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της Σύνταξης
Αγαπητή αναγνώστρια,
Οι επόμενες σελίδες έρχονται να σου κρατήσουν
συντροφιά σε μια περίοδο δύσκολη. Η συνέχιση του
ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία προβληματίζει τις γυναίκες. Το πολυσέλιδο αφιέρωμά μας φωτίζει τους ενόχους, τις αιτίες, τη μόνη διέξοδο γι αυτές
και τα παιδιά τους, που είναι ο ξεσηκωμός ενάντια
στην εμπλοκή της χώρας μας στα ιμπεριαλιστικά σχέδια. Μιλάμε για τη προσφυγιά, τις απελπισμένες γυναίκες με τα παιδιά στην αγκαλιά και πώς «χρησιμοποιούνται» κάθε φορά από τους ίδιους θύτες. Μιλάμε
με τα παιδιά μας για το πόλεμο γιατί δεν μπορούμε και
δεν πρέπει να κρύβουμε την αλήθεια, προτείνοντας
πώς μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση. Οδηγός μας
μια πολύ καλή πρωτοβουλία των γυναικών της ΟΓΕ
στο Αιγάλεω.
Οι εξελίξεις του πολέμου στην Ουκρανία και η εμπλοκή της χώρας μας σημάδευσαν την αγωνιστική δραστηριότητα της ΟΓΕ που συνεχίζεται φυσικά, και αποτυπώθηκε και στη δράση μας σε όλη την Ελλάδα μαζί
με εργατικά σωματεία, ενώσεις αυτοαπασχολούμενων και άλλους μαζικούς φορείς και ανήμερα της 8ης
Μάρτη, όπως φανερώνεται στο μικρό φωτογραφικό
μας αφιέρωμα. Προσεγγίζουμε και τον πολυδαίδαλο
«φεμινιστικό» χώρο, που για ακόμα μια χρονιά έστησε κάλπικες διαχωριστικές γραμμές συσκοτίζοντας
τις πραγματικές αιτίες των κοινωνικών διακρίσεων
σε βάρος των γυναικών, που αποκαλυπτικά φωτίζει
το σχετικό άρθρο μας.
Αγαπητή φίλη,
Αυτό το γαϊτανάκι των ανταγωνισμών, μας αλυσοδένει όλο και πιο ασφυκτικά, μιας και αντιμετωπίζουμε
καθημερινά και τα δύο εναλλασσόμενα πρόσωπα της
σύγχρονης βαρβαρότητας το πόλεμο και τη προσφυγιά από τη μια, αλλά και την «ειρήνη με το πιστόλι στο
κρόταφο» από την άλλη, που μας καταδικάζει στην
ανασφάλεια, στη φτώχεια, στην ακρίβεια, σε δουλειά
και ζωή – λάστιχο...
Γι αυτή την «ειρήνη» μιλάνε οι σελίδες μας περιγράφοντας τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας και της

ενεργειακής φτώχειας. Συναντάμε και φιλοξενούμε
τα προβλήματα και τις αγωνίες των εργαζόμενων γυναικών στα νοσοκομεία, στην ταλαιπωρημένη Ειδική
Αγωγή. Αναδεικνύουμε τι κρύβουν τα σχέδια της ΕΕ
και της κυβέρνησης για τις αυτοαπασχολούμενες και
τις νέες επιστημόνισσες μέσω των νεοφυών επιχειρήσεων, αλλά και για τις άνεργες με την υπόσχεση
για «Δουλειές Ξανά», μέσω του νέου ΟΑΕΔ, που θα
λειτουργεί ως «δουλεμπορικό» γραφείο, ενισχύοντας
ακόμα περισσότερο τους εργοδότες.
Αγαπητή αναγνώστρια,
Η «ειρήνη με το πιστόλι στο κρόταφο» δεν αφήνει
στο απυρόβλητο, ούτε τα νέα ζευγάρια που προσπαθώντας να γίνουν γονείς ακριβοπληρώνουν τις
προγεννητικές εξετάσεις, ιδιαίτερα τη διαδικασία της
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Ενημερώνουμε για τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που
προωθεί η κυβέρνηση και τι έρχεται να προωθήσει.
Ούτε φυσικά τα παιδιά μας γλυτώνουν από αυτή την
«ειρήνη» τους, ιδιαίτερα αυτά που έχουν περισσότερο
ανάγκη την κρατική προστασία. Στο τεύχος αυτό αποκαλύπτουμε για άλλη μια φορά την βαρβαρότητα που
βιώνουν τα παιδιά που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος ή ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος και «ξεχνιούνται» στα παιδιατρικά νοσοκομεία. Η
βαρβαρότητα της «ειρήνης» τους χτυπά πολλαπλά και
τα θύματα της τοξικοεξάρτησης, τα οποία θα μπορούν
«ελεγχόμενα πια να βαδίζουν προς τον θάνατο», μιας
και εγκαινιάστηκε ο πρώτος Χώρος Εποπτευόμενης
Χρήσης στην Αθήνα για το νοικοκύρεμα της «πιάτσας», για να μην «σκουντουφλάμε» πάνω της στο
δρόμο…
Αγαπητή φίλη,
Θα σε ταξιδέψουμε στη μακρινή Βενεζουέλα, εκεί που
η ΟΓΕ συμμετείχε στο 17ο Συνέδριο της Παγκόσμιας
Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών και έδωσε τη
μάχη του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος. Θα
σου κρατήσουμε συντροφιά τις καλοκαιρινές μέρες
διεκδικώντας το δικαίωμα για διακοπές και θα αποδράσουμε στη Τέχνη με ένα υπέροχο αφιέρωμα στον
Ιάκωβο Καμπανέλλη.

Καλή ανάγνωση - Καλό Καλοκαίρι!

Ιμπεριαλιστικός Πόλεμος

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ενάντια
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
και την εμπλοκή
Σ

υμπληρώθηκαν τρεις μήνες από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ενός πολέμου που αφήνει πίσω του
ισοπεδωμένες πόλεις και χωριά, όπως και γυναίκες με
παιδιά στην αγκαλιά ή ηλικιωμένους γονείς να προσπαθούν
να βρουν καταφύγιο για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς ή να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους απελπισμένες και
γεμάτες ανασφάλεια φτάνοντας ως πρόσφυγες σε άλλες
χώρες, όπως και στην Ελλάδα. Το ριζοσπαστικό γυναικείο
κίνημα βρίσκεται στο πλευρό τους, όπως βρίσκεται πάντα
στο πλευρό όλων των προσφύγων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φωτιά των ιμπεριαλιστικών πολέμων.
Οι εξελίξεις αυτές ξεσήκωσαν τους Συλλόγους και τις
Ομάδες της ΟΓΕ σ’ όλη τη χώρα που ανέπτυξαν πλούσια
δράση ενάντια στον πόλεμο, στις αιτίες του, στην εμπλοκή
της χώρας μας σ’ αυτόν, ενώ το επόμενο διάστημα σχεδιάζουν να εντείνουν τις πρωτοβουλίες τους για να ευαισθητοποιήσουν περισσότερες γυναίκες να ξεσηκωθούν και να
ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ριζοσπαστικό γυναικείο
κίνημα.

Φωτίζουμε τη μεγάλη εικόνα και τους ενόχους:
Τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ από τη μία που χρόνια τώρα
έχουν θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο της στρατιωτικής περικύκλωσης της Ρωσίας, που χρόνια πριν οργάνωσαν
πραξικόπημα στην Ουκρανία για να την αποσπάσουν από
τον έλεγχο της Ρωσίας, με τη στήριξη φασιστικών και παραστρατιωτικών ομάδων. Από την άλλη την εξουσία των
επιχειρηματικών ομίλων της Ρωσίας, η οποία αφού «στάθηκε στα πόδια της», με την βοήθεια των Δυτικών τώρα
επιδιώκει να ανακτήσει το χαμένο έδαφος στους ανταγωνισμούς και βλέπει την «ευκαιρία» από τις ανακατατάξεις
στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα και την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων.
Στο επίκεντρο των ανταγωνισμών τους βρίσκεται το
μοίρασμα του ορυκτού πλούτου, της ενέργειας, των
αγωγών και των δικτύων μεταφοράς εμπορευμάτων,
των μεριδίων των αγορών, των εδαφών και του εργατικού δυναμικού. Πίσω απ΄τα προσχήματα που επικαλούνται, κρύβεται ο ανελέητος ανταγωνισμός για τις σφαίρες
επιρροής, για τα μερίδια αγοράς στην ΕΕ του αμερικανικού
LNG και του ρωσικού φυσικού αερίου, για το αν μια χώρα
θα αγοράσει αμερικανικά F-35 ή ρωσικούς S-400, για το
ποιος θα ελέγξει την Αζοφική και τη Μαύρη Θάλασσα, την
Ανατολική Μεσόγειο.
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Όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν - κυβερνήσεις,
ΕΕ, ΝΑΤΟ, οι παπαγάλοι τους στα ΜΜΕ και ΜΚΔ - ότι όλα
ξεκίνησαν ξαφνικά στις 24 Φλεβάρη, η αδιαμφισβήτητη
αλήθεια είναι ότι ο πόλεμος είναι η συνέχεια της πολιτικής
με άλλα πιο βίαια μέσα. Οταν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και
τα κράτη που τους εκπροσωπούν δεν μπορούν να λύσουν
τις διαφορές τους με τη διπλωματία και τις συμφωνίες τότε
καταλήγουν στην πολεμική σύγκρουση.
Ένας πόλεμος δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο από την τελευταία φάση του, τη στρατιωτική επέμβαση της μιας ή της
άλλης πλευράς. Πολύ πριν την έκρηξη είχε απλωθεί σε όλη
την περιοχή το μπαρούτι και το φιτίλι της σημερινής σύγκρουσης. Δεν ξεκίνησε με την απαράδεκτη και καταδικαστέα εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Προετοιμαζόταν
χρόνια πριν και από τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Προετοιμασία ήταν οι αποφάσεις του ΝΑΤΟ για περικύκλωση της
Ρωσίας. Προετοιμασία ήταν η συγκέντρωση πολλών αμερικανοΝΑΤΟϊκών δυνάμεων στην περιοχή. Προετοιμασία
ήταν το πραξικόπημα στην Ουκρανία το 2014 και η στήριξη φασιστικών ναζιστικών ομάδων. Προετοιμασία ήταν η
προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία.

Αποκρούουμε τα ψευδεπίγραφα προσχήματα
Και οι δύο πλευρές όλα αυτό το διάστημα βομβαρδίζουν το
λαό με διάφορα προσχήματα για να κρύψουν τις πραγματικές αιτίες του πολέμου.
Από τη μία πλευρά οι ΝΑΤΟϊκοι μας μιλάνε για πόλεμο
ανάμεσα στην «Δημοκρατία» της Δύσης και τον «αυταρχισμό» της Ρωσίας. Όμως ξέρουμε καλά ότι οι «δημοκρατίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ έχουν αιματοκυλίσει τους
λαούς με πλήθος ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Η «δημοκρατία» τους βομβάρδιζε για 78 συνεχόμενες μέρες την
Γιουγκοσλαβία με τις έξυπνες βόμβες τους, που περιείχαν
απεμπλουτισμένο ουράνιο. Η «δημοκρατία» τους στήριξε
τους τζιχαντιστές για να επέμβουν στη Μέση Ανατολή. Η
«δημοκρατία» τους συνεργάζεται με κάθε είδους αυταρχικά καθεστώτα στη Σαουδική Αραβία που σκοτώνει το λαό
και τα παιδιά της Υεμένης, όπως κάνουν και οι ελληνικές
κυβερνήσεις στέλνοντας «Patriot». Η «δημοκρατία» τους
στηρίζει ενεργά στρατιωτικά και οικονομικά το ισραηλινό κράτος που πατάει στο λαιμό και δολοφονεί το λαό και
τα παιδιά της Παλαιστίνης. Αυτοί στήνουν νέες συμμαχίες στην Ασία με το βλέμμα στραμμένο στον ανταγωνισμό
των ΗΠΑ με την Κίνα για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπε-

ριαλιστικό σύστημα. Αυτοί οι «δημοκράτες» προωθούν τη
στρατηγική του ΝΑΤΟ 2030 και τον σχεδιασμό της ΕΕ για
την εξάπλωση των ιμπεριαλιστικών αυτών οργανισμών
σε όλη την υδρόγειο. Αυτοί οι «δημοκράτες» χαρακτηρίζουν το ΝΑΤΟ τον αιματοβαμμένο δολοφονικό μηχανισμό
«αμυντικό», και τον χρηματοδότησαν μόνο για το 2021 με
1 τρις δολάρια.
Απο την άλλη η Ρωσία ισχυρίζεται πως διεξάγει «αντιφασιστικό αγώνα» ενάντια στην ουκρανική ηγεσία που έχει
εντάξει το Τάγμα Αζόφ στο στρατό της Ουκρανίας ο οποίος
μακελεύει το λαό της Ουκρανίας. Πρόκειται για κάλπικους
ισχυρισμούς, καθώς η Ρωσία διαχειρίζεται το εκμεταλλευτικό σύστημα που γεννά το φασισμό. Η κυβέρνηση της
Ρωσίας συνεργάζεται και στηρίζει φασιστικά, ακροδεξιά
κόμματα στην Ευρώπη, ενώ επίσης προβάλει και τιμά φιλόσοφους φασίστες.
Στην Ουκρανία δεν συγκρούεται η Δύση με την Ανατολή. Συγκρούονται οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας
για το ποιος θα επικρατήσει, συγκρούονται ληστές για το
ποιος θα πάρει μεγαλύτερο μερίδιο από τη λεία. Για το
ΝΑΤΟ και την ΕΕ αυτοί ονομάζονται «ολιγάρχες» στη Ρωσία, ενώ «εθνικοί ευεργέτες και μεγάλοι επιχειρηματίες»
στη Δύση. Είτε έτσι είτε αλλιώς αυτό που προσπαθούν να
κρύψουν είναι το πραγματικό τους πρόσωπο της εκμετάλλευσης και καταπίεσης των λαών.
Αναποδογυρίζουν την πραγματικότητα λέγοντας ότι αν η
Ουκρανία ήταν στο ΝΑΤΟ δεν θα γινόταν πόλεμος, ότι το
ΝΑΤΟ θα την προστάτευε και θα ήταν εγγύηση απέναντι
στον αναθεωρητισμό.
Που ήταν αλήθεια το ΝΑΤΟ όταν η Τουρκία έκανε εισβολή στην Κύπρο και κατέλαβε το 1/3 του εδάφους της; Δεν
ήταν αναθεωρητισμός οι ΝΑΤΟϊκοί πόλεμοι τα προηγούμενο χρόνια; Το ΝΑΤΟ δεν είναι που δεν αναγνωρίζει σύνορα,
όπως μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά βλέπει γκρίζες

ζώνες και θεωρεί το Αιγαίο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο;
Μέσα στη φυλακή του ΝΑΤΟ είναι η Ελλάδα:
• Όταν αμφισβητείται η ΑΟΖ Καστελόριζου και η Τουρκία
απαιτεί αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Βορείου
Αιγαίου.
• Όταν η Τουρκία επιχειρεί να αναθεωρήσει τη Συνθήκη
της Λοζάνης στα δυτικά, όπως το έχει κάνει στα ανατολικά
με τους στρατούς κατοχής στη Συρία, στο Ιράκ.
Το ΝΑΤΟ είναι ο φορέας της στρατηγικής της συνδιαχείρισης, της συγκυριαρχίας, της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου, που υποθάλπει την τουρκική επιθετικότητα και αποτελεί πραγματικά βόμβα η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να
εκραγεί.

Αδικος πόλεμος και από τις δύο πλευρές
Οσο κι αν μας βομβαρδίζουν με αναλύσεις και ψευδεπίγραφα προσχήματα ο πόλεμος αυτός είναι άδικος και από
τις δύο πλευρές γιατί η φαγωμάρα μεταξύ τους γίνεται για
το ποιος θα πάρει τη θέση του άλλου στην κούρσα του
ανταγωνισμού και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών
κολοσσών. Δεν πραγματοποιείται για να καλυτερεύσει η
ζωή των λαών. Αντίθετα βάζει τους λαούς σε θανάσιμους
κινδύνους και τους καταδικάζει στη φτώχεια και στην προσφυγιά.
Ο πόλεμος έχει ταξικό χαρακτήρα. Οι συνέπειές του δεν
είναι ίδιες για τους λαούς και ίδιες για τα επιτελεία των κυβερνήσεων, των στρατιωτικοπολιτικών συμμαχιών μεταξύ
κρατών. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα αν οι κυβερνήσεις και οι
ιμπεριαλιστικές τους συμμαχίες άμεσα ή έμμεσα επιτίθενται, ανεξάρτητα αν άμεσα ή έμμεσα δέχονται την επίθεση.
Αυτό μας το διδάσκει η ιστορία όλων των προηγούμενων
πολέμων. Από αυτό κρίνεται όχι μόνο η ζωή, αλλά και το
μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας και σε μη εμπό5
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λεμη περίοδο.
Κάτω απο αυτό το πρίσμα ο κίνδυνος ενός γενικευμένου
πολέμου φαίνεται ότι αυξάνεται επικίνδυνα και γίνεται πλέον ορατό το ενδεχόμενο να αποτελέσει η χώρα μας στόχο
αντιποίνων. Η πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία μετά τη
ρώσικη εισβολή πυροδοτεί επικίνδυνες εξελίξεις για τους
λαούς της Ευρώπης, καθώς ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός έχει περάσει σε νέα φάση. Οι απειλές για πυρηνικά
πλήγματα δεν μπορούν να θεωρηθούν φραστικές ακρότητες. Στην περιοχή της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης
έχει συγκεντρωθεί τεράστια δύναμη πυρός, τα πυρηνικά
οπλοστάσια είναι σε επιφυλακή. Ετοιμοπόλεμες δυνάμεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ είναι με το δάχτυλο
στην σκανδάλη, εκατοντάδες πολεμικά πλοία, αεροσκάφη,
πραγματοποιούν ασκήσεις για τη συμμετοχή στον πόλεμο.

Η μόνη διέξοδος για τις γυναίκες του μόχθου
Ο ξεσηκωμός ενάντια σ’ αυτόν τον άδικο, ιμπεριαλιστικό
πόλεμο είναι η μόνη διέξοδος για τις γυναίκες του λαού για
να μην αφήσουμε τα παιδιά μας έρμαια της δολοφονικής
μηχανής τους.
Δεν διαλέγουμε ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο. Δε στοιχιζόμαστε πίσω από κανένα ιμπεριαλιστικό σχέδιο και πίσω
από κανένα ιμπεριαλιστικό μηχανισμό. Δε δίνουμε συγχωροχάρτι σε κανέναν απ’ αυτούς. Αντίθετα σηκώνουμε ψηλά
τη σημαία του αγώνα των λαών για να ζήσουμε σε ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς φτώχεια, χωρίς πόλεμο.

Ο αγώνας μας έχει σημασία για τη ζωή
μας και το μέλλον των παιδιών μας.
Γι’ αυτό δυναμώνουμε την πάλη μας
για την απεμπλοκή της Ελλάδας.
Γυρίζουμε την πλάτη στα κόμματα και στις διαδοχικές
κυβερνήσεις τους που συνειδητά επέλεξαν να αποτελεί
η χώρα μας στόχο αντιποίνων, καθώς όλο και πιο βαθιά
μπλέκεται στα σχέδια του ΝΑΤΟϊκού στρατοπέδου. Ετσι βολεύει τους εφοπλιστές, τους διάφορους επιχειρηματικούς
ομίλους και τους επενδυτές της «πράσινης ανάπτυξης». Η
εμπλοκή της Ελλάδας είναι το προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή τους στη μοιρασιά της λείας και στην επαναχάραξη του ενεργειακού χάρτη. Επιδιώκουν να αναβαθμίσουν
με τους νέους δρόμους για τη διοχέτευση του φυσικού
αερίου στην Ευρώπη και από τη μεγαλύτερη συμμετοχή
των Ελλήνων εφοπλιστών στην παγκόσμια μεταφορά του
υγροποιημένου αερίου. Οι Ελληνες εφοπλιστές με τα 5.000
πλοία τους τροχίζουν τα χρυσά μαχαιροπήρουνά τους για
να κερδίσουν από τον πόλεμο.
Γι αυτό η χώρα μας έχει γίνει ορμητήριο πολέμου. Αυτό
είναι το έργο των κυβερνήσεων της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και
του ΣΥΡΙΖΑ. Όλες έβαλαν το χεράκι τους για να γίνει η χώρα
μας μια απέραντη ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση. Τα κροκοδεί6

λια δάκρυα του ΣΥΡΙΖΑ τον εκθέτουν ακόμα περισσότερο,
καθώς ήταν αυτός που άνοιξε τον Στρατηγικό διάλογο με
τις ΗΠΑ και προετοίμασε τη συμφωνία για την επέκταση
των βάσεων στην Ελλάδα που ψηφίστηκε στη Βουλή από
την κυβέρνηση της ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στις 12 Μάη.
Η αμερικάνικη βάση της Σούδας έχει πάρει θέση μάχης. Εφοδιάζει με πυραύλους και πολεμικά όπλα. Από
εκεί απογειώνονται μαχητικά, κατασκοπευτικά αεροσκάφη
προς τη Ανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα. Από
τη Λάρισα και το Στεφανοβίκειο μαχητικά ελικόπτερα απογειώνονται για να συνδράμουν τις ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις. Η
βάση της Αλεξανδρούπολης έχει γίνει κόμβος μεταφοράς
στρατιωτικών μονάδων και εξοπλισμού προς την Ουκρανία και τις άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.
Γι αυτό η κυβέρνηση έστειλε Ένοπλες Δυνάμεις μέχρι
και στη Μοζαμβίκη για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα
ΝΑΤΟ-ΕΕ στην αφρικανική ήπειρο απέναντι στους ανταγωνιστές τους, δηλαδή την Κίνα και τη Ρωσία.
Γι αυτό η χώρα μας να χρυσοπληρώνει με λεφτά από
τις δικές μας τσέπες τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες και βρίσκεται
πρωταθλήτρια στην κορυφή της λίστας των 30 κρατών –
μελών του δαπανώντας το 3,59% του ΑΕΠ που αντιστοιχεί
σε 6,60 δις ευρώ.
Κι όλα αυτά την στιγμή που τα κόμματα, οι κυβερνήσεις,
τα επιτελεία που στηρίζουν το ΝΑΤΟ και την ΕΕ καλούν τις
γυναίκες και τις οικογένειές μας να σφίξουμε τα δόντια και
να υπομείνουμε τις τιμές - φωτιά για τη μετακίνηση και τα
βασικά αγαθά, τον πληθωρισμό που εξανεμίζει το οικογενειακό μας εισόδημα, να κάνουμε κουράγιο όταν πρέπει
να βάλουμε βαθειά το χέρι στην τσέπη για να καλύψουμε
τις ανάγκες των παιδιών και συνολικά της οικογένειας. Οι
αγρότες όχι μόνο να πληρώνουν το εμπάργκο που επιβλήθηκε το 2014 στη Ρωσία και τους στοιχίζει 160 εκατ. ευρώ
το χρόνο, αλλά να είναι υποχρεωμένοι να τα βγάλουν πέρα
με τα ακριβότερα καύσιμα και τις πρώτες ύλες, ενόψει του
σημερινού πολέμου.
Η μεγάλη επίθεση στη ζωή τη δική μας και των οικογένειών μας από την ακρίβεια που σπάει κόκαλα δεν συνδέεται μόνο με τον πόλεμο, όπως παραπλανητικά προβάλλει
η κυβέρνηση. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της στρατηγικής της ΕΕ για την «πράσινη μετάβαση» . Αυτό σημαίνει
στην πράξη νέες επενδύσεις με ικανοποιητική κερδοφορία
για τους επιχειρηματικούς ομίλους σε νέους τομείς που
όμως θα χρυσοπληρώνουμε εμείς και οι οικογένειές μας
μέσω της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, των πακέτων
του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οσο υπάρχει εμπλοκή στα ΝΑΤΟϊκά σχέδια
δεν υπάρχει μικρότερο κακό για το λαό
Οι κίνδυνοι που γεννιούνται για το λαό μας για τις οικογένειές μας από τον πόλεμο, δεν απομακρύνονται όταν κυριαρχεί η παθητικότητα. Η ανυποχώρητη στάση μας έχει
σημασία γιατί αυτό που φοβούνται επιχειρηματικοί όμιλοι,
κυβερνήσεις και οι ενώσεις που τους υπηρετούν είναι η

λαϊκή αμφισβήτηση. Γι αυτό από τη μία υλοποιούν προγράμματα ενσωμάτωσης με ιδιαίτερη στόχευση στις νέες
γυναίκες και από την άλλη εντείνουν την καταστολή και την
«πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης». Αντιλαμβάνονται τη
σημασία της λαϊκής δύναμης και κάνουν ό,τι περνάει από
το χέρι τους για να σπείρουν την ηττοπάθεια και τη μοιρολατρία. Ομως η μοιρολατρία απέναντι στις εξελίξεις είναι ο
μόνος σίγουρος δρόμος για να διαιωνίζεται αυτή η κατάσταση. Και, όσο αλήθεια είναι ότι η αντιιμπεριαλιστική πάλη
δυσκολεύει λόγω αυτών των συσχετισμών, άλλο τόσο
αλήθεια είναι ότι αυτοί αλλάζουν, δεν είναι στατικοί. Αλλάζουν μέσα στη μάχη, στη σύγκρουση με τα ιμπεριαλιστικά
σχέδια και τις ενώσεις.
Απευθυνόμαστε στις γυναίκες ιδιαίτερα στις μανάδες που
αγωνιούν για το μέλλον των παιδιών τους μπροστά σε όλες
αυτές τις εξελίξεις και τα ενδεχόμενα.
Απαιτούμε να σταματήσει η αποστολή πολεμικών εφοδίων και μέσων από την Ελλάδα και κάθε είδους εμπλοκή.
Απαιτούμε να μη σταλεί κανένα στρατιωτικό σώμα στην
Ουκρανία, σε χώρες που συνορεύουν μ’ αυτήν ή σε άλλες
ιμπεριαλιστικές αποστολές.
Δεν αποδεχόμαστε εμείς οι γυναίκες να γίνουμε συνένοχες στα δολοφονικά τους σχέδια, όπως μας καλούν
το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις στο όνομα της «ισότητας των φύλων», που παρουσιάζονται ως «εγγυητές» της
ασφάλειας, της «προστασίας των δικαιωμάτων», ειδικά
των γυναικών και των παιδιών.
Ο ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας αυτών των συμμαχιών
δεν ανατρέπεται αν υπάρξει περισσότερο «άρωμα γυναίκας» στην Ευρωβουλή, στις διευθύνσεις στρατιωτικών
επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ ή αν υπάρχουν περισσότερες

γυναίκες Υπουργοί Εξωτερικών. Τί σχέση έχει η γυναίκα
πρόσφυγας της Ουκρανίας με την κ. Ζαν Πιερ και την κ.
Ζαχάροβα, τα πρώτα βιολιά των κυβερνήσεων του Μπάιντεν και του Πούτιν αντίστοιχα, που συμμετέχουν στη λήψη
αποφάσεων για το ματοκύλισμα του λαού της Ουκρανίας
και των γειτονικών λαών;
Οι γυναίκες του μόχθου και οι οικογένειές μας στην Ελλάδα, αλλά και σ’ ολόκληρο τον κόσμο δεν έχουν κανένα
συμφέρον από τους πολέμους και τις αιματοχυσίες που
σχεδιάζουν τα μονοπώλια και υλοποιούν οι κυβερνήσεις
που τα υπηρετούν. Αντίθετα έχουμε συμφέρον να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια σε κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο,
παρά το γεγονός ότι ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο να αποτρέψουμε έναν πόλεμο όταν προετοιμάζεται και ξεκινάει.
Αν όμως ο λαός είναι έγκαιρα προετοιμασμένος και αποφασισμένος μπορεί με τη δράση του να παίξει καθοριστικό
ρόλο στις εξελίξεις.
Σήμερα δεν έχουμε άλλη επιλογή από την οργάνωση
της αντεπίθεσής μας για να μην πληρώσουμε το κόστος
του πολέμου, όπως πληρώνουμε το κόστος της «ειρήνης
τους με το πιστόλι στον κρόταφο». Για να δώσει ο λαός τη
διέξοδο από τον πόλεμο με τον αγώνα του για αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις και τα ιμπεριαλιστικά
σχέδια, που είναι άρρηκτα δεμένος με τον αγώνα για την
ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας. Για να ανοίξουμε το δρόμο για τη χειραφέτηση του λαού μας από τους
εκμεταλλευτές του.

Χριστίνα Σκαλούμπακα
Πρόεδρος της ΟΓΕ
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ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΧΟΥΝ ΧΡΩΜΑ
ΠΩΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝ ΕΕ, ΝΑΤΟ & ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

ανταγωνισμοί Ρωσίας με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ άναΟστηνιψανιμπεριαλιστικοί
ξανά τη φωτιά του πολέμου στις 24 Φεβρουαρίου 2022
Ουκρανία. Και αυτή τη φορά ο πόλεμος, εκτός από την καταστροφή και το θάνατο, ξερίζωσε από τα σπίτια τους εκατομμύρια ανθρώπους, οδηγώντας τους στην προσφυγιά. Ο ΟΗΕ εκτιμά
ότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες έχουν ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια,
ενώ η Α.Μπέρμποκ, η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών μιλά για
προσφυγικό κύμα της τάξης των 8 εκατομμυρίων. Οι Ουκρανοί
πρόσφυγες καταλήγουν σε γειτονικές χώρες, όπως η Πολωνία (2
εκατομμύρια), η Ουγγαρία, η Σλοβακία, η Τσεχία, αλλά και η Ελλάδα (12.992, μεταξύ των οποίων 4.161 ανήλικα παιδιά). Αναφορές
μιλούν για δέκα εκατομμύρια εγκαταλελειμμένες εστίες και για
την «πιο γρήγορα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη
μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» (Φ. Γκράντι - Υπατος Αρμοστής των
Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες).
Οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις τις τελευταίες μόνο δεκαετίες, οι
πόλεμοι, η υποδαύλιση εμφύλιων συγκρούσεων, αλλά και η διόγκωση της φτώχειας γιγαντώνουν συνεχώς τον αριθμό των προσφύγων και μεταναστών, με τις γυναίκες και τα παιδιά να είναι τα
πρώτα θύματα. Η διαφοροποίηση όμως της στάσης ορισμένων
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ), η επιλεκτική «ευαισθησία» για τους πρόσφυγες αυτού του πολέμου είναι πραγματικά προκλητική.

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Στις 2/3/2022, το Συμβούλιο της ΕΕ αποφάσισε την ενεργοποίηση Οδηγίας για την προσωρινή προστασία (Article 5 of Council
Directive 2001/55/EC of 20 July 2001), για να προσφέρει «ταχεία
και αποτελεσματική βοήθεια στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία». Σύμφωνα με την πρόταση
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αυτή, στα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο θα
χορηγηθεί προσωρινή προστασία στην ΕΕ, που σημαίνει ότι θα
λάβουν άδεια διαμονής και θα έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση
και την αγορά εργασίας. Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Η Ευρώπη στέκεται δίπλα
σε όσους χρειάζονται προστασία. Όλοι όσοι προσπαθούν να σωθούν από τις βόμβες του Πούτιν είναι ευπρόσδεκτοι στην Ευρώπη.
Θα παρέχουμε προστασία σε όσους αναζητούν καταφύγιο και θα
βοηθήσουμε όσους προσπαθούν να επιστρέψουν στο σπίτι τους με
ασφάλεια».
Η αντιμετώπιση αυτή συνιστά μια κραυγαλέα διαφοροποίηση σε
σχέση με την αντίστοιχη των προσφύγων από τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις με τη βούλα των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ σε Γιουγκοσλαβία,
Ιράκ, Συρία, Αφγανιστάν, Λιβύη. Αυτή η προσφυγιά, των πάνω
από 4 εκατομμύρια ανθρώπων μόνο για την περίπτωση της Συρίας, αντιμετωπίστηκε με καταστολή, επαναπροωθήσεις, με hot
spots-κολαστήρια (Μόρια Λέσβου κ.ά.), με υπερδομές-φυλακές,
απελάσεις, αναβάθμιση κατασταλτικών μηχανισμών (Frontex).
Δεν είδαμε κάποια αντίστοιχη οδηγία όταν γυναίκες γεννούσαν
μέσα στις λάσπες των hot spots, όταν παιδιά χανόντουσαν στον
απέραντο υγρό τάφο της Μεσογείου. Η τραγωδία του πολέμου που
οι ιμπεριαλιστές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έφεραν στα σπίτια αυτών
των προσφύγων, απεδείχθη μόνο η αρχή στα βασανιστήρια που
τους επιφύλασσαν, μιας και δεν επιτρεπόταν να δραπετεύσουν από
αυτή. Ποια ήταν τα μέτρα προστασίας γι αυτούς τους πρόσφυγες;
Ποιος προστάτευσε τον Αϊλάν Κουρντί, το τρίχρονο αγόρι που έγινε
πρωτοσέλιδο, αφού βρέθηκε πνιγμένο στα παράλια της Αλικαρνασσού;
Η διαφοροποίηση της στάσης ανάλογα με την προέλευση αντικατοπτρίζεται για παράδειγμα και στην περίπτωση του Ελαιώνα,
όπου ενόψει του κλεισίματος της συγκεκριμένης δομής και της
απομάκρυνσης του προσφυγικού πληθυσμού μέχρι το Μάιο, οι-
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κογένειες μετακινούνται προς άλλες δομές, χωρίς όμως να έχει
διασφαλιστεί η παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα 213 μαθητών
πρωτοβάθμιας και 50 μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Την
ίδια ώρα προετοιμάζονται ξενώνες Ουκρανών προσφύγων με
παιδικούς σταθμούς. Μήπως γιατί στην περίπτωση των Ουκρανών
προσφύγων γυναικών, που είναι κι η μεγάλη πλειοψηφία, επικρατεί το κριτήριο του ευκολότερα ενσωματώσιμου, φτηνού, «ευέλικτου» και περισσότερο εκμεταλλεύσιμου εργατικού δυναμικού για
τα επιχειρηματικά κέρδη, μεταξύ άλλων και στην ελληνική τουριστική βιομηχανία;
Οι κυβερνήσεις και οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν διάφορα «εργαλεία» στη διαχείριση του Προσφυγικού - Με
ταναστευτικού. Άλλοτε προτάσσουν το «δηλητήριο» του εθνικισμού, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, που εκτρέφουν το φασισμό με στόχο τη διχόνοια, τη διαίρεση των εργαζομένων ανάλογα με την καταγωγή, τη γλώσσα, τη θρησκεία. Άλλοτε, πάλι,
χρησιμοποιούν το «καρότο» του κοσμοπολιτισμού, με στόχο την
εκμετάλλευση των προσφύγων και μεταναστών για τις ανάγκες
της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

ΜΟΝΑ ΖΥΓΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ
Η «αλληλεγγύη στον αμυνόμενο» είναι κατάφωρο ψέμα, αποτελεί πρόσχημα για τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτήν
την ιμπεριαλιστική αντιπαράθεση, γίνεται για λογαριασμό του ενός
στρατοπέδου, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με το οποίο συντάσσεται η ελληνική κυβέρνηση, τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τα κόμματα
που τα υπηρετούν. Την ίδια στιγμή μάλιστα η καταστροφή των πολλών μετατρέπεται σε όφελος των λίγων. Η πρόθεση αξιοποίησης
των Ουκρανών προσφύγων ως φθηνό εργατικό δυναμικό, χωρίς
μεγάλες απαιτήσεις, στο πλαίσιο της «προσωρινής προστασίας»
είναι εμφανής.
Οι δηλώσεις του Β. Κικίλια σχετικά με τη δυνατότητα απασχόλησης των Ελλήνων ομογενών και των προσφύγων από την
Ουκρανία στις 50.000 κενές θέσεις εργασίας στη βιομηχανία του
τουρισμού «με δωρεάν διαμονή, όρους κι αμοιβές Ελλήνων συναδέλφων» είναι χαρακτηριστική. Δόθηκε μάλιστα και το πράσινο
φως από σχετικές αγγελίες και προσφορές ξενοδοχειακών ομίλων
«με δωρεάν διαμονή, όρους και αμοιβές Ελλήνων συναδέλφων».
Για το τι σημαίνει η «δωρεάν διαμονή» κατά την τουριστική σεζόν
και σε τι συνθήκες «φιλοξενούνται δωρεάν» οι εργαζόμενοι στον
τουρισμό ας ρωτήσουν τις εργαζόμενες ξενοδοχοϋπαλλήλους και
μάλιστα στο φουλ της καλοκαιρινής σαιζόν.... Οι συνθήκες εργασίας-γαλέρας, οι «ελαστικές» συμβάσεις με ατελείωτα ωράρια, η
«μαύρη» εργασία, αποτελούν τη γνωστή πια για τις εργαζόμενες
«κανονικότητα». Η «φιλική» αυτή στάση απέναντι στους Ουκρανούς πρόσφυγες αποτελεί τη μια όψη του νομίσματος της εκμετάλλευσης.
Η άλλη όψη της αναδεικνύεται γλαφυρά στις διμερείς συμφωνίες της Ελλάδας με το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν που αφορούν
κυρίως εργάτες γης για εποχική εργασία. Πρόκειται για τους μετανάστες της Μανωλάδας, του Μαραθώνα και άλλων περιοχών της
χώρας που βιώνουν την πιο άγρια εκμετάλλευση, ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες και στερούνται την πρόσβαση σε στοιχειώδη
αγαθά, όπως καθαρό νερό, ρεύμα, υπηρεσίες Υγείας, πληρώνονται

με μισθούς πείνας και αντιμετωπίζουν συστηματικά την εργοδοτική τρομοκρατία και ρατσιστικές επιθέσεις, ακόμα και δολοφονικές.
Αυτοί οι μετανάστες εργάτες δεν αποκτούν δικαιώματα οικογενειακής επανένωσης ή παραμονής στη χώρα μας πέραν της πενταετίας, ενώ στοιχείο των σχετικών συμφωνιών είναι η αυστηροποίηση
των διαδικασιών απέλασης και η συνεργασία των συμβαλλόμενων χωρών για την υλοποίησή τους.
Οι δύο αυτές όψεις αποδεικνύουν πώς διαμορφώνονται οι όροι
«διαλογής του κατάλληλου εργατικού δυναμικού για τις ανάγκες
των επιχειρηματικών ομίλων, που ενώ ενθαρρύνουν τη λεγόμενη
νόμιμη μετανάστευση με Οδηγίες της ΕΕ και διακρατικές συμφωνίες, ταυτόχρονα ενισχύουν το καθεστώς επιστροφών και απελάσεων και την καταστολή για τον εγκλωβισμό των ξεριζωμένων.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΓΕ
Η αληθινή αλληλεγγύη και υπεράσπιση του λαού της Ουκρανίας
και κάθε λαού, θύματος των ιμπεριαλιστών, είναι ο αγώνας ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, η πάλη ενάντια στην εμπλοκή της
χώρας μας σε αυτόν, να κηρύξουμε πόλεμο σε κάθε ιμπεριαλιστική δύναμη, στα σχέδιά τους και τις ενώσεις που τα τροφοδοτούν.
Απλώνουμε το χέρι στις γυναίκες της προσφυγιάς και τις οικογένειές τους, ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου και φυλής, επιδιώκουμε την επαφή και συζήτηση μαζί τους, όπου κι αν βρίσκονται, είτε
διαμένουν σε δομές είτε φιλοξενούνται από συγγενείς και φίλους
τους. Επιδιώκουμε τον κοινό αγωνιστικό βηματισμό μαζί τους για
την ικανοποίηση των αναγκών μας, για να συντονιστεί η πάλη των
λαών, ώστε αυτοί να δώσουν τη διέξοδο από τον πόλεμο, βάζοντας
στο στόχαστρο τον πραγματικό τους αντίπαλο, τις κυβερνήσεις τους,
τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και τα επιχειρηματικά συμφέροντα
που υπηρετούν...
 Απαιτούμε να σταματήσει η αποστολή πολεμικών εφοδίων και
μέσων από την Ελλάδα, να σταματήσει κάθε είδους εμπλοκή. Να
μη σταλεί κανένα στρατιωτικό σώμα στην Ουκρανία, σε χώρες που
συνορεύουν με αυτήν ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές.
 Αντιμαχόμαστε κάθε προσπάθεια διάκρισης, ορθώνουμε μέτωπο στο ρατσισμό και το φασισμό. Υψώνουμε ασπίδα προστασίας
για τις ευάλωτες γυναίκες και τα παιδιά ενάντια σε κυκλώματα
πορνείας και εμπορίας ανθρώπων. Στεκόμαστε αλληλέγγυες σε
όλους τους πρόσφυγες και μετανάστες, σε όλους τους κατατρεγμένους που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη φωτιά των ιμπεριαλιστικών πολέμων. Ανεξαρτήτως χρώματος, φύλου και φυλής.
 Οργανώνουμε την πρακτική στήριξη και αλληλεγγύη, με όλα τα
αναγκαία είδη. Καλωσορίζουμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία,
τους Ουκρανούς πρόσφυγες στους χώρους δουλειάς. Διεκδικούμε
εξασφάλιση ουσιαστικών μέτρων για: • την εκπαίδευση των παιδιών, • εργασιακών δικαιωμάτων των γονιών τους και • αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων.
 Διεκδικούμε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στις υπηρεσίες
Μετανάστευσης και Ασύλου και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.

Εύα Κωνσταντινίδου
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Σ ΥΛ ΛΟ Γ Ο Σ Γ Υ ΝΑ Ι Κ Ω Ν Α Ι ΓΑ Λ Ε Ω

Πώς μιλάμε στα παιδιά για τον πόλεμο;
ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία οργάνωσε ο Σύλλογος
ΜστηνιαΓυναικών
της ΟΓΕ στο Αιγάλεω με αφορμή το πόλεμο
Ουκρανία, με επίκεντρο τους προβληματισμούς για το

πώς συζητάμε με τα παιδιά για τον πόλεμο, τις καταστροφικές συνέπειες, τις αιτίες του, πώς απαντάμε στα ερωτήματα
που τα ίδια θέτουν, παρακολουθώντας, μαζί μας τις εξελίξεις στο μέτωπο ενός ακόμα ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Στέλνουμε μαζί με τα παιδιά μας το μήνυμα
ότι είμαστε αντίθετοι σε κάθε άδικο πόλεμο
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η εκπαιδευτικός Αγγελική Γκούσκου και αρχικά αναφέρθηκε στις εικόνες του πολέμου
που κατακλύζουν την καθημερινότητα ενηλίκων και παιδιών από τη μέρα που ξεκίνησε η στρατιωτική εισβολή
της Ρωσίας στην Ουκρανία, περιγράφοντας: «Καθημερινά
εικόνες φρίκης από σκοτωμένους αμάχους, πρόσφυγες,
προκαλούν γενικευμένα φόβο, αγωνία, θυμό, κατακλύζοντας με έντονα συναισθήματα τόσο τους ενήλικες όσο
και τα παιδιά κάθε ηλικίας. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν
μπορούμε να την κρύψουμε από τον εαυτό μας και από τα
ίδια τα παιδιά μας!». Όπως υπογράμμισε, δίπλα στα στρατιωτικά μέσα, στα δισ. ευρώ που επενδύονται για να υπηρετήσουν τη στρατιωτική εμπλοκή, επιστρατεύονται και «τα
προπαγανδιστικά μέσα διαμόρφωσης και χειραγώγησης
της συνείδησης, μεγάλων και μικρών». Στην κατεύθυνση αυτή αναφέρθηκε στο παράδειγμα των ...οδηγιών που
έδωσε στους εκπαιδευτικούς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, με κατεύθυνση του υπουργείου Παιδείας. Στην
αφετηρία των οδηγιών αυτών βρίσκεται η βολική εκτίμηση της UNESCO ότι «οι πόλεμοι αρχίζουν από τον νου των
ανθρώπων, γι’ αυτό στον νου των ανθρώπων πρέπει να
οικοδομήσουμε την προστασία της ειρήνης». Έτσι, οι πόλεμοι υποτίθεται πως γίνονται «γιατί κάποιοι στα μυαλά τους
δεν έχουν καλλιεργήσει τις σωστές έννοιες, όπως είναι
η ειρήνη», σχολίασε η ομιλήτρια, ενώ όσοι ηγούνται των
πολεμικών συρράξεων, παρουσιάζονται ως «μανιακοί,
αυταρχικοί, διεφθαρμένοι, παρανοϊκοί». «Αυτή η προσέγγιση βολεύει, γιατί παρουσιάζει τον πόλεμο ως ένα τυχαίο
γεγονός, που συνέβη επειδή τα λάθος άτομα, με τις λάθος
αντιλήψεις, πήραν την εξουσία στα χέρια τους», πρόσθεσε.
Αντίστοιχα, ο πόλεμος παρουσιάζεται στις οδηγίες του Ινστιτούτου ως μια «κατά μέτωπο επίθεση στις αξίες μας, τις
ελπίδες μας και τα όνειρά μας για τη ζωή», αποσιωπώντας
με κραυγαλέο και υποκριτικό τρόπο ότι η σημερινή και οι
προηγούμενες κυβερνήσεις «έπαιξαν και εξακολουθούν
να παίζουν ενεργό ρόλο στην προετοιμασία του, και τώρα
στην εξέλιξή του», με την εμπλοκή στα ΝΑΤΟικά σχέδια, την
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επέκταση των στρατιωτικών βάσεων, την αύξηση των σχετικών δαπανών, την αποστολή στρατιωτικού υλικού, την
προετοιμασία για αποστολή ακόμα και στρατιωτικών δυνάμεων εφόσον ζητηθεί από τους «συμμάχους». Σημείωσε
ότι έτσι κρύβουν ότι οι εκπαιδευτικοί, οι εργατικές - λαϊκές
οικογένειες και τα παιδιά μας βιώνουν καθημερινά «μέσα
και έξω από την τάξη ότι υπάρχει μια διακριτή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις αξίες των κυβερνήσεων, των
επιχειρηματικών κολοσσών και τις δικές μας».
Ακολούθως, η ανάγκη για ειρήνη παραμορφώνεται «στο
στόμα όλων αυτών που την επικαλούνται μόνο και μόνο για
να διακηρύξουν την ησυχία, την αγόγγυστη υπομονή μας
για όλα τα υποζύγια που έχουμε στην πλάτη μας, την εκμετάλλευση και εξαθλίωση», σημείωσε η Αγγ. Γκούσκου. «Τι
να πούμε στα παιδιά, δηλαδή, για την ειρήνη τους, όταν
οι οικογένειές μας δεν μπορούν να καλύψουν βασικές
καθημερινές ανάγκες, όταν οι γονείς δουλεύουν 12ωρα,
γιατί αυτό επιτάσσει η κερδοφορία των επιχειρηματικών
κολοσσών; Πώς να διανθίσουμε την ειρήνη τους, τι λέξεις να επιστρατεύσουμε για να καλλωπίσουμε τις ελλείψεις σε σχολεία, νοσοκομεία;», αναρωτήθηκε.
Σε ανάλογο μήκος κύματος όσον αφορά τον πόλεμο, οι
οδηγίες περιορίζονται στην περιγραφή των προφανών αρνητικών του συνεπειών, στην καταστροφή ανθρώπινων
ζωών, υποδομών, μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς,
χωρίς καμία αναφορά για αυτούς που βγαίνουν κερδισμένοι από τις πολεμικές συρράξεις. «Τα παιδιά πρέπει
να μάθουν ότι κάποιοι βγαίνουν πολλαπλά κερδισμένοι, όπως οι εφοπλιστές, οι μεγιστάνες του πλούτου που
εμπορεύονται οπλικά συστήματα, πετρέλαια, πρώτες
ύλες», σημείωσε.
Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «παρά τις ιδιαιτερότητες που
υπάρχουν είτε ως προς τον ρόλο μας, γονείς ή εκπαιδευτικοί, είτε ως προς την ηλικία των παιδιών στα οποία απευθυνόμαστε, κρατάμε σταθερούς τους άξονες παρέμβασής
μας: Με ειλικρίνεια και απλότητα απαντάμε στο ΓΙΑΤΙ του
πολέμου, στο ΠΩΣ γίνονται οι πόλεμοι (τα προσχήματα που
χρησιμοποιούν κάθε φορά), το ΜΕΤΑ του πολέμου και τέλος ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ να κάνουμε ΕΜΕΙΣ. Πυξίδα παρέμβασης
είναι η δική μας καλή γνώση των γεγονότων, ώστε να
μπορέσουμε απλά και κατανοητά να τα συζητήσουμε με
τα παιδιά μας, να προσεγγίσουμε την αλήθεια των γεγονότων, και αυτός είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για να
εμπνεύσουμε τα παιδιά μας, χωρίς υποκριτικές διακηρύξεις, μισόλογα, αντιστροφή της πραγματικότητας ή συγκάλυψη για να τα προστατεύσουμε από το άγχος και τον
φόβο που προξενεί ο πόλεμος».
Απέναντι στον στόχο αυτό, οι αγωνιστές εκπαιδευτικοί
«υπερασπιζόμαστε τον ρόλο μας απέναντι στους μαθητές
μας», υπογράμμισε, μιλούν «για τη δική μας ειρήνη, αυτή
των λαών», αποκαλύπτουν «όχι μόνο την ασχήμια του πολέμου, αλλά τις αιτίες που τον προκαλούν, τους ενόχους,
την πάλη για την οριστική εξάλειψή τους». Στην κατεύθυνση
αυτή, στα σχολεία έχουν ήδη παρθεί «πρωτοβουλίες για να
σταλεί παντού το μήνυμα ότι είμαστε αντίθετοι σε κάθε άδι-

κο πόλεμο, ότι απαιτούμε την απεμπλοκή της χώρας μας».
Με αφετηρία την πείρα αυτή, η ομιλήτρια πρότεινε μια
σειρά τρόπους για να απλωθεί αυτή η δράση και στις γειτονιές: «Με συμμαθητές και άλλους γονείς μπορούμε να
σκεφτούμε πρωτοβουλίες, να αφήσουμε με ζωγραφιές το
μήνυμά μας στις πλατείες και τις παιδικές χαρές, παίρνουμε πανό και γράφουμε το σύνθημά μας μαζί με όλους τους
φίλους μας και το κρεμάμε στην παιδική χαρά, τραγουδάμε το μήνυμά μας πηγαίνοντας στη γειτονιά στον δήμαρχο, στέλνουμε επιστολή διαμαρτυρίας στην εφημερίδα της
πόλης μας, πάμε στο σχολείο και ζητάμε από τον δάσκαλο
να αφιερώσει χρόνο και να κάνουμε δράσεις και εντός του
σχολείου», ανέφερε μεταξύ άλλων και κατέληξε. «Το πιο
ουσιαστικό που μπορούμε να προσφέρουμε στα παιδιά
είναι η δράση μας».
Στη συνέχεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν μια σειρά
προτάσεις, βιβλία, ποιήματα, μουσικά και ζωγραφικά έργα,
που μπορούν να αξιοποιηθούν από γονείς και εκπαιδευτικούς στη συζήτηση με τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης λειτούργησε χώρος δημιουργικής απασχόλησης
των παιδιών, τα οποία έφτιαξαν ζωγραφιές με θέμα την ειρήνη και συμμετείχαν στο θεατρικό παιχνίδι από το παιδικό
παραμύθι «Το Γαϊτανάκι».
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Ακρίβεια στο ρεύμα και τα καύσιμα:

Αγώνας απέναντι στις πραγματικές αιτίες
ο κόστος της ενέργειας και ειδικά της ηλεκτρικής, ανέΤμαντικό
καθεν, και ειδικά τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα σημέρος του προϋπολογισμού κάθε λαϊκής οικογέ-

νειας. Ποιές είναι όμως οι πραγματικές αιτίες που γεννούν
την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια; Η αλήθεια είναι
ότι η αύξηση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και των
καυσίμων στην ΕΕ ξεκίνησε πολύ πριν τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ας δούμε πού οφείλεται αυτό.

Οι πραγματικές αιτίες της ακρίβειας
και της ενεργειακής φτώχειας
Σήμερα, που κουμάντο στην οικονομία κάνουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι, η ενέργεια δεν αντιμετωπίζεται ως
«κοινωνικό αγαθό», αλλά ως «εμπόρευμα». Γίνεται πεδίο έντασης των μεταξύ τους ανταγωνισμών. Οι τιμές του
ηλεκτρικού ρεύματος και των καυσίμων καθορίζονται από
τους ομίλους με κριτήριο την κερδοφορία τους. Στόχος της
πολιτικής που υλοποιείται από την εκάστοτε κυβέρνηση,
με βάση τη στρατηγική της ΕΕ, είναι η αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και όχι η κάλυψη
των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών.
Η πολιτική της «απελευθέρωσης της ενέργειας» (οι
βάσεις της μπήκαν με τη συνθήκη του Μάαστριχτ και επιταχύνθηκε με την ψήφιση του 3ου μνημονίου), εμπορευματοποιεί ακόμα περισσότερο τον κλάδο της ενέργειας,
δίνοντας ώθηση στη δημιουργία καρτέλ στον κλάδο. Στο
πλαίσιο αυτό διαμορφώνονται «ευκαιρίες» κερδοφορίας
των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου, σε βάρος των
λαϊκών οικογενειών. Πρόκειται για αλλαγές που στον πυρήνα τους έχουν τις απαιτήσεις των μεγαλομετόχων, να
έχουν μεγαλύτερη «ευελιξία» στο κυνήγι του κέρδους, σε
ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου οξύνονται
ολοένα και περισσότερο οι ανταγωνισμοί. Στο πλαίσιο της
απελευθερωμένης αγοράς, ο όμιλος της ΔΕΗ λειτουργού12

σε με γνώμονα το κέρδος του και με αυξήσεις που επιβάρυναν τα λαϊκά νοικοκυριά και πριν τη μείωση του ποσοστού του κράτους κάτω απ’ το 51%. Την πολιτική αυτή την
πλήρωσαν και συνεχίζουν να την πληρώνουν πολλαπλά
οι εργαζόμενες και οι οικογένειές τους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το Χρηματιστήριο Ενέργειας, που είναι μια μορφή «απελευθερωμένης
αγοράς». Το Χρηματιστήριο Ενέργειας απ’ τη φύση του
είναι το βασίλειο της κερδοσκοπίας. Η κιλοβατώρα αποτελεί χρηματιστηριακό προϊόν που τζογάρεται καθημερινά
σε ωριαία βάση στο χρηματιστήριο ενέργειας. Κατά συνέπεια, η τιμή διαμορφώνεται με στόχο την κερδοφορία των
συμμετεχόντων στο χρηματιστήριο. Στο τέλος, πάντα χάνει
ο απλός καταναλωτής και μεγάλα μονοπώλια και επενδυτικά σχήματα γεμίζουν τις τσέπες τους με κέρδη.
Στην ίδια κατεύθυνση, της ενίσχυσης των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος του λαού, είναι και η πολιτική της
«πράσινης μετάβασης της ΕΕ», την οποία προώθησαν
και προωθούν όλα τα κόμματα που κινούνται στις ράγες
της. Το αποδεικνύουν περίτρανα οι αλλαγές στον κλάδο
της ενέργειας, με την απολιγνιτοποίηση, που επιφέρουν
εκατοντάδες απολύσεις στις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ,
ενεργειακή φτώχεια, χιλιάδες αποκοπές ρεύματος, χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά που δεν μπορούν να θερμανθούν
το χειμώνα και να δροσιστούν το καλοκαίρι. Αυτός είναι ο
μέχρι τώρα τραγικός απολογισμός της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων και της «απελευθέρωσης» της ενέργειας.
Όλες οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, υλοποιώντας
την πολική της «πράσινηςμετάβασης», οδήγησαν στο να
γίνει η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
λιγνίτη με τεχνητό τρόπο πιο ακριβή, απ’ την παραγωγή
με εισαγόμενο (και ρυπογόνο επίσης) φυσικό αέριο και
από τις ΑΠΕ. Αυτό γίνεται μέσω της υποχρέωσης αγοράς
δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, στο πλαίσιο του Συστήματος Εκπομπών Δικαιωμάτων Ρύπων της ΕΕ. Χωρίς τις

Αποκαλυπτικά
δεσμεύσεις του Εμπορίου Ρύπων το κόστος λιγνιτικής παραγωγής θα μπορούσε να μειωθεί στο 1/3 του σημερινού.
Το «Σύστημα εμπορίας ρύπων» είναι πολιτική της ΕΕ
από το 2003 στην οποία δεσμεύονται όλα τα κόμματα
που προωθούν τις κατευθύνσεις της. Το πρόσχημα είναι
η αντιμετώπιση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Προβλέπεται ότι μια βιομηχανία που παράγει ρύπους μπορεί
να πετύχει τους στόχους των εκπομπών της, αγοράζοντας
«δικαιώματα» από χώρες και βιομηχανίες που δεν έχουν
πιάσει το ανώτατο όριο ρύπανσης. Μπορούν έτσι να συνεχίζουν να ρυπαίνουν το περιβάλλον, αρκεί να πληρώνουν
ένα αντίτιμο το οποίο και αυτό τελικά τους επιστρέφεται
πίσω, αφού απορροφάται στο κόστος των εμπορευμάτων
και μεταφέρεται στα λαϊκά στρώματα.
Επιπλέον, ο λογαριασμός του ρεύματος, εκτός από την
ήδη υψηλή τιμή της κιλοβατώρας, που γνώρισε τα προηγούμενα χρόνια συνεχόμενες αυξήσεις, περιλαμβάνει και
κάθε λογής πρόσθετες χρεώσεις, όπως το ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό
Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων), ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας), χρεώσεις για τα Δίκτυα Διανομής
και Μεταφοράς, Δημοτικά Τέλη και Φόροι, χρεώσεις για
την ΕΡΤ. Δηλαδή, ένας λογαριασμός ρεύματος σήμερα
αποπληρώνει πλήθος ιδιωτικών επιχειρήσεων, συγκεκριμένα, τον παραγωγό και τον προμηθευτή Ρεύματος, τον
ΑΔΜΗΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΔΑΠΕΕΠ (εισπράττει το ΕΤΜΕΑΡ
για να πληρώνει τους παραγωγούς ΑΠΕ), την ΕΡΤ, καθώς
και το κράτος, μέσω διάφορων πρόσθετων φόρων (2-3
τουλάχιστον πέραν του ΦΠΑ) και των δημοτικών τελών.
Αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής είναι και η ακρίβεια
στα καύσιμα. Το 50% της τιμής που πληρώνουμε για το
πετρέλαιο, για τα καύσιμα, είναι κρατικοί φόροι που καταλήγουν σε μεγάλο βαθμό και πάλι στην ενίσχυση των
μονοπωλιακών ομίλων.

εξελίξεις.
Σήμερα οι τιμές στη χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος
κυμαίνονται πάνω από 250€/MWh κατά μέσο όρο. Αυτή η
αύξηση περνάει στους καταναλωτές αυτούσια μέσω των
ρητρών αναπροσαρμογής. Πρόκειται για ένα μηχανισμό
τιμολόγησης ο οποίος μεταφέρει τη διακύμανση της τιμής
της ενέργειας στον τελικό καταναλωτή.

Η επίδραση του πολέμου

Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι αγρότες και οι μικροεπαγγελματίες φορτώνονται στις πλάτες μια πολιτική που
στο επίκεντρο έχει την εξασφάλιση της κερδοφορίας των
επιχειρηματικών ομίλων, τη βιωσιμότητά τους.
Tα πρόσφατα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση για τη
μείωση της τιμής της κιλοβατώρας, σε καμία περίπτωση
δεν θα λύσουν το πρόβλημα, αφού έτσι και αλλιώς δεν
αγγίζουν τη ρίζα του, που είναι η απελευθερωμένη αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας, που προσβλέπει στην κερδοφορία

Οι πρόσφατες εξελίξεις με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο
που διεξάγεται στην Ουκρανία, ήρθαν με τη σειρά τους
να προσθέσουν «πανωτόκια» στις ήδη πανάκριβες τιμές.
Οι τιμές του φυσικού αερίου είχαν αρχίσει να εκτοξεύονται, οδηγώντας τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στα
ύψη, πριν τον πόλεμο. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα
περισσότερο όταν η ενέργεια ως «χρηματιστηριακό προϊόν» επηρεάζεται και από γενικότερες πολιτικές και διεθνείς

Συνένοχοι στο «έγκλημα»
Αυτή την πολιτική που έχει οδηγήσει στην ενεργειακή φτώχεια και φέρνει σε απόγνωση τη λαϊκή οικογένεια, στηρίζουν όλα τα κόμματα που προωθούν την πολιτική της ΕΕ
όλα αυτά τα χρόνια, είτε από κυβερνητικές θέσεις είτε από
θέσεις αντιπολίτευσης.
Είναι συνένοχοι στο έγκλημα της «απελευθέρωσης» της
ενέργειας και των ιδιωτικοποιήσεων, της «Πράσινης Μετάβασης», της πολιτικής της ΕΕ «ο ρυπαίνων πληρώνει» (και
συνεχίζει στην ουσία να ρυπαίνει).
Η πολιτική της απολιγνιτοποίησης, με το σταδιακό κλείσιμο των λιγνιτικών σταθμών, η αποδοχή των κοινοτικών
δεσμεύσεων για το εμπόριο ρύπων και η ανάδειξη τού εισαγόμενου φυσικού αερίου σε βασικό καύσιμο μετάβασης,
υλοποιήθηκε απ’ όλες τις κυβερνήσεις την τελευταία εικοσαετία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε ως κυβέρνηση το Χρηματιστήριο
Ενέργειας, αποδέχτηκε την ψηφισμένη από το 2013 «ρήτρα
αναπροσαρμογής», συνέχισε την απολιγνιτοποίηση και σήμερα υπερασπίζεται φανατικά το Ταμείο Ανάκαμψης, για τη
χρηματοδότηση των λεγόμενων «πράσινων» επενδύσεων.
ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι επίσης συνένοχοι για
τη βαριά έμμεση φορολογία στα καύσιμα.

Παροχές «ψίχουλα», που θα τις
πληρώσουμε από την «πίσω πόρτα»
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των μονοπωλιακών ομίλων. Στην ουσία μέσω αυτών των
μέτρων την όποια μείωση θα έχουμε από το λογαριασμό
θα τη φορτώνεται ο λαός από την «πίσω πόρτα». Η «χασούρα» των παραγωγών ενέργειας λόγω του πλαφόν στην
τιμή θα αποζημιώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό,
δηλαδή πάλι από τους εργαζόμενους. O λαός, είτε ως «καταναλωτής» είτε ως «φορολογούμενος», θα συνεχίσει να
ματώνει για τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων, των εφοπλιστών που μεταφέρουν το αμερικανικό φυσικό αέριο,
αλλά και για να επιδοτείται με πακτωλό χρημάτων η πανάκριβη ηλεκτροπαραγωγή από LNG και από ΑΠΕ. Την ίδια
στιγμή η κυβέρνηση ομολογεί ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να
αυξάνουν και ένα μέρος των αυξήσεων δεν θα καλύπτεται
από τα μέτρα.

Υπάρχει λύση!
Για τις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τους συνταξιούχους, τους νέους και τις νέες,
δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να μη συμβιβαστούν με
τη σημερινή πραγματικότητα. Με το δυνάμωμα της πάλης
τους, με την αλληλεγγύη, με το δυνάμωμα των σωματείων,
των συλλόγων γυναικών, την οργάνωσή τους, να βγουν στο
προσκήνιο και να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή, απαλλαγμένη από τα βάρη που τους φορτώνει σήμερα το σάπιο
σύστημα της εκμετάλλευσης και της απανθρωπιάς.
Για να υπάρξει ριζική λύση προς όφελος της λαϊκής ευημερίας πρέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός να απαλλαγεί
απ’ τους νόμους της αγοράς. Μόνο έτσι θα μπορέσει να
εξασφαλίζεται προς το συμφέρον των εργαζόμενων και
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του λαού η μείωση του βαθμού ενεργειακής εξάρτησης
της χώρας, η φθηνή ενέργεια, η διασφάλιση της υποδομής
για την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια των ίδιων των εργαζομένων του κλάδου που σήμερα πλήττονται από δεκάδες
«ατυχήματα», ακόμα και θανατηφόρα κάθε χρόνο.
Ανοίγουμε το δρόμο προς αυτή την ελπιδοφόρα προοπτική με τους αγώνες μας. Το επόμενο διάστημα δυναμώνουμε τις διεκδικήσεις μας. Απαιτούμε:
 Άμεσα μέτρα ανακούφισης για τη δραστική μείωση των
τιμών σε ηλεκτρι κό ρεύμα και Ενέργεια.
 Ρεύμα φθηνό για το λαό. Καμία προσαύξηση στα τιμολόγια ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρμανσης. Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και του
ΕΤΜΕΑΡ.
 Κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και ΦΠΑ.
 Καμία διακοπή ρεύματος σε οικογένειες που αδυνατούν
να πληρώσουν το πανάκριβο ρεύμα.
 Κατάργηση των δεσμεύσεων του εμπορίου ρύπων και
γενικότερα της πολιτικής της πράσινης μετάβασης της
ΕΕ, για να αξιοποιηθεί ο λιγνίτης και τα εγχώρια ορυκτά
καύσιμα.

Βάσω Αγγελή
Εργαζόμενη στα ΕΛΠΕ,
μέλος Συλλόγου Γυναικών Πατησίων-Ριζούπολης

Χρονογράφημα

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕ… ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ
Η Ευδοξία– Ρωξάνη το δήλωσε ορθά κοφτά:
– Θα γίνω νταντά της γειτονιάς.
– Τι λες, βρε ραμολί; ξεφωνίζω. Εσύ είσαι συνταξιούχα.
– Αν θες να ξέρεις, κυρία μου, ο νόμος επιτρέπει και στις
συνταξιούχες να γίνουν νταντάδες της γειτονιάς, ξεχνάς
ότι .....
– Βρε εσύ δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια σου. Περπατάς
και τρίζεις ολόκληρη. Τώρα λέω, θα διαλυθεί!
– Ε, δεν τρώγεσαι, φωνάζει η Ρωξάνη. Και τι θες να κάνω;
Με την ψωροσύνταξη, που την παίρνεις την Δευτέρα και
την Τρίτη δεν έχεις τίποτα. Πετρέλαιο δεν έβαλα φέτος για
το καλοριφέρ. Κάθομαι στο κρεββάτι μέχρι να βγει για τα
καλά ο ήλιος και ζεστάνει λίγο. Τα χάπια για την πίεση τα
παίρνω μέρα παρά μέρα για να μην αναγκάζομαι να τα
αγοράζω κάθε μήνα. Ήρθε και η ρήτρα της ΔΕΗ και με
αποτελείωσε. Αυτή δεν είναι ρήτρα, είναι πίκρα. Γι’ αυτό
σου λέω, θα δηλώσω για νταντά της γειτονιάς.
– Ώχ τα καϋμένα; Και τι θα τους διδάσκεις βρε Ρωξάνη; Αυτή τη δουλειά την κάνουν άνθρωποι που έχουν
σπουδάσει το αντικείμενο, που έμαθαν παιδοψυχολογία,
παιδαγωγική, που ξέρουν πως να χειρίζονται αυτές τις
ηλικίες και να τους προσφέρουν ό,τι χρειάζονται για να
αναπτυχθούν σωστά. Εσύ τι θα κάνεις; Θα πάρεις κανένα
βούρδουλα και θα κάνεις τον θηριοδαμαστή;
– Γιατί, εγώ δεν μεγάλωσα παιδιά; Δεν έχω πείρα; Τσιρίζει η Ρωξάνη σε τόνο σοπράνο.Κι αν θες να ξέρεις και η
Καλλιόπη που μένει πάνω από το φαρμακείο θα δηλώσει
κι αυτή. Βλέπεις αυτή έχει και πτυχίο, μόνο που είναι χρόνια άνεργη...
– Μα αυτή έχει δύο δικά της. Πού θα βάλει και τα υπόλοιπα; Και πώς θα τα προσέχει; Μεταξύ μαγειρέματος,
σφουγγαρίσματος και άλλων οικιακών δραστηριοτήτων;
Και πόσα παιδάκια έχει η γειτονιά για να τα μοιραστείτε; Τι
θα βγάλει η κάθε μία για να κάνει τον παιδοφύλακα;
– Όσα βγάλω. Εδώ φοβάμαι να ανάψω τον θερμοσίφωνα, γιατί θα μου ανεβάσει την κατανάλωση. Θα αρχίσω
να κάνω…. «γαλλικό λουτρό», ξέρεις, με το πετσετάκι.
Και τι να κόψω από το φαΐ, το γιαουρτάκι; Άσε με καλή
μου. Και έχεις τους υπουργούς να σου λένε να προσαρμοστείς. Τι να προσαρμόσω; Την ανέχεια; Κυνηγάω τον
άντρα μου από πίσω μην αφήσει κανένα φως ανοιχτό.
Προχτές μου ζήτησε πίττα να κάνω. Πίττα; του λέω, θες
να ανάψω φούρνο; Ξέρεις πόσο καίει ο φούρνος; Τελείως ανεύθυνος! Αμ το άλλο; Μου λέει, τώρα που πας για
ψώνια, πάρε και κανένα σκουμπρί, καμιά αντζούγια για
να φάμε με τις φακές. Του λέω, επικοινωνείς με το μυαλό
σου; Ξέρεις πόσο πήγαν; Προσέχω και είμαι στην τσίτα

συνέχεια. Μόνο τηλεόραση ανοίγω για να δω τον Σασμό.
Καθόμαστε κολλητά κουκουλωμένοι με την κουβέρτα. Τι
να γίνει; Έχουμε εισαγόμενη ακρίβεια λένε.
– Εισαγόμενη βλακεία έχουμε... Τι λες, μωρέ Ρωξάνη.
Μας εμπαίζουν κι εσύ μασάς; Εσύ;;; Που τους έβριζες
όλους; Μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια για να μη βλέπουμε
την πραγματικότητα. Μας ρίξανε μια πισπιριγκιάδα, για να
μην ασχοληθούμε με την ακρίβεια, πετάνε και καναδυό
τέτοιες…..εμπνευσμένες προτάσεις για τάχα μου λύσεις
στο πρόβλημα της ανέχειας και της ανεργίας και καθόμαστε στ’ αβγά μας, ενώ αυτοί πλουτίζουν. Αντί να τους
πάρουμε παραμάζωμα, αυτούς και τους προηγούμενους
και τους πιο προηγούμενους... καθόμαστε και κλαίμε τη
μοίρα μας και προσαρμοζόμαστε σ’ αυτά που μας προτείνουν. Δεν θα ήταν καλύτερο η Καλλιόπη π.χ. και κάθε
Καλλιόπη να μπορεί άνετα να αξιοποιεί τις σπουδές της
και ταυτόχρονα να καλύπτονται όλες οι ανάγκες για προσχολική, όχι μόνο φύλαξη, αλλά «εκπαίδευση» των παιδιών; Σε ανάλογο κτιριακό περιβάλλον και όχι στα…..σαλόνια και τις κουζίνες ενός ακόμη σπιτιού; Αποφεύγουν οι
κυβερνήσεις το έξοδο για να πλουτίζουν οι ιδιώτες από τη
μια και να ξεγελούν με ξεροκόμματα τις άνεργες γυναίκες
από την άλλη.
– Το καλό είναι ότι γλυτώσαμε από τις μάσκες και τα «μη»
της πανδημίας. Απαντά η Ρωξάνη. Επιστρέφουμε στην
κανονικότητα.
Στην κανονικότητα! Ας το εντάξουμε κι αυτό στη νέα κανονικότητα. Μαζί με όλα τα άλλα… κανονικά. Την ανεργία
μας, τα πενιχρά μας μεροκάματα, την ατέλειωτη αναμονή
στα νοσοκομεία, τα «φορτωμένα» μας παιδιά, την κρατική αυθαιρεσία και τόσα άλλα. Σε «έναν κόσμο ανάποδα
–όπως λέει και ο Εδουάρδο Γκαλεάνο– όπου η φτώχεια
λέγεται στέρηση ή στενότητα και οι φτωχοί, άνθρωποι με
ανεπαρκείς πόρους και το δικαίωμα τού αφεντικού να
απολύει τους εργάτες χωρίς αποζημιώσεις ή εξηγήσεις
λέγεται ευελιξία της αγοράς εργασίας»....
Εμείς δεν αποδεχόμαστε την “κανονικότητα” τους... ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ το δρόμο του αγώνα και της ασίγαστης πάλης.
Την αντίστασή μας στην εκμετάλλευση! Δίπλα η μία στην
άλλη, με λάβαρο το δίκιο μας.
* Ο Εδουάρδο Γκαλεάνο (Μοντεβιδέο, 1940-2015) ήταν
Ουρουγουανός δημοσιογράφος, λογοτέχνης και συγγραφέας, μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες της λατινοαμερικάνικης λογοτεχνίας.

Ολυμπία Χαλτσοτάκη
Αν. Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΕΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΑ:

Aντιμέτωπες με κυκεώνα προβλημάτων
πριν και κατά την πανδημία
ΚΟΙΝΉ ΔΡΆΣΗ ΤΗΣ ΟΓΕ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΊΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΎΣ

ο ποσοστό των εργαζόμενων γυναικών στον τομέα της
Τ
υγείας παγκοσμίως υπολογίζεται στο 70%, όπως αντίστοιχα μεγάλο είναι και το ποσοστό εργαζόμενων γυναικών

στα νοσοκομεία της χώρα μας. Παρά, όμως, τις εξαγγελίες
περί «ισότητας» η ανισοτιμία των γυναικών βαθαίνει, εξ αιτίας της συνεχούς εμπορευματοποίησης και υποστελέχωσης των δημόσιων νοσοκομείων, με την ευθύνη όλων των
κυβερνήσεων. Στα ήδη τεράστια προβλήματα που προϋπήρχαν, ήρθε και προστέθηκε και η αντιλαϊκή διαχείριση
της πανδημίας.
Ειδικά στα προβλήματα των γυναικών υγειονομικών
συνέτεινε ανέκαθεν η μη αναγνώριση από το κράτος της
ανάγκης να παίρνονται ιδιαίτερα μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού, λόγω των συνθηκών εργασίας, αλλά
και προστασίας της μητρότητας. Τρανταχτή απόδειξη η κατάργηση της διαφοράς στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
ανδρών - γυναικών. Βέβαια, η εκμετάλλευση και τα προβλήματα έχουν ενταθεί και για όλους τους υγειονομικούς,
αλλά και στο χώρο των νοσοκομείων οι γυναίκες είναι τα
«μεγαλύτερα θύματα» της αντεργατικής και βάρβαρης επίθεσης.

Προβλήματα που χρονολογούνται πριν την πανδημία...
και έχουν αναμφίβολα χτυπήσει κόκκινο.
Η εργασία σε κυλιόμενο ωράριο και η νυχτερινή εργασία,
που είναι κανόνας για τις γυναίκες γιατρούς, νοσηλεύτριες, τραυματιοφορείς, ακόμα και διοικητικούς στα Τμήματα
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Επειγόντων Περιστατικών(ΤΕΠ) σε ημέρες γενικής εφημερίας τις εξουθενώνουν σωματικά και ψυχικά. Μειώνουν
έως και εξαφανίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Είναι γνωστό από μελέτες ότι αποτελούν παράγοντα κινδύνου για
αποβολή κατά την κύηση, πρόωρο τοκετό, ακόμα και για
ορισμένες μορφές κακοήθειας. Πολλώ δε μάλλον που οι
πολλαπλές νυκτερινές βάρδιες και οι υπεράριθμες εφημερίες ήταν και είναι κανόνας λόγω των ελλείψεων.
Οι γυναίκες επιβαρύνονται σωματικά περισσότερο, αφού
η εργασία στο νοσοκομείο απαιτεί πολύωρη ορθοστασία,
ενώ σηκώνουν βάρη δυσανάλογα με τη σωματική διάπλασή τους. Σε καθημερινή βάση ιατροί, νοσηλεύτριες, βοηθοί
θαλάμου, τραυματιοφορείς, φυσικοθεραπεύτριες καλούνται να σηκώνουν τους ασθενείς για να τους εξετάσουν, να
τους αλλάξουν κ.λπ. Επιπλέον, σηκώνουν βάρη νοσηλεύτριες, τραπεζοκόμες και καθαρίστριες, τεχνολόγοι ακτινολογικού, όπως υλικά, κούτες, ενώ συχνά σέρνουν στους
διαδρόμους ασήκωτα καρότσια νοσηλείας και γιγάντια
φορητά ακτινολογικά μηχανήματα. Όλα αυτά συνεπάγονται
πολλαπλά μυοσκελετικά και προβλήματα κυκλοφορικού
σε μικρότερες ηλικίες και μεγαλύτερο ποσοστό συγκριτικά
με τον γενικό πληθυσμό.
Οι γυναίκες υγειονομικοί βιώνουν καθημερινά στην εργασία τους την κρατική βία, που τη διετία της πανδημίας
εντάθηκε περαιτέρω. Βία είναι να σε αναγκάζουν να εργάζεσαι συστηματικά 3 σαββατοκύριακα στα 4 του μήνα, να
κάνεις 10 εφημερίες μηνιαίως. Βία είναι για να πάρεις μία
εβδομάδα άδεια να προηγηθούν και να έπονται πολλαπλές

Υγεία
βάρδιες, να έρχεσαι στη δουλειά ενώ είναι άρρωστο το
παιδί σου.
Βία είναι έγκυος να εργάζεσαι σε στρεσογόνο, ανθυγιεινό
και μολυσματικό περιβάλλον, όπως το Τμήμα Επειγόντων
Περιστατικών (ΤΕΠ) και οι κλινικές του νοσοκομείου, να
μην αναγνωρίζουν ότι λόγω των παιδιών δικαιούσαι προσαρμοσμένα προγράμματα και βάρδιες.
Βία είναι να σε τρομοκρατούν και να σε απειλούν υπόγεια για να μην συμμετέχεις στις εκλογές και τη δράση του
Σωματείου, να σε «τιμωρούν» με χειρότερα προγράμματα,
βάρδιες, ακόμα και ΕΔΕ, όταν αναδεικνύεις τα προβλήματα
και διεκδικείς μέσα από το σωματείο σου.
Βία είναι οι απολύσεις των συμβασιούχων και η εργασία
με ημερομηνία λήξης, που αποτελεί κανόνα στα δημόσια
νοσοκομεία, αγγίζοντας ποσοστά πάνω από 30% των εργαζομένων σήμερα, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι
γυναίκες. Με βασικό αίτημα μάλιστα τη μονιμοποίησή τους
συστάθηκε πρόσφατα παναττική επιτροπή αγώνα συμβασιούχων.
Η πιο βάναυση μορφή βίας που υφίστανται οι εργαζόμενες στα νοσοκομεία είναι η πλήρης απαξίωση από το
κράτος και τις κυβερνήσεις της ανθρώπινης ζωής και η
υποβάθμιση της ποιότητας νοσηλείας και φροντίδας των
ασθενών.
Η βία με όλες τις παραπάνω μορφές δεν είναι απόρροια
της φύσης της εργασίας των γυναικών υγειονομικών, ούτε
οφείλεται μεμονωμένα στην κουλτούρα του καθενός. Είναι
συνέπεια της συστηματικής και συνολικής υποβάθμισης
του δημόσιου συστήματος υγείας, με τις δραματικές ελλείψεις προσωπικού και εξοπλισμού. Εδω βρίσκεται και
η αιτία που εξωθεί πολλές φορές τους ασθενείς και τους
συνοδούς τους σε απρεπείς συμπεριφορές σε βάρος των
εργαζομένων που δεν ευθύνονται για όλα αυτά τα μεγάλα
προβλήματα.
Το αντικείμενο της εργασίας
των υγειονομικών είναι σύνθετο, χρήσιμο, ενέχει στοιχεία
προσφοράς, είναι πολύ όμορφο,
διότι συνδέεται άμεσα με το ύψιστο ανθρώπινο αγαθό, την υγεία
και τη ζωή. Στα νοσοκομεία όλες
και όλοι είναι εξίσου απαραίτητοι, κρίκοι μιας αλυσίδας και
μιας ομάδας. Οι συνθήκες είναι
αυτές που κάνουν τη δουλειά
των γιατρών, των νοσηλευτριών και όλων των υγειονομικών
δυσβάσταχτη και εξοντωτική. Γι‘
αυτές τις συνθήκες υπάρχουν
υπεύθυνοι με ονοματεπώνυμο,
οι κυβερνήσεις που προωθούν
την εμπορευματοποίηση στην
Υγεία, τα κόμματα που στηρίζουν
την πολιτική της ΕΕ, οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θησαυρίζουν

πάνω στις πλάτες των λαϊκών οικογενειών.
Στοιχεία της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών
(ΟΕΝΓΕ) προ πανδημίας -στις 4/8/2019- αναφέρουν περί
τις 6.000 κενές οργανικές θέσεις ιατρών. Στοιχεία από δελτίο τύπου της ΠΟΕΔΗΝ, της Ομοσπονδίας στα Δημόσια Νοσοκομεία, στις 24/4/2017 αναφέρουν αναλογία 1 νοσηλευτής ανά 40 ασθενείς, ενώ τα καταγεγραμμένα οφειλόμενα
ρεπό και άδειες περασμένων ετών για το νοσηλευτικό
προσωπικό έφταναν τις 800.000 πανελλαδικώς. Μάλιστα
την επταετία 2010-2017 από τα νοσοκομεία αποχώρησαν
περίπου 25.000 μόνιμοι εργαζόμενοι και προσελήφθησαν
μόλις 700. Το 35% των οργανικών θέσεων νοσηλευτών
ήταν κενές ήδη από το 2017.
Οι αριθμοί αποδεικνύουν τις εγκληματικές ελλείψεις
προσωπικού, που έχουν σοβαρές συνέπειες στους ασθενείς και στους υγειονομικούς. Η πορεία αυτή δεν είναι τυχαία, η πλειοψηφία των εργαζομένων στα νοσοκομεία το
έχουν αντιληφθεί πλέον. Το «νέο ΕΣΥ» που προωθεί η κυβέρνηση έρχεται σε συνέχεια από τις προηγούμενες, ένα
ακόμα καίριο χτύπημα στο δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας, εκχωρώντας περισσότερες υπηρεσίες και
δομές στον ιδιωτικό τομέα, για να αυξάνει τη κερδοφορία
του.

Η πανδημία ήταν το κερασάκι στην τούρτα για
τις εργαζόμενες στα νοσοκομεία: επιδείνωση
προβλημάτων που προϋπήρχαν και προσθήκη νέων...
Η πανδημία ήταν ο «καταλύτης», που χρησιμοποιήθηκε
και επέφερε ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών νοσηλείας και εργασίας μέσα στα νοσοκομεία. Διαχειρίστηκαν
την πανδημία ως ευκαιρία για να εφαρμόσουν και να γενικεύσουν αντιδραστικές αλλαγές, όπως την κινητικότητα

17

Υγεία
υγειονομικών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο,
ακόμα και τις μεταφορές ασθενών σε 2 και 3
νοσοκομεία κατά την ίδια νοσηλεία. Γυναίκες
γιατροί με μικρά παιδιά εργαζόμενες σε υποστελεχωμένα νοσοκομεία έλαβαν εντολή για
άμεση μετακίνηση σε νοσοκομεία επίσης υποστελεχωμένα στη Β. Ελλάδα, 500 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι χιλιάδες εργαζόμενες
στα νοσοκομεία, πιο επιρρεπείς σε λοίμωξη
Covid συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό, έχουν
νοσήσει, κάποιες περισσότερες από μία φορές.
Μάλιστα η νόσος Covid δεν θεσμοθετήθηκε ως
επαγγελματική, ενώ ξεκάθαρα θα έπρεπε. Ούτε
καν την ένταξη στα ΒΑΕ δεν νομοθέτησε η κυβέρνηση, παρά τα επίμονα αιτήματα των σωματείων.
Με την έναρξη ήδη της πανδημίας οι υγειονομικοί στο ΕΣΥ ήλθαν αντιμέτωπες με πρωτόγνωρες καταστάσεις και νέα προβλήματα,
όπως η έλλειψη Μέτρων Ατομικής Προστασίας
(ΜΑΠ). Σε μελέτες παρατήρησης κατά την πανδημία ο φόρτος εργασίας ήταν υψηλός και 50%
του προσωπικού εκδήλωνε σημεία burn-out
syndrome. Σημειώνονται στους υγειονομικούς
υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και υψηλά
επίπεδα αποπροσωποποίησης. Άλλα προβλήματα που αναφέρονται στις μελέτες είναι η αύξηση της έντασης της δουλειάς, οι διαταραχές
του ύπνου, ο διαρκής φόβος της μόλυνσης, η
έλλειψη κατανόησης και στήριξης από την οικογένεια σε πολλές περιπτώσεις, τουλάχιστον
τους πρώτους μήνες της πανδημίας....
Η κυβέρνηση, εκτός από τα υποκριτικά χειροκροτήματα στην αρχή, «φιλοδώρησε» στη
συνέχεια τους εργαζόμενους στο δημόσιο σύστημα υγείας με υποχρεωτική αναστολή αδειών, λόγω έλλειψης προσωπικού. Επιπλέον η
πλειοψηφία των γιατρών, των νοσηλευτριών
και εργαζομένων άλλων κλάδων δεν έλαβαν
την άδεια ειδικού σκοπού που δικαιούντο
όλες οι εργαζόμενες μητέρες κατά την πανδημία, με το αιτιολογικό των έκτακτων αναγκών.
Αποκορύφωμα ήταν η ψήφιση του αντιεπιστημονικού μέτρου της υποχρεωτικότητας, με το
οποίο τέθηκαν σε αναστολή χιλιάδες ανεμβολίαστοι υγειονομικοί, απλήρωτοι, σε καθεστώς
εργασιακού εκβιασμού και ανασφάλειας, ενώ
κάποιοι εξ αυτών συμβασιούχοι στην ουσία
απολύθηκαν. Το μέτρο, παρόλο που έχει καταγγελθεί από τα σωματεία, εξακολουθεί να ισχύει
ακόμα και σήμερα που έχουν αρθεί σχεδόν όλοι
οι ισχύοντες περιορισμοί παντού και η συρροή
τουριστών έχει ξεκινήσει.
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Κοινή δράση της ΟΓΕ με τις εργαζόμενες
στα νοσοκομεία για την ανάδειξη
και επίλυση των προβλημάτων
Η ΟΓΕ και οι μαχόμενοι υγειονομικοί δεν αποδεχόμαστε αυτή
την κατάσταση. Είναι κοινωνική ανάγκη ένα δημόσιο, σύγχρονο και δωρεάν σύστημα υγείας, με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό
και βοηθητικό προσωπικό, επαρκές για την κάλυψη των λαϊκών
αναγκών. Η πανδημία το απέδειξε περίτρανα.
Την τελευταία διετία, παρά τις δυσκολίες, το φόβο και τα εμπόδια, οι γυναίκες των Συλλόγων και Ομάδων της ΟΓΕ συμπαραστάθηκαν και ενίσχυσαν ενεργά τον αγώνα των υγειονομικών
και των σωματείων τους στα προαύλια και τις πύλες των νοσοκομείων σε όλη την Ελλάδα, επανειλημμένα έξω από το υπουργείο Υγείας, τις διοικήσεις των ΥΠΕ, τους δήμους και τις περιφέρειες, κάνοντας πράξη το σύνθημα «τα καλυμμένα στόματα έχουν
φωνή». Οργανώθηκαν παραστάσεις διαμαρτυρίας για τα δικαιώματα ασθενών και εργαζομένων, όπως στη διοίκηση του νοσοκομείου Αλεξάνδρα, για να πραγματοποιούνται δωρεάν όλες οι
εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου. Μακρύς ο κατάλογος των
κινητοποιήσεων: Στον Ευαγγελισμό, στο ΚΑΤ, στο Θριάσιο, στο
Κρατικό Νίκαιας, στο Αγ.Όλγα, στην Παμμακάριστο, στο Μεταξά,
στο Παίδων Πεντέλης και σε τόσα άλλα σε όλη την Ελλάδα, όπως
και σε δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, γιατί τα προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αφορούν
τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου.
Με πολύπλευρες δράσεις η ΟΓΕ στάθηκε δίπλα και ανέδειξε
τα προβλήματα και τις διεκδικήσεις των υγειονομικών και ιδιαίτερα των γυναικών υγειονομικών με κινητοποιήσεις, εκδηλώσεις, με μόνιμη αρθρογραφία στο δελτίο της. Σταθμό αποτέλεσε
η σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε στις 18/3/2022 στα γραφεία της ΟΓΕ με εκλεγμένες σε σωματεία και εργαζόμενες από
νοσοκομεία της Αττικής. Η συζήτηση ήταν γόνιμη και αποκαλυπτική. Οι γυναίκες ανέφεραν πολλές πλευρές, ενώ το νούμερο
1 πρόβλημα για τις ίδιες που ιεραρχούν ομόφωνα είναι η απελπιστική έλλειψη προσωπικού, που εκμηδενίζει τον ελεύθερο
χρόνο, εξουθενώνοντας τις γυναίκες υγειονομικούς σε συνάρτηση με τις οικογενειακές υποχρεώσεις και τα χρόνια εργασίας.
Συμφωνήσαμε από κοινού με πρωτοβουλία της ΟΓΕ και με ενημέρωση των ΔΣ των σωματείων, να συντάξουμε ένα υπόμνημα
με αιτήματα αιχμής που αφορούν τις γυναίκες υγειονομικούς, το
οποίο θα καταθέσουμε στο Υπ. Υγείας, τις Διοικήσεις της 1ης και
2ης ΥΠΕ και την ΓΓ Ισότητας και Οικογενειακής Πολιτικής.
Συνεχίζουμε ανυποχώρητα σε πείσμα των καιρών για τα δικαίωματα των γυναικών υγειονομικών στην εργασία, τη μητρότητα, τον ελεύθερο χρόνο. Για το δικαίωμα των ασθενών σε
σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες
υγείας. Για το δικαίωμα στη ζωή. Με πυξίδα τις σύγχρονες ανάγκες μας κι όπως έγραψε ο πάντα επίκαιρος Μπ. Μπρεχτ: «Αυτό
που έχετε απαρνηθείτε το, και πάρτε αυτό που σας αρνούνται».

Μαρία Μανιατάκου
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

Υγεία

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κριτήριο τα κέρδη των ιδιωτών
και όχι οι ανάγκες των γυναικών

λλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαδικασία της
Ακυβέρνηση.
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής προωθεί η
Παρά τα μεγάλα λόγια για το «καινοτόμο νομο-

σχέδιο», τον «εκσυγχρονισμό» του σχετικού πλαισίου και
τη «διασφάλιση» των δικαιωμάτων των γυναικών, οι προωθούμενες αλλαγές δεν μεταβάλλουν αλλά εδραιώνουν το
σημερινό τοπίο: Ο τομέας της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης
Αναπαραγωγής αποτελεί «φιλέτο» για τους επιχειρηματικούς ομίλους, ο ετήσιος «τζίρος» των ιδιωτικών μονάδων
υπολογίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, τα ζευγάρια
ακριβοπληρώνουν τις σχετικές διαδικασίες, οι επιχειρηματίες του χώρου δεν περιορίζονται στην εγχώρια «πελατεία», αλλά επιδιώκουν να τη διευρύνουν και έξω
από τα σύνορα της χώρας, στο πλαίσιο της
ανάπτυξης του «ιατρικού τουρισμού».
«Με το καινοτόμο νομοσχέδιο για την
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, όλα
τα ζευγάρια, άνδρες και γυναίκες,
που θέλουν να κάνουν οικογένεια
με αυτήν την επιλογή μπορούν να
πραγματοποιήσουν τα σχέδια και τα
όνειρά τους. Ένα ευαίσθητο θέμα των
καιρών μας βρίσκει τον δρόμο για τη
λύση του»: Με την παραπάνω ανάρτηση
στο λογαριασμό του στο twitter σχολίασε ο
πρωθυπουργός τις προωθούμενες αλλαγές.
Ποιες είναι όμως αυτές; Κατά πόσο αντιστοιχούν
στις πανηγυρικές κυβερνητικές διακηρύξεις; Στρώνουν
όντως τον «δρόμο για τη λύση» των προβλημάτων που
αντιμετωπίζουν γυναίκες και ζευγάρια, με βάση τις σύγχρονες δυνατότητες της επιστήμης;

Στόχος η ενίσχυση του «ιατρικού τουρισμού»
Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τα βασικά σημεία των αλλαγών που έχουν ανακοινωθεί:
Το νομοσχέδιο αυξάνει το όριο ηλικίας μέχρι το οποίο
μπορεί μια γυναίκα να υποβληθεί σε θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης στα 54 έτη (για γυναίκες ηλικίας 50
έως 54 ετών χρειάζεται σχετική άδεια της Εθνικής Αρχής
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής). Μέχρι πρότινος ο νόμος έθετε το ηλικιακό όριο στα 50 έτη, ωστόσο,
μετά όμως από γνωμοδότηση της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία επικυρώθηκε
με σχετική ρύθμιση νόμου, το όριο αυξήθηκε από τα 50 στα
52 έτη, τον Ιούνιο του 2021.

Το ζήτημα της αύξησης του ανώτατου ορίου ηλικίας συνδέεται σαφώς με την ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού. «Το
νομοθετικό πλαίσιο στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες
αποκλείει από τις θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής γυναίκες ηλικίας μεγαλύτερης των 45 ετών», σημειώνει η ίδια η Αρχή στην ιστοσελίδα της. Στο φόντο αυτό,
τα αναθεωρημένα ηλικιακά όρια καθιστούν το περιβάλλον
στην Ελλάδα «εξαιρετικά φιλικό για τα υπογόνιμα ζευγάρια
που ταξιδεύουν στην πατρίδα μας από άλλες χώρες του
κόσμου, προκειμένου να αποκτήσουν παιδί».
Οι αλλαγές που δρομολογούνται αφορούν επίσης τη
διαδικασία της κρυοσυντήρησης ωαρίων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κρυοσυντήρηση γεννητικού
υλικού όχι μόνο για ιατρικούς αλλά και για
κοινωνικούς λόγους, δηλαδή για τη μελλοντική διατήρηση της γονιμότητας.
Καταργείται η προϋπόθεση της συναίνεσης του συζύγου - συντρόφου για
την κρυοσυντήρηση ωαρίων από τη
γυναίκα που το επιθυμεί, ενώ στην
περίπτωση διαζυγίου, διάσπασης της
ελεύθερης ένωσης ή λύσης συμφώνου συμβίωσης εξασφαλίζεται η δυνατότητα της γυναίκα να διατηρήσει και να
κάνει χρήση των κρυοσυντηρημένων (μη
γονιμοποιημένων) ωαρίων της.
Με τα παραπάνω, το νομοσχέδιο έρχεται απλά
να επικυρώσει μια πρακτική που έχει ήδη σε έναν βαθμό
διαδοθεί τα τελευταία χρόνια. Στο έδαφος της γενικευμένης εργασιακής ανασφάλειας, των χαμηλών μισθών, της
μετατροπής του εργάσιμου χρόνου σε λάστιχο, η κρυοσυντήρηση των ωαρίων έχει προβληθεί ως μια «λύση» για τις
εργαζόμενες που συχνά αναγκάζονται εκ των πραγμάτων
να αναβάλουν την προοπτική της δημιουργίας οικογένειας.
Αρχικά, στο «παιχνίδι» μπήκαν τα προηγούμενα χρόνια επιχειρηματικοί κολοσσοί, διαφημίζοντας την κρυοσυντήρηση
ως ...παροχή σε υπαλλήλους τους, ώστε να «απελευθερώσουν» την καριέρα τους. Το πόσο νερό έχει κυλήσει στο
αυλάκι μάς υπενθύμισε πέρσι το «Συνέδριο Γονιμότητας
και Αναπαραγωγικής Αυτονομίας», που προκάλεσε με τη
διαφημιστική του καμπάνια δικαιολογημένες αντιδράσεις
και τελικά ακυρώθηκε. Στην ατζέντα του η κρυοσυντήρηση
είχε μια περίοπτη θέση ως μια επιλογή που προσφέρεται
στις γυναίκες προκειμένου να «μπορούν να επιλέξουν αν
και πότε θα τεκνοποιήσουν, χωρίς να είναι εξαρτημένες
από χρονικούς και κοινωνικούς περιορισμούς».
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Υγεία
Απόλυτη η κυριαρχία των ιδιωτικών επιχειρήσεων
Στην Ελλάδα, με βάση τα δεδομένα της Εθνικής Αρχής για
το 2018, γίνονται περισσότεροι από 15.000 κύκλοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γεννιούνται πάνω από 2.500
παιδιά ετησίως. Λειτουργούν περίπου 60 μονάδες Ιατρικώς
Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, μαζί με τις τράπεζες
κρυοσυντήρησης. Ανάμεσα σε αυτές, όπως αποτυπώνεται
στον κατάλογο που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της
Εθνικής Αρχής, περιλαμβάνονται μόλις 8 δημόσια νοσοκομεία, ενώ όλες οι υπόλοιπες δομές είναι ιδιωτικές.
Οι γυναίκες και τα ζευγάρια που έχουν ανάγκη τις σχετικές
υπηρεσίες αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, για να ανταποκριθούν στο υπέρογκο κόστος. Οι σύγχρονες δυνατότητες που έχει δημιουργήσει η εξέλιξη της επιστήμης, όπως η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,
οι τράπεζες ωαρίων, ομφαλικών κυττάρων, αποτελούν σε
μεγάλο βαθμό πεδίο δραστηριοποίησης του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Η πραγματικότητα αυτή όχι μόνο δεν
αλλάζει, αλλά εδραιώνεται ακόμα παραπέρα από τις αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες των γυναικών σαν μαι ευκαιρία για παραπάνω κέρδη.

Αιτήματα για την ουσιαστική στήριξη της μητρότητας
Απέναντι στις κυβερνητικές «καινοτομίες» που προκλητικά παρουσιάζονται ως ρυθμίσεις που «διασφαλίζουν» τα
δικαιώματα των γυναικών, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας αντιτάσσει το αίτημα για πλήρη κάλυψη από το κράτος
όλων των εξόδων του προγεννητικού ελέγχου, της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και του τοκετού.
Μαζί με εργατικά σωματεία και ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, οι σύλλογοι και οι ομάδες γυναικών παλεύουν και
διεκδικούν μέτρα ουσιαστικής στήριξης και προστασίας
της μητρότητας:
 Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες και όλους, με όλα
τα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, με σταθερό
ωράριο εργασίας. Κατάργηση των νόμων που προωθούν τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις και την κατάργηση της Κυριακής αργίας.
 Ε
 παναφορά της 5ετούς διαφοράς στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Να μην ξεπερνούν τα 55 χρόνια για τις
γυναίκες και τα 60 για τους άνδρες, τα 50 και 55 αντίστοιχα για τους εργαζόμενους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
 Α
 πομάκρυνση της εγκύου από βαριές και ανθυγιεινές
εργασίες.
 Α
 δεια κύησης, τοκετού, λοχείας, μητρότητας με πλήρεις
αποδοχές και ασφαλιστικά δικαιώματα, ανεξαρτήτως
εργασιακών σχέσεων.
 Κ
 ατάργηση της προϋπόθεσης συμπλήρωσης 200 ενσήμων τα τελευταία 2 χρόνια για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας και της ειδικής παροχής προστασίας
της μητρότητας από τον ΟΑΕΔ.
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 Δ
 ιευκόλυνση της επιστροφής της μητέρας στην εργασία
με μειωμένα ωράρια κατά δύο ώρες για τα επόμενα
δύο χρόνια μετά την άδεια μητρότητας και κατά μία ώρα
για άλλα δύο με δυνατότητα χρήσης ή από τον πατέρα.
 Δ
 ίκτυο αποκλειστικά δημόσιων και δωρεάν υποδομών
για τη φροντίδα και αγωγή των παιδιών προσχολικής
ηλικίας, αλλά και για τη δημιουργική απασχόληση βρεφών, νηπίων, παιδιών.
 Μ
 ειωμένο ωράριο εργασίας για γονείς με παιδιά ΑμεΑ,
χωρίς περικοπές των αποδοχών τους.
 Ά
 δειες στο ζευγάρι για ασθένειες ή άλλες ανάγκες του
παιδιού για τα επόμενα χρόνια. Μεγαλύτερη άδεια στις
μονογονεϊκές οικογένειες και σε γυναίκες με αναπηρία
ή με παιδιά ΑμεΑ.
 Ε
 φαρμογή του νόμου για την προστασία της εργαζόμενης μητέρας, την απαγόρευση της απόλυσης.
 Μ
 έτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς
για την προστασία του γυναικείου οργανισμού, της μητρότητας.
 Ε
 φαρμογή και επέκταση των ειδικών μέτρων προστασίας για τις εργαζόμενες εγκύους, λεχώνες και θηλάζουσες (απαλλαγή από νυχτερινή εργασία και από βαριές, ανθυγιεινές εργασίες, εκτίμηση επαγγελματικού
κινδύνου, άδειες, απαγόρευση απόλυσης κ.λπ.).
 Α
 παγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών
στη βιομηχανία και στη βιοτεχνία. Για ορισμένα επαγγέλματα που είναι αναγκαία η νυχτερινή εργασία,
επέκταση της απαγόρευσης πέρα από τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης καθ’ όλη τη διάρκεια της προσχολικής
ηλικίας των παιδιών.
 Ε
 πίδομα άδειας μητρότητας για τις αυτοαπασχολούμενες δύο μήνες πριν και έξι μήνες μετά τον τοκετό στο
ύψος του βασικού μισθού. Απαλλαγή από τις ασφαλιστικές εισφορές για ένα χρόνο μετά τον τοκετό.
 Τ α μέλη των μονογονεϊκών οικογενειών να εργάζονται
μόνο πρωινή βάρδια ή να μπορούν εναλλακτικά να
επιλέξουν όποια βάρδια επιθυμούν μέχρι τα παιδιά να
φτάσουν στην ηλικία των 10 ετών.
 Ε
 πίδομα γέννας σε όλες τις γυναίκες χωρίς κανέναν
αποκλεισμό.
 Ε
 νιαίο, καθολικό αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν
σύγχρονο σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, Προληπτικής και
Επείγουσας Ιατρικής για όλες και όλους, χωρίς καμιά
άλλη προϋπόθεση. Δωρεάν χορήγηση φαρμάκων.
 Κ
 άλυψη από το κράτος όλων των εξόδων προγεννητικού ελέγχου, της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και του τοκετού.

Ευτυχία Χαϊντούτη
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Ειδική Αγωγή

Ιδιωτική Ειδική Αγωγή, Θεραπεία και Αποκατάσταση:
με τι ασχολείται, η ιστορία και η εξέλιξή της στη χώρα μας
Η

Ειδική Αγωγή είναι το σύνολο των μέτρων που παίρνονται για την εκπαίδευση και προαγωγή των ατόμων
με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες1. Αφορά δηλαδή στα άτομα που αντιμετωπίζουν ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και εν γένει υποστήριξη λόγω μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. δυσλεξία), ψυχικών/νευροαναπτυξιακών διαταραχών (π.χ. Διαταραχή Ελλειματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος) ή κάποιας
πιο σοβαρής μορφής εκ γενετής αναπηρία (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση, σοβαρά προβλήματα
όρασης ή ακοής) ή αναπηρίας που προέκυψε από κάποιο
ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια και χρήζει αποκατάστασης/
θεραπευτικής παρέμβασης.
Αυτή η εκπαίδευση συνίσταται στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα συμβάλλουν στην
κοινωνική τους ένταξη, στην ένταξή τους στην παραγωγική
εργασία, καθώς και στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσω ειδικών τεχνικών, μεθόδων και
μέσων.
Ιδιαίτερο ρόλο παίζει η πρώιμη διάγνωση και η έγκαιρη παρέμβαση ακόμα και από τη βρεφική ηλικία, καθώς
έχει αποδειχθεί πως ελαχιστοποιεί τις δυσκολίες που προκαλούνται από την αναπηρία. Η αυτόνομη και ανεξάρτητη
διαβίωση των ανθρώπων με αναπηρία, η εργασιακή τους
ένταξη, αλλά ακόμα και η δια βίου υποστήριξη των πιο βαριών περιπτώσεων αναπηρίας, ιδιαίτερα στις μέρες με την
αλματώδη ανάπτυξη των τεχνικών και των μέσων, της ψηφιακής τεχνολογίας και της ρομποτικής, δεν θα έπρεπε να
αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα και ζητούμενο.

200 χρόνια επιστήμης και πράξης…
Η ειδική αγωγή ως επιστήμη και πράξη μετρά 200 χρόνια
συσσωρευμένης πείρας και κατακτημένης γνώσης.
Η ανάπτυξή της σχετίζεται με τις κοινωνικοοικονομικές
και πολιτικές αλλαγές, και τα κινήματα που αναπτύσσονται κατά το 19ο αιώνα 2. Την περίοδο αυτή έχουμε δύο
σημαντικές τομές στην εκπαίδευση. Η πρώτη αφορά την
υποχρεωτική φοίτηση των παιδιών σχολικής ηλικίας και
η δεύτερη αφορά την ΕΑΕ (Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση) και την αλλαγή στάσης/αντίληψης απέναντι σε άτομα
με αναπηρία 3.
Βέβαια, οι όποιες προσπάθειες για τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία βασίζονται σε πρωτοβουλίες κυρίως φιλανθρωπικών οργανισμών.
Την περίοδο του μεσοπολέμου και «στο πλαίσιο ενός
ανερχόµενου εργατικού κινήµατος και υπό τη σκιά του
µποσελβικισµού», διάφορες χώρες στη ∆υτική Ευρώπη
άρχισαν να παίρνουν μέτρα κοινωνικής πρόνοιας (Esping -

Andersen, 1990, Στασινοπούλου, 2004) 4. Ενώ μετά τη λήξη
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου οι ανάγκες για περίθαλψη και
αποκατάσταση μεγαλώνουν, καθώς αυξήθηκαν κατά πολύ
οι ανάπηροι. Ταυτόχρονα, αλλάζει κι η θεωρητική στάση,
οι αντιλήψεις απέναντι στην αναπηρία, οι επιστήμες της
παιδαγωγικής, της διδακτικής, της ψυχολογίας και άλλες
ειδικές επιστήμες αναπτύσσονται δημιουργούνται διεπιστημονικές επιτροπές στον χώρο της ΕΑΕ. 5 Σταδιακά πρωτοβουλίες ξεκινούν να παίρνουν και οι γονείς των ατόμων
με αναπηρία, οι οποίοι διεκδικούν για τα παιδιά τους και
με τη βοήθεια πρωτοπόρων παιδαγωγών ανοίγουν κέντρα
ειδικής αγωγής. Το ελληνικό αστικό κράτος ωστόσο καθυστερεί να δημιουργήσει τις απαιτούμενες δομές και υπηρεσίες και αντ’ αυτού επιχορηγεί την ιδιωτική πρωτοβουλία,
ώστε να «καλύπτει» τις ανάγκες σε ειδική αγωγή, θεραπεία
και αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.
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Ειδική Αγωγή
Η εικόνα του χώρου στις μέρες μας...
Σήμερα, 40 χρόνια μετά τη θέσπιση της Δημόσιας Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, αποτέλεσμα της αγωνιστικής
δράσης του αναπηρικού και γονεϊκού κινήματος και των
επιστημονικών εξελίξεων, όλες αυτές οι δομές που ιδρύθηκαν από φιλανθρωπικά ιδρύματα ή από συλλόγους
γονέων και κηδεμόνων με τη μορφή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) συνεχίζουν να λειτουργούν, με τη διαρκώς μειούμενη ωστόσο συμβολή του
κράτους, καλύπτοντας το κρατικό κενό για τη φροντίδα
του ενήλικου πληθυσμού με αναπηρία, τις ανάγκες του
σε ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, την εκπαίδευση
σε δεξιότητες καθημερινής ζωής αλλά και τη δια βίου
υποστήριξή του, καθώς και την πρώιμη διάγνωση και
έγκαιρη παρέμβαση για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Τα τελευταία χρόνια αυτά τα κέντρα λειτουργούν ως
Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για ΑμεΑ
(ΚΔΗΦ-ΑμεΑ). Κάποια διαθέτουν Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης παρόμοια με αυτά
που λειτουργούν στο Δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ), χωρίς όμως να είναι αναγνωρισμένα από το κράτος.
Δημιουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) ή
οικοτροφεία για τους ενήλικες που έχουν βαριάς μορφής
αναπηρία και χρειάζονται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για τη
διαβίωσή τους, ειδικά όταν η οικογένεια δεν είναι πλέον
σε θέση να τους υποστηρίξει. Παράλληλα, δραστηριοποιούνται για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων και την
προώθηση της εργασιακής αποκατάστασης των ΑμεΑ. Τα
κέντρα αυτά εισπράττουν νοσήλια από τον ΕΟΠΥΥ 6, ενώ
στην πλειοψηφία τους, ειδικά για τη λειτουργία των ΣΥΔ
ή των οικοτροφείων, εισπράττουν επιπλέον πανάκριβα
τροφεία από τις οικογένειες.
Με παρόμοιο τρόπο και σκοπούς λειτουργούν και τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ
(ΚΔΑΠ-ΑμεΑ), που ιδρύονται πλέον και
από ιδιώτες επιχειρηματίες, από Δημοτικές Επιχειρήσεις και βέβαια από
ΝΠΙΔ.
Επιπροσθέτως, η ιδιωτική ειδική αγωγή με τη μορφή ατομικών επιχειρήσεων λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά, αλλά χωρίς διασύνδεση με
τις δημόσιες δομές ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης για τα παιδιά σχολικής
ηλικίας, πατώντας πάνω στην εξαθλίωση και απαξίωση αυτών των δομών:
σχολεία Ειδικής Αγωγής (Ε.Α.), που στη
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πολύ
λιγότερα σε σχέση με τα ελάχιστα της
Πρωτοβάθμιας, χωρίς επιστημονικά
αναλυτικά προγράμματα, με τον άθλιο
θεσμό των αναπληρωτών που ενώ καλύπτουν πάγιες, διαρκείς και ζωτικές
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ανάγκες αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο, σχολεία Γενικής
Εκπαίδευσης με λιγοστά τμήματα ένταξης και την παράλληλα στήριξη να μην καλύπτει ούτε το 50% των αναγκών.
Κατάσταση που επιδεινώνεται από την απουσία ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας
υγείας, με κέντρα υγείας και κέντρα ψυχικής υγείας που
θα καλύπτουν πλήρως τις πληθυσμιακές ανάγκες, με Κέντρα έγκυρης διεπιστημονικής πρώιμης διάγνωσης (από
τη βρεφική κιόλας ηλικία), παρέμβασης και συμβουλευτικής υποστήριξης και που θα βρίσκονται σε διασύνδεση με
τη σχολική κοινότητα για την κάλυψη των θεραπευτικών
αναγκών των παιδιών με αναπηρία/ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και των οικογενειών τους. Σ’ αυτές τις επιχειρήσεις, εκτός από τα ελάχιστα ΝΠΙΔ, βρίσκουν επίσης απάντηση οι ανάγκες των οικογενειών για πρώιμη διάγνωση
και έγκαιρη παρέμβαση.
Έτσι ιδιωτικά Κέντρα Ειδικής Αγωγής ή Κέντρα Ειδικών
Θεραπειών ή Κέντρα Αποκατάστασης βρίσκονται σε κάθε
γειτονιά και εξυπηρετούν χιλιάδες οικογένειες. Οι οικογένειες πληρώνουν αδρά για να προσφέρουν στα παιδιά τους
τις αναγκαίες για την παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική
τους εξέλιξη θεραπείες εξολοκλήρου από την τσέπη τους,
εκτός αν καταφέρουν, μετά από πολύμηνη γραφειοκρατική
διαδικασία (αξιολογήσεις από διεπιστημονικές επιτροπές
δημόσιων υποστελεχωμένων υπηρεσιών), να έχουν μια
γνωμάτευση που να δικαιολογεί αποζημίωση μέρους του
ποσού που δαπανούν από τον ΕΟΠΥΥ.

Συμπεράσματα και προτάσεις...
Η ιδιωτική ειδική αγωγή, θεραπεία και αποκατάσταση
προωθείται από τις απαρχές του Ελληνικού κράτους από
το ίδιο το αστικό κράτος με τον ένα ή τον άλλο τρόπο: με
επιχορηγήσεις και ενίσχυση της φιλανθρωπίας για να φα-
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νεί ότι υπάρχει «κράτος πρόνοιας», με τη σταδιακή απαξίωση δημόσιων δομών ειδικής αγωγής και αποκατάστασης
και σήμερα με την ισοπεδωτική εισαγωγή της έννοιας της
συμπερίληψης 7 των ΑμεΑ στη γενική εκπαίδευση και την
προωθούμενη κατάργηση όχι μόνο του ειδικού σχολείου
αλλά και κάθε διακριτής δημόσιας δομής ειδικής αγωγής.
Είναι αυτή ακριβώς η λειτουργία της ιδιωτικής ειδικής
αγωγής, της επιχειρηματικής δράσης δηλαδή, που έρχεται σε σύγκρουση με την κάλυψη των αναγκών των ΑμεΑ.
Γιατί ακόμα κι αν αφορά τον ευαίσθητο χώρο της αναπηρίας, των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, δεν παύει να
διέπεται από τους νόμους της αγοράς, λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος και όχι την ολοκληρωμένη κάλυψη αυτών
των αναγκών. Έτσι έχουμε παραδείγματα λειτουργίας κέντρων που εναλλάσσουν τους θεραπευτές, θεραπευτές να
δουλεύουν χωρίς ανάσα με ότι αυτό συνεπάγεται για την
ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν, να δουλεύουν
χωρίς σύμβαση εργασίας, χωρίς δικαιώματα. Στα περισσότερα ιδιωτικά κέντρα δεν λειτουργούν διεπιστημονικές
ομάδες, δεν παρέχεται η αναγκαία εποπτεία, δεν υπάρχει
καμία επικοινωνία, συνεργασία ή διασύνδεση με το σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά σχολικής ηλικίας. Πολλές
φορές οι γονείς λαμβάνουν συμβουλευτική από το σχολείο
που έρχεται σε αντίθεση με αυτή που παίρνουν από το ιδιωτικό κέντρο. Το ίδιο το παιδί αντιμετωπίζεται διαφορετικά.
Ενώ οι οικογένειες χρειάζεται να βρίσκονται όλη μέρα στο
πόδι για να τρέχουν το παιδί από το σχολείο, στις απογευματινές θεραπείες, στη δημιουργική απασχόληση κ.λπ.
Η δημόσια δωρεάν υψηλού επιστημονικού επιπέδου
ειδική αγωγή, θεραπεία και αποκατάσταση που θα απαντά στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και εν γένει στις
ανάγκες παιδιών και ενηλίκων με αναπηρία, θα σέβεται τα σύγχρονα δικαιώματα τους, προσκρούει πάνω στη
στρατηγική εξοικονόμησης κρατικών πόρων, για σταδιακή υιοθέτηση της λογικής του λιγότερου κράτους και
την ανάληψη του κόστους από τις οικογένειες. Ενίσχυση
δηλαδή της επιχειρηματικής δράσης για υπηρεσίες υγείας,
ψυχικής υγείας, πρόνοιας και ειδικής αγωγής. Επιχειρηματική δράση που θα φέρνει κέρδος ακόμα κι αν πατά πάνω
στον ανθρώπινο πόνο και την ανάγκη. Αυτή η στρατηγική
προωθείται από τις κυβερνήσεις ακολουθώντας (αλλά
και συμβάλλοντας με τα επιτελεία της) στις συστάσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτό επιβεβαιώνει και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την
Αναπηρία, που εξέδωσε η κυβέρνηση της ΝΔ το Δεκέμβρη
του 2020, το οποίο προκύπτει ως εξειδίκευση για τη χώρα
μας από τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Αναπηρία (2021 – 2030). Με βάση αυτό το Σχέδιο στο όνομα
της «προσβασιμότητας», της δήθεν «ένταξης», του «εξορθολογισμού», της «λειτουργικότητας», της «καταπολέμησης
των διακρίσεων» η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να νομοθετεί την περαιτέρω περικοπή των αναπηρικών επιδομάτων,
των συντάξεων και των θεραπειών. Με τα ιδεολογήματα
της «αποασυλοποίησης» και της «συμπερίληψης» επιχειρεί να κλείσει Ειδικά Σχολεία και Ιδρύματα. Παράλληλα με

το πρόσφατο νομοσχέδιο για το Νέο ΕΣΥ προωθεί την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της υγείας, αλλά και την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης που θα φέρει πολλαπλά χτυπήματα στους ανθρώπους με αναπηρία
και στις οικογένειές τους.
Γι’ αυτό η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στην Ειδική
Αγωγή παλεύει μαζί με το αγωνιστικό αναπηρικό και γονεϊκό κίνημα μαζί με τα ταξικά σωματεία, τους συλλόγους
γονέων, την ΟΓΕ παλεύει για δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες
υγείας – πρόνοιας – παιδείας, για ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, για κέντρα υγείας και κέντρα ψυχικής υγείας που να καλύπτουν πλήρως τις πληθυσμιακές
ανάγκες, για ίδρυση δημόσιων κέντρων έγκυρης διεπιστημονικής πρώιμης διάγνωσης (από τη βρεφική κιόλας
ηλικία), παρέμβασης και συμβουλευτικής υποστήριξης,
για κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης, κατάργηση
κάθε πληρωμής από τις οικογένειες είτε άμεσα είτε έμμεσα (δωρεές, ασφαλιστικά ταμεία κλπ) για υπηρεσίες υγείας,
ψυχικής υγείας, πρόνοιας, ειδικής αγωγής, θεραπείας και
αποκατάστασης.
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6. Από τον οργανισμό δηλαδή, που εισπράττει τις παρακρατήσεις
από το μισθό κάθε εργαζόμενου – έμμεσα δηλαδή πληρώνουν οι οικογένειες από το δικό τους πορτοφόλι.
7. Στη βάση της παιδαγωγικής της συμπερίληψης, προωθείται
η κατάργηση του Ειδικού Σχολείου και της Ειδικής Αγωγής
γενικότερα, βάζοντας ως ζητήματα την κατάργηση των διακρίσεων και του στιγματισμού και του δικαιώματος όλων των
παιδιών στην ίδια εκπαίδευση.
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Η ευελιξία και το «μπλοκάκι» κυριαρχούν...
χώρος της Ειδικής αγωγής, ως ένα τμήμα
Ορά ευαίσθητος
του τομέα της Πρόνοιας έχει υποστεί και αυτό με την σειτου τις συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής. Εδώ και και-

ρό η κυβέρνηση, στα χνάρια των προηγούμενων και στις
κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μειώνει συνεχώς
την κρατική χρηματοδότηση προωθώντας το εθνικό σχέδιο
δράσης για την αναπηρία και ένα σωρό άλλες «φόρμουλες», σμπαραλιάζοντας τις ήδη υποβαθμισμένες υπηρεσίες της ειδικής αγωγής και κατ΄επέκταση και τη ζωή όσων
εμπλέκονται, πρώτα και κύρια ΑμΕΑ, γονείς και φυσικά
εργαζόμενοι. Κι όλα αυτά γιατί ο χώρος των ατόμων με
αναπηρία και της Ειδικής Αγωγής, αντιμετωπίζεται είτε σαν
βάρος για το κράτος, είτε σαν ευκαιρία για κέρδος για τους
ιδιώτες. Ο χώρος της ιδιωτικής Ειδικής Αγωγής στελεχώνεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από νέες εργαζόμενες
γυναίκες. Είναι ένας χώρος που θα μπορούσε, δυστυχώς,
να χτυπήσει μια από τις πρώτες θέσεις στις βάρβαρες συνθήκες εργασίας, που βιώνουμε οι εργαζόμενες εκεί με τις
ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με πρωταγωνιστή το δελτίο
παροχής υπηρεσιών (το λεγόμενο μπλοκάκι).
Αυτό στην ουσία σημαίνει πως δεν έχεις κανένα κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα (π.χ. δώρα ,αναρρωτικές
άδειες κτλ.), καθώς από τη μία λογίζεσαι ως συνεργάτης
των ιδιωτικών κέντρων στα οποία εργάζεσαι ως «ελεύθερος επαγγελματίας» και από την άλλη αμείβεσαι με την
ώρα και πληρώνεις από την τσέπη σου για την ασφάλιση.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας σταθερός
μισθός κι αν κάποια φορά αρρωστήσεις, εσύ ή ο εξυπηρετούμενος, τελείως ξεκρέμαστη. Σε συνδυασμό με την
απουσία συλλογικών συμβάσεων η αμοιβή καθίσταται πιο
προσωπική υπόθεση από ποτέ...
Σε αυτήν την εργασιακή συνθήκη προστίθενται και τα
ωράρια λάστιχο καθώς για να καλυφθούν οι βιοποριστικές
ανάγκες αναγκαζόμαστε πολλές φορές να δουλεύουμε από
το πρωί ως το βράδυ, σε δύο και τρία κέντρα καταλήγοντας
σε λίγα χρόνια με μαθηματική ακρίβεια επαγγελματικά και
σωματικά εξουθενωμένες.
Επίσης η συνθετότητα και οι επιπρόσθετες απαιτήσεις
της φύσης της δουλειάς μας (συνεχή σεμινάρια, επιμορφώσεις, δουλειά στο σπίτι, εκπαιδεύσεις, εποπτείες, διεπιστημονικές ομάδες) καθιστούν ακόμη πιο δύσκολες
τις εργασιακές συνθήκες. Για παράδειγμα, απαιτείται η
ολοκλήρωση και παρακολούθηση σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων σε διάφορα ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα για να
εξασφαλίσουμε είτε την πρόσβαση μας στην αγορά εργασίας του κλάδου είτε την παραμονή μας στην δουλειά, τα
οποία καλούμαστε να πληρώσουμε αδρά από την τσέπη
μας. Πολύ συχνά χρειάζεται να μεταφέρουμε την δουλειά
στο σπίτι, γιατί λόγω των απανωτών συνεδριών δεν εξα24

σφαλίζεται ο απαιτούμενος χρόνος για προετοιμασία και
καταγραφή των περιστατικών. Η συνέπεια είναι ότι η ήδη
εντατικοποιημένη εργασία γίνεται αυτόματα και απλήρωτη
υπερωρία κι όλα αυτά να θεωρούνται αυτονόητα στον ανθρωπιστικό κλάδο. Μας λένε: «αν δεν το κάνεις εσύ για τα
παιδάκια, τότε ποιος;». Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται
και οι απλήρωτες διεπιστημονικές ομάδες, όπου συνήθως μια φορά το μήνα μετά το τέλος των συνεδριών όλοι
οι εργαζόμενοι ενός χώρου μαζεύονται και συζητάνε για
διάφορα θέματα από την πρόοδο των παιδιών ως και διαδικαστικά θέματα του κέντρου, καταλήγοντας εκείνη την
μέρα κάποιοι να κλείνουν 12 -13 ώρες στον δρόμο και την
επόμενη μέρα το πρωί να ξαναδουλεύουν.

Η μητρότητα στο απόσπασμα...
Σκεφτόμαστε πολύ να φτιάξουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες τη δική μας οικογένεια, να κάνουμε παιδιά. Και όταν
το τολμήσουμε, ζούμε κάθε μέρα με το άγχος να συνδυάσουμε εργασία και μητρότητα, αφού αναγκαζόμαστε να
ακριβοπληρώνουμε υπηρεσίες που σχετίζονται με τις ανάγκες των νέων ζευγαριών, την προστασία της μητρότητας,
των παιδιών. Ζούμε με την αγωνία για το μέλλον το δικό
μας και της οικογένειάς μας..
Δεν είναι λίγες οι φορές που οι ιδιοκτήτες των κέντρων
που εργαζόμαστε «διακόπτουν» τη συνεργασία μαζί μας
σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή αυξημένων οικογενειακών
υποχρεώσεων. Μπορεί να προβάλλεται ότι το μπλοκάκι
και οι ευέλικτες μορφές εργασίας (4ωρο, λίγες ώρες εδώ
– λίγες εκεί κλπ) μας διευκολύνουν στο να διαμορφώσουμε μόνες μας το πρόγραμμά μας στη δουλειά και στην
οικογένεια. Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Η μισή δουλειά
σημαίνει για τις γυναίκες μισό μισθό, μισή ασφάλιση, μισή
ζωή. Αυτό είναι προς το συμφέρον μας;. Δεν δικαιούμαστε
άδεια κύησης, τοκετού, λοχείας. Μετά τον τοκετό υποχρεωνόμαστε από το μαιευτήριο να πάμε για δουλειά. Κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης για όσο διάστημα χρειαστεί να
μην δουλέψουμε δεν πληρωνόμαστε. Τα ωράρια λάστιχο
σημαίνουν ατέρμονο τρέξιμο κι όταν και αν καταφέρουμε
να δημιουργήσουμε οικογένεια και κάνουμε παιδιά τότε
είναι που δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος ούτε για ξεκούραση, ψυχαγωγία, για κοινωνική ζωή και δράση.

Σήμερα μια εργαζόμενη μπορεί να αναρωτιέται:
Μπορούμε να έχουμε διασφαλισμένο ελεύθερο χρόνο,
άδεια κύησης, τοκετού, λοχείας, μητρότητας, μειωμένο
ωράριο για τα πρώτα χρόνια του παιδιού, δωρεάν βρεφονηπιακούς σταθμούς και υποδομές για τη δημιουργική

απασχόλησή του και για τις απαραίτητες δραστηριότητές
του; Μπορούμε να έχουμε μόνιμη και σταθερή εργασία με
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, άδειες για
ασθένεια δική μας ή των παιδιών μας, άδειες για τις μονογονεϊκές οικογένειες και για τις γυναίκες που έχουν οι ίδιες
κάποια αναπηρία ή μεγαλώνουν παιδιά με αναπηρία; Μπορούμε να παίρνουμε σύνταξη στα 55 χρόνια και να ζούμε
με αξιοπρέπεια στα γηρατειά μας; Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο μας σύμφωνα με τις κλίσεις μας και τα ενδιαφέροντά μας, για την αναγκαία κοινωνική μας δράση; Θα ήμασταν τότε δέσμιες των
φόβων μας, της ανασφάλειας και της αγωνίας μας; Μήπως
η ικανοποίηση των αναγκών μου είναι ουτοπία;
Με τέτοια πρόοδο στην επιστήμη και την τεχνολογία γιατί
να μη μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας στην
υγεία, την εργασία, τη μητρότητα, τον ελεύθερο χρόνο; Γιατί να μην υπάρχει ένα δίκτυο δημόσιων και δωρεάν βρεφονηπιακών σταθμών και υποδομών για τη δημιουργική
απασχόληση ΟΛΩΝ των βρεφών και νηπίων; Γιατί να μην
υπάρχουν δημόσιες και δωρεάν υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, έγκαιρης διάγνωσης, κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες για τη μητέρα, το
παιδί και ολόκληρη την οικογένεια;
Κι όμως σήμερα όλα αυτά σκοντάφτουν πάνω στην επιχειρηματική δράση που κυριαρχεί στον κλάδο μας και γενικότερα. Με κριτήριο το κέρδος των ομίλων παίρνουν μέτρα
και σχεδιάζουν πολιτικές και η τωρινή κυβέρνηση και οι
προηγούμενες, εφαρμόζοντας πιστά τις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι αυτό θέλουν να εργαζόμαστε με
ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, μέχρι τα βαθειά γεράματα
χωρίς εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα
και με μισθούς πείνας. Για να αυξάνουν τα κέρδη τους βρι-

σκόμαστε εμείς στο στόχαστρο, οι οικογένειές μας αλλά και
οι άνθρωποι με αναπηρία και οι οικογένειές τους που εξυπηρετούμε. Παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες που σταματούν τις θεραπείες, αναγκάζονται να
σταματήσουν το σχολείο τους και τα κέντρα ειδικής αγωγής
επειδή οι γονείς τους δεν έχουν να πληρώσουν..
Για όλους αυτούς τους λόγους η οργάνωση στο κλαδικό
σωματείο μας, το ΣΕΜΙΣΕΑ, καθίσταται πιο αναγκαία από
ποτέ, ώστε οργανωμένα να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, ενάντια στην
εμπορευματοποίηση των αναγκών και την εκμετάλλευση
των κόπων μας. Γι αυτό είναι αναγκαίος ο κοινός βηματισμός με την ΟΓΕ, για να ανταλλάξουμε πείρα και επεξεργασίες, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, ώστε όλο και
περισσότερες εργαζόμενες να επιλέξουν το δρόμο της
συλλογικής δράσης μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από
του συλλόγους γυναικών της ΟΓΕ. Έτσι μπορούν να αναπτυχθούν σχέσεις αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, ένα
«δίχτυ ασφαλείας» που θα βοηθήσει μια εργαζόμενη, να
σταθεί στα πόδια της, να παλέψει για τη ζωή τη δική της και
της οικογένειας της. Μέσα από τη συλλογική δράση μπορεί
να νοιώσει η εργαζόμενη, σε αυτό το δύσκολο χώρο της
Ειδικής Αγωγής, ότι δεν είναι μόνη της, ότι μπορεί να βρει
το θάρρος, τη μαχητικότητα και την αντοχή να παλέψει τις
δυσκολίες, τους εκβιασμούς, την εργοδοτική τρομοκρατία,
να διεκδικήσει ζωή με δικαιώματα.

Κωνσταντίνα Λουκάτου
Ταμίας του Σωματείου Εργαζομένων
σε Μονάδες Ιδρύματα Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΕΜΙΣΕΑ)
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Για το Παιδί

Όταν η κυβερνητική ευθύνη για την παιδική
προστασία αφήνει τα παιδιά απροστάτευτα!
τα μέσα του περασμένου Μάρτη είδε το φως της δημοΣμείων
σιότητας η απόφαση της ενιαίας διοίκησης των νοσοκοΣισμανόγλειου, Φλέμινγκ και Παίδων Πεντέλης, με

την οποία ενέκρινε ιδιωτική δωρεά για την εγκατάσταση
χώρου φιλοξενίας, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, παιδιών
και εφήβων έως 16 ετών μέσα στο κτίριο του Παίδων Πεντέλης.
Με τις ευλογίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
και τη χορηγία ΜΚΟ πάρθηκε αυτή η πασιφανώς αντιεπιστημονική απόφαση, αφού η εγκατάσταση δομών φιλοξενίας παιδιών μέσα σε λειτουργούσες πτέρυγες παιδιατρικού νοσοκομείου μόνο αρνητικές συνέπειες μπορεί να
έχει τόσο για τα παιδιά που χρειάζονται φιλοξενία όσο και
για τη λειτουργία του νοσοκομείου.
Φυσικά, η απόφαση αυτή για το παιδιατρικό νοσοκομείο
Πεντέλης είναι το «κερασάκι στην τούρτα» μιας χρόνιας
πρακτικής πώς αντιμετωπίζουν τα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία: να παραπέμπονται παιδιά με εισαγγελική εντολή
για ιατρικό προληπτικό έλεγχο, ο οποίος ολοκληρώνεται
τις περισσότερες φορές σε λίγες μέρες, και ενώ είναι υγιή,
εξαιτίας της ανεπάρκειας προνοιακών δομών εγκλωβίζο-
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νται σε νοσοκομειακές πτέρυγες για μήνες ή και χρόνια
ολόκληρα.
Πρόκειται για παιδιά που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος ή ασφαλούς οικογενειακού περιβάλλοντος,
όπως για παράδειγμα παιδιά που έχουν εγκαταλειφθεί ή
κακοποιηθεί από τις οικογένειές τους, μέλη άστεγων οικογενειών, παιδιά με γονείς τοξικοεξαρτημένους. Παιδιά, δηλαδή, που εξαιτίας των καταστάσεων που έχουν βιώσει σε
τόσο τρυφερή ηλικία, χρειάζονται ιδιαίτερη ψυχοκοινωνική
στήριξη από κατάλληλη διεπιστημονική ομάδα και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης.
Το κράτος, λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες που αντικειμενικά αυξάνονται οι όροι εκείνοι που οδηγούν σε αύξηση των περιπτώσεων παιδιών που θα χρειαστούν δομές
παιδικής προστασίας (ακρίβεια, πόλεμος στην Ουκρανία
και εισροές ασυνόδευτων προσφυγόπουλων, αύξηση των
κοινωνικών παθογενειών, όπως π.χ. ενδοοικογενειακή
βία κ.λπ.), αντί να δημιουργήσει νέες, σύγχρονες προνοιακές δομές, με όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την
ομαλή ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών, τα καταδικάζει να ζουν σε ακατάλληλο περιβάλλον.

Για το Παιδί
Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το σχέδιο της
υπουργικής απόφασης που εισηγήθηκαν τα κυβερνητικά
επιτελεία για την παιδική προστασία που το προηγούμενο
διάστημα δόθηκε για διαβούλευση από την υφυπουργό
Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων. Ένα σχέδιο που παρουσιάστηκε με διθυραμβικό τρόπο και πανηγυρισμούς,
καθώς ισχυρίζεται ότι βάζει τέλος στην ιδρυματική φροντίδα των παιδιών και προωθεί την οικογενειακού τύπου
εναλλακτική φροντίδα.
Όμως, όσο κι αν ψάξει κάποιος στο σχέδιο απόφασης,
δεν συναντά πουθενά τους όρους που θα βοηθούσαν να
μειωθούν τα αιτήματα προς την ιδρυματική φροντίδα, ούτε
την ενίσχυση των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής
ως εναλλακτικού τύπου φροντίδα. Το μόνο που θα λέγαμε
ότι γίνεται είναι μια προσπάθεια να μπουν ορισμένες προδιαγραφές στην ίδρυση και λειτουργία των άπειρων δομών
φιλοξενίας απροστάτευτων παιδιών του ιδιωτικού τομέα!
Είναι, βέβαια, αυτονόητο ότι οι χώροι φιλοξενίας παιδιών
πρέπει να έχουν συγκεκριμένες και αυστηρές προδιαγραφές, που να εξασφαλίζουν την καλή διαβίωσή τους. Όπως
φαίνεται, όμως, είναι εξίσου αυτονόητο για τη σημερινή και
χθεσινή κυβερνητική πολιτική ότι οι κάθε είδους ιδιώτες,
κάτω από την κάθε είδους «ταμπέλα» –φιλάνθρωποι, ΜΚΟ,
εκκλησιαστικά ιδρύματα κ.λπ.–, θα συνεχίσουν να εμπλέκονται σε αυτό τον τόσο ευαίσθητο τομέα που αφορά τα
παιδιά χωρίς (ή χωρίς κατάλληλη) οικογένεια.
Χωρίς ντροπή μάλιστα η κυβέρνηση παραδέχεται ότι οι
όροι που μπορεί να «ελέγξει» για τη λειτουργία των ιδιωτικών δομών είναι το χωροταξικό πεδίο και η στελέχωσή
τους (που κι αυτή είναι στα όρια του υποτυπώδους), ενώ το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ο τρόπος διαπαιδαγώγησης
των παιδιών αφήνονται στο έλεος του κάθε ιδιοκτήτη.
Την ίδια στιγμή οι επιλογές όλων των έως τώρα κυβερνήσεων άφησαν τα ελάχιστα δημόσια ιδρύματα παιδικής
προστασίας σοβαρά υποστελεχωμένα, να στενάζουν κάτω
από την πίεση της υποχρηματοδότησης και των αυξημένων
καθηκόντων. Αποδεκάτισαν το προσωπικό στις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών, οι οποίες, ανάμεσα στα άλλα, έχουν στην ευθύνη τους τον έλεγχο
των καταγγελιών για παραμέληση, κακοποίηση, επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης παιδιών, την προετοιμασία των
γονιών για την υιοθεσία και την αναδοχή και -πλέον- και
τη διαχείριση των ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων.
Όλα αυτά τα καθήκοντα αφορούν αποφάσεις καθοριστικές
για τη ζωή παιδιών και οικογενειών και απαιτούν αρκετό
χρόνο κοινωνικής έρευνας για να διεκπεραιωθούν με τον
καλύτερο τρόπο.
Οι παθογένειες αυτές του συστήματος δυστυχώς έρχονται στο φως με τον πιο τραγικό τρόπο, με περιπτώσεις
όπως η υπόθεση της Κυψέλης, της Πάτρας και άλλες, οπότε και ξεκινάει ένα κυνήγι μαγισσών για το ποια υπηρεσία
είχε την ευθύνη για την προστασία των παιδιών. Η ευθύνη,
όμως, των κυβερνήσεων και συνολικά του κράτους μένει
στο απυρόβλητο.
Σε κάθε περίπτωση τα γεγονότα του τελευταίου διαστή-

ματος είναι αποκαλυπτικά. Ιδιαίτερα μετά την υπόθεση της
Πάτρας παρατηρείται αύξηση καταγγελιών για παιδιά που
βρίσκονται σε κίνδυνο. Οι εισαγγελικές εντολές για απομάκρυνση παιδιών από επικίνδυνα οικογενειακά περιβάλλοντα αυξάνονται επίσης, αλλά οι θέσεις σε δομές φιλοξενίας
παιδιών δεν αυξάνονται πουθενά.
Οι επιστήμονες που ασχολούμαστε με παιδιά οφείλουμε να αναδεικνύουμε τις τρομερές ελλείψεις και αστοχίες
του συστήματος παιδικής προστασίας. Έχουμε ευθύνη να
καταγγέλλουμε την παντελή έλλειψη σχεδίου σε επίπεδο
πρόληψης για την παιδική προστασία, τις πολιτικές που
στέλνουν βρέφη και παιδιά σε επαγγελματίες αναδόχους,
στα αζήτητα των νοσοκομείων ή στην «καλύτερη» στα χέρια των ΜΚΟ και των άλλων ιδιωτών. Έτσι, τα παιδιά που
έχουν κακοποιηθεί ή παραμεληθεί από την οικογένειά
τους, κακοποιούνται και από το κράτος!

Διεκδικούμε:
 Α
 νάπτυξη όλων των απαραίτητων δημόσιων δομών
παιδικής προστασίας σε πανελλαδικό επίπεδο, με βάση
τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, πλήρως στελεχωμένες με όλο το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό, που θα έχουν σαν κύριο καθήκον την πρόληψη
του φαινομένου, με στήριξη των οικογενειών, ώστε να
μπορέσουν να αναλάβουν και πάλι το μεγάλωμα του
παιδιού τους.
 Ε
 νίσχυση των προγραμμάτων υιοθεσίας και αναδοχής,
κατάλληλη εκπαίδευση και προετοιμασία των υποψήφιων θετών και αναδόχων γονέων, ώστε να μειώνεται
η παραμονή των παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν από οικογένειες, μέσα στις δομές φιλοξενίας.
 Κ
 ατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον τομέα
αυτό.
 Ο
 ι Μονάδες Παιδικής Προστασίας του ιδιωτικού τομέα
που πληρούν τις προϋποθέσεις να ενταχθούν σε Ενιαίο
Σχέδιο Δημοσίων Δομών Παιδικής Προστασίας. Όλες
οι υπόλοιπες να κλείσουν.
 Σ τελέχωση των κοινωνικών υπηρεσιών των δήμων,
των περιφερειών, των νοσοκομείων και των κέντρων
υγείας και ανάπτυξη κοινωνικών υπηρεσιών σε σχολεία και παιδικούς σταθμούς, ώστε αφενός να εντοπίζονται εγκαίρως τα παιδιά που διαβιούν σε κίνδυνο και
να δέχονται την κατάλληλη παρέμβαση και αφετέρου να
διευθετούνται με τον καλύτερο τρόπο οι περιπτώσεις
παιδιών που πρέπει να απομακρυνθούν από τις οικογένειες τους χωρίς να παραμένουν στα νοσοκομεία.

Βούλα Πολίτη, Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια,
εργαζόμενη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Τασούλα Παπαδογιαννάκη, Βοηθός βρεφοκόμος,
Πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων
στο Κέντρο Προστασίας Βρεφών Μητέρα
27

Εργασιακά
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Πολύμορφη στήριξη στις επιχειρήσεις
«ποινές» και «κόφτες» για τους ανέργους
νεργοποίηση του «ποινολογίου» για τους ανέργους, στεΕκύκλωση
νότερη σύνδεση της υπηρεσίας με τις επιχειρήσεις, ανατης ανεργίας, διαρκή κατάρτιση, επανακατάρτιση

και μετακίνηση των ανέργων από τη μία ληξιπρόθεσμη
θέση εργασίας στην άλλη: Στους παραπάνω άξονες κινείται
η «αναδιάρθρωση» του ΟΑΕΔ, με την κυβέρνηση της ΝΔ να
συνεχίζει τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις των προκατόχων της, που φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα της ΕΕ.
Κάτω από τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Δουλειές Ξανά», η
κυβέρνηση ψήφισε στα μέσα Απρίλη σχετικό νομοσχέδιο,
που ενισχύει τη λειτουργία του ΟΑΕΔ, που πλέον μετονομάζεται σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ως
«δουλεμπορικού» γραφείου, χρηματοδοτεί τους επιχειρηματικούς ομίλους για την απόκτηση φτηνής εργατικής δύναμης και δίνει τη χαριστική βολή ακόμα και στη στοιχειώδη προστασία των ανέργων. Η προώθηση των ρυθμίσεων
αυτών συνοδεύτηκε από συκοφαντίες για «ανέργους - ρετιρέ», που υποτίθεται ότι «καταχρώνται» το δημόσιο χρήμα
και τις παροχές του Οργανισμού.

«Ποινές» στους ανέργους και
εισοδηματικά κριτήρια - «κόφτες»
Ο νέος νόμος επιδιώκει να ενεργοποιήσει τη ρύθμιση που
προβλέπει την «ποινή» της διαγραφής από το μητρώο των
ανέργων που αρνούνται τρεις θέσεις εργασίας που τους
προτείνει η Υπηρεσία (διαγραφή για δύο χρόνια από το
μητρώο και διακοπή του επιδόματος) ή αρνούνται τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης (διαγραφή για έξι
μήνες από το μητρώο). Η εφαρμογή του «ποινολογίου»
αποτελεί μοχλό πίεσης προκειμένου οι άνεργοι να αποδέχονται θέσεις εργασίας με όρους δουλειάς και εργασιακές
σχέσεις που υπαγορεύουν οι εργοδότες, να υποχρεώνονται σε συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης αμφιβόλου
περιεχομένου.
Στην κατεύθυνση της λειτουργίας της Υπηρεσίας ως μηχανισμού για τον εφοδιασμό των επιχειρήσεων με φθηνό
και καταρτισμένο στα μέτρα τους εργατικό δυναμικό συμβάλλουν οι ρυθμίσεις για την κατάρτιση «ατομικού Σχεδίου
Δράσης» για κάθε άνεργο, τη δημιουργία «ατομικού λογαριασμού δεξιοτήτων», την «πίστωση μονάδων» για συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης.
Η κυβέρνηση έσπευσε να διαφημίσει τη ρύθμιση με την
οποία εισάγει το λεγόμενο «επίδομα εργασίας». Σύμφωνα
με αυτή, αν ο άνεργος βρει δουλειά πριν από τη λήξη του
επιδόματος –εάν και εφόσον λαμβάνει επίδομα– θα συ28

νεχίσει να παίρνει μαζί με το μισθό του το 50% του επιδόματος, μέχρι την τυπική λήξη του. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός
εργασίας (δηλαδή οι μήνες που ο εργαζόμενος δουλεύει
και ταυτόχρονα λαμβάνει το μισό του επιδόματος) δεν θα
προσμετράται στις μέρες εργασίας που απαιτούνται (125
μέρες τους τελευταίους 14 μήνες), για να πάρει επιδότηση
ανεργίας σε επόμενη φάση, αν απολυθεί.
Επίσης, εισάγονται εισοδηματικά κριτήρια (όμοια με αυτά
που εφαρμόζονται για το επίδομα θέρμανσης) για τη διατήρηση βοηθημάτων και παροχών (δεν ισχύουν για το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, το βοήθημα για αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενους).
Το ...κοσκίνισμα του μητρώου και η αποβολή από αυτό
μιας σειράς περιπτώσεων υπηρετούν παράλληλα το κυβερνητικό αφήγημα για την «αποκλιμάκωση» της ανεργίας,
το οποίο υπονομεύεται από το γεγονός ότι οι εγγεγραμμένοι
άνεργοι ανέρχονται σε 1.100.000 άτομα.
Όλα τα παραπάνω συνοδεύτηκαν από συκοφαντική επίθεση, με τα στελέχη της κυβέρνησης να παρουσιάζουν
τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ ανέργους ως
«καταχραστές» του δημόσιου χρήματος και των παροχών
του Οργανισμού, προκειμένου να «θολώσουν» τα νερά και
να κρύψουν την επίθεση που εξαπολύουν ενάντια στους
ανέργους.
Το «νέο ξεκίνημα» και η «επανεκκίνηση» του ΟΑΕΔ θα
«διορθώσει» σύμφωνα με την κυβέρνηση τα «κακώς κείμενα», καθώς ο Οργανισμός είναι σήμερα «ταυτισμένος
στο σύνολο της κοινής γνώμης με την καταβολή κάποιων
επιδομάτων». Τα «τολμηρά βήματα» που κάνει το νομοσχέδιο χαιρέτισε και ο πρωθυπουργός, Κυρ. Μητσοτάκης,
ισχυριζόμενος ότι «αποτυπώνει την αντίληψη της ΝΔ για

μια προοδευτική ενεργητική πολιτική
στα ζητήματα της εργασίας» και αντιπροσωπεύει «σύγχρονες πολιτικές
που επιμερίζουν δίκαια τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις των ανέργων».
Υπεραμύνθηκε του μέτρου της διαγραφής από το μητρώο όσων αρνούνται
να απασχοληθούν σε «κατάλληλες θέσεις» ή δεν δέχονται να πάρουν μέρος
σε προτεινόμενη δράση κατάρτισης. «Οι
άνεργοι έχουν δικαιώματα, έχουν όμως
και υποχρεώσεις. Οφείλουν να κινητοποιηθούν και να ενταχθούν στην αγορά
εργασίας», διαμήνυσε, παρουσιάζοντας
την ανεργία, την οποία δημιουργεί μαζικά το σύστημα της εκμετάλλευσης, ως
ατομικό πρόβλημα κάθε ανέργου.

Πάνω από 1 εκατομμύριο οι άνεργοι,
σε ελάχιστους το επίδομα ανεργίας
Στον απόηχο της ψήφισης του νόμου,
τα αριθμητικά στοιχεία κάνουν την κυβερνητική προπαγάνδα για τους «ανέργους-ρετιρέ», που «καταχρώνται» το
δημόσιο χρήμα, ακόμα πιο προκλητική.
Με βάση τα στοιχεία για το μήνα Μάρτη οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του
ΟΑΕΔ άνεργοι ανήλθαν σε 1.092.509 άτομα. Από το σύνολο
των εγγεγραμμένων, το 63,99% είναι γυναίκες.
Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να ισχυριστεί ότι
η ανεργία βαίνει αποκλιμακούμενη, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Μάρτη του 2022 είναι ελάχιστα
μειωμένος σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά
και με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 1,54% σε
σύγκριση με τον Φλεβάρη (-17.132 άτομα) και κατά 3,42%
σε σύγκριση με τον Μάρτη του 2021 (-38.719 άτομα).
Όσο για τα ...ευεργετήματα που απολαμβάνουν οι άνεργοι, οι επιδοτούμενοι για το μήνα Μάρτη περιορίζονται σε
162.857 άτομα, δηλαδή σε 14,9% του συνόλου των εγγεγραμμένων. Μάλιστα, οι επιδοτούμενοι έχουν μειωθεί
κατά 23,53% από τον Φλεβάρη του 2022 και κατά 36,48%
από τον Μάρτη του 2021, μετά τη λήξη ακόμα και των υποτυπωδών μέτρων για την προστασία από την ανεργία που
πάρθηκαν το διάστημα της πανδημίας.

Στον ίδιο νόμο και οι «χώροι φύλαξης
βρεφών» στις επιχειρήσεις
Δίπλα στις άλλες διατάξεις, στο συγκεκριμένο νομοθέτημα
εντάχθηκε και η επιδότηση των επιχειρηματικών ομίλων
για τη δημιουργία «χώρων φύλαξης βρεφών» εντός των
εγκαταστάσεών τους. Συγκεκριμένα, 120 μεγάλες επιχει-

ρήσεις θα λάβουν επιδότηση ύψους 16 εκατ. ευρώ από το
Ταμείο Ανάκαμψης για τη δημιουργία «χώρων φύλαξης»
μικρών παιδιών (ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών).
«Στόχος της δράσης είναι η εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και η ενδυνάμωση της
συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, μέσω
της παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών φροντίδας
βρεφών και μικρών παιδιών», αναφέρει το υπουργείο
Εργασίας, και εκτιμά πως «η αύξηση της διαθεσιμότητας
υπηρεσιών παιδικής φροντίδας θα μπορούσε να συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών».
Στην πράξη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσθέτει
έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα της υποβάθμισης του δικαιώματος όλων των παιδιών σε σύγχρονη Προσχολική
Αγωγή σε ένα δίκτυο δημόσιων και δωρεάν εγκαταστάσεων. Στα γνωστά χνάρια της πολιτικής που αντιλαμβάνεται
τη «φύλαξη» των μικρών παιδιών σαν αναγκαίο μέτρο για
την αύξηση της «απασχολησιμότητας» των γονιών, και ιδιαίτερα των μητέρων, η κυβέρνηση προσθέτει ένα ακόμα
«όπλο» στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων, προκειμένου να επεκτείνουν τα ευέλικτα και εξαντλητικά ωράρια,
τη δουλειά τις Κυριακές, τις καθημερινές υπερωρίες, τους
εκβιασμούς και τις πιέσεις στις εργαζόμενες ώστε να κάνουν τη ζωή τους λάστιχο.

Ευτυχία Χαϊντούτη
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Αυτοαπασχολούμενες

Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την επιχειρηματικότητα
και την αυτοαπασχόληση των γυναικών.
Οικονομική ανεξαρτησία ή μεγαλύτερη εκμετάλλευση;

το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ακόμα
Πκαιρόσφατα
ψήφισμα σχετικά με τη «γυναικεία επιχειρηματικότητα
αυτοαπασχόληση», ενώ αντίστοιχα η ελληνική κυβέρ-

νηση, μέσα από το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021 - 2025», σχεδιάζει την προώθηση της
«γυναικείας επιχειρηματικότητας», ιδιαίτερα την εκπαίδευση και κατάρτιση γυναικών στους τομείς των Θετικών
Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM), καθώς και στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ταυτόχρονα με τη δημιουργία «Κέντρου Καινοτομίας για Γυναίκες #GIL4W» στοχεύει
στη συνεργασία με φορείς της αγοράς, ώστε να γίνουν οι
νεοφυείς επιχειρήσεις «πόλος έλξης για επενδυτικούς αγγέλους»1 από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος αυτών των «εύηχων»
πρωτοβουλιών; Μπορούν να εγγυηθούν τη βελτίωση
της οικονομικής και κοινωνικής θέσης των γυναικών;
Με βάση τα στοιχεία του Ευρωκοινοβουλίου, οι γυναίκες είναι μόλις το 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην
ΕΕ και το 30% των επιχειρηματιών που ιδρύουν νεοφυείς
επιχειρήσεις. Επίσης, μόλις το 10% των «επιχειρηματικών
αγγέλων» στην ΕΕ είναι γυναίκες, ενώ μόλις το 10% όλων
των θέσεων ανώτερων στελεχών σε εταιρείες ιδιωτικών
επενδύσεων και επιχειρηματικού κεφαλαίου παγκοσμίως
καταλαμβάνεται από γυναίκες.
Στην αιτιολογική έκθεση του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Οι γυναίκες επιχειρηματίες και οι αυτοαπασχολούμενες αποτελούν πηγή
οικονομικής μεγέθυνσης και θέσεων εργασίας που δεν
αξιοποιείται επαρκώς, ενώ η στήριξη της ομάδας αυτής
μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ».
Διαχρονικά ΕΕ και κυβερνήσεις «βλέπουν» το γυναικείο
δυναμικό υπό το πρίσμα των συμφερόντων των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων, της ανταγωνιστικότητας και της
κερδοφορίας τους. Για αυτό και αναφέρονται στη γυναικεία
εργασία και στη διεύρυνσή της –ιδιαίτερα σε κλάδους τις
οικονομίας που σήμερα «υπόσχονται» τεράστια κέρδη για
τους ομίλους και τα υπερσυσσωρευμένα λιμνάζοντα κεφά1. «Επενδυτικοι Άγγελοι» (Angel Investors) πρόκειται για ιδιώτες που επενδύουν τα πρώτα χρήματα σε νέες επιχειρήσεις,
σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) στα πρώτα τους βήματα.
Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που τους δίνει προνόμια, φοροαπαλλαγές κ.λπ.
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λαιά τους– ως «επένδυση».
«Οι γυναίκες επιχειρηματίες αποτελούν αναξιοποίητη
πηγή καινοτομίας και ανάπτυξης, ειδικότερα στο πλαίσιο
του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπη και της οικονομικής ανάκαμψης μετά την κρίση
COVID-19, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή οικονομία μπορεί δυνητικά να επωφεληθεί από την αύξηση του
ΑΕΠ ύψους 16 δισ. ευρώ, αν ενθαρρυνθούν περισσότερες
γυναίκες να εισέλθουν στην ψηφιακή αγορά εργασίας».
Ένας από τους βασικούς άξονες που απασχολεί την ΕΕ
και τις κυβερνήσεις είναι «η ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση και στην εργασία στους τομείς επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών (STEM)» και η
συσχέτισή της με τον στόχο η ΕΕ να αποκτήσει «ψηφιακό
πλεονέκτημα» στο πλαίσιο της λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης, δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλο κενό στη
συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τους τομείς STEM. Το 2018 το 59% των επιστημόνων και μηχανικών στην ΕΕ ήταν άνδρες και μόλις το 41%
γυναίκες. Αλλά και γιατί οι γυναίκες που αποφοιτούν από
τους τομείς STEM σταδιοδρομούν ως επί το πλείστον σε
ιδιαίτερα κερδοφόρους τομείς όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών ή οι χρηματοοικονομικές και
εμπορικές υπηρεσίες.
«Κάθε γυναίκα που δεν έχει την ευκαιρία να στήσει και
να διοικήσει μια εταιρεία τεχνολογίας συνιστά όχι μόνο
απώλεια ταλέντων και πολυμορφίας για την Ευρώπη,
αλλά και μια χαμένη ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»,
διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτοαπασχολούμενες
Με βάση το γεγονός ότι ένα οριακό μόνο ποσοστό επενδυτών είναι γυναίκες και ότι πολύ λιγότερες γυναίκες είναι
ιδρυτές και ιδιοκτήτες ιδιωτικών εταιρειών και νεοφυών
επιχειρήσεων, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση
τέτοιων προγραμμάτων προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός γυναικών που θα δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Όμως η πραγματικότητα του ανταγωνισμού της
ελεύθερης αγοράς είναι αμείλικτη, καθώς από όσες από
αυτές αναζήτησαν χρηματοδότηση το 2019, μόλις το 1-2%
κατάφεραν να την πάρουν, με μέσο όρο τα 6,5 χρόνια ζωής
μέχρι τη χρηματοδότησή τους και με 9 στις 10 από αυτές να
είναι καταδικασμένες να αποτύχουν.

Ποια είναι η πραγματικότητα για τις γυναίκες
αυτοαπασχολούμενες, ειδικά για τις νέες επιστημόνισσες;
Οι νέες επιστημόνισσες, μηχανικοί, γιατροί, λογίστριες, δικηγόροι δουλεύουν σε μεγάλα γραφεία, σε μεγάλες επιχειρήσεις, ακόμα και σε κρατικές δομές, με εξαντλητικά
ωράρια, μισθούς που για τα πρώτα χρόνια δουλειάς είναι
κάτω ακόμα και από τον βασικό, ενώ οι εργοδότες, το κράτος τους και οι κυβερνήσεις τους, τις αντιμετωπίζουν ως
αυτοαπασχολούμενες.
Είναι αιχμάλωτες του δελτίου παροχής υπηρεσιών, το
γνωστό «μπλοκάκι», που παραπέμπει σε «εξωτερικούς
συνεργάτες». Οι ισχνές παροχές κοινωνικής πρόνοιας
και η προστασία της μητρότητας που προβλέπονται για
τις μισθωτές, για τις αυτοαπασχολούμενες με «μπλοκάκι»
δεν ισχύουν. Οι άδειες, τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις, οι
υπερωρίες δεν υπάρχουν ως δικαιώματα. Πληρώνουν
φόρους από το πρώτο ευρώ και ληστρικές ασφαλιστικές
εισφορές, εφόσον είναι «αυτοασφαλιζόμενες» και ο εργοδότης τη «βγάζει λάδι».
Οι δήθεν υποσχέσεις που συνοδεύουν την «ψηφιακή
απασχόληση» είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των
επιχειρηματικών ομίλων. Περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη «εργασιακή ευελιξία» στο όνομα της «διευκόλυνσης
της συμφιλίωσης της επαγγελματικής και οικογενειακής
ζωής».
Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί τα κράτη-μέλη να στηρίξουν
κοινωνικά πλαίσια, όπως η ευέλικτη φροντίδα παιδιών, τα
οποία όπως αναφέρει, είναι απαραίτητα για να ενθαρρυνθούν περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν στην επιχειρηματικότητα. Η ευαισθησία τους, βέβαια, αρχίζει και
τελειώνει σε προγράμματα όπως αυτό των «νταντάδων της
γειτονιάς», που προωθεί μια ακόμα υποβαθμισμένη υπηρεσία φύλαξης βρεφών και νηπίων στη θέση της επιστημονικά οργανωμένης προσχολικής αγωγής και φροντίδας
με κρατική ευθύνη για όλα τα παιδιά.
Η επιβολή των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και της
τηλεργασίας στους συγκεκριμένους τομείς επεκτείνουν τον
εργάσιμο χρόνο των γυναικών, αυξάνουν την εντατικοποίηση, πολλαπλασιάζουν το άγχος και την πίεση κάτω από
την οποία δουλεύουν.
Πίσω από την καλογυαλισμένη «βιτρίνα» της «ανεξάρ-

τητης επιχειρηματία», που καθρεφτίζει το πρότυπο μιας
μικρής μειοψηφίας γυναικών επιχειρηματιών, βρίσκεται
η σκληρή πραγματικότητα που βιώνει η πλειοψηφία των
αυτοαπασχολούμενων γυναικών. Είναι οι αυτοαπαχολούμενες στο εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών. Είναι οι
γυναίκες που έχουν ένα κομμωτήριο, ένα μαγαζί για μανικιούρ-πεντικιούρ, ένα μαγαζί για επιδιορθώσεις ρούχων,
μια μικρή επιχείρηση στον τομέα του επισιτισμού, ένα λογιστήριο, ένα μικρό εμπορικό κατάστημα.
Γι’ αυτές η πραγματικότητα είναι η δουλειά με ωράρια
που «ξεχειλώνουν», γιατί για να επιβιώσουν κυνηγούν το
απελευθερωμένο ωράριο που επιβάλλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις ακόμα και τις Κυριακές. Είναι η προσπάθεια να
καλύψουν τα χρέη τους, με το φόβο των πλειστηριασμών
και των κατασχέσεων. Είναι η έλλειψη στοιχειωδών μέτρων προστασίας της μητρότητας. Οι συνέπειες της πανδημίας και της διαχείρισής της από την κυβέρνηση στο εισόδημα και στον οικογενειακό τους προγραμματισμό.
Γι’ αυτό σήμερα, χρειάζεται να δυναμώσει ο προβληματισμός, η γυναικεία συμμετοχή στον συλλογικό αγώνα για
τη βελτίωση των συνθηκών ζωής και εργασίας. Διέξοδο
στις καθημερινές αγωνίες των αυτοαπασχολούμενων γυναικών μπορεί να δώσει η φλόγα της συλλογικής αγωνιστικής δράσης μέσα από τους Συλλόγους και Ομάδες της
ΟΓΕ, μέσα από τους μαζικούς φορείς των αυτοαπασχολούμενων. Είναι αναγκαία η κοινή αγωνιστική δράση ενάντια
στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας, ώστε να διαμορφώνονται «ρωγμές» στο αντιλαϊκό μέτωπο της ΕΕ, των κυβερνήσεων, των επιχειρηματικών κολοσσών.

Παλεύουμε για:
 Τ α ζητήματα της κυριακάτικης αργίας, του ωραρίου,
του ελεύθερου χρόνου και της δημιουργικής αξιοποίησής του.
 Τ ο αίτημα για επίδομα άδειας μητρότητας 2 μήνες πριν
και 6 μήνες μετά τον τοκετό, στο ύψος του κατώτατου
μισθού, ανεξάρτητα από ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και για απαλλαγή της αυτοαπασχολούμενης μητέρας από τις εισφορές για έναν χρόνο μετά τον τοκετό.
 Τ ην ανάγκη για προστασία του γυναικείου οργανισμού
από βλαπτικούς παράγοντες στον χώρο εργασίας.
 Τ η διεκδίκηση ενός δικτύου δωρεάν δημόσιων υποδομών και υπηρεσιών Υγείας, με βάρος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και στη διασύνδεση με τις σχολικές μονάδες, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.
 Τ ην απαίτηση για δίκτυο δωρεάν δημόσιων υποδομών
και υπηρεσιών Προσχολικής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής,
δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών.

Ηρώ Μπούτα
Μέλος της εξελεγκτικής επιτροπής της ΟΓΕ
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Αποκαλυπτικά

Φεμινιστικές
κινητοποιήσεις για
την Παγκόσμια Μέρα
της Γυναίκας:
ο ξέσπασμα του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην ΟυκραΤτη σκιά
νία μετά την καταδικαστέα ρωσική εισβολή έριξε βαριά
του στη φετινή Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Αυ-

τές οι εξελίξεις σημάδευσαν την αγωνιστική δραστηριότητα
της ΟΓΕ, η οποία συνεχίζεται. Αποτυπώθηκε και στο κεντρικό σύνθημα των συγκεντρώσεων της ΟΓΕ σε όλη την
Ελλάδα μαζί με εργατικά σωματεία, ενώσεις αυτοαπασχολούμενων και άλλους μαζικούς φορείς ανήμερα της 8ης
Μάρτη: «Εκμετάλλευση, πόλεμος και βία. Ασπίδα προστασίας η πάλη για την ισοτιμία της γυναίκας και τη χειραφέτηση των λαών.»
Όμως, οι εξελίξεις αυτές και οι βαριές συνέπειες στις γυναίκες, στο λαό της Ουκρανίας και των γειτονικών λαών απουσίαζαν από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων, των κινητοποιήσεων που οργάνωσαν φεμινιστικές ομάδες για την
Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας. Για ακόμα μια χρονιά στήθηκαν κάλπικες διαχωριστικές γραμμές, για να κρυφτούν οι
πραγματικές αιτίες των κοινωνικών διακρίσεων σε βάρος
των γυναικών, όπως και ο δρόμος της αγωνιστικής διεκδίκησης για να απαλλαγούμε από την εκμετάλλευση, τους
εκβιασμούς, τη βία, ιδιαίτερα την εργοδοτική, κρατική.
Ένα μέρος του φεμινιστικού ρεύματος στο γυναικείο κίνημα κάτω από την ομπρέλα του «Ελληνικού Δικτύου για την
Φεμινιστική Απεργία» παρουσίασαν ως αιτία της γυναικείας ανισοτιμίας –ανάμεσα σε άλλα– την κυριαρχία του «νεοφιλελευθερισμού», «τις ιδεοληψίες» της ΝΔ, την ακροδεξιά. Ένα άλλο μέρος φεμινιστικών οργανώσεων, όπως η
«Κίνηση για μια απεργιακή 8η Μάρτη», η «Συνέλευση 8ης
Μάρτη» προσπάθησαν να παρουσιάσουν τις κοινωνικές
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών ως «απόκλιση» από
όσα ισχύουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Παρέθεσαν μάλιστα
και στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σχετικά με την περιβόητη
«ισότητα των φύλων» στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα
κατέχει μια από τις τελευταίες θέσεις.
Οι τοποθετήσεις των διαφόρων ρευμάτων του φεμινιστικού
κινήματος αποτελούν τις όψεις του ίδιου νομίσματος. Προσπαθούν να κρύψουν ότι η επιθετική πολιτική που κομματιάζει την κοινωνική ζωή της γυναίκας δεν είναι κάποια
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Όταν οι διακρίσεις σε
βάρος των γυναικών
αποστεώνονται από
τον ταξικό τους
χαρακτήρα
παρέκκλιση της κυβέρνησης της ΝΔ από τη «ευρωπαϊκή
κανονικότητα». Είναι οι «σύγχρονοι» αντιδραστικοί κανόνες
δουλειάς και ζωής που επιβάλλονται σε όλα τα κράτη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στην Ισπανία, την Ιταλία, την
Πορτογαλία και αλλού. Τα μέτρα που υλοποιούνται σήμερα αποτελούν διαχρονικές αντιδραστικές προσαρμογές της
ΕΕ, των κυβερνήσεων, των επιχειρηματικών κολοσσών για
να διαχειριστούν την αύξηση του ποσοστού της γυναικείας
συμμετοχής στην εργασία, χωρίς όμως να απαλλάσσουν τη
γυναίκα από τις αβάσταχτες καθημερινές υποχρεώσεις για
τη φροντίδα της οικογένειας και του σπιτιού. Η επέκταση
της γυναικείας εργασίας συνοδεύεται από τις εργασιακές
σχέσεις-λάστιχο, την τηλεργασία, τα σπαστά και ακανόνιστα
ωράρια, την υποαπασχόληση και την ανεργία.
Πιο συγκεκριμένα στη χώρα μας, η κυβέρνηση της ΝΔ
πήρε τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, για να
τσακίσει ακόμη περισσότερο το σταθερό εργάσιμο χρόνο,
που πλήττει ιδιαίτερα τις εργαζόμενες (κατάργηση Κυριακάτικης Αργίας, νόμος Χατζηδάκη κ.ά.). Αυτά και πολλά
ακόμα παραδείγματα επιβεβαιώνουν ότι τα κυβερνητικά
μέτρα που εντείνουν την εκμετάλλευση και καταπίεση των
εργαζόμενων γυναικών δεν είναι αποτέλεσμα των «νεοφιλελεύθερων εμμονών».
Ακόμα, αποτελεί πρόκληση μερίδα των φεμινιστικών οργανώσεων να καταγγέλλει την κυβέρνηση της ΝΔ, όταν
οι ίδιες επέμεναν να υλοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου
Χατζηδάκη, δηλαδή του αντεργατικού τερατουργήματος,
που περιλαμβάνουν τη διεθνή σύμβαση 190 για τη δήθεν
προστασία των γυναικών από τη βία και παρενόχληση στο
χώρο εργασίας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που
όλες αυτές ζητάνε επίμονα να εφαρμοστεί, υπεύθυνος για
τα αναγκαία μέτρα πρόληψης και προστασίας των γυναικών είναι ο ίδιος ο εργοδότης, δηλαδή αυτός που ασκεί
την εργοδοτική βία και εκβιασμούς! Γι’ αυτό, άλλωστε,
σπεύδουν να τον υλοποιήσουν μεγάλοι επιχειρηματικοί
κολοσσοί στο Εμπόριο, στις Τηλεπικοινωνίες, στο Χρηματοπιστωτικό τομέα, μέσω των αντιδραστικών κανονισμών
λειτουργίας!

Αποκαλυπτικά
Το φεμινιστικό πέπλο για να κρυφτούν
οι πραγματικές διαχωριστικές γραμμές
Η προσπάθεια να συγκαλυφθεί η ταξική ρίζα της
ανισοτιμίας της γυναίκας, δηλαδή η εκμετάλλευση
και καταπίεση, απογειώνεται σε ανακοίνωση φεμινιστικής οργάνωσης, στην οποία –αφού παρατίθενται
στοιχεία για τη μισθολογική διαφορά στους μισθούς
ανδρών και γυναικών, για τα υψηλά ποσοστά ανεργία των γυναικών σε σχέση με των ανδρών– καταλήγει στο συμπέρασμα ότι... «γίνεται ξεκάθαρη η
διαχωριστική γραμμή».
Ποια είναι όμως αυτή η «ξεκάθαρη» διαχωριστική
γραμμή; Οι φεμινιστικοί συντάκτες της ανακοίνωσης,
αν και δεν το λένε καθαρά, υπονοούν ότι αυτή η διαχωριστική γραμμή είναι ανάμεσα στις γυναίκες και
τους άνδρες, καλλιεργώντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα δύο φύλα.
Δεν βγάζουν άχνα για την πραγματική διαχωριστική γραμμή στην κοινωνία ανάμεσα σε εκμεταλλευτές
και εκμεταλλευόμενους, πάνω στην οποία γεννιούνται και αναπαράγονται οι κοινωνικές διακρίσεις σε
βάρος των μισθωτών κι αυτοαπασχολούμενων γυναικών, σε βάρος των αγροτισσών, των ανέργων. Η
εργοδοτική βία περιορίζεται –σύμφωνα με την φεμινιστική ανακοίνωση– στη σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο δουλειάς και στις απολύσεις εγκύων!
Ούτε μία αναφορά δεν γίνεται στην ολομέτωπη και
διαχρονική επίθεση κυβερνήσεων, καπιταλιστικής
εργοδοσίας στα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά
δικαιώματα των γυναικών.

Σιγή ασυρμάτου... για τις αιτίες της
ιμπεριαλιστικής κόλασης στην Ουκρανία
Το διάστημα που μεσολάβησε από την Παγκόσμια
Μέρα της γυναίκας συνεχίστηκε η «σιγή» νεκροταφείου των φεμινιστικών οργανώσεων για το ιμπεριαλιστικό μακελειό στο έδαφος της Ουκρανίας και
κυρίως για τη σπίθα που άναψε τη φωτιά του πολέμου, δηλαδή για τους ανελέητους ανταγωνισμούς
ανάμεσα στο στρατόπεδο ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ από τη μια
και στο στρατόπεδο της Ρωσίας και των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών της από της άλλη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πρόσφατη κινητοποίηση που οργάνωσαν
17 φεμινιστικές οργανώσεις κυριάρχησε το σύνθημα
«Όχι στον πόλεμο, ναι στο διάλογο».
Η αλήθεια είναι ότι καμιά γυναίκα, κανένας εργαζόμενος, καμιά λαϊκή οικογένεια δεν θέλει τον πόλεμο. Γυναίκες των εργατικών, λαϊκών δυνάμεων
εκφράζουν την αγωνία τους, την απέχθειά τους στον

ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία.
Όμως, οι φεμινιστικές ομάδες προσπαθούν να
κρύψουν ότι «η ειρήνη τους και ο πόλεμός τους
μοιάζουν όπως ο άνεμος και η θύελλα! Έχει τα δικά
της απαίσια χαρακτηριστικά». Όπως ο άδικος πόλεμος προετοιμάζεται, διεξάγεται και διευθύνεται από
τα κράτη, τις κυβερνήσεις και τις ιμπεριαλιστικές τους
συμμαχίες και όχι από τους λαούς, έτσι και η «άδικη»
ειρήνη τους αποτελεί προσπάθεια των μονοπωλίων
και των κρατών που τα εκπροσωπούν να λύσουν τις
διαφορές τους με τη διπλωματία, τις συμφωνίες και
το... διάλογο. Δεν αποτελεί μια συμφωνία ειρήνης και
φιλίας μεταξύ των λαών, με κριτήριο τα κοινά τους
συμφέροντα. Είναι μια εύθραυστη συμφωνία μεταξύ
ιμπεριαλιστών-ληστών.
Τέτοια φεμινιστικά συνθήματα εγκλωβίζουν τη
σκέψη και τη στάση των γυναικών για την διέξοδο
από κάθε ιμπεριαλιστικό πόλεμο στο δρόμο του αγώνα του εργατικού, λαϊκού κινήματος για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, για να ανοίξουμε
το δρόμο για τη χειραφέτηση του λαού μας από τους
εκμεταλλευτές του.

Απάντηση στα αδιέξοδα που βιώνουν
οι γυναίκες σε κάθε πλευρά
της κοινωνικής ζωής
Τελικά η «φεμινιστική», «δημοκρατική» φρασεολογία
των γυναικείων οργανώσεων δεν αμφισβητεί στο
ελάχιστο τον πυρήνα της γυναικείας ανισοτιμίας και
της εκμετάλλευσης. Απάντηση στα αδιέξοδα που βιώνουν οι γυναίκες της εργατικής, λαϊκής πλειοψηφίας δεν είναι συνθήματα, που αξιοποιούνται και προεκλογικά για την αλλαγή κυβερνητικού διαχειριστή
στο πλαίσιο της ίδιας πολιτικής που αναπαράγει τις
διακρίσεις σε βάρος των γυναικών.
Απάντηση είναι οι γυναίκες του καθημερινού μόχθου να πυκνώσουν το ποτάμι της συλλογικής αγωνιστικής διεκδίκησης για τις σύγχρονες ανάγκες τους
στην εργασία, στην προστασία της μητρότητας και της
οικογένειας. Για να αντιπαλέψουμε την πολιτική που
λογαριάζει τις ζωές μας με τη λογική του «κόστους»
για το κράτος και με κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό ανέδειξαν οι αγώνες των
εργατών και των γυναικών-συντρόφων τους στη
ΛΑΡΚΟ, την COSCO, τα μπλόκα του αγώνα των αγροτών, κάθε αγωνιστική εστία σε χώρους δουλειάς και
γειτονιές.

Βιβή Δάγκα
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Η αντιπροσωπεία της ΟΓΕ
μαζί με την αντιπροσωπεία της
βραζιλιάνικης «Ana Montenegro»,
στη συγκέντρωση κάτω από το
άγαλμα του Simón Bolívar.

Η ΟΓΕ στο 17ο Συνέδριο της Παγκόσμιας
Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ)
το Καράκας, πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, πραγματοποιήθηκε
Σσυμμετοχή
από τις 25 έως τι 28 Απρίλη το 17ο Συνέδριο της ΠΔΟΓ, με τη
41 οργανώσεων από 27 χώρες του κόσμου και σύνθη-

μα «Γυναίκες ενωμένες για την εξάλειψη των ανισοτήτων και της
βίας, για την ειρήνη και την υγεία του πλανήτη»
Η ΟΓΕ συμμετείχε με 3μελή αντιπροσωπεία, αποτελούμενη από
την πρόεδρο της Χριστίνα Σκαλούμπακα, την αντιπρόεδρο Μαιρήνη Στεφανίδη και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιτροπής Διεθνών σχέσεων Θεοδοσία Δαλμάρα.
Η συζήτηση στο συνέδριο οργανώθηκε σε έξι τραπέζια εργασίας
με τα εξής θέματα: «Ο ρόλος και η λειτουργία της ΠΔΟΓ στη σημερινή εποχή», «Η επίδραση της πανδημίας στις ζωές των γυναικών», «Η επίδραση της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας στους λαούς και στις ζωές των γυναικών», «Μια παγκόσμια ατζέντα για τα

δικαιώματα των νέων γυναικών», «Ανθρώπινα δικαιώματα των
γυναικών», «Αγώνας ενάντια στην ανισοτιμία των γυναικών στην
εργασία, στην προστασία της μητρότητας, στην υγεία, ενάντια στον
καπιταλισμό, που είναι η αιτία». Την εισήγηση στο τελευταίο θέμα
χρεώθηκε η ΟΓΕ.
Σ’ αυτό το τραπέζι εργασίας συμμετείχαν δεκάδες αντιπρόσωποι
γυναικείων οργανώσεων από τη Λατινική Αμερική και Καραϊβική, την Αφρική και από τις Αραβικές χώρες. Στις παρεμβάσεις τους
αναφέρθηκαν στις εργασιακές συνθήκες και στα πρόσθετα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες λόγω της μητρότητας . Έκαναν
σχετικές προτάσεις για την δράση της ΠΔΟΓ. Η απόφαση και το σχέδιο δράσης που διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από την Ολομέλεια
παρατίθεται ολόκληρο παρακάτω.
Στο τραπέζι εργασίας για τον ιμπεριαλισμό αναπτύχθηκε αντι-

Από την έναρξη του Συνεδρίου και την ομιλία της Μαιρίνης Στεφανίδη εκ μέρους της ΟΓΕ ως συντονίστριας της Ευρώπης.
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Από την αντι-ιμπεριαλιστική πορεία.

παράθεση απέναντι στην κυρίαρχη αντίληψη που υποστηρίζει ότι
πρόκειται για εξωτερική επιθετική πολιτική που περιορίζεται στις
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, ενώ ως λύση για τους λαούς προβλήθηκε ο λεγόμενος «πολυπολικός κόσμος». Πρόκειται για άποψη που βλέπει
μονόπλευρα την εναντίωση απέναντι σ’ ένα κέντρο των μονοπωλιακών ανταγωνισμών και της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας. Επικράτησε μάλιστα και στην τελική διακήρυξη του συνεδρίου.
Η ΟΓΕ αντιπαρατέθηκε και υποστήριξε στις παρεμβάσεις της,
ανάμεσα σε άλλα, πως «αυτοί που τσακίζουν τα δικαιώματα των
εργαζομένων, ιδιαίτερα των γυναικών σε συνθήκες ειρήνης, είναι
οι ίδιοι που τους στέλνουν στον πόλεμο για να σκοτωθούν για τα
συμφέροντά τους. Γι ‘αυτό είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τα συμφέροντα των λαών όλου του κόσμου η θεωρία για τον αποκαλούμενο
“πολυπολικό κόσμο”. Μια θεωρία που διατυμπανίζει ότι η ειρήνη
μπορεί να έρθει αν δίπλα στον αμερικάνικο πόλο υπάρχει ο ρωσικός ή ο κινέζικος πόλος. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι ο καπιταλιστικός κόσμος, ανεξάρτητα από τον αριθμό των “κέντρων”,
των συμμαχιών, χαρακτηρίζεται από την ταξική εκμετάλλευση, τις
κρίσεις, τη φτώχεια, τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων και
τους πολέμους, τη μαζική προσφυγιά και μετανάστευση. Σήμερα
αποδεικνύεται ότι ο λεγόμενος “πολυπολικός κόσμος” δεν είναι ο
κόσμος της ειρήνης και της ασφάλειας για τους λαούς, αλλά ο κόσμος των οξυμένων ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι αποτέλεσμα αυτών των σφοδρών ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ από
τη μία και την καπιταλιστική Ρωσία από την άλλη για τον έλεγχο
των αγορών, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δικτύων
μεταφοράς. Όμως, διεξάγεται με διάφορα ψεύτικα προσχήματα και
από τις δύο πλευρές... Γι’ αυτό το γυναικείο κίνημα δεν μπορεί να
στηρίξει τις ελπίδες του σε κανένα ιμπεριαλιστικό στρατόπεδο...
Γι’ αυτό η πάλη μας πρέπει να εστιάσει ενάντια στην εμπλοκή
των χωρών μας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που σπέρνουν το θάνατο, τη φτώχεια και την προσφυγιά...». Μέσα σ’ αυτό
το πλαίσιο εξέφρασε και την αλληλεγγύη της στον Κουβανικό, τον
Παλαιστινιακό και Κυπριακό λαό.
Αντίστοιχες πλευρές ανέδειξε και στο χαιρετισμό της η ΟΓΕ ως
συντονίστρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου στην εναρκτήρια εκδήλωση του συνεδρίου.
Η ΟΓΕ σαν συντονίστρια του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης
έκανε απολογισμό της δράσης των ευρωπαϊκων οργανώσεων
μέσα στα δύσκολα χρόνια της πανδημίας.
Υπήρξε συμφωνία των Ευρωπαϊκών οργανώσεων για την επανεκλογή της ΟΓΕ ως συντονίστρια οργάνωση για την Ευρώπη καθώς και για τις προταθείσες πρωτοβουλίες για το επόμενο διάστημα:

 Ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή των ευρωπαϊκων χωρων σ’ αυτόν.
 Ενάντια στις συνέπειες της πολιτικής της ΕΕ για τις γυναίκες.
 Για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα εργατικά
σωματεία, στο γυναικείο κίνημα.
Ακόμα, αποφασίστηκε με τηλεδιασκέψεις και οργάνωση σεμιναρίων να ενταθεί η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των οργανώσεων. Να
αναπτυχθούν κοινές αγωνιστικές πρωτοβουλίες και να ενταχθούν
νέες ευρωπαϊκές οργανώσεις στην ΠΔΟΓ.
Πρόεδρος της ΠΔΟΓ επανεξελέγη η Λορένα Πένια από το Σαν
Σαλβαδόρ. Αντιπρόεδροι για την Ευρώπη επανεξελέγηκαν η Κύπρια Σκεύη Κουκουμά και η Ιταλίδα Άντα Ντόνο.
Επίσης, συμμετείχε σε εκδήλωση αλληλεγγύης που οργάνωσε η
Βενεζουελάνικη Οργάνωση Γυναικών «Κλάρα Τσέτκιν» από κοινού με την Επιτροπή Γυναικών Κρατουμένων Εργατών για τους
εργαζόμενους και τις εργαζόμενες από την Εταιρεία Πετρελαίου
Βενεζουέλας που διώκονται, είτε γιατί κατήγγειλαν διαφθορά ανώτατων στελεχών είτε γιατί αρνήθηκαν να εμπλακούν σε παράνομες
πράξεις. Πολλοί από αυτούς έχουν φυλακιστεί και βασανιστεί χωρίς δίκη, χωρίς καν απαγγελία κατηγορίας. Εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στον αγώνα τους.
Τέλος, στην αποχαιρετιστήρια συνεδρίαση η ΟΓΕ πρόσφερε στις
γυναίκες της Βενεζουέλας που η οργάνωσή τους φιλοξένησε το Συνέδριο μικρή μαρμάρινη απομίμηση της «Νίκης της Σαμοθράκης»,
για να θυμίζει τους αγώνες μας για τη Νίκη απέναντι στον εχθρό
μας που είναι ο Ιμπεριαλισμός.
Η εφορευτική επιτροπή του Συνεδρίου
για τη εκλογή προέδρου και αντιπροέδρων.
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Απόφαση και σχέδιο δράσης του 17ου Συνεδρίου
της ΠΔΟΓ με βάση τη συζήτηση στο τραπέζι 6
στον 21ο αιώνα, η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνοΣσουνήμερα,
λογίας, η αύξηση της παραγωγικότητας μπορούν να εξασφαλίτις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις ισότητας και

χειραφέτησης των γυναικών.
Αυτή η πρόοδος μπορεί να προσφέρει σε όλες τις γυναίκες, σε
κάθε γωνιά του πλανήτη, μια μόνιμη και σταθερή δουλειά με μισθό, που θα καλύπτει τις ανάγκες μας, με πλήρη εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα.
Αυτή η πρόοδος μπορεί να δώσει σε όλες τις γυναίκες την δυνατότητα να εργάζονται λιγότερες ώρες και να έχουν περισσότερο
ελεύθερο χρόνο για να τον αξιοποιήσουν δημιουργικά, ενώ ταυτόχρονα θα συμμετέχουν στην κοινωνική δράση, στοιχείο για την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας.
Αυτή η πρόοδος μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία της μητρότητας από το κράτος με δημόσιες και δωρεάν κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες για τις ανάγκες της οικογένειας, των παιδιών,
των ηλικιωμένων, των ατόμων με αναπηρία.
Αυτή η πρόοδος μπορεί να εξασφαλίσει ένα Δημόσιο και Δωρεάν Σύστημα Υγείας για όλες τις γυναίκες και τις οικογένειές τους
με έμφαση στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα
καλύπτει όλες τις ανάγκες για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση,
προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
Αντί για όλα τα παραπάνω, σήμερα το 2022 οι γυναίκες σε όλο
τον κόσμο αντιμετωπίζουν συνθήκες εργασιακής ζούγκλας. Η μητρότητα είναι ατομική τους υπόθεση, δεν είναι κοινωνικό δικαίωμα, δεν έχει κοινωνική αξία. Μπροστά στην πανδημία οι γυναίκες
έχουν μείνει απροστάτευτες λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε
Συστήματα Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας και αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες για τη σωματική και ψυχική τους υγεία.
Ο λόγος έγκειται στο γεγονός ότι η οικονομία ελέγχεται από τους
καπιταλιστές. Όλοι αυτοί που θέλουν να αυξήσουν τα κέρδη τους
και να κυριαρχήσουν στους μεταξύ τους ανταγωνισμούς με την
εκμετάλλευση των εργαζομένων και κυρίως των εργαζόμενων
γυναικών. Κάνουν τη μητρότητα και την Υγεία πεδίο κερδοφορίας
τους και ακριβό εμπόρευμα.
Ο καπιταλισμός, αυτό το σύστημα εκμετάλλευσης και καταπίεσης, είναι ο πραγματικός ένοχος για τη βαρβαρότητα που βιώνουν
οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων σε όλο τον κόσμο. Αυτό το σύστημα εξυπηρετείται από τις φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές
κυβερνήσεις και τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, όπως το ΝΑΤΟ και
η ΕΕ.

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
Στον 21ο αιώνα οι γυναίκες αντιμετωπίζουν σύγχρονες μορφές
ανισότητας, που τις εμποδίζουν να συνδυάσουν την εργασία με τη
μητρότητα. Οι γυναίκες είναι πρωταθλήτριες στην ανεργία.
Τα τελευταία χρόνια οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τον εφιάλτη των
ευέλικτων εργασιακών σχέσεων. Σκοπός των επιχειρηματικών
38

ομίλων είναι να μειώσουν την τιμή της εργατικής δύναμης και να
αυξήσουν τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση
αυτών των εργασιακών σχέσεων που οι επίσημες στατιστικές δεν
αποτυπώνουν με ακρίβεια. «Ευελιξία στην εργασία» σημαίνει για
τις εργαζόμενες ότι αυτές και οι οικογένειές τους πρέπει να ζουν
με μισθούς πείνας, χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας, δηλαδή
χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, χωρίς προστασία
της μητρότητας.
Η ευέλικτη εργασία είναι επίσης η εργασία των «ελεύθερων
επαγγελματιών». Οι «ελεύθεροι επαγγελματίες» υποχρεούνται να
καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Δεν δικαιούνται άδεια, αποδοχές απόλυσης, υπερωρίες, επίδομα ανεργίας. Για
τις μητέρες «ελεύθερες επαγγελματίες» τα πράγματα είναι ακόμα
πιο δύσκολα. Δεν δικαιούνται άδεια μητρότητας, επιδόματα, μέτρα
ασφαλείας για εγκύους, μητέρες που θηλάζουν κ.λπ.
Η εργοδοτική τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και η εντατικοποίηση της εργασίας είναι επιβαρυντικοί παράγοντες για την ψυχική
και σωματική υγεία των γυναικών. Η κατάργηση της 8ωρης εργασίας, οι εξαντλητικές ώρες εργασίας έως και 12 ωρες, η μερική
απασχόληση και η νυχτερινή εργασία για τις γυναίκες αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου στον οποίο εκτίθενται οι εργαζόμενες
γυναίκες.
Υπάρχουν επιβλαβείς παράγοντες στους χώρους εργασίας που
επηρεάζουν την αναπαραγωγική υγεία της γυναίκας σε όλα τα στάδια, από τη σύλληψη, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό έως και το θηλασμό. Οι εργοδότες δεν λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα υγείας
και ασφάλειας, γιατί τα θεωρούν κόστος, εμπόδιο στην κερδοφορία
και την ανταγωνιστικότητά τους.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας η «τηλεργασία» επεκτάθηκε για
τις εργαζόμενες γυναίκες. Αυτό αυξάνει δραματικά τον απλήρωτο χρόνο εργασίας, δηλαδή την εκμετάλλευση των εργαζομένων,
ενώ θολώνει τα όρια μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου.
Για τις εργαζόμενες, η τηλεργασία σημαίνει επίσης αποξένωση
και στέρηση της άμεσης κοινωνικής επαφής και της συλλογικότητας που δημιουργείται με τη συνύπαρξη στον εργασιακό χώρο. Η
εργαζόμενη μένει μόνη μπροστά στον εργοδότη και στερείται ένα
μεγάλο όπλο: την οργανωμένη συλλογική απαίτηση.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
Στον καπιταλισμό η μητρότητα θεωρείται κόστος για τους εργοδότες
και το κράτος και γι’ αυτό δεν μπορεί να συνδυαστεί με την εργασία. Στη συζήτησή μας αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις και στοιχεία σε όλες τις παρεμβάσεις που αποδεικνύουν αυτό το γεγονός.
Ταυτόχρονα, καμία καπιταλιστική χώρα δεν εγγυάται την αναπαραγωγική υγεία υπό ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, ούτε την επιστημονική κρατική υποστήριξη των γυναικών
μέσω του οικογενειακού προγραμματισμού και της σεξουαλικής

Διεθνής Δράση
Η ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ
Σήμερα, που υπάρχουν οι υλικές προϋποθέσεις για την κατάκτηση
της γυναικείας ισοτιμίας, είναι μονόδρομος για τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων η ενίσχυση του συλλογικού αγώνα σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο. Να εναντιωθούμε στην πολιτική των κυβερνήσεων και των ενώσεών τους, που υπηρετούν τον καπιταλισμό και τα
συμφέροντα των μονοπωλίων.
Η μόνη διέξοδος από τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού είναι ο
αγώνας για μια κοινωνία όπου οι εργάτες θα κατέχουν στον πλούτο
που παράγουν, όπου οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες θα μπορούν να
ικανοποιηθούν.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ
Το Ευρωπαϊκό Γραφείο με την πρόεδρο της ΠΔΟΓ.

διαπαιδαγώγησης για την εξασφάλιση ασφαλούς αντισύλληψης
για όλους, καθώς και το δικαίωμα στη νόμιμη, δωρεάν, ασφαλή
έκτρωση.
Στη σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία, η μητρότητα δεν έχει
κοινωνική αξία. Δεν θεωρείται κοινωνικό δικαίωμα, αλλά είναι
προσωπική υπόθεση των γονιών και κυρίως της γυναίκας.Τα πάντα σε σχέση με τη μητρότητα στον καπιταλισμό είναι εμπόρευμα
και μάλιστα πολύ ακριβό. Το νεαρό ζευγάρι θα πρέπει να πληρώσει πολλά για τις απαιτούμενες προληπτικές εξετάσεις και φάρμακα
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μετά, για τη φροντίδα του
εμβρύου. Αντίστοιχα επί πληρωμή εμπόρευμα είναι η Ιατρικώς
Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Οι γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων και οι οικογένειές τους ήταν
εκτεθειμένες στην πανδημία του κορωνοϊού, κυρίως λόγω της τεράστιας υποβάθμισης και των ελλείψεων του προϋπάρχοντος δημόσιου συστήματος υγείας.
Στη σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία, οι οικογένειές μας μένουν απροστάτευτες, όχι επειδή τα μέσα δεν υπάρχουν, αλλά επειδή όλα λειτουργούν με βάση το κέρδος και την ανταγωνιστικότητα
των μεγάλων εταιρειών στον τομέα της υγείας.
Αυτή είναι η αιτία των τεράστιων ελλείψεων μόνιμου προσωπικού, ελλείψεις εξοπλισμού στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.
Αυτός είναι και ο λόγος που ο έλεγχος και η νοσηλεία ασθενών
με κορωνοϊό δεν συνδυάστηκε με τη θεραπεία ασθενών με άλλα
νοσήματα.
Αυτός είναι ο λόγος που ακόμη και πριν την πανδημία πληρώναμε φάρμακα, για την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση της υγείας των γυναικών και των παιδιών τους. Γι’ αυτό δεν
έχουμε δημόσιο και δωρεάν Σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας. Βιώνουμε τις αρνητικές συνέπειες της πολιτικής που προωθεί τη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας με τους νόμους
της αγοράς.

Ο
 ργανώνουμε τον αγώνα μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
και θα δημιουργήσουμε τμήμα που ασχολείται με τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα, προκειμένου να
προσανατολίσουμε ανάλογα τις πρωτοβουλίες μας.
 Τ ονίζουμε όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, ιδιαίτερα
στην εργασία, τα δικαιώματα της μητρότητας και την υγεία, καθώς και τις ρίζες της βίας. Πρέπει να απαιτήσουμε ειδικά δημόσια κέντρα για τα θύματα της βίας και όλα τα οικονομικά και
κοινωνικά μέτρα για τη στήριξή τους.
Π
 ρέπει να ασχοληθούμε με τα δικαιώματα της εκπαίδευσης,
καθώς σε πολλές περιοχές του κόσμου ακόμη και σήμερα οι
γυναίκες είναι αναλφάβητες, με αποτέλεσμα να αποτελούν τα
πρώτα θύματα της άτυπης εργασίας.
Π
 αρακινούμε τις γυναίκες να ενταχθούν στα συνδικάτα και οργανώνουμε κοινές δράσεις των γυναικείων οργανώσεων μας
με συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Π
 ρέπει να αγωνιστούμε ενάντια στην παιδική εργασία που
υπάρχει ακόμα και στις μέρες μας, στον 21ο αιώνα.
Π
 ρέπει να προωθήσουμε δράσεις στις αγροτικές περιοχές, όπου
οι γυναίκες αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες στον τομέα της υγείας, ώστε να κινητοποιηθούν οι γυναίκες και να αγωνιστούν.
Δ
 εν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο από αυτά που διασφαλίζουν την ισότητα και τη χειραφέτηση των γυναικών, δηλαδή:
Μ
 όνιμη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
Π
 λήρη προστασία της μητρότητας από το κράτος με δημόσιες
και δωρεάν κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες για τις γυναίκες, τις ανάγκες της οικογένειας, τα παιδιά, τους ηλικιωμένους,
τα άτομα με αναπηρία.
Δ
 ημόσιο και Δωρεάν Σύστημα Υγείας για όλες τις γυναίκες και
τις οικογένειές τους με έμφαση στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση, προαγωγή της Δημόσιας Υγείας.
Δ
 ημόσια, δωρεάν και ασφαλή αντισύλληψη, αποποινικοποίηση και νομιμοποίηση της εκούσιας διακοπής της εγκυμοσύνης,
πρόληψη και φροντίδα των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων.
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Καλοκαιρινές διακοπές,
ανάγκη και δικαίωμα
για μας και τις οικογένειές μας
διακοπές είναι επιτακτική ανάγκη και δικαίωμα για τις
Ομας.ιλαϊκές
οικογένειες, για εμάς τις γυναίκες και τα παιδιά
Η σημασία της καλοκαιρινής ανάπαυλας για τους ερ-

γαζόμενους και τις εργαζόμενες αναδεικνύεται εντονότερη
στην εποχή μας. Η πολύπλοκη καθημερινότητα, ως απόρροια των νέων μορφών εκμετάλλευσης των σημερινών
εργαζομένων, όπως οι ελαστικές μορφές εργασίας, στην
ουσία εξαλείφει τα τρία διακριτά οκτάωρα για τα οποία τόσο
αίμα χύθηκε και τόσος αγώνας δόθηκε, ενώ καθιστά δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα στον εργάσιμο και τον μη εργάσιμο χρόνο.
Οι καλοκαιρινές διακοπές αποτελούν ζωτικής σημασίας ανάγκη ιδιαίτερα για τις γυναίκες, που καθημερινά
πασχίζουν να συνδυάσουν την εργασία τους με την κύρια
ευθύνη του σπιτιού, των παιδιών, των ηλικιωμένων, των
αρρώστων και των ΑμΕΑ στην οικογένεια. Αυτή η έκφανση της ανισοτιμίας τους, οι πολλαπλές ευθύνες που τους
ανατίθενται ώστε να υποκαθίσταται η ανεπάρκεια των κοινωνικών παροχών, με τρόπο επωφελή για το κράτος και
τους μεγαλοεργοδότες, δεν αφήνει περιθώρια για ενδιάμεση ξεκούραση.
Η ανάπαυση και αναψυχή των εργαζομένων είναι απαραίτητη στην αναπλήρωση της εργατικής, σωματικής και
ψυχικής τους δύναμης. Πρέπει λοιπόν να κατοχυρωθεί
ως δικαίωμα καθολικό και προσβάσιμο σε όλους και
όλες. Αντίστοιχα είναι απαραίτητες για τα παιδιά, για να
έχουν ένα διάστημα πραγματικά ξέγνοιαστο για να παίξουν, να κάνουν τις δραστηριότητες που επιλέγουν και
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τα ευχαριστούν, να κοινωνικοποιηθούν.
Προς το παρόν, το φετινό καλοκαίρι βρίσκει τις οικογένειες μας σε ιδιαίτερη ανασφάλεια και ανησυχία, που προκύπτει από την εκρηκτική άνοδο των τιμών σε ενέργεια και
είδη πλατιάς κατανάλωσης, τις εξελίξεις που αφορούν τον
πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν. Οι εργαζόμενοι είδαν το τελευταίο διάστημα τις άδειες τους να εξανεμίζονται ως άδειες ειδικού σκοπού. Οι γονείς προβληματίζονται και ψάχνουν πώς να προσφέρουν καλοκαιρινές
διακοπές στα παιδιά τους. Όμως η ανάγκη αυτή για διακοπές όπως και όλες οι σύγχρονες ανάγκες μας για μόνιμη
εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς, παιδεία, υγεία, πολιτισμό,
αθλητισμό δεν χωράνε στην βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.
Αξίζει να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στους εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού, που απασχολεί και
γυναίκες σε μεγάλο ποσοστό. Το τουριστικό θαύμα επιτυγχάνεται με ελαστικές μορφές εργασίας, εντατικοποίηση,
χαμηλούς μισθούς και τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
να εφαρμόζεται σε λιγότερο από το 10% των εργαζομένων. Ο τουρισμός για το 2022 βρίσκει τους εργαζόμενους
του κλάδου να δουλεύουν 12ωρα και 7ήμερα, πολλοί να
κοιμούνται σε κοντέινερ, ενώ δίνονται απλόχερα μεγάλα
πακέτα στήριξης με επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις και φοροαπαλλαγές στους ομίλους του κλάδου, που κάνουν το παν
για να μην διεκδικήσουν τίποτα οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις
στον τουρισμό.

Καλοκαιρινές διακοπές
Γη και ύδωρ για τους μεγάλους
επιχειρηματίες και ο λογαριασμός σε μας!
Οι παραλίες έχουν παραδοθεί σε επιχειρηματικούς
ομίλους, που τις έχουν μετατρέψει είτε σε αυλές των
ξενοδοχείων τους και των μαγαζιών τους είτε σε απλησίαστες για πολλούς οργανωμένες ακτές. Για την κατάσταση αυτή έχουν ευθύνη οι κυβερνήσεις ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ διαχρονικά. Παράλληλα, οι δημοτικές
αρχές έχουν σταθεί συνοδοιπόροι των κυβερνήσεων
καθώς αντιμετωπίζουν τις παραλίες ως πηγή εσόδων,
μέσω της ιδιωτικοποίησης τους. Μάλιστα η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της ΕΤΑΔ και του
ΤΑΙΠΕΔ διέθεσε τις παραλίες στους δήμους, με την
προϋπόθεση να τις παραχωρήσουν σε επιχειρηματίες,
που θα αποδίδουν ετήσιο ποσοστό από τα έσοδα των
μισθώσεων στο κράτος. Η εκμετάλλευση των ακτών
γίνεται μέσω αντιτίμου είτε για την είσοδο είτε για τις
διάφορες υποδομές και υπηρεσίες στην πλαζ. Έτσι, οι
παραλίες προσφέρονται για να κερδίσουν οι επενδυτές
στις πλάτες των ανθρώπων του καθημερινού μόχθου,
στριμώχνοντας κι άλλο την ανάγκη τους για μια… θέση
στον ήλιο!
Αυτό συμβαίνει γιατί η γη, το περιβάλλον, οι παραλίες, οι αιγιαλοί αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα. Οι
χρήσεις γης δεν καθορίζονται με βάση τις λαϊκές ανάγκες, αλλά το κέρδος. Οι ελεύθεροι χώροι είναι λιγοστοί, γιατί δεν φέρνουν χρήμα. Η αντιλαϊκή πολιτική βάζει στο στόχαστρο τη δουλειά μας, το εισόδημά μας, την
ποιότητα ζωής μας, την υγεία μας, την αναψυχή μας.

Η ξεκούραση, η αναψυχή, οι παραλίες, οι θάλασσες
δεν είναι εμπορεύματα, είναι δικαίωμά μας!
Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ δεν κλείνει
τα μάτια στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι και
οι οικογένειές τους δεν μπορούν να κάνουν διακοπές,
ότι πρέπει να χρυσοπληρώσουν τον ήλιο, τη θάλασσα,
την ξεκούραση. Δεν συμβιβαζόμαστε με το γεγονός ότι
πρέπει να ακριβοπληρώσουμε για να μπορέσουν τα
παιδιά μας να αθληθούν, να παίξουν, να χορέψουν, να
τραγουδήσουν με τους συνομηλίκους τους, να γευτούν
τη χαρά της συλλογικής δημιουργίας.
Εμείς παλεύουμε για να απολαμβάνουν τη φύση, τη
θάλασσα και το βουνό οι οικογένειές μας, με χώρους
για αναψυχή και διακοπές για όλους, που σήμερα θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας των μεγαλοξενοδόχων και των μεγαλοεπιχειρηματιών στον τουρισμό,
την εστίαση, τις μεταφορές.
Μπαίνουμε μπροστά για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας στη δουλειά και την ξεκούραση,
για την κατάργηση της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης
των παραλιών και των αιγιαλών. Οργανώνουμε την
πάλη μας κόντρα στην πολιτική της κυβέρνησης, της
ΕΕ, των επιχειρηματικών ομίλων.

Απαιτούμε:
Ν
 α εξασφαλιστούν ελεύθεροι χώροι για αναψυχή, προ-

γράμματα πολιτιστικής δραστηριότητας (π.χ. θερινά σινεμά) δωρεάν και για όλους τους πολίτες. Στις πόλεις όπου
δεν υπάρχει παραλία, με ευθύνη των δήμων να διαμορφωθεί πρόγραμμα καθημερινών εκδρομών – μπάνιου,
δωρεάν για όλους τους πολίτες.

Δ
 ημόσιες δωρεάν κατασκηνώσεις για τα παιδιά όλων των

εργαζομένων και ανέργων, με όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών
και των εργαζομένων. Να καλυφθούν αυτές οι ανάγκες και
για τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων.

Ν
 α μην υπολογιστούν οι μέρες κανονικής άδειας που
αναγκάστηκαν να χρησιμοποιήσουν οι εργαζόμενοι γονείς και οι ευπαθείς ομάδες. Το κόστος να καλυφθεί από το
κράτος και την εργοδοσία. Οι εργαζόμενοι να πάρουν ολόκληρο το καλοκαιρινό επίδομα αδείας.

Ν
 α διευρυνθούν τα κριτήρια για συμμετοχή στον κοινωνικό τουρισμό, να αυξηθεί ο αριθμός των διανυκτερεύσεων. Δωρεάν μετακίνηση όσων κάνουν χρήση των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού προς και από τα σημεία
προορισμού.

 Ε λεύθερες, καθαρές παραλίες με δωρεάν υποδομές, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση.

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

Μ
 έτρα υγιεινής και ασφάλειας, με ναυαγοσώστες σε κάθε
παραλία.

 Δ ημόσιους δωρεάν οργανωμένους χώρους αναψυχής με

ειδικό εξοπλισμό, υποδομές και εκπαιδευμένο προσωπικό
για τα ΑμεΑ.

 Ε φαρμογή της ΣΣΕ για όλους τους εργαζόμενους στον τουρισμό, αξιοπρεπείς απολαβές και συνθήκες εργασίας.

Όλα αυτά όμως απαιτούν μια κοινωνία όπου οι εργαζόμενοι θα
διαφεντεύουν τον πλούτο που παράγουν, όπου θα σχεδιάζουν
οι ίδιοι την παραγωγή επιστημονικά και κεντρικά με κριτήριο
την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Ο συνδυασμός της μητρότητας, της εργασίας και του ελεύθερου χρόνου
χωρίς αντιφάσεις μπορεί να γίνει πράξη στο πλαίσιο μιας κοινωνίας όπου η στήριξη της λαϊκής οικογένειας δε θα λογίζεται
ως κόστος που περιορίζει τα κέρδη, αλλά ως κοινωνική ανάγκη
που θα πρέπει να ικανοποιείται σε ανώτερο διαρκώς βαθμό. Η
αύξηση του κοινωνικού πλούτου θα μεταφράζεται σε βελτίωση
της ζωής των ίδιων των γυναικών και των οικογενειών τους.
Αυτές είναι οι οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για
να κατακτήσουμε την ισοτιμία και χειραφέτησή μας.

Αθηνά Λαζαρίδου
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Ναρκωτικά
ΠΡΏΤΟΣ ΧΡΌΝΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΌΜΕΝΗΣ ΧΡΉΣΗΣ (ΧΕΧ)

Πολιτική μείωσης βλάβης, ή ευθυγράμμιση
με τις επιταγές των επιχειρηματικών ομίλων;
Χώρος Εποπτευόμενης Χρήσης (ΧΕΧ) του ΟΚΑΝΑ στην Αθήνα
Οκαινοτόμα
είναι πλέον πραγματικότητα και προβλήθηκε πανηγυρικά «ως
πράξη» από τη κυβέρνηση και τους αρωγούς της, το

Δήμο Αθηναίων και τον ΟΚΑΝΑ. Μάλιστα η διεθνής πείρα, όπως
στην ΕΕ, όπου λειτουργούν 78 ΧΕΧ, εκ των οποίων οι 45 βρίσκονται
στην Ολλανδία, αλλά και από άλλες χώρες, είναι αποκαλυπτική: Οι
ΧΕΧ σταδιακά μετατράπηκαν σε χώρους χρήσης όλων των ναρκωτικών (ξεκίνησαν ως χώροι για ενέσιμη χρήση), αθωώνοντας συνολικά τη χρήση, μετατρέποντας παράλληλα υποβαθμισμένες περιοχές σε γκέτο εμπορίας ναρκωτικών γύρω από τους ΧΕΧ. Αλλά
και η εγχώρια εμπειρία, από την πιλοτική λειτουργία του Εποπτευόμενου Σταθμού Ελεύθερης Χρήσης «Οδυσσέας»(2013-2014), υπό
την εποπτεία του ΟΚΑΝΑ, δεν μαρτυρά αποτελέσματα ως προς τη
μείωση της τοξικοεξάρτησης, ούτε ως προς τη μείωση των θανάτων. Αντιθέτως, η χρήση και η εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες έχει πολλαπλασιαστεί, καθώς αυξάνεται διαρκώς το ποσοστό της
πολυτοξικομανίας και μειώνεται διαρκώς η ηλικία πρώτης επαφής
και εξάρτησης από ναρκωτικά.
Η προσπάθεια ανάδειξης των ΧΕΧ, ως «καινοτόμα» πολιτική
«μείωσης της βλάβης», έρχεται σε μια περίοδο που έχουν επενδυθεί τεράστια κεφάλαια στο κέντρο της Αθήνας για «αναπλάσεις»,
που στοχεύουν την ανάπτυξη του τουρισμού. Για το νοικοκύρεμα
της «βιτρίνας» της Αθήνας, για να αλλάξει η εικόνα της «πιάτσας»
στο κέντρο της, να μην «σκουντουφλάς» πάνω της στο δρόμο. Γι’
αυτό το κράτος έρχεται να τους «εξασφαλίσει» έναν οργανωμένο
χώρο, όπου θα μπορούν ελεγχόμενα να βαδίζουν προς τον θάνατο..., μακριά από την κοινή θέα. Για την απρόσκοπτη, λοιπόν, κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων του Τουρισμού αιτιολογείται
η απόσπαση κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό για
την ανάπτυξη άλλων πέντε δομών ΧΕΧ. Αντίθετα, τα εγκεκριμένα
«στεγνά» προγράμματα απεξάρτησης, με επιβεβαιωμένη αποτελεσματικότητα πάνω από το 70%(αναφορά στους απολογισμούς του
ΚΕΘΕΑ), χρηματοδοτούνται μέσω των ευρωπαϊκών πόρων ΕΣΠΑ
που λειτουργούν με ημερομηνία λήξης!
Η συζήτηση για την εφαρμογή του μέτρου των ΧΕΧ στην Ελλάδα έχει ανοίξει εδώ και 15 χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Με
επιστημονικοφανείς «αναλύσεις» οι άνθρωποι που βρίσκονται
στη χρήση παρουσιάζονται ως «τελειωμένη υπόθεση» και σπρώχνονται στους χώρους «ελεγχόμενου θανάτου». Για την ιστορία, η
λειτουργία των ΧΕΧ είχε τεθεί ως στόχος από την κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το νομοθέτησε και η ΝΔ το υλοποιεί.
Από κοινού ψήφισαν ότι «η τοξικοεξάρτηση είναι μια χρόνια, αυτοπροκαλούμενη, υποτροπιάζουσα νόσος». Από κοινού προώθησαν
τη χρήση ως «δικαίωμα στην αυτοδιάθεση» κ.ά. Όλα αυτά αποτυπώνονται στην πλήρη ευθυγράμμισή τους με την απάνθρωπη και
εγκληματική πολιτική της «μείωσης της βλάβης», της συρρίκνωσης
του κρατικού «κόστους» για την πρόληψη, τη μείωση και υποβάθ42

μιση των δωρεάν προγραμμάτων απεξάρτησης, την πριμοδότηση
της ναρκωκουλτούρας. Όλα όσα δηλαδή συνθέτουν τις στρατηγικές
κατευθύνσεις της ΕΕ και στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Εδώ και χρόνια προωθούν συζητήσεις και επιστημονικοφανείς
«αναλύσεις» περί «σκληρών και μαλακών ναρκωτικών», περί
«λειτουργικού και μη λειτουργικού χρήστη», για «υγιή» και «επιβλαβή» χρήση ναρκωτικών. Με βάση,τώρα, τα νέα ιδεολογήματα, η χρήση ουσιών με «υγιή» τρόπο προβάλλεται ως μέρος μιας
«πολιτικής ορθότητας». Εναπόκειται στην «υπεύθυνη ατομική επιλογή» και «ελευθερία» του καθενός, αλλά και του «λειτουργικού»
ατόμου, να κάνει χρήση ουσιών ως πρακτική ρουτίνας στην καθημερινότητα του, που του επιτρέπει κιόλας μια φυσιολογική μέρα
χωρίς βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες επιπτώσεις..!!!
Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ΧΕΧ έρχονται να καλύψουν το
κενό του «ανεύθυνου» τρόπου χρήσης ουσιών(μιας και υπάρχει
κι ο «υπεύθυνος»!!!), η οποία οδηγεί στην απώλεια της λειτουργικότητας, στην επιδείνωση της υγείας του ατόμου, αλλά και στην
προσωπική και κοινωνική περιθωριοποίησή του. Δημόσιες επενδύσεις στον «ελεγχόμενο» τρόπο χρήσης και στη συντήρηση της
μόνιμης εξάρτηση έως τον θάνατό τους…
Ως ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ, διεκδικεί:
 Να κλείσει τώρα ο ΧΕΧ στο κέντρο της Αθήνας και να μη
δημιουργηθεί κανένας καινούργιος πουθενά στη χώρα. Να
καταργηθεί ο νόμος για τη θεσμοθέτηση των ΧΕΧ .
 Ενίσχυση των προγραμμάτων Streetwork, με σκοπό τη
δημιουργία κινήτρων για απεξάρτηση στους εξαρτημένους.
 Ενίσχυση των προγραμμάτων «στεγνής» θεραπείας σε δομές με μόνιμο προσωπικό, ειδικό εξοπλισμό.
 Ενίσχυση των προγραμμάτων πρόληψης σε δομές, με μόνιμο προσωπικό, ουσιαστική ενίσχυση της σύνδεσής τους με
την Εκπαίδευση, την εργασία, τον στρατό κ.λπ.
 Ουσιαστική ενίσχυση της πρόληψης, θεραπείας, κοινωνικής επανένταξης.

Γιατί η μόνη απάντηση απέναντι
στη χρήση είναι η απεξάρτηση και η
πάλη ενάντια σε ΟΛΑ τα ναρκωτικά!
Αντωνία Πανάγου
εργαζόμενη στο ΚΕΘΕΑ
μέλος του ΔΣ στο Σύλλογο Γυναικών Πειραιά

ΙΆΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΈΛΛΗΣ:

«έζησα χίλιες ζωές...»
Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης (1921-2011)
έχει μεγάλο εκτόπισμα στο ελληνικό
μεταπολεμικό θέατρο ως θεατρικός
συγγραφέας. Ο «Χορός πάνω στα στάχυα»
(1950), που ανέβηκε από τον θίασο του
Αδαμάντιου Λεμού, είναι η πρώτη θεατρική
του απόπειρα, όμως η άνω των 50 χρόνων
διαδρομή του στο θέατρο περιλαμβάνει 40
γνωστά έργα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν τρεις
τριλογίες: της αυλής («Έβδομη Μέρα της
Δημιουργίας» 1956, «Η αυλή των θαυμάτων»
1957, «Ηλικία της Νύχτας» 1959), του
πολέμου ή της «σατιρικής αλληγορίας»
(«Παραμύθι χωρίς όνομα» 1959, «Οδυσσέα
γύρισε σπίτι» 1966, «Ο μπαμπάς ο
πόλεμος» 1980) και του σύγχρονου
αστικού ήθους («Τα Τέσσερα Πόδια
του Τραπεζιού» 1978, «Αόρατος Θίασος»
1988, «Ο δρόμος περνά από μέσα» 1990).

Η γέννηση ενός θεατρικού συγγραφέα
Αθήνα, Δεκέμβρης 1945…
άνει κρύο, είμαι στην οδό
Σταδίου. Μπαίνω σε ένα θέατρο για πρώτη φορά, που είχε μια
επιγραφή «Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν». Ο Καμπανέλλης δεν
ήθελε να δει την παράσταση. Η παγωνιά και το «στήσιμο» από μια κοπέλα που δεν φάνηκε τον έκαναν να
καταλήξει σ’ ένα κάθισμα του εξώστη. «Σιγά σιγά η παράσταση άρχισε
να με κλέβει και στο τέλος έφυγα
συγκλονισμένος από ένα έργο»…
Στην αρχή ήθελε να γίνει ηθοποιός. Όμως, για να σπουδάσει
υποκριτική χρειαζόταν απολυτήριο
γυμνασίου κι εκείνος είχε μόνο δημοτικού! Όταν η πολυμελής οικογένειά του ήρθε από τη Νάξο στην
Αθήνα (Μεταξουργείο) για λόγους
βιοποριστικούς, το πρωί δούλευε
και το βράδυ σπούδαζε τεχνικό σχέδιο στη Σιβιτανίδειο.

«Κ

Οπωσδήποτε, στην παράσταση
εκείνη του αποκαλύφθηκε το θέατρο. Διέκρινε το δρόμο της κατοπινής πορείας του σε αυτό, αν και
τίποτα δεν έγινε ξαφνικά.
«…Είχαν προηγηθεί άλλα. Που
δεν είχαν άμεση σχέση με το θέατρο,
αλλά ήταν μια προθεατρική μορφή
παράστασης: Έχοντας επιστρέψει
μερικούς μήνες πριν από ένα ναζιστικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως,
όλοι, δικοί μου, φίλοι μου, γνωστοί
μου, ήθελαν να τα ακούσουν από
τον αυτόπτη μάρτυρα που γλίτωσε
και γύρισε… Επειδή ήξερα πια ότι
θα τα λέω και θα τα ξαναλέω, άρχισα να νοιάζομαι και για τον ειρμό
της αφήγησης, το λεκτικό… Οπότε διηγόμουν, διηγόμουν, έγραφα,
έγραφα, έγραφα. Υπάρχει όμως και
κάτι άλλο πριν από αυτό. Διάβαζα
πολύ και από πολύ νέος. Αλλά στα
εφηβικά και στα νεανικά μας χρόνια δεν διαβάζουμε μυθιστορήματα

για να μορφωθούμε και να καλλιεργηθούμε. Τα διαβάζουμε για να
τα ζήσουμε. Γιατί δεν μας χωρά το
σπίτι μας, η γειτονιά μας, ο δεδομένος κόσμος μας, ο εαυτός μας. Τα
στέκια μου ήταν μεταξύ Βοτανικού,
Μεταξουργείου, Θησείου, όμως εγώ
κυκλοφορούσα στους δρόμους τους
νιώθοντας πότε σαν Αλιόσα Καραμαζόφ, πότε σαν πρίγκιπας Μίσκιν,
πότε σαν ο Γιοχάνες απ’ την Βικτώρια του Κνουτ Χάμσουν και άλλους… Κάποιες φορές όταν με ρωτούν πώς βρέθηκα σ’ ένα ναζιστικό
στρατόπεδο συγκεντρώσεως, και
μάλιστα απ’ τα χειρότερα, απαντώ
‘‘εθελοντικά’’ και δεν το λέω για να
αστειευτώ. Ίσως να μην είχα βρεθεί
εκεί, αν δεν είχα έναν χαρακτήρα τέλεια αλλοπαρμένο και φαντασιόπληκτο απ’ τα βιβλία που είχα διαβάσει.
Όπως επίσης δεν ξέρω αν θα είχα
καταλήξει συγγραφέας, χωρίς την
εμπειρία του Μαουτχάουζεν…»
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Πολιτισμός
Μαουτχάουζεν

Ο

Καμπανέλλης βρέθηκε κρατούμενος, όπως έλεγε, από μια «νεανική τρέλα». Στη γερμανική Κατοχή,
με έναν παιδικό φίλο πίστεψαν ότι θα
κατάφερναν να διαφύγουν στη Μέση
Ανατολή. Μετά από αρκετές περιπέτειες τούς συνέλαβαν στο Ίνσμπρουκ.
Ο Καμπανέλλης κρατήθηκε απ’ το καλοκαίρι του 1943 μέχρι το τέλος του
πολέμου.
… κάθε Κυριακή που δε δουλεύαμε, στέκαμε ώρες ολόκληρες και
κοιτάζαμε τις γυναίκες, που κι εκείνες
βγαίναν απ’ τ’ αντίσκηνα και μας κοιτάζανε. Η απόσταση που μας χώριζε
ήταν μεγάλη… Αυτές οι γυναίκες κι
αυτοί οι άντρες που αλληλοκοιτάζονταν σιωπηλά επί ώρες ατελείωτες
ήταν ντυμένοι με τα ίδια ριγωτά, ξεθωριασμένα, χιλιοφορεμένα ρούχα
του κάτεργου. Τα σώματά τους ήταν
πετσί και κόκκαλο, τα μάγουλά τους
ρουφηγμένα και μαλλιαρά απ’ την
αβιταμίνωση. Τα μαλλιά κουρεμένα
με μια λουρίδα ξυρισμένη στη μέση,
απ’ το κούτελο ως το σβέρκο. Μόνο
τα μάτια ήταν πιο μεγάλα και πιο βαθιά από άλλοτε, για να χωράει ο φό-

βος… Η ζωή έσπασε, η φύση είχε
δολοφονηθεί. Μέσα στο φαΐ ρίχνανε
φάρμακα. Οι γυναίκες δε νιώθανε πια
γυναίκες. Τα σημάδια του μήνα είχανε χαθεί. Οι άντρες είχαν σακατευτεί,
ούτε στύσεις, ούτε ονειρώξεις, τα σώματα δείχνανε νεκρωμένα. Κι όμως,
αυτές οι Κυριακές ήταν οι μέρες του
έρωτα στο Μαουτχάουζεν…
Ο ι αναμνήσεις του περιλαμβάνονται στο μοναδικό πεζογράφημα που
έγραψε στη συγγραφική του διαδρομή. «Η πνευματική μου καταγωγή
είναι το στρατόπεδο συγκέντρωσης…
Σε αυτήν την πρώτη και μεγαλύτερη
εμπειρία μου ανακάλυψα τη ζωή και

τον άνθρωπο. Είδα τι σημαίνει να ζεις
με τον άλλο, να συμπάσχεις μαζί του,
να ασχολείσαι με τα προβλήματά του.
Το στρατόπεδο μου διαμόρφωσε την
αντίληψη της συλλογικής αντιμετώπισης των καταστάσεων. Έμαθα να
με απασχολούν θέματα κοινά που
ενδιέφεραν τους πολλούς. Αυτός
ήταν ο λόγος που ίσως οδηγήθηκα
να γράψω. Μια ανάγκη επικοινωνίας,
συνομιλίας με τους πολλούς... Δεν
μπορούσα να δω θεατρικά έργα που
αναφέρονταν σε μεμονωμένες περιπτώσεις... Με ενδιέφεραν πάντα τα
δημόσια θέματα, οι δημόσιοι χώροι, τα
δημόσια πρόσωπα».

Γράφοντας για το θέατρο…

«Έ

γραφε πάντα με πένα… Όταν
ξεκινούσε να γράφει ένα έργο,
το καταλαβαίναμε με τη μητέρα μου.
Τον βασάνιζε, το σκεφτόταν διαρκώς.
Δεν είχε συγκεκριμένες ώρες, έγραφε όταν ήθελε και όταν είχε έμπνευση. Σηκωνόταν στις 3 το πρωί, γιατί
κάτι σκέφτηκε στον ύπνο του. Άλλοτε,
σηκωνόμουν να πάω σχολείο και τον
έβρισκα ξάγρυπνο να γράφει... Όταν
ζητούσα να μου εξηγήσει κάτι, ποτέ
δεν μου είπε “φύγε, γράφω”. Αντίθετα, απευθυνόμενος στους χαρακτήρες του στο χειρόγραφο μπροστά του,
τους έλεγε “Καθίστε φρόνιμα! Περιμένετε, θα έρθω γρήγορα”» (Κατερίνα
Καμπανέλλη).
Ο Καμπανέλλης εμπνεύστηκε από
τα προβλήματα του λαού, την εσωτερική μετανάστευση, την προσφυγιά,
την αντίσταση στον φασισμό.
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«Αν με ρωτούσε κανείς τι θα ήθελα,
σαν συγγραφέας, θα του απαντούσα
“Να γράψω έργα με όσο το δυνατόν
γνησιότερη την προέλευσή τους από
τον τόπο μας”. Κι αν με ξαναρωτούσαν
ποια είναι η φιλοδοξία μου στο θέατρο,
θα ’λεγα πως θα ήθελα, με μια σειρά

από θεατρικά έργα, ν’ ανακαλύψω τον
Έλληνα σαν σύγχρονο άνθρωπο… Η
λαϊκή τάξη εκφράζει πάντα με πιότερη γνησιότητα τα χαρακτηριστικά της
ζωής, γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο που τοποθέτησα το έργο στο χώρο της» (από
το σημείωμα του συγγραφέα για την
παράσταση «Η αυλή των θαυμάτων»
στο Θέατρο Τέχνης, 1957-58).
Η θεατρική παράσταση «Τα Τέσσερα Πόδια του Τραπεζιού» ανέβηκε για
πρώτη φορά το 1978 από το «Θέατρο
Τέχνης». Σε πρώτη ανάγνωση, είναι
μία σάτιρα. Ο Καμπανέλης αρχικά
ασχολείται με τον εκφυλισμό του οικογενειακού ιστού, με τη διάβρωση
των σχέσεων στους κόλπους της
μεταπολεμικής ελληνικής μεγαλοαστικής τάξης. Όπως και σε άλλα
έργα του, η εξουσία και το χρήμα
συμπορεύονται αξεδιάλυτα. Ο αντα-

Πολιτισμός

γωνισμός, κυρίαρχο στοιχείο της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας,
βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο
του έργου, καθορίζοντας αμετάκλητα
το σύνολο των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικογενειακών
σχέσεων.
«Δεν νομίζω ότι μόνο με το συναίσθημα μπορεί κανείς να εισπράξει
και να αποδώσει τα πάντα. Ξέρω

πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί, η
κοινωνία, τα κέντρα αποφάσεων,
και στα έργα μου δεν υπάρχει μόνο
το συναίσθημα μα και ο νους που
προσπαθεί να διαπιστώσει, να διαγνώσει και στη συνέχεια να τις φανερώσει...».
Το 1972 η Τζένη Καρέζη και ο
Κώστας Καζάκος του πρότειναν να
γράψει ένα πανόραμα της ελληνικής

Ιστορίας από τα αρχαία χρόνια μέχρι
την Κατοχή (Το Μεγάλο μας Τσίρκο).
Ο Καµπανέλλης, αναγκασμένος να
υποβάλλει καθημερινά στην επιτροπή λογοκρισίας το θεατρικό κείμενο
προς έγκριση, πρόσθετε επιπλέον
ατάκες εξόφθαλμα αντικαθεστωτικές
(π.χ. «Κάτω η Χούντα»). Η λογοκρισία
φυσικά τις έκοβε κι έτσι έμεναν κάθε
φορά όσα από το έργο ήθελε πραγματικά να παιχτούν.
«Ήταν μια παράσταση που ξέφυγε
από τα χέρια όλων μας, που θέλαμε
να κάνουμε θέατρο, και έγινε ένα πολιτικό γεγονός. Το να μετουσιώνεται
μια θεατρική παράσταση σε ένα πολιτικό γεγονός νομίζω ότι είναι πιο πολύ
από ό, τι μπορεί να φιλοδοξήσει ένας
άνθρωπος του θεάτρου και σαν τέτοιο
το χαίρομαι εγώ, το χαίρεται ο Κώστας
ο Καζάκος, το χαίρεται η Τζένη η Καρέζη και ο Ξαρχάκος.»

Ο Καμπανέλλης στον κινηματογράφο

Σ

τις 21 Νοεμβρίου του 1955, βγήκε στις αίθουσες η ταινία «Στέλλα», του Μιχάλη Κακογιάννη. Ο Καμπανέλλης, μεταφέροντας στην Ελλάδα της εποχής την Κάρμεν του
Μεριμέ είχε παρουσιάσει το θεατρικό έργο «Η Στέλλα με τα
κόκκινα γάντια», χωρίς να το ανεβάσει θεατρικά. Η ταινία
έγινε επιτυχία και το θεατρικό έργο αναβλήθηκε (πρωτοπαίχτηκε στη σκηνή από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βόλου, το 1997).
Την πρώτη περίοδο (1955-1960) της ενασχόλησής του
με τον κινηματογράφο, εκτός από τη Στέλλα, υπέγραψε τον
Δράκο και την Αρπαγή της Περσεφόνης. Η αγαπημένη ταινία του, η μόνη που ο ίδιος αναγνωρίζει ως καλλιτεχνικό
του δημιούργημα (Το Κανόνι και τ’ αηδόνι), όπου κρατά κι
ένα μικρό ρόλο, ανήκει στη δεύτερη περίοδο. Δεκαέξι σενάρια και δύο σκηνοθεσίες συνθέτουν την κινηματογραφική του δουλειά. Τρία σενάρια προέρχονται από θεατρικά
του έργα. Στο ένα (Στέλλα) συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη.

Στο δεύτερο (Έβδομη μέρα της δημιουργίας), ανέλαβε μόνος του την κινηματογραφική διασκευή. Το τρίτο (Γυμνοί
στο δρόμο, από το θεατρικό Η γειτονιά των Αγγέλων) μεταφέρθηκε χωρίς δική του ανάμειξη.

Ρέκβιεμ
O Ιάκωβος Καμπανέλλης έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες μετά το θάνατο της συζύγου του.

«Δεν είμαι άπληστος… Χόρτασα. Γνώρισα την καλύτερη πλευρά
του ανθρώπου και τη χειρότερη. Έφαγα τα πιο νόστιμα εδέσματα,
έφαγα και σκουπίδια. Το συμπόσιο τελειώνει κάποια στιγμή. Δε
θέλω να ερωτευτώ ξανά ούτε να γνωρίσω άλλον Κάρολο και Μίκη
και Τζένη. Γνώρισα τους καλύτερους και τους χειρότερους… Έζησα
χίλιες ζωές. Κάθε πρόσωπο στα έργα μου ήταν μια άλλη ζωή.»
Εύη Κοντόρα - Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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Πρωτομαγιά 2022

ΑΘΗΝΑ

μια ξεχωριστή Πρωτομαγιά στην Κω

Πρωτομαγιά στη Κω, με συγκέντρωση και πορεία μέχρι το «Ηρώο», που εκεί δύο συναγωνίστριες
καταθέσανε το στεφάνι του Συλλόγου. Τη στιγμή που όλες μαζί οι γυναίκες τραγουδούσαν «Πέσατε
θύματα...», ακούστηκε σιγανά ο ίδιος σκοπός στα τουρκικά… Τραγούδησε μαζί μας η Unzile Araz...
Η «δικιά» μας η Νιαζέ, τότε μας γνώρισε τη Unzile Araz η οποία ήρθε από τα παράλια «απέναντι»,
για να μνημονέψει το γιο της, πολιτικό πρόσφυγα, που είχε χάσει τη ζωή του, το Μάρτη του 2019,
ενώ προσπαθούσε να περάσει τον ποταμό Μeris ζητώντας άσυλο στην Ελλάδα. Αγκαλιαστήκαμε
σφιχτά όλες μαζί, με δάκρυα. Είχαμε τραγουδήσει και για τον Mahir Mete Kul,
23 χρόνων σπουδαστή πληροφορικής και πρωταθλητή στο σκάκι στην Τουρκία.
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νανούρισμα
Ποια θα μπορούσαν να είναι τα λόγια που θα έβαζε
μια μητέρα του 21ου αιώνα σ’ ένα σύγχρονο νανούρισμα;...
Είναι βέβαιο πως οι εργαζόμενες γυναίκες του σήμερα θα φτιάξουν δικά τους τραγούδια.
Νανουρίσματα εμπνευσμένα από τη θέλησή τους να δουν τη ζωή τους διαφορετικά, από την
καθημερινή δράση τους, τον συλλογικό και οργανωμένο αγώνα τους για να τ’ αλλάξουν όλα.
Καινούργιες μελωδίες θα γεννηθούν, νέοι στίχοι θα έρθουν να πάρουν τη θέση των παλιών,
για να νανουρίσουν τα τωρινά παιδιά, που θα ξυπνήσουν σ’ ένα από τα γυρίσματα της
ιστορίας, στο οποίο αναμφισβήτητα θα κληθούν να πάρουν μέρος.
Ως τότε, ας θυμηθούμε το Νανούρισμα του Μπρεχτ που δεν έχει χάσει τη δυναμική του,
παρά τις δεκαετίες που μας χωρίζουν από τη συγγραφή του.

Τη μέρα που σε γέννησα, τ’ αδέλφια σου πεινάγαν
δεν είχα σούπα να τους δώσω, κι έκλαιγαν συνέχεια.
Τη μέρα που σε γέννησα, μας έκοψαν το γκάζι
μες στην ανέχεια με φως σβηστό ο κόσμος μας σ’ εδέχθη.

Γιε μου, άκουσε τη μάνα σου, άκου τη μιλιά μου.
Φριχτή πανούκλα αντίς ζωή σε περιμένει.
Μα εγώ δε σε κουβάλαγα μες στην κοιλιά μου
τροφή για να χει το κακό εξασφαλισμένη.

Μες στην κοιλιά μου τότε που σε κουβαλούσα
καλό δεν ήταν τίποτα παντού τριγύρω
και το μωρό μου το κακόμοιρο που θα ’ρθει
σε κόσμο άσχημο να βγει τράβηξε κλήρο.

Υπάρχει ό, τι δεν έχεις, δεν εχάθηκε, όχι!
Αν δεν στα δίνουνε, να τους τα πάρεις μύρια!
Εγώ δε σ’ έφερα στου κόσμου αυτή την κόχη
τις νύχτες να κοιμάσαι κάτω από γεφύρια.

Απόφαση πως μόνη θα νοιαστώ, επήρα,
προτού το φως να ιδεί, αυτός να ’ναι σαΐνι
αυτός που μέσα μου κουβάλαγα, ας φροντίσει
καλύτερος ο κόσμος πια για μας να γίνει.

Τις νύχτες ξαγρυπνώ σιμά σου ώρα την ώρα,
σε νιώθω: σφίγγεις τη μικρή γροθιά σου. Φα’ τους!
Για πόλεμο σε λογαριάζω απ’ τα τώρα
ποτέ μην καταπιείς τα παλιοψέματά τους!

Τα κάρβουνα βουνά έβλεπα μεγάλα να ναι στις μάντρες
κι έλεγα: «Τα δάκρυα μη σε πιάσουν!»
Αυτός, που μέσα μου κουβάλαγα, ας φροντίσει
και κάρβουνα σαν βγει, να βρει να τον ζεστάνουν.

Με τους συντρόφους σου τη δύναμη εκεινών
να τήνε κάντε σκόνη!
Εσύ γιε μου κι εγώ και όλοι οι όμοιοί μας
αντάμα να ’μαστε για πάντα στη γραμμή μας,
για να ναι όλοι ίσοι οι άνθρωποι, που η γη σηκώνει!

Τα μάτια μου καρβέλια τρώγαν στη βιτρίνα
μα ψίχουλο δεν έβρισκαν οι πεινασμένοι.
Αυτός, που μέσα μου κουβάλαγα, ας φροντίσει
κι αυτός να χει ψωμί και γι αλλουνούς να μένει.

Μπ. Μπρεχτ

Μες στην κοιλιά μου τότε που σε κουβαλούσα
σιγόλεγα από μέσα μου, αλήθεια πώς να μοιάζεις;
Εσύ, που εντός μου σε κουβάλησα, δεν πρέπει...
εσύ... ποτέ δεν πρέπει φρένο εσύ να βάζεις!
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