποιήσεις, ενδοοικογενειακή βία, revengeporn (το μάθαμε
κι αυτό). Μια κοινωνία βίας και οργής; Σύζυγοι, ποτισμένοι με την «αξία της ιδιοκτησίας» , που δεν αντέχουν την
απόρριψη και δολοφονούν, λέγοντας «αν δεν σε έχω εγώ
δεν θα σε έχει κανένας».... Εργοδότες που ζητάν σεξουαλικό αντίτιμο για την ευέλικτη και κακοπληρωμένη «εργασία» που σου προσφέρουν. Που εξουσιάζουν τη ζωή
σου, τα που, πότε και για πόσο σε χρειάζονται, χωρίς όρια
ακόμα και μέσα στο χώρο του σπιτιού με τη τηλεργασία...
Μπορεί να καλλιεργούν επίμονα το παραμύθι της «ατομικής ευθύνης» για τα πάντα, αλλά είναι πολύ αργά για να
αποκρύψουν την γνώση που ήδη υπάρχει. Ότι, δηλαδή,
«καθρέφτης σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω». Το σύστημα της εκμετάλλευσης με τη σαπίλα των αξιών του ευθύνεται για τις τερατογενέσεις, όσο κι αν προσπαθούν να
το αποσιωπήσουν.
Φυσικά σου δίνουν το «τυράκι» της ανάπτυξης.... μα γρήγορα το σύνθημα των εργαζόμενων στο Hilton σε επαναφέρει: «το Hilton επενδύει, εργαζομένους απολύει».
Όμως δεν είναι όλα μαύρα. Είναι εκείνες οι φωτιές που
ανάβουν σιγά – σιγά και επιμελώς αποκρύβονται από τα
«μπουκωμένα» ΜΜΕ. Είναι οι αγώνες των εργαζομένων
που μας ξεσήκωσαν,μας δυνάμωσαν,., Είναι το ρίξιμο του
απροσπέλαστου τείχους της COSCO, είναι η υποχώρηση
της Ε-food, ο ξεσηκωμός και η αλληλεγγύη στη ΛΑΡΚΟ...
Είναι η άλλη μεριά της δικής μας πραγματικότητας, το γιγάντωμα της οποίας τρέμουν.
Ε, λοιπόν, η πραγματική εικόνα είναι αυτή που εσύ ζεις.
Αυτό το ανεστραμμένο είδωλο της πραγματικότητας δεν θα
μας παραπλανήσει. Αυτή είναι η δική μας βάρδια στη ζωή
και δεν πρέπει να την σπαταλήσουμε μένοντας αναποφάσιστες και αδρανείς, υπομένοντας αυτή την αέναη αδικία.
Υπάρχει ο τρόπος, αρκεί να υπάρχει η θέληση. Οργανωμένα, μέσα από τις γραμμές του ριζοσπαστικού γυναικείου
κινήματος, μέσα από τις γραμμές των αγωνιστικών σωματείων, θα αντισταθούμε σ’ αυτή τη Φάτα Μοργκάνα της
ζωής μας, «μ’ένα μουλάρι θυμό στην καρδιά τους (μας),
που δεν σηκώνει τ’ άδικο». (Γ.Ρίτσος)

Ολυμπία Χαλτσοτάκη
Αν. Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Αποκαλυπτικά

«Σύγχρονος» φεμινισμός: Προσπάθεια εγκλωβισμού
της σκέψης και της στάσης των νέων γυναικών
επαφή μας με τις νέες κοπέλες στους χώρους δουΣλείατην
λειάς, ακόμα περισσότερο στα πανεπιστήμια και τα σχοακούμε όλο και πιο συχνά την φράση «ναι, κι εγώ φε-

μινίστρια είμαι!». Στην πλειοψηφία τους οι γυναίκες αυτές
εννοούν ότι θέλουν να παλέψουν για τα δικαιώματα των
γυναικών. Φυσικά, η αγωνιστική διάθεση των νέων γυναικών μόνο αισιόδοξη μπορεί να είναι, και δίνει πραγματικά
την ευκαιρία να συζητήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, να
ξεδιπλώσουμε τις θέσεις μας, να τις καλέσουμε στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες μας για τη χειραφέτηση και την ισοτιμία των γυναικών.
Ο προβληματισμός που εκφράζουν οι κοπέλες, η ανάγκη να εκφραστούν αγωνιστικά έχει αντικειμενική βάση:
τα προσωπικά τους βιώματα, η εμπειρία από τις συνθήκες
ζωής και εργασίας των γυναικών, που βρίσκονται στον
προσωπικό τους κύκλο, τα οικονομικά, κοινωνικά εμπόδια
που συναντάνε στην πορεία των σπουδών τους, στη δουλειά. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εντείνουν την αγανάκτηση,
την αναζήτηση διεξόδου στα πολλαπλά εμπόδια που συναντούν σε κάθε πλευρά της ζωής τους.

Φεμινιστικές προτάσεις που δεν αμφισβητούν
τις αιτίες για τα αδιέξοδα των γυναικών
Από πολλές «μπάντες» αξιοποιείται αυτή η ευαισθητοποίηση των νέων γυναικών για να την προσανατολίσουν σε
ανώδυνα κανάλια που δε θα αμφισβητούν τις πραγματικές αιτίες της ανισότιμης θέσης της γυναίκας, την ταξική
ρίζα της που βρίσκεται στην εκμεταλλευτική κοινωνία. Σε
αυτό το πλαίσιο προωθείται η αναθέρμανση του φεμινισμού, σαν θεωρία και σαν κίνημα. Σύγχρονοι φιλόσοφοι
και κοινωνικοί επιστήμονες, πανεπιστημιακοί, ολόκληρα
πανεπιστημιακά ιδρύματα, πολιτικά κόμματα και πολιτικοίγυναίκες και άνδρες- διαφόρων αποχρώσεων, άνθρωποι
από το χώρο της τέχνης, διάφορες influencers στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης δηλώνουν φεμινιστές και φεμινίστριες. Υπάρχει ξεχωριστή παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, λογοτεχνικών έργων που εντάσσονται
στην κατηγορία «φεμινισμός».
Ποιες είναι, όμως, οι βασικές θέσεις του σύγχρονου φεμινισμού και πώς εκφράζονται στο κίνημα; Ποιες γυναίκες
αφορά και σε ποιανού τα προβλήματα απαντά; Βέβαια, ο
φεμινισμός δεν είναι ένα αμιγές κίνημα, αλλά περιλαμβάνει πολλές και διάφορες τάσεις,. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες θέσεις που η τεράστια πλειοψηφία των εκπροσώπων
των διαφόρων φεμινιστικών ρευμάτων αποδέχεται, παρά
τις επιμέρους διαφοροποιήσεις τους.
Η βασική θέση του σύγχρονου φεμινισμού είναι η στοχοποίηση της λεγόμενης πατριαρχίας ως κύρια αιτία της
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γυναικείας ανισοτιμίας. Δεν αναφέρονται, όμως, στις πατριαρχικές αντιλήψεις, που επιβιώνουν από περασμένους
αιώνες στην σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία. Προσδιορίζουν την πατριαρχία ως ένα αυτόνομο σύστημα, αποσπασμένο από τις οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες στις
οποίες ζούμε και εργαζόμαστε, όπου- όπως λένε- κυριαρχεί η «εξουσία, δηλαδή, του αντρικού φύλου στο γυναικείο,
που εμφανίζεται τόσο στην ιδιωτική (οικογένεια, σπίτι) όσο
και στη δημόσια σφαίρα (κοινωνία, κράτος)». Έτσι, προσπαθούν να θολώσουν ποιοι πραγματικά έχουν στα χέρια του
την εξουσία: οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, οι
μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλέμποροι, που εκμεταλλεύονται
τους εργαζόμενους και περισσότερο τις γυναίκες εργαζόμενες για να αυξάνουν τα κέρδη τους, έχοντας τη στήριξη των
νόμων, του κράτους, των κυβερνήσεων. Κι εκπροσωπούνται τόσο από γυναίκες, όσο και από άνδρες εκμεταλλευτές.
Στην πλειοψηφία των σύγχρονων φεμινιστικών θεωριών,
το φύλο αποσπάται όχι μόνο από το βιολογικό του υπόβαθρο, αλλά και από την πορεία διαμόρφωσης της θέσης του
κάθε φύλου στην κοινωνία σε κάθε ιστορική φάση. Αντιμετωπίζεται, ως ένα καλούπι που μας φοράνε με το ζόρι
κάποιες –ανώνυμες και φοβερά αόριστες- «εξουσίες» για
να μας ελέγξουν. Αυτή η «κοινωνική κατασκευή» ισχυρίζονται ότι δεν αρμόζει στον άνθρωπο του «σήμερα», που
οφείλει να βλέπει τον εαυτό του και τους άλλους ως «ρευστές ταυτότητες σε διαρκή αλλαγή».
Δηλαδή, παρουσιάζεται ως «ριζοσπαστική πρόταση» η
αμφισβήτηση του «φύλου». Όμως, με βάση τις ανάγκες
των γυναικών εργατοϋπαλλήλων, ανέργων, αυτοαπασχολούμενων και αγροτισσών, των φοιτητριών, ο μόνος ριζοσπαστικός δρόμος είναι η πάλη για την ισοτιμία και τη
χειραφέτηση της γυναίκας, αμφισβητώντας το εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά τις διακρίσεις σε βάρος των
γυναικών και τις σάπιες κοινωνικές αντιλήψεις για τις
σχέσεις των δύο φύλων.

Το αντιλαϊκό περιεχόμενο της «δημοκρατίας»
που ευαγγελίζεται ο αστικός φεμινισμός
Το ιδεώδες του σύγχρονου αστικού φεμινισμού είναι η
«δημοκρατία», στην οποία, όπως λένε, δε θα χώρα καμία
διάκριση και ιεράρχηση. Διακηρύσσει ότι η ισοτιμία των
γυναικών είναι εφικτή στο σημερινό σύστημα, αρκεί να
υπάρξουν ορισμένες «θεσμικές μεταρρυθμίσεις» που θα
προάγουν τη «δημοκρατική συμβίωση». Έτσι, παρουσιάζει σαν λύση την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών
στα λεγόμενα κέντρα λήψης αποφάσεων (ΚΛΑ), δηλαδή,
τις κυβερνήσεις και την τοπική διοίκηση, τα όργανα της ΕΕ
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ακόμα και του ΝΑΤΟ, τα διοικητικά συμβούλια των μεγάλων επιχειρήσεων. Όμως, η διεθνής και εγχώρια εμπειρία
έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι η εκλογή περισσότερων
γυναικών σε αυτά τα όργανα δεν μπορεί να αλλάξει τον
αντιλαϊκό, αντεργατικό χαρακτήρα τους. Είναι αδύνατο να
πιστέψουμε ότι οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι θα παραμερίσουν την διαρκή ανάγκη για αύξηση της κερδοφορίας
τους και θα βάλουν φρένο στην εντεινόμενη εκμετάλλευση των εργαζομένων γενικά και ιδιαίτερα των γυναικών,
επειδή περισσότεροι μεγαλομέτοχοι και διοικητικά τους
στελέχη θα είναι γυναίκες!
Αποδίδουν την απουσία μέτρων καταπολέμησης της
ανισοτιμίας από πλευράς του κράτους στην έλλειψη της
«οπτικής του φύλου από την πολιτική». Στο ότι επειδή οι
περισσότεροι πολιτικοί είναι άντρες και φέρουν την «αντρική εμπειρία και αντίληψη» δε μπορούν να μπουν στη θέση
των γυναικών, αδιαφορούν για τα προβλήματά τους και τα
εκτοπίζουν από την πολιτική τους ατζέντα. Η πραγματικότητα, όμως, βεβαιώνει μέσα από τις ίδιες τις αποφάσεις των
επιτελείων της ΕΕ και των κυβερνήσεων, ότι ενδιαφέρονται για τις διακρίσεις κατά των γυναικών, αλλά τους απασχολεί να διαχειριστούν μόνο όσες αποτελούν εμπόδιο για
την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Τα όποια
μέτρα κρατικής στήριξης για δωρεάν προσχολική αγωγή,
δημιουργική απασχόληση παιδιών, φροντίδα ηλικιωμένων, Υγεία και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, δεν είναι
επιλέξιμα, γιατί κοστίζουν στις επιχειρήσεις, κοστίζουν στο
κράτος.

της φτώχειας. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων δεν
πρόκειται να αλλάξουν προσανατολισμό, ούτε στον αιώνα
τον άπαντα, ούτε θα γίνουν «προοδευτικές» επειδή θα είναι
πιο «συμπεριληπτικές» και θα έχουν περισσότερα γυναικεία στελέχη και μάλιστα σε κεντρικά πόστα.
Όσο κι αν μερικές από τις φεμινίστριες ψελλίζουν ότι παλεύουν για την κατάργηση «κάθε μορφής εκμετάλλευσης»,
όσο κι αν αυτοσυστήνονται ως «αντιεξουσιαστικό κίνημα»,
σε τελική ανάλυση βάζουν στο ίδιο επίπεδο όλων των μορφών τις ανισότητες: λόγω φύλου, θρησκείας, εθνότητας,
φυλής, και κάπου εκεί κολλάει και.. τάξης. Ενώ παρουσιάζουν ως κύρια μορφή εκμετάλλευσης και καταπίεσης το
φύλο. Έτσι, όχι μόνο αρνείται, αλλά και θάβει την πραγματική αιτία της ανισοτιμίας των γυναικών, που βρίσκεται στις
ίδιες τις οικονομικές, κοινωνικές συνθήκες του συστήματος της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Γι’ αυτό
ανεξάρτητα από τις όποιες διαφοροποιήσεις, τα επιμέρους
ρεύματα συγκλίνουν στο ότι η νέα γυναίκα ότι οφείλει να
αποθέσει τις ελπίδες και τα όνειρά της στην ανάδειξη μιας
κυβέρνησης που θα έχει «την οπτική του φύλου»… Μπορεί
να παλέψει για ό,τι άλλο θέλει, αλλά όχι να υψώσει ασπίδα
προστασίας στον αγώνα ενάντια στο βάρβαρο σύστημα της
εκμετάλλευσης, των εκβιασμών, της βίας.

Κωνσταντίνα Τσότρα
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Ορισμένες φεμινίστριες, βέβαια, παραδέχονται ότι η αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα ΚΛΑ δεν επαρκεί. Αυτές καταδεικνύουν ως υπεύθυνο όχι γενικά την
πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων, αλλά μονάχα
τη νεοφιλελεύθερη version (εκδοχή) της και αυτό που
τελικά προτείνουν είναι ένα άλλο μείγμα κυβερνητικής
διαχείρισης, πιο….«δημοκρατικό και συμπεριληπτικό», δήθεν αριστερό. Υπαγορεύουν, δηλαδή, στις γυναίκες της βιοπάλης να παλέψουν τόσο- όσο για να
πέσει η μία κυβέρνηση και να αναδειχθεί μια άλλη, που θα συνεχίσει
στον ίδιο ματωμένο δρόμο για τα
συμφέροντα και τις ανάγκες των
γυναικών της βιοπάλης. Αυτό
άλλωστε αποδεικνύεται στην
Πορτογαλία που η δήθεν «πιο
δημοκρατική», «πιο αριστερή» κυβέρνηση έχει καταδικάσει τις εργαζόμενες στις
ελαστικές σχέσεις εργασίας,
τα 2/10 του πληθυσμού να
ζει κάτω από τον κίνδυνο
της φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, 9,5%
των εργαζομένων ζει με
εισοδήματα κάτω από τα όρια
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Μια έκθεση, μια συζήτηση, ένα συμπέρασμα:
Πραγματική ασπίδα προστασίας απέναντι στην
πολύμορφη βία κατά των γυναικών η συλλογική
πάλη για τη γυναικεία ισοτιμία

χουμε κάνει πολύ σημαντικά βήματα για να μπορούν
«Έ
οι γυναίκες να νιώθουν δυνατές και να ζουν σε ένα
περιβάλλον ασφαλές, απαλλαγμένο από το φόβο, τη βία και

τις διακρίσεις», «Καμία γυναίκα δεν αισθάνεται μόνη», «Οι γυναίκες έχουν σπάσει τη σιωπή τους»… Είναι ορισμένα από
αυτά που ακούστηκαν από την Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Μαρία Συρεγγέλα, τους εκπροσώπους κομμάτων, όπως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ, στη
συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής 1 για την «2η
Ετήσια Έκθεση για τη βία κατά των γυναικών της Γενικής
Γραμματείας Δημογραφικής - Οικογενειακής Πολιτικής
και Ισότητας των Φύλων», τον περασμένο Νοέμβρη. Φράσεις που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τη σκληρή καθημερινή πραγματικότητα που βιώνει κάθε γυναίκα εργαζόμενη, άνεργη, αυτοαπασχολούμενη, φοιτήτρια ή μαθήτρια
από κάθε λαϊκή οικογένεια, μπορεί εύκολα να διαψεύσει τις
παραπάνω διαπιστώσεις...
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και με βάση τα στοιχεία
της έκθεσης, αλλά και στη συζήτηση στη Βουλή, φανερώνεται ως σημαντικός παράγοντας η οικονομική εξάρτηση των
θυμάτων από τον δράση, κυρίως από το σύζυγο ή σύντροφο, που εμποδίζει τις γυναίκες να καταγγείλουν περιστατικά
βίας και να ξεφύγουν από μια παθογόνα - βίαιη σχέση.
Με βάση τα στοιχεία, οι φιλοξενούμενες γυναίκες στα κέντρα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών σε συντριπτικό
ποσοστό -82%- ανέφεραν ότι είναι άνεργες, ενώ μόνο το
7% ήταν εργαζόμενες και το 1% συνταξιούχοι.
Ακούστηκαν προτάσεις μακριά και σε αντιπαράθεση με
τις αναγκαίες προϋποθέσεις, για να μπορεί κάθε γυναίκα να
σταθεί στα πόδια της χειραφετημένη και ανεξάρτητη, όπως
η εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής δουλειάς, η αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, αλλά
και ένα πλέγμα δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών για την
απαραίτητη επιστημονική και κοινωνική στήριξη σε όσες
γυναίκες έχουν υποστεί βία.
Προκλητικά η κυβέρνηση της ΝΔ, «πανηγύρισε» για την
ένταξη γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας σε θέσεις απασχόλησης χαμηλά αμειβόμενες και με ημερομηνία
λήξης, μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ, στα οποία βέβαια
παραπέμφθηκαν μόλις 42 κακοποιημένες γυναίκες από
το δίκτυο δομών, σε ένα χρόνο (αυτή τη στιγμή στα κέντρα
1. Πρόκειται για κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής
και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
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φιλοξενούνται 198 γυναίκες με τα παιδιά τους).
Ακόμα, όμως, και όταν μια γυναίκα κάνει το βήμα, συναντά την υποβάθμιση και υποστελέχωση των αναγκαίων
υπηρεσιών και δομών για να τη στηρίξουν. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν μόλις 42 συμβουλευτικά κέντρα και 19
ξενώνες φιλοξενίας σε όλη τη χώρα και μάλιστα χρηματοδοτούνται μέσω κονδυλίων ΕΣΠΑ, έχοντας ημερομηνία
λήξης το 2023!
Την ίδια στιγμή, οι εκπρόσωποι της σημερινής και της
προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσαν να
αποδείξουν ποιος εξασφάλισε πιο έγκαιρα την… παράταση
της χρηματοδότησης!
Η ίδια η έκθεση, η συζήτηση αλλά και η αντιπαράθεση
ανάμεσα στους εκπροσώπους της κυβέρνησης και των
υπόλοιπων κομμάτων, κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ,
άφησαν στο απυρόβλητο τις κοινωνικές αιτίες του φαινομένου της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών. Τις
συνθήκες εκείνες –οικονομικές και κοινωνικές– που διαμορφώνουν το έδαφος για να γεννιούνται και να δρουν οι
δράστες - «τέρατα», που αφήνουν τις γυναίκες στην ανασφάλεια, εκτεθειμένες σε μια σειρά κινδύνους, εκβιασμούς,
πιέσεις, στο χώρο δουλειάς, στην οικογένεια, στη σχολή.
Διότι το πιο ισχυρό όπλο για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αυτού φαινομένου είναι να
δουν και να αντιπαλέψουν οι γυναίκες την πραγματική
ουσία και αιτία, που δεν είναι άλλη από την ανισότιμη θέση
της γυναίκας στην εκμεταλλευτική κοινωνία. Η πολύμορφη
βία είναι το αποτέλεσμα –και όχι η αιτία– των κοινωνικών
διακρίσεων που βιώνουν οι γυναίκες σε κάθε πλευρά της
ζωής τους, ακόμα και μέσα στην οικογένεια, όπου μπορούν να αναπαράγονται παθογόνες συμπεριφορές, πάνω
στη βάση των στρεβλών προτύπων για τις σχέσεις των δύο
φύλων, της οικονομικής και κοινωνικής εξάρτησης ενός
ανθρώπου από έναν άλλον στο πλαίσιο του γάμου ή του
συμφώνου συμβίωσης.

Όταν ο εργοδότης «ελέγχει» τον εαυτό του...
Ανάμεσα στα πολλά εγκώμια για το «έργο» της κυβέρνησης,
η εκπρόσωπός της ανέφερε και την κύρωση της Διεθνούς
Σύμβασης κατά της βίας και παρενόχλησης (αρ. 190) της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, στον αντεργατικό νόμοτερατούργημα Χατζηδάκη- με τις ψήφους βέβαια και του
ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ.
Αναφέρει χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη σύμβαση: «η
βία και η παρενόχληση είναι ασυμβίβαστα με την προώθηση
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βιώσιμων επιχειρήσεων και επηρεάζουν αρνητικά την οργάνωση της εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, την αφοσίωση
των εργαζομένων, τη φήμη των επιχειρήσεων και την παραγωγικότητα». Αποδεικνύεται ότι ΕΕ - κυβερνήσεις - επιχειρηματικοί κολοσσοί μετράνε με τη λογική του «κόστους» τις
συνέπειες της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών2.
Ο συγκεκριμένος νόμος-έκτρωμα, δίπλα στη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας και την απογείωση της «ευελιξίας», στις διατάξεις που θέτουν εμπόδια στη συνδικαλιστική
δράση και την απεργία, θέτει υπεύθυνο για τα αναγκαία
μέτρα πρόληψης και προστασίας των γυναικών τον ίδιο
τον εργοδότη, δηλαδή αυτόν που ασκεί την εργοδοτική
βία και τους εκβιασμούς, που μπορεί να φτάσει ακόμα και
στη σεξουαλική παρενόχληση!
Είναι προκλητική η στάση των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΚΙΝΑΛ που προσπαθούν να ξεπλύνουν το αντεργατικό τερατούργημα, με αφορμή τις συγκεκριμένες διατάξεις.
Στη συζήτηση στη Βουλή ζήτησαν ενημέρωση για το «πώς
πάει η εφαρμογή του νόμου», τι «πρόοδος έχει γίνει»… φανερώνοντας την αγωνία τους για την εφαρμογή του!

Οι ισότιμες σχέσεις χτίζονται στον κοινό συλλογικό
αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες
«Η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής αλλά και της έμφυλης βίας δεν είναι μόνο ζήτημα πολιτικό, νόμων και αποφάσεων», αλλά ζήτημα «παιδείας και κουλτούρας (...) ενεργητικής στάσης και δράσης των πολιτών, του κράτους, των
κοινωνικών φορέων, του ιδιωτικού τομέα», ισχυρίστηκε
η υφυπουργός Μ. Συρεγγέλα. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ ισχυρίστηκαν ότι η
αντιμετώπιση του σύνθετου ζητήματος της βίας κατά των
γυναικών μπορεί να αντιμετωπιστεί αν αλλάξουν οι συμπεριφορές και νοοτροπίες της κοινωνίας, αν υπάρξει αντίστοιχη διαπαιδαγώγηση των παιδιών στο σχολείο.
Επιμελώς, όμως, αποσιώπησαν ότι οι απαράδεκτες κοινωνικές αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας, για τις σχέσεις
ανάμεσα στα δύο φύλα δεν αναπτύσσονται σε κοινωνικό
κενό, αλλά πάνω στο έδαφος της γυναικείας ανισοτιμίας.
Αναμφισβήτητα παραμένουν και αναπαράγονται αναχρονιστικές και ανορθολογικές απόψεις για τις σχέσεις των
δύο φύλων μέσα από διάφορους θεσμούς. Τέτοιοι είναι το
σχολείο, οι πανεπιστημιακές σχολές, αλλά και μέσα από το
στρατό, τη θρησκεία, τη μουσική βιομηχανία, τα ΜΜΕ, τα
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
Όμως οι εκπρόσωποι της σημερινής και της προηγούμενης κυβέρνησης, που «κόπτονται» για τη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών στο σχολείο, έχουν βάλει φαρδιά πλατιά την
υπογραφή τους για να διαμορφώσουν το σημερινό σχολείο
που «εξοντώνει» αντί να μορφώνει, όπου το τι μαθαίνουν
οι μαθητές και οι μαθήτριες καθορίζεται από τα συμφέροντα και τα κέρδη των «λίγων». Κάνει «μάθημα» το δόγμα
2. Η ΕΕ υπολογίζει ότι οι συνέπειες της βίας κατά των γυναικών
της «κοστίζουν» 299 δισ. ευρώ κάθε χρόνο

«ο θάνατός σου η ζωή μου» ως όρο «επιτυχίας» στη ζωή,
καλλιεργεί τον εγωιστικό τρόπο ζωής και σκέψης.
Την ίδια στιγμή που σήμερα στα σχολεία διδάσκονται και
αναπαράγονται ακόμα αναχρονιστικές αντιλήψεις για τη
θέση και το ρόλο της γυναίκας, με χαρακτηριστικό το μάθημα των Θρησκευτικών, την ίδια στιγμή καλλιεργείται η
άποψη στα κορίτσια πως υπεύθυνος για τις διακρίσεις που
βιώνουν είναι ο συμμαθητής τους, ο αδελφός τους, ο πατέρας τους και όχι η κοινωνία που έχει στη φύση της ως
υπέρτατη αξία την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.
Επιδιώκουν να ματαιώσουν με κάθε τρόπο τον αναγκαίο
κοινό αγώνα των εργαζόμενων, αντρών και γυναικών.
Τελικά, στην «αρένα» και τη σήψη αυτής της κοινωνίας,
φυτρώνουν και στις διαπροσωπικές, οικογενειακές σχέσεις
ο ατομισμός, ο ανταγωνισμός, η υποτίμηση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου, ακόμη και της ζωής του και από
τα δύο φύλα.
Η ιστορία του γυναικείου ριζοσπαστικού κινήματος, του
εργατικού κινήματος, έχει αποδείξει πως στον κοινό αγώνα απέναντι στη γενεσιουργό μορφή βίας, στην κοινή πάλη
αντρών και γυναικών στη βάση των κοινών συμφερόντων,
σπάνε στην πράξη οι αντιδραστικές κοινωνικές αντιλήψεις
για τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Διαμορφώνονται
ισότιμες σχέσεις μεταξύ των συντρόφων που έχουν τα ίδια
όνειρα, τις ίδιες ανησυχίες. Αναπτύσσεται η συλλογικότητα,
η συντροφικότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός.
Μέσα σε αυτή την πάλη για την ισοτιμία και χειραφέτηση των γυναικών μπορεί να χτιστεί το θάρρος και η αντοχή, η πραγματική ασπίδα προστασίας για κάθε γυναίκα.
Εκεί μπορεί η καθεμία να βρει τη δύναμη να σηκώσει
κεφάλι, να μην περιμένει «σωτήρες», αλλά να πάρει απόφαση να γίνει μαχήτρια, να αγωνιστεί μέσα στο γυναικείο
σύλλογο, στο σωματείο, στη σχολή, στο σχολείο. Γιατί με
τη δική της αποφασιστική θέληση και δράση μπορεί να
αντιπαλέψει την εκμετάλλευση, τη βία, τις διακρίσεις, την
ανισοτιμία.

Βικτωρία Κούτση
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Τα βασικά στοιχεία της Έκθεσης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Έκθεσης, την περίοδο
Νοέμβρη 2020 - Οκτώβρη 2021 υποστηρίχθηκαν από
τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της Γενικής
Γραμματείας 4.275 γυναίκες που αντιμετώπισαν περιστατικά βίας, στην πλειοψηφία τους ενδοοικογενειακή
βία (85%). Το 47% ήταν εργαζόμενες και το 35% άνεργες.
Την ίδια περίοδο στους ξενώνες του Δικτύου φιλοξενήθηκαν 454 άτομα, 216 γυναίκες (81 πρόσφυγες) και
238 παιδιά (115 προσφυγόπουλα). Οι φιλοξενούμενες
γυναίκες σε συντριπτικό ποσοστό -82%- ανέφεραν ότι
είναι άνεργες, ενώ μόνο το 7% ήταν εργαζόμενες και
το 1% συνταξιούχοι. Τέλος, στη Γραμμή SOS 15900 καταγράφηκαν συνολικά 8.669 κλήσεις, εκ των οποίων οι
5.942 αφορούσαν «περιστατικά βίας».
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Social Media: νέα κανάλια χειραγώγησης της σκέψης
και της δράσης των γυναικών με παλιές συνταγές
α Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελούν εργαλείο
Τχειρηματικών
ενσωμάτωσης και χειραγώγησης στα χέρια των επιομίλων με μεγάλη διεισδυτικότητα στις νέες

ηλικίες και ιδιαίτερη στόχευση στις γυναίκες. Η χρήση τους
από τους νέους και τις νέες παίρνει όλο και μεγαλύτερες
διαστάσεις και μάλιστα αγγίζει σήμερα πολύ μικρές ηλικίες
με χαρακτηριστικό παράδειγμα το TikTok, όπου το 60% των
χρηστών είναι 16-24 χρονών και η πλειοψηφία των οποίων
είναι γυναίκες. Σύμφωνα με έρευνα της FocusBari το 2021
για το ελληνικό κοινό, ενεργό στα socialmedia είναι το 97%
στις ηλικίες 16 έως 24 ετών.
Ενδεικτικό της επίδρασης που έχει το Instagram στην
αντίληψη των νέων γυναικών και κυρίως των έφηβων κοριτσιών είναι τα στοιχεία που η ίδια η εταιρεία δημοσίευσε
πριν λίγους μήνες:
«Το 32% των εφήβων κοριτσιών είπαν ότι όταν ένιωθαν
άσχημα με το σώμα τους, το Instagram τα έκανε να αισθάνονται χειρότερα»,
«Οι συγκρίσεις στο Instagram μπορούν να αλλάξουν τον
τρόπο με τον οποίο οι νέες γυναίκες βλέπουν και περιγράφουν τον εαυτό τους», σημειώνεται μεταξύ άλλων.
«Κάνουμε χειρότερη την εικόνα του σώματος για ένα στα
τρία έφηβα κορίτσια», αναφέρει έγγραφο της εταιρείας από
το 2019. «Οι έφηβοι κατηγορούν το Instagram για την αύξηση του ποσοστού άγχους και κατάθλιψης»

«Πλαστή πραγματικότητα» και πολλά ...«κέρδη»
Καθώς όμως τα ΜΚΔ λειτουργούν ταυτόχρονα ως μέσα
επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και ενημέρωσης η χειραγώγηση της συνείδησης, του τρόπου σκέψης, ζωής και δράσης
περνάει μέσα από πολλούς και διαφορετικούς «διαδικτυακούς» δρόμους και τρόπους, που καμουφλάρουν στο χρήστη αυτή τη διαδικασία. Του δίνουν την ψευδή αίσθηση ότι
αυτός ελέγχει το μέσο.
Τα τελευταία χρόνια παίζουν σημαντικό ρόλο στην προπαγάνδιση του «ατομικού δικαιωματισμού», καθώς και στην
αναθέρμανση του αστικού φεμινισμού, βάζοντας εμπόδια
στην σκέψη των γυναικών, απομακρύνοντάς τες από τη
συλλογική πάλη και διεκδίκηση. Εργαλείο της διεισδυτικότητας τους αποτελούν οι influencers, είτε ως celebrities
είτε ως γυναίκες της διπλανής πόρτας, που ευελπιστούν
να γίνουν διάσημες, συγκεντρώνοντας χιλιάδες και εκατομμύρια «followers» και «likes», μέσα από τα posts, τα
stories, τα βίντεο στο «Youtube», στο «TikTok» κ.λπ.
Ασχολούνται με θέματα που παρουσιάζονται ελκυστικά
για τις νέες γυναίκες, όπως τη μόδα, το μακιγιάζ, τη διατροφή, τον αθλητισμό, μέχρι τις διαπροσωπικές, ερωτικές
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σχέσεις. Μεγάλες βιομηχανίες της μόδας, καλλυντικών,
τροφίμων 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 σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία. «Influencers» είναι διάφορες γυναίκες επιχειρηματίες,
που προβάλλονται για την... «ατομική τους ικανότητα» να
συνδυάζουν αρμονικά την επαγγελματική καριέρα με την
οικογένεια. Έτσι, παρουσιάζονται ως γυναίκες που «σπάνε» τα κοινωνικά στερεότυπα και καταλαμβάνουν «θέσεις
ευθύνης» ισότιμα με τους άνδρες. Η «πλαστή» κοινωνική
πραγματικότητα που φτιάχνουν σβήνει τις ταξικές διαφοροποιήσεις του γυναικείου φύλου και αναπαράγουν ότι είναι
ατομική ευθύνη της κοπέλας να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές, οικογενειακές, οικιακές υποχρεώσεις.

Posts και Influencers δουλεύουν για να κρυφτεί
η σαπίλα και η αιτία που τη δημιουργεί
Και φυσικά αναπαράγουν μέσα από τα posts τους παλιά
και νέα στερεότυπα. Influencers νέες μητέρες, που η κυρίαρχη αποστολή τους είναι η φροντίδα της οικογένειας,
γι’ αυτό αφιερώνονται στα παιδιά και αφήνουν τη δουλειά
τους εξυπηρετώντας την απόκρυψη των τεράστιων ελλείψεων σε μέτρα στήριξης της οικογένειας. Influencers
επιχειρηματίες που τα συνδυάζουν όλα μόνες τους, γιατί
είναι ικανές. Εικόνες που δεν έχουν καμία σχέση με την
εξαντλητική καθημερινότητα μιας εργαζόμενης γυναίκας,
μιας αυτοαπασχολούμενης, μιας φοιτήτριας, μιας μητέρας
που μοχθεί γι’ αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα.
Πόσα videos προβάλλουν άραγε τη νέα που μένει με τους
γονείς της, γιατί δεν μπορεί να νοικιάσει σπίτι με το μισθό
πείνας που παίρνει; Τι σχέση μπορεί να έχει αυτό με τις
βίλες τους που ανέβαζαν στα socialmedia την περίοδο της
καραντίνας με το hashtag #menoumespiti την ώρα που σε
50 και 60 τετραγωνικά καλείται να ζει μια οικογένεια; Πόσα
posts ανεβαίνουν και δείχνουν τις ατέλειωτες υπερωρίες,
τον μηδενικό ελεύθερο χρόνο; Πόσα posts δείχνουν την
απουσία ουσιαστικού χρόνου ανάμεσα στο νέο ζευγάρι;Τι
σχέση έχουν τα videos που ανεβάζουν με τα ταξίδια τους
σε κοσμοπολίτικους προορισμούς, σε εξωτικές παραλίες,
ενώ για μια νέα και έναν νέο σήμερα είναι κατόρθωμα να
πάει 5 μέρες διακοπές;
Από την άλλη, βλέπουμε Influencers που εξυμνούν την
κάλπικη «ελευθερία» της αυτοδιάθεσης του σώματος.
Μέσα από τον μανδύα του «ψευτοπροοδευτισμού» και στο
όνομα της «ατομικής ελευθερίας» θάβουν τα οικονομικά,

Αποκαλυπτικά
κοινωνικά εμπόδια που συναντά μια κοπέλα καθώς και την
ανάγκη να παλέψει για να τα κατακτήσει. Influencers που
αναπαράγουν τις θεωρίες για το κοινωνικό φύλο και σπάνε τα «καλούπια» με αφορμή είτε το σύμφωνο συμβίωσης
είτε την ταυτότητα φύλου που ενισχύουν τον υποκειμενισμό στη στάση νέων γυναικών και ανδρών και αποκρύπτουν την σύγχρονη βαρβαρότητα που ενισχύει την κοινωνική ανισότητα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αναθέρμανσης του
αστικού φεμινισμού αποτελεί το #MeToo. Ένα κίνημα, που
κάτω από την παρέμβαση κυβερνήσεων, οργανισμών,
επιχειρηματικών ομίλων κ.λπ. και μέσα απο τα ΜΚΔ οδηγεί τον υπαρκτό προβληματισμό και την οργή των γυναικών απέναντι στη βία κατά των γυναικών, αυτό το σύνθετο
κοινωνικό ζήτημα, σε ανώδυνα κανάλια εκτόνωσης. Γίνεται προσπάθεια αυτή η οργή να εγκλωβίζεται μόνο στην
ατομική δημοσίευση τέτοιων περιστατικών, θάβοντας την
ανάγκη για συλλογική αγωνιστική δράση για την πραγματική αντιμετώπισή του. Παρουσιάζουν ότι τα socialmedia
«ακούν» τις γυναίκες, ότι επιτέλους δεν υπάρχουν διακρίσεις. Θέλουν να περιορίζεται η καταγγελία των γυναικών
με ένα post στα socialmedia σε ορισμένες κραυγαλέες
μορφές βίας με βάση το φύλο απέναντι στην «πατριαρχία»
και τον σεξισμό. Λογική που επηρεάζει και την συναντάμε
πολύ συχνά σε νέες γυναίκες.
Η περίπτωση της 24χρονης Γεωργίας δημιουργεί πολλά
ερωτηματικά και έρχεται να επιβεβαιώσει το ρόλο διάφορων celebrities στο Instagram και τα πραγματικά κίνητρα
πίσω από την επιλεκτική ευαισθησία τους, όπως αποδείχθηκε. Στην προσπάθεια συγκάλυψης και ατιμωρησίας
των δραστών συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο δημοφιλείς
Influencers, καθώς εμπλέκονται ονόματα μεγάλων επιχειρηματιών με τους οποίους συνδέονται με διάφορους φανερούς και αόρατους τρόπους. Καθόλου τυχαία δεν είναι η
στάση αποσιώπησης, αφού η δραστηριότητά τους στο διαδίκτυο στηρίζεται στους χορηγούς που τους χρυσοπληρώνουν για να κερδίσουν πελατεία ανάμεσα στους χιλιάδες
ακόλουθούς τους. Δεν έχουν κανέναν δισταγμό να «ξεπλύνουν» πρόσωπα και καταστάσεις όταν αυτό συμφέρει τους
χορηγούς τους.

Αποδεικνύεται πόσο σάπιο είναι το έδαφος που αναπτύσσονται τα «κινήματα» των διαφόρων «υπερασπιστών
των δικαιωμάτων». Δεν έχουν να προβάλλουν τίποτα προοδευτικό! «Αθωώνουν» τη βία της εργοδοσίας και του κράτους, συνολικά τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν σε ακραίες
συμπεριφορές του ενός ανθρώπου απέναντι στον άλλο,
φτάνοντας μέχρι τη σεξουαλική κακοποίηση. Δεν είναι
υπερβολή να πούμε πως παραλύουν την σκέψη και οδηγούν σε παραίτηση από την πάλη για καθολικά κοινωνικά
δικαιώματα. Αναπαράγουν τις κοινωνικές διακρίσεις και
ανισοτιμίες σε βάρος της γυναίκας!

Οι νέες γυναίκες να γυρίσουν τη πλάτη
στα σάπια τους πρότυπα
Οι νέες γυναίκες πρέπει να τους γυρίσουν την πλάτη, γιατί
τελικά σκοπός τους είναι να συντηρούν τον γερασμένο κόσμο που ζούμε και έχει ανάγκη να συντηρεί και να φτιάχνει
τέτοια πρότυπα. Το ζήτημα των ΜΚΔ μπορεί και πρέπει να
αποτελέσει θέμα της παρέμβασής μας. Ο στόχος της ανανέωσης των συλλόγων και των ομάδων με νέες γυναίκες
προϋποθέτει να συγκρουστούμε αποφασιστικά με τον εγωιστικό τρόπο ζωής, με την απομόνωση πίσω από την οθόνη
του κινητού, με τον ανταγωνισμό και τον ατομισμό. Αποκαλύπτουμε την επίδραση του διαδικτύου και των ΜΚΔ στον
τρόπο σκέψης των νέων γυναικών και στις αξίες που διαμορφώνουν, αποκαλύπτουμε τη συμβολή τους στην προώθηση της απομόνωσης και του παθητικού τρόπου ζωής.
Μέσα από τη δράση μας στους συλλόγους και τις ομάδες
της ΟΓΕ φωτίζουμε τον δρόμο για την γυναικεία χειραφέτηση και την ισοτιμία, τον δρόμο του συλλογικού αγώνα,
της διεκδίκησης, σε κοινή δράση με τους φοιτητικούς συλλόγους, με τα εργατικά σωματεία. Κόντρα στις σάπιες αξίες
τους κάνουμε πράξη το σύνθημα «ένας για όλους και όλοι
για έναν», δημιουργώντας πραγματικό δίκτυ προστασίας
για κάθε γυναίκα.

Μαριάνθη Λάζου
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Ποιον βοηθάμε και γιατί!
η πραγματική έννοια της αλληλεγγύης ανάμεσα στους εργαζόμενους
ανάπτυξη της αλληλεγγύης, χωρίς να ξεχνάμε να
Η
συμπεριλαμβάνουμε σε αυτή και τα μέλη μας, είναι
μια δράση όχι απλά σημαντική, αλλά συστατικό στοιχείο
της οργάνωσης του αγώνα μας που πρέπει να διατρέχει
την καθημερινότητά μας. Δεν νοείται αλληλεγγύη η οποία
δεν περιλαμβάνει ταυτόχρονα και διεκδικητική δράση,
διαπαιδαγωγητική για όσες και όσους τη δέχονται, εφόσον η αλληλεγγύη για εμάς αναπτύσσεται ανάμεσα σε
ίσους.
Αλληλεγγύη σημαίνει αλληλοβοήθεια ανάμεσα σε
αυτούς που παλεύουν μαζί για να καλυτερέψουνε τη
ζωή τους. Βοηθούν ο ένας τον άλλον για να μην αδυνατίσει η δύναμη που έχουν όλοι μαζί, σαν ομάδα. Αν
κάποιοι από αυτούς είναι αδύναμοι επειδή αντιμετω-

Η αλληλεγγύη δεν είναι «φιλανθρωπία»!
«Φιλανθρωπία» είναι η βοήθεια που δίνεται σε
κάποιον άνθρωπο ως προσωρινή ανακούφιση,
όχι πάντα χωρίς «κέρδος» εκείνου που την
«προσφέρει» (π.χ. ξέπλυμα ή φοροαπαλλαγές).
Δίνεται ατομικά και δεν μπορεί να οδηγήσει
σε μόνιμη λύση του προβλήματος.

πίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες, χάνουν όλοι μαζί. Αν
όμως οι αδύναμοι καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα,
τότε κερδίζουν όλοι. Γιατί, αν έχουν λιγότερα προβλήματα, πιο γρήγορα θα ξαναπάρουν τη θέση τους
πλάι στους άλλους.
Αλληλεγγύη δεν είναι η βοήθεια που δίνεται μόνο μια
φορά. Γίνεται μόνιμη έγνοια αυτών που την προσφέρουν,
μέχρι να ορθοποδήσει ο αδύναμος που τη χρειάζεται. Και
όχι μόνο μέχρι να ορθοποδήσει, αλλά μέχρι να πάρει τη
θέση του στον αγώνα, όσο δύσκολο και αν είναι, όσο και
αν συναντάμε πολλές φορές τοίχους ως προς το σκέλος
αυτό. Εξάλλου, ξεδιπλώνοντας κι αναπτύσσοντας την αλληλεγγύη μας, το μοναδικό –αλλά πολύ σημαντικό– κέρδος που προσδοκούμε είναι το δυνάμωμα της ομάδας.

Η αλληλεγγύη δεν είναι ελεημοσύνη!

Ελεημοσύνη είναι μια ελάχιστη βοήθεια που,
στην καλύτερη περίπτωση, δίνεται από λύπηση.
Στην πραγματικότητα δεν βοηθά σε τίποτα.
Εκείνος που «ελεεί» δεν επιδιώκει κανένα από
τα θετικά αποτελέσματα της αλληλεγγύης.
Συνήθως βλέπει τον άνθρωπο που «βοηθά» σαν
κατώτερο. Αντίθετα, η αλληλεγγύη εκδηλώνεται
ανάμεσα σε ίσους.

Το ποιοτικό στοιχείο που διακρίνει την αλληλεγγύη και τη διαφοροποιεί
και από τη «φιλανθρωπία» και από την ελεημοσύνη είναι ότι συνήθως
δίνεται από πολλούς μαζί σε πολλούς μαζί, στα πλαίσια της διεκδίκησης,
όπως δείχνουν και οι δράσεις των Σωματείων και άλλων φορέων του
ταξικά προσανατολισμένου κινήματος καθώς και του ριζοσπαστικού
γυναικείου κινήματος (για παράδειγμα, σε πληγείσες
περιοχές από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες ή
σε μια απεργία).

Δυναμώνουμε την ομάδα με
καθημερινούς συλλογικούς αγώνες

Καμιά μόνη, κανένας μόνος!
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Το χρώμα της απεργίας
τρία εικαστικά έργα στο κατώφλι του 20ού αιώνα

Η απεργία στο Creusot: διαδήλωση γυναικών στα ανθρακωρυχεία.
Σχέδιο Jules Pelcoq, γκραβούρα Edmond Yon

Γαλλία, 1870: οι γυναίκες του Creusot αναλαμβάνουν δράση!

T

ο 1870, το Creusot (Βουργουνδία) ήταν μια από τις
σημαντικότερες βιομηχανικές πόλεις της Γαλλίας, με
υπέδαφος πλούσιο σε άνθρακα και σιδηρομετάλλευμα,
που εξορύσσονταν ήδη από τον 16ο αιώνα. Το 1836 η οικογένεια Σνάιντερ αγόρασε τα ορυχεία και τα εργοστάσια.
Στα μέσα του 19ου αιώνα οι συνθήκες για την ανάπτυξη
της μεταλλουργικής βιομηχανίας ήταν ευνοϊκές. Το εργοστάσιο εγκατέλειψε προσωρινά την κατασκευή όπλων (στο
Creusot είχαν κατασκευαστεί τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αστική γαλλική επανάσταση και τους ναπολεόντειους πολέμους), για να ξεκινήσει την εκκολαπτόμενη
σιδηροδρομική βιομηχανία: την κατασκευή ατμομηχανών
και σιδηροτροχιών.
Από το 1869 το εργοστάσιο του Creusot ήταν το μεγαλύτερο στη Γαλλία. Προκειμένου να διατηρήσει τους μισθούς
όσο το δυνατό χαμηλότερους, ο Ευγένιος Σνάιντερ κρατούσε «ήσυχους» τους εργάτες του, εφαρμόζοντας μια «φιλεργατική» πολιτική (κατασκευή εργατικών κατοικιών, δημοτικό σχολείο, δημιουργία ταμείου αλληλοβοήθειας κ.λπ.). Η

εργασία, ωστόσο, ήταν επίπονη και οι αμοιβές της πείνας…
Μια σειρά ενέργειες του εργοστασιάρχη έφεραν τελικά τη
ρήξη. Το 1870 ξέσπασαν επαναλαμβανόμενες απεργίες. Ως
απάντηση η εργοδοσία προχώρησε σε νέες μειώσεις μισθών, απολύσεις και σύλληψη των μελών της απεργιακής
επιτροπής που είχε συγκροτηθεί. Ο Σνάιντερ απέρριψε βάναυσα όλα τα αιτήματα των εργατών.
Στο σημείο αυτό οι γυναίκες πήραν την υπόθεση στα
χέρια τους! Βγήκαν στο δρόμο, υποκινώντας τους λίγους
απεργοσπάστες να σταματήσουν τη δουλειά. Μία γυναίκα
συνελήφθη από τη χωροφυλακή και την επόμενη μέρα
ακολούθησαν άλλες τρεις συλλήψεις. Τότε οι γυναίκες πήραν τα παιδιά τους και τα ξάπλωσαν μπροστά στους χωροφύλακες: «Να μας συλλάβετε και να πάρετε εσείς τα παιδιά
να τα ταΐσετε!» Έπειτα συγκεντρώθηκαν μπροστά στο τρένο
που μετέφερε τους κρατούμενους στο Autun για να δικαστούν, καταφέρνοντας την απελευθέρωσή τους!...
Οι απεργοί άντεξαν αρκετά, χάρη στην εργατική αλληλεγγύη που έδειξαν τα τμήματα της Διεθνούς σε όλη τη Γαλλία.
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Παράλληλα, οι εργοδοτικές και κυβερνητικές πιέσεις αυξάνονταν. Στις 25 Απριλίου, είκοσι πέντε απεργοί εμφανίστηκαν
ενώπιον του Ποινικού Δικαστηρίου του Autun. Τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης που κυμαίνονταν από δεκαοχτώ
μήνες ως τρία χρόνια. Περίπου εκατό ανθρακωρύχοι απο-

λύθηκαν. Ο ένας μετά τον άλλον, οι συνάδελφοί τους άρχισαν
να επιστρέφουν στη δουλειά. Οι απεργίες του Φεβρουαρίου
και του Μαρτίου το 1870 δεν οδήγησαν σε ικανοποίηση των
αιτημάτων, είχαν όμως μεγάλη επίδραση στην μελλοντική
εξέλιξη του εργατικού κινήματος σε όλη τη Γαλλία.

Η απεργία στο Creusot, 1899 - Jules Adler, Λάδι σε καμβά

Γαλλία, 1899: Οι γυναίκες του Creusot ξανά στο δρόμο του αγώνα!

O

ι απεργίες του 1870 στα ορυχεία και τα εργοστάσια
του Creusot δεν προέκυψαν τυχαία. Οι επισκέψεις
του Μπενουά Μαλόν από τη Διεθνή και οι διεργασίες που
θα οδηγούσαν τον επόμενο χρόνο στην Παρισινή Κομμούνα των 72 ημερών οπωσδήποτε είχαν παίξει το ρόλο τους.
Τα επόμενα τριάντα χρόνια –από το 1871 έως το 1899– οι
εργάτες του Σνάιντερ δούλευαν σε καθεστώς «κοινωνικής ειρήνης». Ζούσαν με τις αυταπάτες «ότι ανήκουν σε
μια μεγάλη κι εκσυγχρονισμένη εταιρεία» κι «ότι το αφεντικό νοιάζεται για τους εργάτες του»… Αλλά το 1898 ορισμένες αλλαγές οδήγησαν σε ανατροπή της εύθραυστης
αυτής «ηρεμίας». Ο παππούς Ευγένιος είχε αντικατασταθεί στο τιμόνι της εταιρείας από τον συνονόματο εγγονό
του. Η αύξηση των παραγγελιών έφερε εντατικοποίηση
της εργασίας. Τα κέρδη εκτοξεύτηκαν, από αυτά όμως οι
εργαζόμενοι καρπώθηκαν το απόλυτο μηδέν. Ένα ώριμο
πλέον αίτημά τους ήταν και η συγκρότηση εργατικού σωματείου.
Από το Μάιο του 1899 έως τον Ιούλιο του 1900 τα εργοστάσια του Creusot γνώρισαν αρκετές απεργίες, κυρίως
μεταξύ 31 Μαΐου και 2 Ιουνίου και, στη συνέχεια, μεταξύ
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20 Σεπτεμβρίου και 1ης Οκτωβρίου. Στις 24 Σεπτεμβρίου
1899 έλαβε χώρα μια μεγάλη διαδήλωση που συγκέντρωσε περισσότερους από 7.000 εργάτες, από τα εργοστάσια
μεταλλουργίας του Σνάιντερ στο Creusot κι από τα ορυχεία του Monceaux.
Στο έργο του Άντλερ το πλήθος των διαδηλωτών βαδίζει
κρατώντας τρίχρωμες γαλλικές σημαίες και κλαδιά κομμένα από τα δέντρα. Οι γυναίκες έπαιξαν αξιοσημείωτο
ρόλο στην απεργία, όπως και σε αρκετές εργατικές κινητοποιήσεις του 19ου αιώνα. Ο ζωγράφος τονίζει ιδιαίτερα
την παρουσία τους, όπως και την παρουσία των παιδιών
που πορεύονται με τύμπανα στα χέρια. Σε πρώτο πλάνο η
γυναίκα με την τρίχρωμη σημαία παραπέμπει στον πίνακα
του Ντελακρουά «Η Ελευθερία οδηγεί το λαό». Το παιδί
με το τύμπανο συμβολίζει το άνοιγμα του δρόμου προς
ένα καλύτερο μέλλον, ενώ τα ενωμένα χέρια των εργατών φανερώνουν τη δύναμη τής μεταξύ τους αλληλεγγύης. Πέρα από την καταγραφή του ιστορικού γεγονότος, ο
Άντλερ έχει δημιουργήσει ένα έργο-σύμβολο των εργατικών αγώνων, φέρνοντας στο προσκήνιο την αυξανόμενη
συμμετοχή των γυναικών.

Πολιτισμός
Ιταλία, 1901: Η γυναίκα της εργατικής τάξης βαδίζει προς το μέλλον!

Γ

ια πρώτη φορά στην ιστορία της
ιταλικής τέχνης ένας καλλιτέχνης
επιλέγει να αναπαραστήσει εικαστικά
την άνοδο του εργατικού κινήματος.
«Η Τέταρτη Τάξη είναι ένα εικαστικό
έργο σοσιαλιστικό, που αντιπροσωπεύει το πιο σημαντικό γεγονός της
εποχής μας, την αναπόφευκτη προέλαση των εργατών» (Giusepe Pelizza
da Volpedo).
Το θέμα του έργου, που τελείωσε το
1901, είναι μια απεργία, όμως η ιδέα
γεννήθηκε στο μυαλό του ζωγράφου
αρκετά νωρίτερα. Ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στην ιδέα του κάνοντας
μερικά σκίτσα κατά τη διάρκεια μιας
διαμαρτυρίας για την ακρίβεια του
ψωμιού, χρειάστηκαν όμως πολλά
χρόνια για να την ολοκληρώσει. Στο
ενδιάμεσο διάστημα φιλοτεχνήθηκαν
άλλοι δύο παρόμοιοι πίνακες, που
μπορούν να θεωρηθούν μέρος της
επεξεργασίας του τελικού έργου: Οι
πρεσβευτές της πείνας (1891-1892)
και η Fiumana, δηλαδή Το ρεύμα ή
Το Ανθρώπινο Ποτάμι (1895 -1896).
Ο τίτλος του έργου, Il Quarto Stato,
αναφέρεται στα κατώτερα κοινωνικά

στρώματα (αγρότες, εργάτες, τεχνίτες). Είναι όρος που γεννήθηκε κατά
τη γαλλική αστική επανάσταση, για
να διακρίνει όσους δεν είχαν στον
ήλιο μοίρα από τις άλλες τρεις τάξεις:
την αριστοκρατία, τον κλήρο, κυρίως
όμως από τους αστούς που βρίσκονταν στο κατώφλι της εξουσίας… Αρχικά, ο καλλιτέχνης είχε επιλέξει έναν
άλλο τίτλο (Η πορεία των εργατών),
τον οποίο αντικατέστησε.
«Νιώθω ότι τώρα δεν είναι πλέον
η ώρα να κάνω τέχνη για την τέχνη,
αλλά τέχνη για την ανθρωπότητα»
(από επιστολή του ζωγράφου σε ένα
φίλο του).
Στο κέντρο της σύνθεσης στέκεται
μια ομάδα τριών ατόμων που αποτελείται από δύο άνδρες και μια νεαρή
γυναίκα με ένα μωρό στην αγκαλιά.
Πίσω τους, το συγκεντρωμένο πλήθος των εργατών προχωρά αποφασιστικά από το σκοτάδι του φόντου στο
φως του προσκηνίου. Η πορεία δεν
είναι βίαιη, αλλά αργή και σίγουρη,
υποδηλώνοντας την αναπόφευκτη
νίκη. Η πρόθεση του Pelizza ήταν να
δώσει ζωή σε «μια μάζα ανθρώπων,

εργατών γης, που, έξυπνοι, δυνατοί,
εύρωστοι και ενωμένοι, προχωρούν
σαν ποτάμι που παρασύρει κάθε
εμπόδιο στο δρόμο του μέχρι να ξαναβρεί την ηρεμία».
Η γυναίκα, στο πρόσωπο της οποίας
αναγνωρίζεται η σύζυγος του καλλιτέχνη, Teresa Bidone, έχει ξυπόλητα
πόδια και καλεί τους διαδηλωτές να
την ακολουθήσουν, ενθαρρύνοντάς
τους με μια χαρακτηριστική χειρονομία. Οι πτυχές του φορέματός της δείχνουν κίνηση προς τα εμπρός.
Πολλά από τα πρόσωπα των εργατών έχουν τα χαρακτηριστικά φίλων
και συγγενών του καλλιτέχνη και
άλλων ντόπιων από την πατρίδα του,
το Volpedo. Ο Pelizza τους τοποθετεί
στην Piazza Castello, στην ίδια πόλη.
Η ελαιογραφία αγοράστηκε το 1920
από τον δήμο του Μιλάνου. Εκτίθεται
στο Museo del Novecento (Μουσείο
του 20ού αιώνα).

Εύη Κοντόρα
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

Η τέταρτη τάξη (il quarto stato)
Giusepe Pelizza da Volpedo, 1901, λάδι σε καμβά
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Η δράση της ΟΓΕ στις νέες φοιτήτριες στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η

επαφή της Ομοσπονδίας μας με τις νέες γυναίκες
και μάλιστα η συσπείρωσή τους στο ριζοσπαστικό
γυναικείο κίνημα έχει ξεχωριστή σημασία για το κίνημά
μας, είναι το μέλλον του, η συνέχειά του. Ιδιαίτερα σ’ ένα
τμήμα των νέων γυναικών, τις φοιτήτριες, χρειάζεται πιο
στοχευμένη και οργανωμένη παρέμβαση, μιας κι έχουν
να ξεπεράσουν ιδιαίτερα εμπόδια, πιο ειδικές δυσκολίες,
λόγω του χώρου, για να συναντηθούν με το ριζοσπαστικό
γυναικείο κίνημα. Τα εμπόδια αυτά προκύπτουν από το γεγονός ότι καθημερινά μέσα από τις σχολές τους έρχονται
σε επαφή με τις διάφορες ανορθολογικές θεωρίες σχετικά
με το φύλο, με τη φύση και τις αιτίες του γυναικείου ζητήματος, με όλων των ειδών τις θεωρίες του νεοφεμινισμού,
οι οποίες προωθούνται με ιδιαίτερη ένταση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης(ΑΠΘ), μέσα από μαθήματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων
σπουδών, διδακτορικών, από την Επιτροπή Φύλου και
Ισότητας του ιδρύματος κ.ά.
Η προσπάθεια αυτή αντανακλά ακριβώς το γεγονός ότι
το πανεπιστήμιο ειναι ο χώρος στον οποίο προωθείται η
θεωρητική θεμελίωση της ιδεολογίας της τάξης των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, της ΕΕ και άλλων ιμπεριαλιστικών κέντρων, καμουφλαρισμένη τις περισσότερες
φορές με δήθεν «προοδευτικό» πρόσημο. Καλλιεργώντας
όλες αυτές τις αντιλήψεις έχουν σκοπό να σμπαραλιάσουν
τις συνειδήσεις των νέων κοριτσιών, να χάσουν από τον
ορίζοντα τους τις αιτίες και τον κύριο ένοχο των πλευρών
της ανισοτιμίας που βιώνουν. Στόχος είναι η επίδραση αυτών των αντιλήψεων να τις ωθήσει να βγάλουν ανώδυνα
και λανθασμένα συμπεράσματα για τη ζωή τους, όπως ότι
φταίει η κυριαρχία των ανδρών -ως φύλο- και όχι η βαρβαρότητα ενός συστήματος που προκειμένου να τις εκμεταλλεύεται περισσότερο, αναπαράγει κάθε μορφή ανισοτιμίας.
Και αντίστοιχα, η διέξοδος που προτείνουν εξαντλείται στον

ατομικό δρόμο της «αλλαγής οπτικής», του «αυτοπροσδιορισμού» και της «αυτοδιάθεσης». Προωθούν δηλαδή τον
υποκειμενισμό, λέγοντας στην ουσία ότι η λύση για να αλλάξουμε την πραγματικότητα είναι να τη δούμε από άλλη
οπτική, να νιώσουμε διαφορετικά για αυτήν, αφού το να την
αλλάξουμε πραγματικά είναι «ουτοπία».
Έτσι, για παράδειγμα, η «ισότητα» που προωθεί η Επιτροπή
Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ εξαντλεί την αυστηρότητά της
στη χρήση της γλώσσας στα έγγραφα, στα οποία αποκαλούνται οι γυναίκες «επιστημόνισσες» και όχι «επιστήμονες».
Την ίδια ώρα, βέβαια, υπερδιπλασιάζει τα τροφεία στον
παιδικό σταθμό που λειτουργεί για τα παιδιά των εργαζομένων του Πανεπιστημίου, έχει τις νέες επιστημόνισσες να
εργάζονται με «μπλοκάκι» (το οποίο συνεπάγεται μηδέν δικαιώματα στη μητρότητα κ.λπ.) και να εξαρτούν την έρευνά
τους από τα διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται
από ιδιώτες. Πώς μπορεί να στηριχτεί η ισότιμη συμμετοχή
των επιστημονισσών, λοιπόν, στην πρόοδο και την ανάπτυξη της επιστήμης;
Παράλληλα, μπορούμε να εξετάσουμε και μια ακόμη πλευρά η οποία απασχόλησε πολύ το τελευταίο διάστημα και
έχει να κάνει με τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Και σε αυτήν την περίπτωση, η κατακραυγή εξαντλούνταν απέναντι στο θύτη και η λύση στο σπάσιμο της σιωπής
του θύματος. Επομένως, ο «φακός» έπεφτε και πάλι μόνο
στα ίδια τα άτομα, χωρίς να εξετάζεται το πλαίσιο που καλλιεργεί τέτοιες συμπεριφορές και καθιστά τον άντρα-καθηγητή σε θέση ισχύος απέναντι στη γυναίκα-φοιτήτρια,
που φοβάται ότι θα χάσει το πτυχίο της, τη συμμετοχή της
στο ερευνητικό πρόγραμμα, την ακαδημαϊκή της εξέλιξη.
Εύκολα γίνεται πολύ περισσότερη συζήτηση για τις ανύπαρκτες δομές στήριξης για τη γυναίκα που θα αποφασίσει
τελικά να μιλήσει ή για το νομικό πλαίσιο που ρίχνει το θύτη
στα μαλακά κ.λπ.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δώσαμε, τα χρόνια
που μεσολάβησαν από το προηγούμενο συνέδριό μας, τη μάχη για να συναντηθούμε με
τις νέες φοιτήτριες στο ΑΠΘ, να συζητήσουμε για τις πραγματικές αιτίες της γυναικείας
ανισοτιμίας και αποκτήσουμε αγωνιστικούς
δεσμούς μαζί τους, μετρώντας ορισμένα βήματα που μπορούν να μας γεμίσουν αισιοδοξία, αλλά κυρίως νέα ορμή για να δυναμώσει
ακόμη περισσότερο αυτή η πλευρά της δουλειάς μας.
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Αρχικά, κάναμε κάποιες προσπάθειες να προσεγγίσουμε
νέες φοιτήτριες στο πλαίσιο
της αντίστοιχης καμπάνιας
της ΟΓΕ. Για το σκοπό αυτό
πραγματοποιήσαμε συνάντηση με φοιτήτριες-μέλη των
Σ/Ο της Θεσσαλονίκης, με
σκοπό να δώσουμε το πλαίσιο
της αντιπαράθεσής μας με τις
βασικές φεμινιστικές και νεοφεμινιστικές αντιλήψεις που
προωθούνται στο ΑΠΘ. Στις
συζητήσεις αυτές προσπαθήσαμε να δώσουμε τη δική
μας οπτική για τα θέματα ανισοτιμίας των γυναικών, αλλά και να συζητήσουμε για τα
ιδιαίτερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτήτριες. Προς
αυτή την κατεύθυνση κάναμε και μια προσπάθεια να πιάσουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα ανά τομέα σπουδών.
Για παράδειγμα στις σχολές που έχουν να κάνουν με την
εκπαίδευση, να συνδέσουμε τα ιδιαίτερα προβλήματα που
θα αντιμετωπίζουν αύριο οι γυναίκες που θα εργάζονται
ως αναπληρώτριες. Προς αυτήν την κατεύθυνση βοήθησε
και η αξιοποίηση του Δελτίου, το οποίο είχε σχετικά άρθρα και συνεντεύξεις από φοιτήτριες από διάφορες σχολές.
Με τις ανακοινώσεις της ΟΓΕ κάναμε κάποιες εξορμήσεις,
εκδηλώσεις και ανακοινώσεις στα αμφιθέατρα ενόψει της
8ης Μάρτη και συμμετείχαμε ως ομιλήτριες σε εκδηλώσεις φοιτητικών συλλόγων, όπως στο τμήμα Ψυχολογίας
με θέμα την πολύμορφη βία κατά των γυναικών. Τα δειλά
αυτά βήματα συνεχίστηκαν μέχρι και το κλείσιμο των σχολών λόγω της πανδημίας. Ωστόσο και εκεί δεν σταματήσαμε, καθώς, μετά από καλέσματα φοιτητικών συλλόγων,
συμμετείχαμε ως ομιλήτριες σε διαδικτυακές εκδηλώσεις
και συσκέψεις, σχετικά με τη γυναικεία ανισοτιμία, τη βία
κατά των γυναικών, την ιστορία και το χαρακτήρα του γυναικείου κινήματος.
Όλα τα παραπάνω βοήθησαν να ανοίξει η συζήτηση και
να έρθουμε σε επαφή με νέες φοιτήτριες. Η δουλειά αυτή,
ωστόσο, πήρε νέα ώθηση μετά τις αποκαλύψεις για τα
περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης σε διάφορους χώρους, όπως και στο ΑΠΘ, ζήτημα το οποίο ευαισθητοποίησε
ιδιαίτερα τα νέα κορίτσια -και αγόρια- στις σχολές. Η συζήτηση πήρε νέα ορμή και δράση με διάφορες πρωτοβουλίες των συλλόγων, στις οποίες φυσικά πρωτοστατούσαν οι
φοιτήτριες-μέλη των Σ/Ο της ΟΓΕ. Όλη αυτή η δραστηριότητα οδήγησε στη δημιουργία της ομάδας φοιτητριών ΑΠΘ
και ΠΑΜΑΚ «ΕιρήνηΓκίνη» με τη συμμετοχή πολλών φοιτητριών, την οποία χαιρετίσαμε από την πρώτη στιγμή και
επιδιώξαμε την επαφή και την συμπόρευση. Η ομάδα αυτή,
η οποία ανέπτυξε και αναπτύσσει πλούσια δράση, μας κάλεσε σε διάφορες συσκέψεις και εκδηλώσεις, προκειμένου να βάλουμε τη δική μας οπτική για την ταξική φύση του

γυναικείου ζητήματος, να αναπτύξουμε τις θέσεις μας, να
συμπορευτούμε στους αγώνες.
Όλα αυτά συνέβαιναν σε μια περίοδο όπου το φοιτητικό
κίνημα έδινε μεγάλους αγώνες να ανοίξουν οι σχολές με
ασφάλεια, ενώ είχε να αντιμετωπίσει και την άγρια καταστολή. Ήταν εκεί, λοιπόν, μέσα στο κατειλημμένο από φοιτητικούς συλλόγους ΑΠΘ, που είχε μετατραπεί σε κυψέλη
αγώνα, συζήτησης και δημιουργικότητας, όπου βρεθήκαμε
και μιλήσαμε για τη φύση της σύγχρονης γυναικείας ανισοτιμίας. Εκεί μεταφέραμε την περηφάνεια της Ομοσπονδίας
μας για όλα αυτά τα κορίτσια –πολλά μέλη και των δικών
μας Σ/Ο– που έβαλαν τα κορμιά τους μπροστά στα ΜΑΤ
(τα οποία χτύπησαν και συνέλαβαν μέχρι και φοιτήτρια με
πατερίτσα), για να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους στη
μόρφωση. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτή τη καταστολή
και τη «βία κατά των γυναικών» δεν την είδαν ούτε την
κατήγγειλαν η Επιτροπή Φύλου και Ισότητας του ΑΠΘ και
άλλες νεοφεμινιστικές ομάδες φοιτητριών.
Συμπερασματικά, η δράση μας στις φοιτήτριες του ΑΠΘ
δυνάμωσε κι εμάς αλλά και τις νέες κοπέλες με τις οποίες
ήρθαμε σε επαφή. Μεταφέραμε και εισπράξαμε αγωνιστική ανάταση και νοιώσαμε ακόμα πιο δυνατές, ακόμα πιο
αποφασισμένες μιας και στο δρόμο του αγώνα. Η σημαντική παρακαταθήκη και πραγματική διέξοδος βρίσκεται στο
«καμία μόνη της», μαχόμενες ενάντια στους εκμεταλλευτές
του μόχθου μας. Μετρήσαμε βήματα που μας γεμίζουν αισιοδοξία, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μας εφησυχάζουν.
Χρειάζεται ακόμα πάρα πολλή δουλειά για να γίνουμε πιο
ικανές στην αντιπαράθεση με τις αντιεπιστημονικές θεωρίες για το ζήτημα του φύλου, πιο αποτελεσματικές και
μαχητικές στην προώθηση της δικής μας αντίληψης, πιο
θαρρελέες και αποφασιστικές στη διεκδικητική δράση, για
να κατακτήσουμε όλο και περισσότερα νέα κορίτσια, νέες
σπουδάστριες και φοιτήτριες με τις θέσεις μάχης του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος.

Γεωργία Τριανταφύλλου
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Παίζουν στα ζάρια την υγεία και τη ζωή μας
καθημερινά και κλείνουν τα νοσοκομεία
Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης εντάχθηκε στο ΕΣΥ το
Τκάο1984
και από τότε λειτουργεί ως ένα από τα 3 παιδιατρινοσοκομεία του Νομού Αττικής και το μοναδικό Παιδια-

τρικό Νοσοκομείο που εξυπηρετεί όλη τη Βόρεια και Ανατολική Αττική, αλλά και τη Βοιωτία και την Εύβοια.
Από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιανουάριο έχει εξετάσει
πάνω από 11.000 παιδιά, από τα οποία 750 Covid θετικά,
και έχει νοσηλεύσει μόνο στην Παιδιατρική Κλινική πάνω
από 1.300. Παρ’ όλα αυτά, σε μια περίοδο που το Εθνικό
Σύστημα Υγείας ασφυκτιούσε, δύο μέρες πριν ανοίξουν
τα σχολεία μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, στις 7/1
αποφασίστηκε αιφνιδιαστικά από το Υπουργείο Υγείας και
τη διοίκηση του Νοσοκομείου να σταματήσει η λειτουργία
των Παιδιατρικών Κλινικών και να ανασταλούν οι εφημερίες του.
Με την πανδημία να καλπάζει, αυτοί που παίζουν στα ζάρια την υγεία και τη ζωή μας καθημερινά, αντί να καλύψουν
τις μεγάλες ανάγκες του εμβολιαστικού προγράμματος
προχωρώντας σε απαραίτητες προσλήψεις σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, δεν δίστασαν να θέσουν σε κίνδυνο τη
ζωή των παιδιών μας αναστέλλοντας την 24ωρη εφημερία
του νοσοκομείου και τη μετατροπή του σε αμιγώς εμβολιαστικό κέντρο, παρόλο που στο νοσοκομείο λειτουργούν
ήδη 4 εμβολιαστικές γραμμές.

Τριάντα χρόνια τώρα οι κυβερνήσεις
υποβαθμίζουν το νοσοκομείο
Και δεν είναι η πρώτη φορά που το νοσοκομείο αυτό
μπαίνει στο στόχαστρο της κυβέρνησης για υποβάθμιση.
Από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90 ξεκίνησε η προσπάθεια
περιορισμού των κλινών, ώστε να οδηγηθεί σε συρρίκνωση ταυτόχρονα με την υποστελέχωσή του. Πρόκειται
για στόχο που συνεχίζεται και γίνεται πράξη από όλες τις
μετέπειτα κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, οι οποίες κλείνουν και συρρικνώνουν τα δημόσια νοσοκομεία το
ένα μετά το άλλο: Μόνο στον Δήμο Πεντέλης έχει κλείσει το
νοσοκομείο Παπαδημητρίου, το Νοσοκομείο Αμαλία Φλέμινγκ – Πτέρυγα Μπόμπολα, ενώ υπολειτουργεί η Πτέρυγα
Τσαγκάρη.
Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κυβερνήσεων, που λογαριάζει ως «κόστος» τις δικές
μας ανάγκες για την Υγεία ρίχνοντας μας το μπαλάκι της
ατομικής ευθύνης, με μόνους κερδισμένους τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών μεγαθηρίων της υγείας και τους μεγαλοκλινικάρχες, καθώς εμείς οι γονείς θα είμαστε αναγκασμένοι να τους χρυσοπληρώνουμε για να μπορέσουν τα παιδιά
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μας να έχουν νοσοκομειακή περίθαλψη.

Εργαζόμενοι και γιατροί απάντησαν με κινητοποιήσεις
Ποιες είναι οι συνέπειες της μετατροπής του Νοσοκομείου
σε εμβολιαστικό Κέντρο; Δεν υποβαθμίζουμε καθόλου το
εμβολιαστικό πρόγραμμα κατά της πανδημίας. Αλλά μπορεί να είναι λύση η υποβάθμιση ενός λειτουργικού νοσοκομείου, η ταλαιπωρία των λαϊκών οικογενειών και των
παιδιών τους και η ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση των άλλων δύο, ήδη επιβαρυμένων, παιδιατρικών νοσοκομείων
της περιφέρειας Αττικής;
Σίγουρα δεν είναι. Γι’ αυτό και οι γιατροί και οι εργαζόμενοι του Παίδων Πεντέλης κινητοποιήθηκαν αμέσως.
Πραγματοποίησαν Γενικές Συνελεύσεις, στάσεις εργασίας και απεργιακές κινητοποιήσεις με συγκέντρωση στον
προαύλιο χώρο του νοσοκομείου για να παρθεί πίσω την
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απόφαση.
Στα δίκαια αιτήματα εργαζομένων, υγειονομικών για
προστασία της ζωής και της υγείας του λαού και των παιδιών του, για ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με
προσλήψεις προσωπικού και κρατική χρηματοδότηση, η
κυβέρνηση απάντησε για άλλη μια φορά με αυταρχισμό
και τρομοκρατία. Την Κυριακή 16 Ιανουαρίου, ημέρα στην
οποία τέθηκε σε ισχύ η κυβερνητική απόφαση, σε προγραμματισμένη κινητοποίηση από νωρίς το πρωί υπήρχαν
τρία περιπολικά στο Νοσοκομείο και στη συνέχεια έκανε
την εμφάνισή της και κλούβα με δυνάμεις καταστολής των
ΜΑΤ. Σε μια νέα επίδειξη αυταρχισμού και ποινικοποίησης
των αγώνων των εργαζομένων, η κυβέρνηση κατέθεσε
αγωγή για να κηρύξει παράνομη και καταχρηστική την
24ωρη απεργία των εργαζομένων στο Παίδων Πεντέλης
με το προκλητικό πρόσχημα ότι «γίνεται εν μέσω πανδημίας»! Δηλαδή η κυβέρνηση, που αναστέλλει τη λειτουργία
του νοσοκομείου, ποινικοποιεί την απεργία των υγειονομικών γιατί απεργούν για μια μέρα παλεύοντας να κρατήσουν το νοσοκομείο ανοιχτό!

Στο πλευρό των εργαζομένων οι συνάδελφοι τους
και οι σύλλογοι και ομάδες γυναικών της ΟΓΕ
Πολλά Σωματεία και φορείς εξέφρασαν τη συμπαράστασή
τους στον αγώνα των ενάντια στην κυβερνητική απόφαση. «Να παραμείνει το Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης στο
πρόγραμμα των εφημεριών», απαίτησε και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Τη στήριξή τους στον αγώνα των εργαζομένων του
Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, εξέφρασαν με κείμενο
που υπέγραψαν εργαζόμενοι των Νοσοκομείων Παίδων
«Αγία Σοφία» και «Αγλαΐας Κυριακού». Το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η υποστελέχωση των νοσοκομείων
από προσωπικό όλων των ειδικοτήτων έχει οδηγήσει σε
εντατικοποίηση, που επιδεινώθηκε εν μέσω πανδημίας.
Οι εργαζόμενοι στα τρία νοσοκομεία παίδων της Αττικής
ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με εκατοντάδες περιστατικά στα επείγοντα, με την προσέλευση και την αναμονή
τους τελευταίους μήνες να έχει εκτοξευθεί» και το υπογράφουν ήδη πάνω από 200 εργαζόμενοι. Ταυτόχρονα οι ερ-

γαζόμενοι του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης μάζεψαν
υπογραφές από γονείς που έρχονταν στο νοσοκομείο για
τον εμβολιασμό των παιδιών τους, σε κείμενο ενάντια στην
εξαίρεση του νοσοκομείου από τις 24ωρες εφημερίες του.
Στο πλευρό του αγώνα των εργαζομένων στο νοσοκομείο στάθηκαν αμέσως και παραβρέθηκαν στην κινητοποίησή τους εκπρόσωποι των Συλλόγων Γυναικών Μελισσίων - Πεντέλης – Βριλησσίων, Κηφισιάς, Χαλανδρίου και
Παλλήνης (μέλη της ΟΓΕ). Η Ομάδα Γυναικών Μελισσίων
- Πεντέλης ήταν εκεί και στις κινητοποιήσεις και στις συνελεύσεις και στις συγκεντρώσεις, κάνοντας συχνές επισκέψεις στον χώρο του νοσοκομείου, βγάζοντας ανακοινώσεις
συμπαράστασης, κάνοντας παρεμβάσεις στον τοπικό τύπο.

Μια πρώτη μάχη κερδήθηκε
Κάτω από την αγωνιστική στάση των εργαζομένων και τις
γενικότερες αντιδράσεις που προκλήθηκαν, εστάλη την
Πέμπτη 27 Ιανουαρίου επείγον έγγραφο από τον Διοικητή
της 1ης ΥΠΕ με το οποίο ανακαλείται η απόφαση για μείωση των εφημεριών του παιδιατρικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, χωρίς όμως να την προσδιορίζει χρονικά.
Μια πρώτη δήλωση από τον Υπουργό Υγείας κυκλοφόρησε
στο διαδίκτυο ανακοινώνοντας ότι στις 25 Φεβρουαρίου
το νοσοκομείο θα επιστρέψει στην αρχική του λειτουργία,
ωστόσο οι εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει το επίσημο έγγραφο μέχρι τη στιγμή που γράφεται το παρόν κείμενο.

Το πρώτο βήμα έγινε,
όμως δεν εφησυχάζουμε.
Σήμερα, τον 21ο αιώνα, υπάρχει η δυνατότητα για ένα
δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας με ΠΦΥ και δημόσια
νοσοκομεία που θα καλύπτουν όλες τις ανάγκες, τις δικές
μας και των παιδιών μας, στην πρόληψη, στη νοσηλεία, στη
θεραπεία, στην αποκατάσταση.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ για αγώνα και για ζωή για συλλογική δράση και διεκδίκηση.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ να επαναλειτουργήσουν όλα τα
νοσοκομεία που έκλεισαν.

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ η κυβέρνηση να προχωρήσει

στην επαρκή στελέχωση του Παίδων Πεντέλης, όπως και
όλων των παιδιατρικών νοσοκομείων, να αντιμετωπίσει
τις αυξημένες ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων για
νοσηλείες και ιατρική περίθαλψη με γενναία κρατική
χρηματοδότηση.

Έφη Φρεμεντίτη
Πρόεδρος της Ομάδας Γυναικών
Μελισσίων - Πεντέλης (μέλος ΟΓΕ)
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To «Hilton» επενδύει, εργάτες απολύει...
ν κοιτάξουμε μέσα από το λαμπερό περιτύλιγμα του
Αοικονομίας
τουρισμού, που χαρακτηρίζεται ως η «ατμομηχανή της
μας», θα δούμε μια άλλη εικόνα, τους εργα-

ζόμενους που με τον κόπο τους κινούν αυτή τη μηχανή.
Ιδιοκτήτες της τεράστιας αυτής μηχανής που κάνει χρυσές
δουλειές είναι οι μεγαλοξενοδόχοι, που αποκομίζουν τεράστια κέρδη από τη λειτουργία της, ενώ στους εργαζόμενους
και τις εργαζόμενες επικρατούν οι επισφαλείς σχέσεις εργασίας, με μισθούς ψίχουλα και κουτσουρεμένα δικαιώματα.
Στο τέλος του Γενάρη το ξενοδοχείο «Hilton» σταμάτησε
προσωρινά τη λειτουργία του, προκειμένου να ανακαινισθεί. Τα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας για ανακαίνιση
της πολυτελούς μονάδας, με δαπάνες που ανέρχονται σε
130 εκατ. ευρώ, συνοδεύτηκαν από μαζικές απολύσεις για
τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, η ιδιοκτήτρια εταιρεία
«ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ» κάλεσε τους εργαζόμενους να επιλέξουν τον
δρόμο της «οικειοθελούς αποχώρησης», επιστρατεύοντας
πιέσεις και μοιράζοντας τελεσίγραφα.
«Το «Hilton» επενδύει, εργάτες απολύει»: Με το σύνθημα αυτό, το προηγούμενο διάστημα οι εργαζόμενοι στο
ξενοδοχείο προχώρησαν σε κινητοποιήσεις για να διασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας τους και το εισόδημά τους,
ενώ ο αγώνας τους συνεχίζεται. Στο πλευρό τους βρέθηκαν
σωματεία συναδέλφων τους από το χώρο του Τουρισμού
(Zafolia, S.G. Lycabetus, Intercontinental, AthensPlaza,
Μεγάλη Βρετανία, RoyalOlympic, AthensMarriott, Καζίνο
Πάρνηθας, επισιτιστική επιχείρηση SelectSP), το Συνδικάτο
Επισιτισμού – Τουρισμού Αττικής, η ΟΓΕ, το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας.

Η ΟΓΕ δήλωσε έμπρακτα τη στήριξη της στον αγώνα
των εργαζομένων του Hilton
Η ΟΓΕ με την ανακοίνωσή μας και με την παρουσία των
συλλόγων μας στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων
δηλώσαμε έμπρακτα τη συμπαράσταση μας στους εργαζόμενους του ξενοδοχείου Χίλτον. Καταγγείλαμε την εργοδοσία του «Hilton» για το νέο εργοδοτικό έγκλημα να
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αφήσει χωρίς δουλειά και εισόδημα 350 εργαζόμενους,
μεταξύ των οποίων γυναίκες που βρίσκονται ακόμα σε
άδεια προστασίας της μητρότητας, μωρομάνες, μητέρες
μονογονεϊκών οικογενειών. Καταδικάσαμε την πολιτική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης, που δίνει
αέρα στα πανιά των επιχειρηματικών ομίλων και των μεγαλοξενοδόχων, προσφέροντάς τους μια σειρά προνόμια
και επιδοτήσεις και τη δυνατότητα να προχωρούν σε τέτοιου τύπου απολύσεις. Στόχος είναι να απαλλαγεί η επιχείρηση από τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες με
συγκροτημένα εργατικά δικαιώματα και να προσλάβουν
στη συνέχεια προσωπικό με ευέλικτες σχέσεις εργασίας
και μέσω δουλεμπορικών γραφείων. Απαιτήσαμε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας, το εισόδημα και η υγεία
των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι απάντησαν στα σχέδια της εργοδοσίας
Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της Έλενας Κ., συμβασιούχου εργαζομένης στο ξενοδοχείο Hilton, στη συγκέντρωση των εργαζομένων που έγινε στις 17 του Γενάρη:
«Σε συνθήκες πανδημίας η κυβέρνηση χαρίζει κονδύλια
στους ξενοδόχους, ενώ εμείς μετράμε απώλειες, έχουμε
νεκρούς. Εμείς, συνάδελφοι, δεν θα δεχτούμε να ζήσουμε
σαν ζωντανοί – νεκροί. Δε θα δεχτούμε να μας οδηγήσουν
στην ανεργία και την ανέχεια. Η «ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ» και η «Hilton»
μας βάζει εκβιαστικά διλήμματα, θέλει να εξασφαλίσει τη
συναίνεσή μας, βάζοντας ως μονόδρομο την εθελούσια
αποχώρηση, δηλαδή την απόλυσή μας, αναγκάζοντάς μας
να παραδώσουμε τα συλλογικά μας δικαιώματα. Ζητάνε σε
μικρό χρονικό διάστημα από 350 οικογένειες να αποφασίσουμε για το μέλλον μας και το μέλλον των παιδιών μας. Τι
εργασιακές συνθήκες παραδίδουμε εμείς στα παιδιά μας,
αν τώρα κάνουμε πίσω; Μιλάω ως μητέρα στην πιο ευαίσθητη περίοδο μιας εργαζόμενης γυναίκας, βρίσκομαι σε
περίοδο προστασίας της μητρότητας, χωρίς αποδοχές και
χωρίς ούτε ένα ένσημο εδώ και 6 μήνες. Χωρίς δική μου
ευθύνη, μού στερούνται η εργασία και οι αποδοχές μου. Η
ΙΟΝΙΚΗ ΑΕ και η «HILTON» στην πράξη καταργούν τους
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νόμους. Σήμερα θα είμαι εγώ το παράδειγμα, για να καταργήσουμε εμείς τους υπόλοιπους νόμους στην πράξη. Η εργοδοσία μάς δίνει ψίχουλα για τον ιδρώτα και το χρόνο που
έχουμε διαθέσει όλοι εδώ μέσα με την εργασία μας. Εμείς
όμως θα κρατήσουμε την υπερηφάνεια μας και σήμερα
και στο μέλλον. Δεν θα ισοπεδωθούμε ούτε εμείς ούτε οι
οικογένειες μας, ούτε τα δικαιώματα μας, υποθηκεύοντας
το μέλλον των παιδιών μας και τις επόμενες γενιές. Εδώ
σήμερα απαντάμε σε όλα αυτά με την αλληλεγγύη μας, την
ενότητά μας.»
Η Σίσσυ Ρανού, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων στο
ξενοδοχείο Zafolia, απευθυνόμενη στους συναδέλφους
της στο Hilton δήλωσε:
«Μέσα στο κάδρο της «ανάπτυξης» που διαμηνύει η κυβέρνηση δεν είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι – βρίσκονται οι
ίδιοι οι εργοδότες και οι τσέπες τους. Για τους εργαζόμενους είναι οι απολύσεις ένα περιβάλλον ζούγκλας, αρένες
ρωμαϊκού τύπου, που θα πέφτουν μέσα οι εργαζόμενοι και
θα τους βλέπουν από τα θεωρεία τους να κονταροχτυπιούνται για μια δίμηνη θεσούλα. Όμως, χωρίς τη δουλειά μας
οι τσέπες τους δεν θα είχαν χρήμα για ανακαινίσεις και πολυτελείς κατασκευές. Δεν θα κάνουμε πίσω. Οι θέσεις των
εργαζομένων και η ζωή τους πρέπει να διασφαλιστούν.»

Συμπεράσματα από την εμπειρία
των εργαζομένων στον τουρισμό
Μέσα από τα γεγονότα στο ξενοδοχείο «Hilton», όπως και
γενικότερα μέσα από την πλούσια πείρα των εργαζομένων
και των σωματείων τους, αντλούνται συμπεράσματα που
μπορούν να φωτίσουν ποιους αφορά τελικά η «ανάπτυξη» και με ποιο τρόπο. Η μεγάλη ανάπτυξη στον τουρισμό
τα προηγούμενα χρόνια δημιούργησε ακόμα μεγαλύτερα
κέρδη για τους μεγαλοξενοδόχους, οι οποίοι το μόνο που
έδωσαν στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες είναι η
εντατικοποίηση της εργασίας (που έφερε ατυχήματα, εξάντληση, λιποθυμίες), τα ωράρια - λάστιχο, η διεύρυνση

των ελαστικών σχέσεων εργασίας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με εκ περιτροπής εργασία, η απασχόληση μέσω δουλεμπορικών γραφείων, η κατάργηση δικαιωμάτων, η απληρωσιά. Οι εργοδότες, με τη βοήθεια των
κυβερνήσεων, διευρύνουν συνεχώς το αντεργατικό τους
οπλοστάσιο. Τώρα με τη δυνατότητα να εφαρμόζουν το
πρόγραμμα «Συν-Εργασία», μειώνοντας τους μισθούς και
κάνοντας λάστιχο το ωράριο εργασίας, αναστέλλουν εκ
νέου τις συμβάσεις των εργαζομένων, συνδυάζοντας τα
παραπάνω μέτρα και με απολύσεις.
Σήμερα που η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας παρέχουν τη δυνατότητα για εργασία για όλους
και όλες, μείωση του εργάσιμου χρόνου, αύξηση του
εισοδήματος και των δικαιωμάτων μας, εμείς οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν τα απολαμβάνουμε. Αυτό
συμβαίνει γιατί η ΕΕ και οι κυβερνήσεις έχουν στόχο να
στηρίζουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων,
προσφέροντάς τους πακέτα εκατομμυρίων με τη μορφή
επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων, φοροαπαλλαγών, μείωσης ασφαλιστικών εισφορών, εις βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων. Άλλωστε, γι’ αυτόν τον σκοπό
ψηφίστηκαν και από την κυβέρνηση της ΝΔ ο νόμος Χατζηδάκη, οι «αναπτυξιακοί» νόμοι και άλλες ρυθμίσεις που
σχετίζονται με τις μαζικές απολύσεις που σχεδιάζονται στα
μέτρα και τα σταθμά που επιβάλλει ο ανταγωνισμός.
Η μόνη ρεαλιστική επιλογή σήμερα για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους είναι να οργανωθούν και να
παλέψουν συλλογικά μέσα από τα σωματεία τους, τους
συλλόγους και τις ομάδες του ριζοσπαστικού γυναικείου
κινήματος της ΟΓΕ, τους μαζικούς φορείς στις γειτονιές,
κόντρα σε αυτήν την πολιτική, για μόνιμη και σταθερή εργασία, για αύξηση του εισοδήματός τους, για ολόπλευρη
προστασία της μητρότητας, για δουλειά και ζωή με δικαιώματα.

Αθηνά Λαζαρίδη
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Το μέλλον μου ορίζω, δεν σας το χαρίζω!
στιγμιότυπα από τις δράσεις της Επιτροπής Αγώνα των γυναικών της ΛΑΡΚΟ

«Η απαξίωσης και εγκατάλειψης μιας στρατηγικής ση-

κυβέρνηση ακολουθώντας τη διαχρονική πολιτική

μασίας επιχείρησης, όπως είναι η ΛΑΡΚΟ, και συκοφαντώντας τους εργαζόμενούς της ολοκληρώνει το έγκλημα πετώντας κυριολεκτικά στο δρόμο αυτούς και τις οικογένειές
τους.»
Αμέσως μόλις έγινε γνωστό το περιεχόμενο της «συζήτησης» της κυβέρνησης με το σωματείο της ΛΑΡΚΟ οι Σ/Ο της
ΟΓΕ Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας Αλιβερίου, Άμφισσας,
Δίρφυς - Μεσσαπίας, Θήβας, Ιστιαίας, Λαμίας, Λειβαδιάς,
Λοκρίδας, Τανάγρας, Χαλκίδας δήλωσαν την αλληλεγγύη και
την αγωνιστική στήριξή τους στους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους που διεκδικούν απ’ την κυβέρνηση να πάρει
πίσω τις απολύσεις (Τετάρτη, 2/2).

Γυναίκες, ξεσηκωμός!
Με πρόσκληση της Ομάδας Λοκρίδας (ΟΓΕ), οι γυναίκες των
οικισμών του εργοστασίου (Λάρυμνας και Αϊ-Γιάννη) καλούνται σε σύσκεψη (6/2). Ο φόβος πρέπει να γίνει πείσμα και ο
θυμός πρέπει να γίνει δράση. Καμία δεν σκύβει το κεφάλι
–πολύτιμη υπενθύμιση από τις κινητοποιήσεις του ’77. Η παρουσία της ΟΓΕ στην περιοχή είναι διαχρονική, όπως τόνισε
συνταξιούχος εργαζόμενη της ΛΑΡΚΟ, κάνοντας μια αναδρομή στους τιτάνιους αγώνες που ξετυλίχτηκαν 45 χρόνια πιο
πριν. Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα ήταν και τότε εκεί!
Συγκροτείται 15μελής Επιτροπή Αγώνα κι οι γυναίκες ρίχνονται στη δράση. Δεν πρόκειται να δεχτούν απόλυση ή ξεσπίτωμα για καμία και για κανέναν! Δεν θα αφήσουν άλλους
να αποφασίσουν για το μέλλον το δικό τους και των παιδιών
τους, για το μέλλον της περιοχής και της χώρας.
Η επόμενη μέρα τις βρίσκει στους δρόμους. Ξεχύνονται
στα μαγαζιά και στα σχολειά της Λάρυμνας, του Μαρτίνου,
της Μαλεσίνας, του Αϊ Γιάννη, του Κόκκινου.
Καλούν σε γενική απεργία (Πέμπτη 10 Φλεβαρη). Παράλληλα προγραμματίζονται πορείες και συγκεντρώσεις στις
πλατείες ως δράση συμπαράστασης στους εργαζόμενους
που την ίδια ώρα θα διαδηλώνουν στην Αθήνα, μπροστά στο
Υπουργείο Οικονομικών.

Θέλω να έχουν δουλειά οι γονείς μου!
Πέμπτη, 10 Φλεβάρη.
Τα μαγαζιά κλείνουν, οι σχολικές τάξεις ερημώνουν –από
τα νηπιαγωγεία ως τα Λύκεια!
Ένα βουερό ποτάμι από μαθητές, μαζί με εκπαιδευτικούς
και γονείς, ξεχύνεται στους δρόμους του Μαρτίνου, της Λάρυμνας, της Μαλεσίνας, φωνάζοντας συνθήματα. «Τα παιδιά
της ΛΑΡΚΟ δεν τα παρατάμε, μαζί με τους εργάτες το μέλ44
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λον μας κοιτάμε», «Έξω από τα σπίτια μας δεν θα πεταχτούμε, μαθητές και εργάτες το δίκιο μας θα βρούμε»!
Η Επιτροπή Αγώνα μαζί με το ριζοσπαστικό γυναικείο
κίνημα από όλες τις κοντινές περιοχές βρίσκεται στο
πλευρό τους. Αντιπροσωπεία της ΟΓΕ από την Αθήνα
βρίσκεται επίσης εκεί.
Παιδιά, γυναίκες της περιοχής, εργαζόμενες και εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, είμαστε μαζί σας!

Οι γυναίκες στηρίζουμε
της ΛΑΡΚΟ τους εργάτες!
Στην Πύλη της ΛΑΡΚΟ, το πρωί της Κυριακής 13 Φλεβάρη, ξημερώνει βροχερό…
Αδιάφορο! Η σύσκεψη των σωματείων και των φορέων για τη συνέχιση του αγώνα θα γίνει. Οι γυναίκες της
πρόσφατα συγκροτημένης Επιτροπής Αγώνα ετοιμάζονται πυρετωδώς. Με τις πικέτες και τα παιδιά τους, αλλά
κυρίως με αγωνιστική διάθεση, είναι αποφασισμένες να
μην υποχωρήσουν. «Στη ΛΑΡΚΟ θα μείνω, το σπίτι μου
δεν δίνω», «Στον τόπο που μεγάλωσα θέλω να παραμείνω, με τη σκουριά στα χέρια μου χρυσάφι να σας δίνω».
«Γενιές εργαζομένων έχουν χτίσει με το αίμα τους τη
ΛΑΡΚΟ και τα σπίτια της… Καλούμε όλες τις γυναίκες
της περιοχής να συσπειρωθούν στην Επιτροπή Αγώνα
Γυναικών της ΛΑΡΚΟ» (Νικολία Δαλάκα, από τον χαιρετισμό στη σύσκεψη)
Η Επιτροπή κατακλύζεται από μηνύματα συμπαράστασης. Σ/Ο της ΟΓΕ από κάθε γωνιά της χώρας δηλώνουν
την αλληλεγγύη τους δυναμικά. Γυναίκες από τη Λαμία,
την Άμφισσα, τη Λειβαδιά, τη Χαλκίδα, τα Ψαχνά, το Αλιβέρι και άλλες περιοχές βρίσκονται κιόλας μπροστά στην
Πύλη. Γύρω στις 10 φτάνουν τα πούλμαν από την Αθήνα.
Πλάι στους φορείς του εργατικού-λαϊκού κινήματος, οι
Σ/Ο της ΟΓΕ σχεδόν από κάθε προάστιο της Αθήνας έρχονται να δηλώσουν το «παρών»! Να μπουν στην πρώτη
γραμμή του αγώνα ενάντια στην πολιτική που αφήνει τον
κόσμο χωρίς δουλειά και σπίτια, που ξεριζώνει εργαζόμενες κι εργαζόμενους από τον τόπο τους μαζί με τις οικογένειές τους.

Δεν θα υποχωρήσουμε! Με πείσμα και
αποφασιστικότητα στηρίζουμε τον αγώνα
τους, που είναι και δικός μας αγώνας!
Ο Σύλλογος Γυναικών Μοσχάτου-Ταύρου εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Συναγωνίστριας Ευαγγελίας Σκευοφύλακα – Ράμμου. Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος
από τα νεανικά της χρόνια. Με αποφασιστικότητα και μαχητικότητα στήριξε τον αγώνα της Ομοσπονδίας Γυναικών
Ελλάδας (ΟΓΕ) και του Συλλόγου γυναικών Μοσχάτου-Ταύρου. Η ακούραστη προσφορά, η συνέπειά της είναι η
παρακαταθήκη που αφήνει στο γυναικείο ριζοσπαστικό κίνημα. Πάντα σεμνή αλλά αλύγιστη, δεν το έβαλε κάτω ούτε
στις φυλακές ούτε στις εξορίες. Από το 1948 έως το 1951 στη Μακρόνησο, τη Χίο, το Τρίκερι. Θα μας εμπνέει και θα
φωτίζει τους αγώνες μας.
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Οι γυναίκες της ΟΓΕ σε όλη τη χώρα παίρνουν
τη δική τους θέση στα αγροτικά μπλόκα του αγώνα

Η

Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, οι Σύλλογοι και οι
Ομάδες της εκφράζουν την συμπαράστασή τους στο
δίκαιο αγώνα των μικρομεσαίων αγροτών και κτηνοτρόφων, που με τα τρακτέρ τους βγήκαν στο δρόμο, στήνοντας
μπλόκα σ’ ολόκληρη τη χώρα για τα δίκαια αιτήματά τους
που αφορούν στην ίδια την επιβίωσή τους.
Στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών
και κτηνοτρόφων όλης της Ελλάδας και χαιρετίζουμε τα
μπλόκα που έχουν στηθεί σε όλη τη χώρα. Στεκόμαστε στο
πλευρό τους και παλεύουμε μαζί για την ικανοποίηση των
δικαίων αιτημάτων τους και την επιβίωση των οικογενειών τους απέναντι στην πολιτική που ακολουθούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις, υπηρετώντας τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και υλοποιώντας τις κατευθύνσεις
της ΚΑΠ της ΕΕ.

Οι γυναίκες αγρότισσες, οι γυναίκες της υπαίθρου, που
είναι συμβοηθούντα μέλη, εργάτριες γης, εποχιακά εργαζόμενες, άνεργες είμαστε και τα μεγαλύτερα θύματα αυτής
της πολιτικής. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!! Παίρνουμε αγωνιστική
θέση στα μπλόκα του ΑΓΩΝΑ ενάντια στην ακρίβεια που
τσακίζει τις ζωές μας ενώ το υψηλό κόστος παραγωγής
των αγροτικών προϊόντων μας καταδικάζει να ζούμε με ψίχουλα. Παίρνουμε θέση αγώνα και διεκδίκησης απέναντι
στο κλείσιμο και την υπολειτουργία σχολείων στα χωριά,
την ανύπαρκτη κοινωνική μέριμνα, που φορτώνει αποκλειστικά στις δικές μας πλάτες τη φροντίδα των παιδιών,
των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ. Δεν ανεχόμαστε τις τεράστιες ελλείψεις στις δημόσιες υπηρεσίες Υγείας και μάλιστα
σε καιρό πανδημίας. Τα κέντρα υγείας, που έχουμε ανάγκη
εμείς και οι οικογένειές μας στις αγροτικές περιοχές είναι
υποστελεχωμένα και διαρκώς υποβαθμίζονται.

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ,
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ!
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Μια εξαιρετική επίσκεψη στην έκθεση:
«Χαρακτική - Από την προϊστορία στην Ελλάδα του σήμερα»
ην εξαιρετική έκθεση με τίτλο «Χαρακτική - Από την
Τ
προϊστορία στην Ελλάδα του σήμερα», που οργανώνει το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ)

στην αίθουσα «Νίκος Κεσσανλής» της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών (Πειραιώς 256, Ταύρος), επισκέφθηκε η
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας την Κυριακή 6.2.2022.
Πάνω από 120 άτομα, γυναίκες (μέλη της ΟΓΕ και όχι
μόνο), άντρες, ακόμα και παιδιά, μετά την προκαταρκτική
ξενάγηση της προέδρου του ΕΕΤΕ,
ζωγράφου και χαράκτριας, Εύας
Μελά, είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους της έκθεσης,
με την φιλόπονη συνδρομή και άλλων χαρακτών, μελών του ΕΕΤΕ, οι
οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα στην
αποκωδικοποίηση των εκθεμάτων.
Η έκθεση είναι δομημένη χρονολογικά. Ο θεατής έρχεται πρώτα
σε επαφή με τα προϊστορικά έργα,
με βραχοχαράξεις από την αρχαία
Κίνα και από σπήλαια της Γαλλίας.
Παράλληλα μπορεί να παρακολουθεί βίντεο με τη σημερινή επεξεργασία σύγχρονων καλλιτεχνών, πάνω
στις βραχοχαράξεις. Στη συνέχεια,
περνά από έργα της ελληνικής αρχαιότητας, σπαράγματα, χαράγματα
σε επιγραφές και αγγεία. Συναντά

χαρακτικά έργα ξένων περιηγητών στην Ελλάδα και χαλκογραφίες του Αγίου Όρους, προχωρά στην ευρωπαϊκή
χαρακτική και μετά βλέπει ενδεικτικά έργα του 19ου και
του 20ού αιώνα, σημαντικούς Ευρωπαίους καλλιτέχνες
(Τουλούζ Λωτρέκ, Ανρί Ματίς, Μαρκ Σαγκάλ, Ζωρζ Μπρακ,
Φερνάν Λεζέ, Πάμπλο Πικάσο, Χουάν Μιρό κ.α.). Επίσης
έχει την ευκαιρία να θαυμάσει έργα ιαπωνικής τέχνης του
19ου αιώνα που επηρέασαν την ευρωπαϊκή χαρακτική. Στο
κομμάτι της ελληνικής χαρακτικής
από το 1885 ως το 2000, εκτίθενται
έργα ζωγράφων - χαρακτών που
δεν ζουν πια και που το έργο τους
ήταν σημαντικό για τον 20ό αιώνα
στη χώρα μας. Στην έκθεση γίνεται
ιδιαίτερη αναφορά στη χαρακτική
της Αντίστασης, εφόσον σε ένα πολύ
μικρό χρονικό διάστημα δημιουργήθηκαν πολύ σημαντικά έργα. Η
έκθεση ολοκληρώνεται με 222 έργα
σύγχρονων καλλιτεχνών του τόπου
μας. Παρουσιάζονται όλες οι παραδοσιακές τεχνικές της χαρακτικής
(ξυλογραφία, λιθογραφία, χαλκογραφία, μεταξοτυπία, μεικτές τεχνικές) μέχρι τη σημερινή εποχή όπου
πλέον η εξέλιξη της τεχνολογίας
φέρνει τη Χαρακτική στην ψηφιακή
εποχή.
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