
ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ 1971/05 ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΕΤ - ΟΤΕ

4523

ΚΕΜΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

Λέσχες ΟΤΕ
Ο Πολιτισμός που 
αντιστέκεται

Αφιέρωμα 
στην παγκόσμια 

ημέρα της γυναίκας

ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 • ΑΘΗΝΑ 104 32 • Τηλ: 210 5241576-9 • Αρ. φύλλου 254 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

σελ. 4-5 σελ. 6-7



�

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 254
ΤΙΜΗ: 0,001

ΚΩΔΙΚΟΣ: 013064

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.

Βερανζέρου 34 (5ος όροφος)
Αθήνα 104 32, τηλ. 210 5241576-9

Fax: 210 5229150, 210 5200006
e-mail: foni@petote.ondsl.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Πανελλήνια Ένωση Τεχνικών Ο.Τ.Ε. (ΠΕΤ-ΟΤΕ)

Βερανζέρου 34 • www.petote.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Βερανζέρου 34 ΑΘΗΝΑ 104 32
Τηλέφωνο - Fax: 210 5241586

Κινητό: 6973030839
e-mail: ndritsas@otenet.gr

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Κλειούς 15-17, Αθήνα 104 41,
Τηλ.: 210 5141044, Fax: 210 5221040

Κινητό: 6932 212755
e-mail: n.theodorakis@esiea.gr

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Η «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γιώργος Παπαμάρκου, Αλέξανδρος Περάκης, 

Δημήτρης Φαρακλιώτης, Ελευθέριος 
Φραγκούλης, Θεόδωρος Νταφογιάννης
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Επικαιρότητα

Παρακαλούμε ενημερώστε μας
για τις αλλαγές διευθύνσεων

Το μεγαλύτερο κόστος για την έκδοση του περιοδικού 
είναι τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής. Εδώ χτύπησε 
τον Τύπο τον Αύγουστο του 2011. Και εμείς στέλνουμε 
το σύνολο των εντύπων μας, κοντά 6.000 φύλλα, τα-
χυδρομικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως είναι άδικο να 
έχουν αλλάξει οι συνάδελφοι διεύθυνση και να μη μας 
ενημερώνουν...

Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της  
ΠΕΤ-ΟΤΕ στο 2105241576 ώρες γραφείου και δίνετε τη 
νέα διεύθυνσή σας σε περίπτωση αλλαγής.

Χρόνια ΠολλάΣυμμετέχουμε στην 24ωρη 
απεργία της 20/02/2013

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ αξιολογώντας κατάλληλα 
την συνεχιζόμενη, παρελκυστική και 
περίεργη τακτική της Διοίκησης του 
ΟΤΕ σε θέματα που αφορούν κυρίως 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
συμμετέχει δυναμικά στην 24αωρη 
προειδοποιητική απεργία που έχει 
προκηρύξει η ΟΜΕ-ΟΤΕ για τις 20 
Φεβρουαρίου, μαζί με την γενική 
απεργία της ΓΣΣΕ την ίδια ημέρα.

Κάνουμε γνωστό προς όλες τις 
κατευθύνσεις ότι από πλευράς 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ ο αγώνας μας θα 
συνεχιστεί σταθερός, δυναμικός και 
αταλάντευτος με μοναδικό σκοπό 
την υπεράσπιση των κεκτημένων μας 
τα οποία είμαστε αποφασισμένοι να 
υπερασπιστούμε με οποιοδήποτε 
τρόπο.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας μαζί με 

την ΟΜΕ-ΟΤΕ και απαιτούμε…
•  ο σεβασμό των Σ.Σ.Ε. και των 

κανονισμών προσωπικού
•  Τη χορήγηση των μισθολογικών 

προαγωγών (κλιμάκια) για το 
έτος 2013 και την υλοποίηση στα 
ακέραιο της υπογραφής της Σ.Σ.Ε. 
2012 - 2015

•  Την υλοποίηση της Σ.Σ.Ε. του 2003 
για την ίδρυση και λειτουργία του 

επαγγελματικού ταμείου και των 
δεσμεύσεων που απορρέουν 
από τους όρους της συμφωνίας 
στο επίπεδο του Ομίλου. 

Συμμετέχουμε…
Στις απεργιακές εκδηλώσεις της 

Γ.Σ.Ε.Ε. και στα συλλαλητήρια, με 
κλιμάκια ενημέρωσης σε όλους τους 
χώρους εργασίας και περιφρούρηση 
του αγώνα και τη στήριξη αποφασιστικά 
των αιτημάτων που διεκδικούνται, για 
την αποτελεσματική και ουσιαστική 
αντιμετώπιση των ανέργων την 
ανάκληση των επιστρατεύσεων και των 
αντιδημοκρατικών συνδικαλιστικών 
διώξεων καθώς και της ανατροπής των 
πολιτικών φτώχειας και φορολογικής 
αφαίμαξης.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 
20/02/2013 

ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 10:30 ΣΤΟ 
ΝΥΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
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Το Συνδικάτο

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μέσα από ένα κακό μπορεί να 
προκύψει και κάτι καλό και 
όπως έλεγαν και οι στωικοί 

φιλόσοφοι «Ουδέν κακόν αμιγές κα-
λού» και για να μπορέσουμε να φτά-
σουμε σε ένα υψηλό επίπεδο σαν 
κοινωνία πρώτα από όλα θα πρέπει να 
διαγνώσουμε την «παθογένεια» του 
«άρρωστου χθες» και να μπορέσουμε 
να πορευτούμε σε ένα καλύτερο αύ-
ριο με ιδέες και πράξεις αντάξιες της 
ιστορίας αυτού του τόπου.

Αφορμή για τις συγκεκριμένες σκέ-
ψεις μου πήρα από τις συνελεύσεις 
των τοπικών διοικουσών της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
ανά την Ελλάδα. Η σύσταση πλέον του 
ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώ-
νει τα τεχνικά τμήματα του ΟΤΕ, ιδίως 
μετά την τελευταία «εθελουσία απο-
χώρηση - απόλυση» και παράλληλα 
την έλευση στον ΟΤΕ νέων τεχνικών 
είναι τέτοια που έχει δημιουργήσει 
ένα περιβάλλον του οποίου αν θέλεις 
να έχεις την εκτίμηση και την απο-
δοχή ο μόνος δρόμος που πρέπει να 
ακολουθήσεις είναι ο «δρόμος της 
αλήθειας, του ρεαλισμού, της πρότα-
σης και της λύσης». Επιλογές που για 
κάποιους από εμάς αποτελούν επι-
λογές ζωής και «διαχρονικές αξίες» 
της οποίες αν όλοι είχαν υπηρετήσει 
με ευλάβεια δεν θα είχαμε φτάσει στο 
σημερινό χάλι σαν κοινωνία…

Οι εποχές που κάποιοι συνδικαλι-
στές άπλωναν το «κομματικό πέπλο» 
για να μπορέσουν να γαλουχήσουν και 
να δημιουργήσουν στρατιές υποστη-
ρικτών έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. 
Όπως ανεπιστρεπτί έχουν παρέλθει 
και οι εποχές που οι επαναστάτες του 
«γλυκού νερού», με τα όμορφα λόγια 

που χαϊδεύουν αυτιά ευελπιστούσαν 
να υφαρπάξουν ψήφους και να «κά-
νουν παιχνίδι» αποκλειστικά και μόνο 
για τους εαυτούς τους.

Σήμερα οι συνάδελφοι και ιδίως 
οι νέοι, έχουν αντιληφθεί και γνωρί-
ζουν με απόλυτη σιγουριά ποιος είναι 
αυτός που τους λέει την αλήθεια… 
Ποιος είναι αυτός που κινείται σε ρε-
αλιστικά πλαίσια… Ποιος είναι αυτός 
που κάνει πραγματικό αγώνα για να 
έχουμε όχι μόνο εργασία που είναι και 
το βασικότερο ζητούμενο στις ημέρες 
μας, αλλά και αξιοπρεπή εργασία…

Το ψέμα, η άρνηση και ο λαϊκισμός, 
όχι μόνο έχουν περάσει στο παρελ-
θόν, αλλά προκαλούν και «αλλεργία» 
νομίζω, όταν χρησιμοποιούνται ακόμα 
και σήμερα από κάποιους εκπρόσω-
πους του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Μια αντίδραση η οποία είναι πλέ-
ον οφθαλμοφανής και ευδιάκριτη στα 
πρόσωπα των συναδέλφων μας. Φυ-

σικά δεν είναι και πολύ εύκολο για 
κάποιους να ξεχάσουν το «ιδιοτελές» 
παρελθόν τους, ούτε τους τρόπους με 
τους οποίους λειτούργησαν επί σειρά 
ετών, αλλά από την άλλη πλευρά είναι 
πολύ εύκολο, ιδίως σήμερα, οι συ-
νάδελφοι να απομονώσουν αυτόματα 
τους «αδιόρθωτους», νοσταλγούς του 
«άρρωστου χθες», όπως επίσης και 
τους ευδιάκριτους «Αίσωπους» του 
σήμερα που το μόνο που ξέρουν καλά 
είναι το παραμύθι, το δημοσιογραφικό 
ρεπορτάζ των εξελίξεων, η λασπολο-
γία και φυσικά η απουσία πρότασης 
για το οτιδήποτε.

Πάντως είναι γενικώς ευδιάκριτο 
ότι οι νέοι άνθρωποι έχουν μια διαφο-
ρετική αντίληψη των πραγμάτων και το 
βασικότερο είναι παιδιά που σε πολύ 
μεγάλο ποσοστό έχουν εκτός από 
«μαθησιακή» και «κοινωνική παιδεία» 
κοινωνικά συστατικά τα οποία ευελ-
πιστώ να οδηγήσουν ολόκληρη την 
Ελληνική κοινωνία σε ένα καλύτερο 
αύριο, με βασικά χαρακτηριστικά της 
την παραγωγικότητα, την αξιοκρατία, 
τη δικαιοσύνη και την ανθρώπινη αλ-
ληλεγγύη. 

Γιαυτό και θέλω να πιστεύω ότι 
αυτή η κρίση που δεν είναι μονό οικο-
νομική αλλά και κρίση θεσμών και αξι-
ών βασικά για την Ελληνική κοινωνία 
θα γίνει εφαλτήριο να αλλάξουμε, να 
αφήσουμε πίσω τις αρρωστημένες νο-
οτροπίες του χθες και να πορευτούμε 
με οδηγό τους νέους ανθρώπους σε 
ένα καλύτερο αύριο. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Νεκτάριος Δρίτσας

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Το ψέμα, η άρνηση και ο λαϊκισμός, 
έχουν περάσει στο παρελθόν

Οι νέοι άνθρωποι έχουν 
μια διαφορετική αντίληψη 

των πραγμάτων και το 
βασικότερο είναι παιδιά 

που σε πολύ μεγάλο 
ποσοστό έχουν εκτός από 

«μαθησιακή» και «κοινωνική 
παιδεία» κοινωνικά 

συστατικά τα οποία είναι 
σε θέση να οδηγήσουν 

την Ελληνική κοινωνία σε 
ένα καλύτερο αύριο, με 

βασικά χαρακτηριστικά της 
την παραγωγικότητα, την 
αξιοκρατία, τη δικαιοσύνη 

και την ανθρώπινη 
αλληλεγγύη.
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Λέσχες ΟΤΕ: Ο Πολιτισμός 

Σ τους δύσκολους καιρούς σαν 
αυτούς που βιώνουμε οι ερ-
γαζόμενοι του ΟΤΕ έπαιρναν 

κουράγιο από το καθαρό νερό του 
πολιτισμού...

Στο πλαίσιο του αφιερώματος που 
ξεκινήσαμε στο προηγούμενο φύλλο 
της ΦΩΝΗΣ των ΤΕΧΝΙΚΩΝ του ΟΤΕ 
για την ιστορία του Σωματείου μας 
σήμερα στρέφουμε τους προβολείς 
μας στις Λέσχες του ΟΤΕ.

Ειδήσεις δημοσιευμένες σε τεύ-
χη της εφημερίδας μας πριν 40 ή 
και 50 χρόνια. Κιτρινισμένο χαρτί. Η 
ιστορία μας περνάει μέσα από τον 
πολιτισμό...

Τι ήθελαν οι συνάδελφοι; Στο ελά-
χιστο ελεύθερο χρόνο τους, πέρα 
από τη δουλειάήθελαν να μοιρα-
στούν εμπειρίες, χαρές και λύπες 
με συναδέλφους από άλλους κλά-
δους. Μια προσπάθεια που άντεξε 
στο χρόνο γιατί είχε βαθιές ρίζες 
και γιατί η ανάγκη μας να προσφεύ-
γουμε στον πολιτισμό και τους γευ-
στικούς καρπούς του θα είναι πάντα 
μεγάλη...

Τα δημοσιεύματα είναι πάρα πολ-
λά και η επιλογή, τυχαία. Σίγουρα 
υπάρχουν κι άλλα πολλά κι ενδια-
φέροντα δημοσιεύματα, οπότε και 
θα επανέλθουμε και στο επόμενο 
τεύχος της ΦΩΝΗΣ.

Είπαμε, ξαναγράφουμε την ιστορία 
μας γιατί μόνο πάνω σ’ αυτή θα στη-
ριχτούμε με περισσότερη σιγουριά 
τα φτερά μας σε νέους αγώνες.

Εν αναμονή...
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Στιγμές

Παρακολουθούμε άναυδοι, όσα συμβαί-

νουν γύρω μας. Έχουμε υποστεί άλλω-

στε τόσα που μοιάζει σχεδόν φυσιολογική η 

αντίδραση μας.

Δύσκολα, ωστόσο, μπορούμε να χω-

νέψουν την ομολογία αποτυχίας της 

συνταγής που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.

Λάθος λοιπόν του ΔΝΤ και τη Ε.Ε. Ένα 

λάθος που πληρώνει πολύ ακριβά τρία 

χρόνια 

τώρα ο ελληνικός λαός ο οποίος έχει 

κληθεί να πληρώσει τα “σπασμένα”.

Ποιον ωφελεί μια αυτοκριτική όσο ει-

λικρινής και αν είναι, αν οι δανειστές 

μας δεν έχουν καμιά διάθεση να αντιμετω-

πίσουν το πρόβλημα και να δώσουν δραστι-

κές λύσεις;

Η ειλικρίνεια τους στα εσωτερικά “αυ-

στηρά εμπιστευτικά” έγγραφα, αυτό 

αναφέρει: Το πακέτο βοήθειας δεν σχεδι-

άστηκε για να βοηθήσει την Ελλάδα, αλλά 

για να σώσει την ευρωζώνη.

Στα δημοσιεύματα των εφημερίδων των 

ημερών ο κ. Τόμσεν με ένα περίλυπο 

ύφος, παραδέχεται πως η τρόικα υποτίμη-

σε τις επιπτώσεις της λιτότητας στην ανά-

πτυξη και υπολόγισε λάθος τους δημοσιο-

νομικούς πολλαπλασιαστές στην οικονομία. 

Αναγνώρισε ακόμα ότι η συζήτηση για την 

αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους άνοι-

ξε με καθυστέρηση και πως γενικότερα οι 

εκτιμήσεις της τρόικας για τα μακροοικονο-

μικά μεγέθη δεν αποδείχτηκαν σωστές.

Τι ωραία που τα λένε... Κουβέντα όμως 

για βελτιωτικά μέτρα που θα αναθαρ-

ρύνουν τον καταχρεωμένο στις τράπεζες 

Έλληνα πολίτη. Σιγά, που θα τους ένοιαζε 

κάτι τέτοιο...

Νίκος Ελ. Θεοδωράκης

Ομ ο λ ο γ ί α
α π ο τυ χ ί α ς

αντίδοτο στην κρίση



Σ τα Προϊστορικά χρόνια οι τότε άν-
θρωποι φαντάστηκαν τη Γη σαν τη 
Μεγάλη Μητέρα και τη λάτρευ-

αν σαν Θεά. Παρόλο που δεν υπάρχουν 
πολλά στοιχεία για την νεολιθική εποχή 
καταλαβαίνουμε από τα αμέτρητα γυναι-
κεία αγάλματα πως η θέση της γυναίκας 
δεν έχει αλλάξει από την Παλαιολιθική 
εποχή. 

Η γυναίκα ασχολείται κυρίως με τις οι-
κιακές εργασίες και τη φροντίδα των παι-
διών. Στον Ελλαδικό χώρο στη Μυκηναϊκή 
εποχή η ισχύς του άντρα είναι το πρότυ-
πο. Ο άντρας υπερισχύει και η εποχή της 
γυναίκας σε πολλές περιοχές έχει χαθεί 
για πάντα. Στα Αρχαία χρόνια στη Σπάρτη 
και στην Αθήνα η ζωή των γυναικών πα-
ρουσιάζει τεράστιες διαφορές. Οι Σπαρ-
τιάτισσες μορφώνονταν και συμμετείχαν 
στα κοινά. Ασκούνταν και έπαιρναν μέρος 
σε αγώνες. Τα θηλυκά μέλη της οικογέ-
νειας αποτελούσαν σεβάσμια πρόσωπα, 
ενώ φρόντιζαν ιδιαίτερα και την εμφάνισή 
τους. Στην Δημοκρατική Αθήνα έμεναν 
στα σπίτια και δεν είχαν δικαίωμα συμμε-
τοχής στην Εκκλησία του Δήμου.

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η θέση 
της γυναίκας επηρεασμένη από τον Χρι-
στιανισμό ήταν υποδιαίστερη έναντι των 
ανδρών. Όχι με τη στενή ανθρωπιστική 
έννοια αλλά ως προς τα κοινωνικά δικαι-
ώματα και τις ελευθερίες. Το μεγαλύτερο 
διάστημα της ζωής της το περνούσε στο 
σπίτι και οι έξοδοι γίνονταν με συνοδεία, 
καθώς και οι επισκέψεις σε συγγενικά 
πρόσωπα ήταν οι μόνες κοινωνικά απο-
δεκτές δραστηριότητες. Οι γραμματικές 
γνώσεις περιορίζονταν μόνο σε γραφή 
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και ανάγνωση και ελάχι-
στες αποκτούσαν ευρύ-
τερη μόρφωση, βέβαια 
υπήρξαν και γυναίκες 
που έπαιξαν σπουδαίο 
ρόλο στην Βυζαντινή πε-
ρίοδο όπως η Αγία Ελένη 
μητέρα του Αυτοκράτορα 
Μεγάλου Κωνσταντίνου, 
η Θεοδώρα σύζυγος του 
Αυτοκράτορα Ιουστινι-
ανού, η Αυτοκράτορα 
Θεοφανώ μητέρα του 
Βασιλείου Β΄ του Βουλ-
γαροκτόνου, η Άννα η 
Δαλασσηνή μητέρα του Αλεξίου Α΄ του 
Κομνηνού και η Άννα η Κομνηνή κόρη του 
Αυτοκράτορα Αλεξίου του Α΄ η οποία άφη-
σε πλούσιο συγγραφικό έργο.

Κατά τα σκοτεινά χρόνια της σκλαβιάς 
(στην Τουρκοκρατία) η Ελληνίδα σαν σύ-
ζυγος και μητέρα ήταν η οικοδέσποινα του 
σπιτιού που χάραζε βαθιά στην ψυχή των 
παιδιών της, την πίστη στην θρησκεία, 
την αγάπη στην Πατρίδα, το σεβασμό και 
τη γενναιοψυχία διακριτικό γνώρισμα σ΄ 
όλες τις κοινωνικές τάξεις των Ελλήνων. 
Με το παράδειγμά της ενέπνεε στα παι-
διά της τον ηρωισμό, την περιφρόνηση 
στο θάνατο και τη θυσία της ζωής για τη 
θρησκεία, την Πατρίδα την ελευθερία και 
την τιμή. Συνεργάτης και συμπαραστά-
της του άντρα τον παρακολουθούσε στις 
μάχες, του έφερνε τρόφιμα, νερό, πολε-
μοφόδια. Συμμεριζόταν τις κακουχίες και 
τους κινδύνους, του πολέμου. Πολεμού-
σε στο πλευρό του και με την παρουσία 
της εμψύχωνε τους πολεμιστές.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτε-
λούν οι:

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Μαντώ 
Μαυρογένους, η Σόφω και η Ευγενία 
Διονυσίου Καρκαβίτσα που πήραν μέρος 
στην έξοδο του Μεσολογγίου.

Δεν ξεχνάμε όμως και τις γυναίκες που 
θυσιάστηκαν στο Ζάλογγο και στη Νάου-
σα.

Κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέν-
νηση η θέση των γυναικών βρισκόταν 

σε κατώτερη απ΄ αυτή του άντρα και δεν 
παρουσιάζει κάποια ουσιαστική διαφορά 
από τα προηγούμενα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της Γαλλικής επανά-
στασης οι γυναίκες του Παρισιού ζητού-
σαν “ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα” 
στις Βερσαλλίες. Η γιορτή ουσιαστικά 
αφορά στους αγώνες συνηθισμένων γυ-
ναικών, που με το θάρρος και την αποφα-
σιστικότητά τους έγραψαν ιστορία.

Στη Νέα Υόρκη οι εργάτριες στον το-
μέα της υφαντουργίας και του ιματισμού 
κινητοποιήθηκαν στις 8 Μάρτη του 1857 
για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασί-
ας και τους χαμηλούς μισθούς τους. Η 
Αστυνομία επιτέθηκε και διέλυσε βίαια 
το πλήθος των λευκοντυμένων γυναι-
κών, όμως το εργατικό κίνημα είχε ήδη 
γεννηθεί. Δυο χρόνια αργότερα οι γυναί-
κες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις 
οργάνωσαν το πρώτο εργατικό σωματείο 
γυναικών και συνέχισαν τον αγώνα για 
τη χειραφέτησή τους. Το 1908 παρέλα-
σαν 15.000 γυναίκες στους δρόμους της 
Νέας Υόρκης ζητώντας λιγότερες ώρες 
εργασίας, καλύτερους μισθούς και δι-
καίωμα ψήφου. Υιοθέτησαν το σύνθημα 
“ψωμί και τριαντάφυλλα” με το ψωμί να 
συμβολίζει την οικονομική ασφάλεια και 
το τριαντάφυλλο την καλύτερη ποιότητα 
ζωής. Στην Αγγλία οι γυναίκες ήδη από το 
19ο αιώνα άρχισαν να διεκδικούν μικρό-
τερο ωράριο και περισσότερα χρήματα, 
αφού μέχρι τότε υπήρχε οικονομική εκ-
μετάλλευση. Το πρώτο φυλλάδιο υπέρ 

Β΄ Αντιπρόεδρος ΠΚΕ ΟΤΕ Ν. Αττικής
Υπεύθυνη Εκδρομικού Τμήματος

κ. Τούλα Μπελίτση
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των γυναικών εκδόθηκε το 1847. Πολλοί 
άνδρες όπως ο John Stuart Mill προσπά-
θησαν να δικαιώσουν τον αγώνα τους 
χωρίς επιτυχία. Η οργάνωση “Women΄s 
Social and Political Union” έκανε τις Βρε-
τανίδες να βγουν στους δρόμους για να 
διεκδικήσουν το δικαίωμα ψήφου. Δέχτη-
καν αρκετά σχόλια και μάλιστα αναφέρ-
θηκαν ως σουφραζέτες απ΄ το (Suffrage= 
δικαίωμα ψήφου) από την εφημερίδα Daily 
Mail. Χρειάστηκαν να περιμένουν μέχρι το 
1928 για να απαιτήσουν ίσα δικαιώματα 
με τους άνδρες.

Στη Ρωσία μετά την επικράτηση της 
Οκτωβριανής επανάστασης, η φεμινίστρια 
Αλεξάνδρα Κολοντάϊ έπεισε τον Λένιν να 
καθιερώσει την 8η Μαρτίου ως επίσημη 
αργία. Γρήγορα όμως η Διεθνής ημέρα 
της Γυναίκας έχασε το πολιτικό της υπό-
βραθο και εορτάζεται ως έκφραση συ-
μπάθειας των ανδρών προς τις γυναίκες 
με προσφορά λουλουδιών και δώρων.

Σημαντική φωνή των “διεκδικήσεων της 
γυναίκας” στην Ελλάδα υπήρξε η Καλλι-
ρόη Παρρέν εκδότρια του περιοδικού 
“εφημερίς των κυριών”, που το φεμινιστι-
κό της κίνημα κατάφερε το 1930 να επι-
τρέψει στις γυναίκες άνω των 30 ετών να 
ψηφίζουν στις Δημοτικές και Κοινοτικές 
εκλογές. 

Επίσης ο νόμος του 1955 αναγνώρισε 
στις γυναίκες το δικαίωμα να καταλαμβά-
νουν όλες τις δημόσιες θέσεις. Οι πρώ-
τες γυναίκες της Βουλής ήταν οι Ελένη 
Σκούρα και η Βιργινία Ζάννα. Όμως το 
γυναικείο κίνημα πέτυχε τη μεγαλύτερη 
του νίκη όταν καθιερώθηκε στο Σύνταγμα 
του 1975, η αρχή της ισότητας των δύο 
φύλων. 

Στη Γερμανία ο εορτασμός καθιερώθη-
κε το 1910 με πρόταση της Γερμανίδας 
σοσιαλίστριας Clara Zetkin κατά την διάρ-
κεια της Δεύτερης Διεθνούς ενώ εορτά-
στηκε για πρώτη φορά το 1911.

Από τον ΟΗΕ ο εορτασμός θεσμοθε-
τήθηκε το 1977 ο οποίος κάλεσε όλες 
τις χώρες του κόσμου να γιορτάσουν την 
ημέρα για τα δικαιώματα των γυναικών 
και της παγκόσμιας ειρήνης.

Παρά τις προόδους που έγιναν στα δι-
καιώματα των γυναικών υπάρχουν χώρες 
όπως στη Μέση Ανατολή στην Ασία και 
στην Αφρική όπου οι γυναίκες συνεχί-
ζουν να μην έχουν δικαιώματα (να ζουν σε 
άθλιες συνθήκες, να κακοποιούνται και 
να βιάζονται) χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η επίθεση της Αστυνομίας 
στην Τεχεράνη στις 4 Μαρτίου 2007 όπου 
έδειραν χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που 
σχεδίαζαν συλλαλητήριο για τον εορτασμό 
της ημέρας. Οι δεκάδες γυναίκες που συ-
νελήφθηκαν κρατήθηκαν για μέρες στην 
απομόνωση. Επίσης στο Πακιστάν τον 
Οκτώβριο του 2012 μια 14χρονη μαθήτρια 
που έγινε διεθνώς γνωστή για τον αγώνα 
της κατά των ωμοτήτων που διαπράττουν 
οι Ταλιμπάν, η Μαλάλα Γιουσαφζάί πυρο-
βολήθηκε στο κεφάλι και στο λαιμό καθώς 
έβγαινε από το σχολείο της.

Η γυναίκα στη σύγχρονη εποχή έχει 
κάνει σημαντικά βήματα προόδου. Είναι 
ισότιμη με τον άντρα, εργάζεται, έχει δι-
καίωμα στην εκπαίδευση και έχει πετύχει 
να αποκτήσει κοινωνική καταξίωση, όλα 
ακούγονται τόσο καλά, αλλά είναι έτσι τα 
πράγματα; 

Σήμερα καλείται να ανταποκριθεί σε 
πολλαπλούς ρόλους, σ΄ αυτόν της συζύ-
γου, της μητέρας, της εργαζόμενης, της 
νοικοκυράς. Αποτελεί λοιπόν το θεμέλιο 
λίθο της Οικογένειας. Παρά το γεγονός 
ότι ο κοινωνικός ρόλος της γυναίκας έχει 
αναβαθμιστεί σημαντικά, έρευνες έχουν 
δείξει πως πλήττονται περισσότερο από 
τους άνδρες στο θέμα της ανεργίας, και 
της εξέλιξης στους εργασιακούς χώ-

ρους.
Γενικά μπορούμε να πούμε πως η θέση 

της βελτιώθηκε αλλά δεν έχει φτάσει 
ακόμη στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Για να 
επιτευχθεί αυτό έχουν γίνει σκληροί αγώ-
νες και παρεμβάσεις με σκοπό τη συμ-
βουλευτική πληροφόρηση και κοινωνική 
στήριξη των γυναικών μέσα από διάφορες 
οργανώσεις, σωματεία και φορείς. 

Πολλοί την ύμνησαν ως πηγή ζωής, 
έμπνευσης, δημιουργίας αλλά και κατα-
στροφής. Δεν είναι τυχαία η λαϊκή ρήση 
“πυρ, γυνή, και θάλασσα” ή ακόμη ότι 
“πίσω από έναν πετυχημένο άντρα κρύ-
βεται πάντα μια δυναμική και δραστήρια 
γυναίκα”. Ως και οι υμνωδοί της Εκκλησί-
ας την τίμησαν, γράφτηκαν χιλιάδες έργα, 
βιβλία, ποιήματα, τραγούδια με κύριο 
πρωταγωνιστή τη γυναίκα. Αγαπήθηκε και 
μισήθηκε όσο τίποτα άλλο.

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές γυ-
ναικείες προσωπικότητες που διέπρε-
ψαν στο Παγκόσμιο στερέωμα ακόμη και 
με αρνητικές κριτικές όπως: 

Η Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσίας 18ος 
αιώνας, η Βασίλισσα Αλεξανδρίνα Βικτω-
ρία της Αγγλίας 19ος αιώνας, η Γκόλντα 
Μεϊρ Πρωθυπουργός του Ισραήλ, η Ίντι-
ρα Γκάτι Πρωθυπουργός της Ινδίας, η 
Μάργκαρετ Θάτσερ της Μ. Βρετανίας 
(αποκαλούμενη ως Σιδηρά Κυρία), η Κα-
γκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρ-
κελ, επίσης στον καλλιτεχνικό και πνευ-
ματικό τομέα διάσημες Ελληνίδες ήταν: 
η Μαρία Κάλλας, η Μαρίκα Κοτοπούλη, 
η Πηνελόπη Δέλτα, η Μελίνα Μερκούρη 
και στον επιστημονικό τομέα: η φυσικός 
Μαρία Κιουρή η Ελληνίδα γιατρός και η 
Βουλευτής Αμαλία Κουτσούρη – Φλέμινγκ 
και η πρώην Πρόεδρος της Βουλής Άννα 
Ψαρούδα Μπενάκη.

Σημασία έχει πως σήμερα γιορτάζουν 
οι γυναίκες οι οποίες συνεχίζουν να μά-
χονται για τα δικαιώματά τους τα οποία 
ποτέ δεν είναι δεδομένα.

Τούλα Μπελίτση

Πιο δύσκολο είναι να κρατήσεις κάτι
παρά να το αποκτήσεις!

Εμείς οι Γυναίκες 
είμαστε παρούσες και ορατές 

στο σήμερα και στο αύριο 
στο παρόν και το μέλλον 

εμείς οι Γυναίκες
μπορούμε ν΄ αντιπαλέψουμε 

το κατεστημένο 
να δώσουμε διέξοδο στα οράματά μας
Χρόνια πολλά σε όλες τις Γυναίκες!
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