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ΔΙΑΚΟΠΕΣ και ΑΝΑΨΥΧΗ 
για μας και τα παιδιά μας

Εργαζόμενες, νέες μητέρες, νέοι γονείς
Οι καλοκαιρινές διακοπές, η ξεκούραση και η αναψυχή είναι ανάγκη για 
μας και τις οικογένειές μας. Η δημιουργική απασχόληση και το παιχνίδι, 

η άθληση και η επαφή με τη φύση είναι ανάγκη για τα παιδιά μας. 

Κι όμως όλα αυτά φαντάζουν άπιαστο όνειρο, καθώς:

Είμαστε αναγκασμένες να χρυσοπληρώνουμε τον ήλιο, τις παραλίες, την 
ξεκούραση, τις διακοπές.

Είμαστε υποχρεωμένες να βάζουμε βαθειά το χέρι στην τσέπη για να 
μπορέσουν τα παιδιά μας να πάνε κατασκήνωση, να αθληθούν, να χα-

ρούν τη θάλασσα και το βουνό.

Ζούμε με την ανασφάλεια πού θα παίξουν τα παιδιά μας με τους συ-
νομηλίκους τους, καθώς ακόμα και οι λιγοστές παιδικές χαρές που 
υπάρχουν δεν είναι ασφαλείς, όπως αποδεικνύεται και από τα πολλά 
ατυχήματα των τελευταίων μηνών. 

Βλέπουμε το εισόδημά μας να εξανεμίζεται από την εκρηκτική 
άνοδο των τιμών στην ενέργεια και στα είδη πλατιάς κατανάλω-
σης, ενώ μας γεμίζουν ανησυχία οι εξελίξεις που αφορούν τον 

πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν.

Σ ήμερα, τον 21ο αιώνα, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας προσφέ-
ρουν τη δυνατότητα να κάνουμε όλοι και όλες διακοπές με βάση τις ανάγκες 

μας, να απολαμβάνουμε τη φύση, τη θάλασσα και το βουνό.

Σ ήμερα υπάρχει η δυνατότητα καλοκαιρινής αναψυχής για μας τις γυναίκες, που 
καθημερινά πασχίζουμε να συνδυάσουμε την εργασία μας με τις ευθύνες του 

σπιτιού, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αρρώστων και των ΑμΕΑ 
στην οικογένεια.

Σ ήμερα υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν οργανωμέ-
νοι χώροι για τα παιδιά μας, για να παίξουν ξέγνοια-

στα, να χαρούν, να κάνουν δραστηριότητες και να κοινω-
νικοποιηθούν. 

Όμως όλα αυτά σκοντάφτουν πάνω στην πολιτική 
που λογίζει τις κοινωνικές ανάγκες 

ως κόστος για το κράτος 
και ως όφελος για τους επιχειρηματικούς ομίλους. 



Δεν ανεχόμαστε η γη, το περιβάλλον, οι παραλίες, η ανάγκη μας για 
ξεκούραση, για αναπλήρωση των σωματικών και ψυχικών μας δυνάμεων 

να γίνονται εμπορεύματα για να κερδίζουν οι μεγαλοξενοδόχοι, οι 
μεγαλοεπιχειρηματίες στον τουρισμό, την εστίαση και τις μεταφορές. Αυτούς 

υπηρετούν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων. 

Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα και τη διεκδίκηση 
γι’ αυτές τις σύγχρονες ανάγκες μας

 

Διεκδικούμε:
   Ελεύθερες, καθαρές παραλίες, με δωρεάν υποδομές για όλες και 

όλους. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, με ναυαγοσώστες σε κάθε 
παραλία.

   Πρόσβαση στις παραλίες με επαρκείς συγκοινωνίες, δωρεάν για 
ανέργους, μαθητές, φοιτητές. 

   Δημόσιους δωρεάν οργανωμένους χώρους αναψυχής με ειδικό 
εξοπλισμό, υποδομές και εκπαιδευμένο προσωπικό για τα ΑμεΑ.

   Να εξασφαλιστούν ελεύθεροι χώροι για αναψυχή, προγράμματα 
πολιτιστικής δραστηριότητας δωρεάν και για όλους και όλες.

   Δημόσιες δωρεάν κατασκηνώσεις και Θερινά Κέντρα Δημι-
ουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) για τα παιδιά όλων των ερ-
γαζομένων και ανέργων, με όλα τα απαραίτητα μέτρα υγεί-
ας και ασφάλειας.

   Παιδικές χαρές ασφαλείς και επαρκείς για όλα τα παιδιά. 

   Κοινωνικός Τουρισμος χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 
Δωρεάν μετακίνηση προς και από τα σημεία προορισμού. 

   Να μην υπολογιστούν οι μέρες κανονικής άδειας που αναγκά-
στηκαν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι γονείς και οι ευπα-
θείς ομάδες. Οι εργαζόμενοι να πάρουν ολόκληρο το καλοκαιρινό 
επίδομα αδείας.


