






Ήξερες ότι:



Ήξερες ότι:





Σε καταδικάζουμε να δουλεύεις 
με «ευέλικτες εργασιακές 
σχέσεις», δηλαδή με ωράρια και 
δικαιώματα ΛΑΣΤΙΧΟ. 

Έχεις «ίσες ευκαιρίες» στην εργασία 
αλλά είναι κυρίως ατομική σου υπόθεση η 
φροντίδα των παιδιών, άλλων μελών της 

οικογένειας, του νοικοκυριού χωρίς 
φθηνές και δωρεάν κοινωνικές υποδομές. 



Δουλειά τις Κυριακές και ακανόνιστα
ωράρια εργασίας

Χιλιάδες νέες εργαζόμενες απολύονται 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Βάλαμε τον εργοδότη σπίτι μας!

Δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα

“







: 

Η ανάγκη να συνδυάζεις 
εργασία-οικογένεια και να έχεις 
ελεύθερο χρόνο είναι ατομική 
ικανότητα; 
Ή πρέπει να είναι 

, ; 



Εξαναγκάζουν τις νέες 
εργαζόμενες να βάλουν 
στο “ψυγείο” τη χαρά της 
μητρότητας.

Γιατί η προστασία της εργαζόμενης 
μητέρας είναι ΚΟΣΤΟΣ για τον 

εργοδότη και το κράτος. 

“Είναι ατομικό σου 
δικαίωμα να διαλέξεις 
την επαγγελματική 
καριέρα ή την 
οικογένεια”....



Θέλουν τη συναίνεσή σου στη 
μείωση της κρατικής  

χρηματοδότησης για τα δημόσια 
μαιευτήρια, τα Κέντρα Υγείας, τις 

αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις 
ελέγχου για τις εγκύους και τα 

μωρά, την περίθαλψή τους.

“Είναι ατομική σου 
επιλογή να γεννήσεις 
στο σπίτι”....



“Έχεις την ατομική 
ελευθερία να κάνεις 
το σώμα σου ό,τι 
θέλεις”...

Μιλάνε για κάλπικη 
ελευθέρια: Γιατί μας 
στερούν την επιστημονική 
στήριξη για να γνωρίζουμε 
τις συνέπειες κάθε ατομικής 
επιλογής.



Στις σχολές δεν υπάρχουν κέντρα 
υγείας ή συμβουλευτικοί σταθμοί για 
να απευθυνθεί μια φοιτήτρια, για να 
κάνει τις αναγκαίες γυναικολογικές 
εξετάσεις.

Στις γειτονιές λείπουν τα αναγκαία δημόσια κέντρα συμβουλευτικής για να κάνουν ενημερωτικά προγράμματα 
για την πρόληψη, τη σεξουαλική αγωγή, τον οικογενειακό προγραμματισμό, τις εξαρτήσεις σε σχολεία, σε 
σχολές, σε αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις. 

Στα σχολεία δεν υπάρχουν 
κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, 

νοσηλευτές για να στηρίξουν 
ολόπλευρα τους μαθητές και τις 

μαθήτριες. 



“Είναι ατομική σου επιλογή να 
διαλέξεις το φύλο, την 
αποδοχή του.”

“Άραγε ο όρος auto sexual
δημιουργήθηκε αυθόρμητα, από την 

υποκειμενική άποψη κάποιου;”

“Ή μήπως κατασκευάστηκε;”                                                         

Τσουβαλιάζουν τον ομόφυλο 
σεξουαλικό προσανατολισμό με την 
αντιεπιστημονική θεωρία "ότι δεν 
υπάρχουν φύλα".  Θολώνουν έτσι 
την βιολογική και κοινωνική 
πραγματικότητα, τη δυνατότητα να 
τη γνωρίσουμε.



Για αυτό αντικαθιστούν τις “παλιές 
κοινωνικές κατασκευές” για τους 

διαχωρισμένους κοινωνικούς 
ρόλους μεταξύ άντρα και γυναίκας 
με "νέες κοινωνικές κατασκευές" 

για βιολογική και σεξουαλική 
ρευστότητα του φύλου.

“Παλιές και νέες” τελικά θέλουν να 
κρύψουν ότι
οι διακρίσεις που βιώνουμε δεν 
οφείλονται στο φύλο με το οποίο 
γεννηθήκαμε... 

Αλλά γεννιούνται στην 
κοινωνία της 
εκμετάλλευσης και 
καταπίεσης.



: 

Γιατί μας μιλάνε για 
ευκαιρίες…

Για να μας κρύψουν ότι δεν έχουμε όλοι την ίδια αφετηρία 
στην κοινωνία που βασίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώπου 
από άνθρωπο... 



“



Μήπως να δοκιμάσουμε να μετατρέψουμε την κοινωνία από 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ σε ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗ; 

Μήπως μπορεί να αλλάξει η θέση της γυναίκας, αν 
κυριαρχήσει στην εξουσία, στην επιχειρηματική δράση, στην 
οικονομία, στην οικογένεια, παίρνοντας τη θέση των ανδρών;

Το μόνο που θα αλλάξει είναι το φύλο των εκμεταλλευτών και 
καταπιεστών. Δεν θα καταργηθεί ο ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΜΟΣ. 

Δε θα ανατραπεί η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ. 





Στο επίκεντρο μπαίνει μόνο η 

, με βάση 

έναν επιστημονικό . 

Όλος ο φυσικός, ορυκτός πλούτος, η γη, οι 
βιομηχανίες, οι υποδομές (αεροδρόμια, λιμάνια, 
δρόμοι, σιδηρόδρομοι), οι άλλες υπηρεσίες, 
αποτελούν και όχι 
των μετοχικών- καπιταλιστικών επιχειρήσεων. 

Το σύστημα που μπορεί να μας απαλλάξει από 
τα δεσμά του καπιταλισμού, από τον 
ανταγωνισμό, από τη λειτουργία της οικονομίας 
και της κοινωνίας με κίνητρο το καπιταλιστικό-
επιχειρηματικό κέρδος... 

Αυτή η κοινωνία είναι ο



Το κράτος της κοινωνίας δεν είναι σαν το σημερινό. 

Είναι ένα





Τα επιστημονικά, τεχνολογικά
επιτεύγματα αξιοποιούνται δημιουργικά 
για να μειώνεται για όλους μας ο 
χρόνος που σταθερά δουλεύουμε

να βελτιώνονται οι  όροι εργασίας 
και ζωή μας, το χρηματικό 
εισόδημα να είναι ικανό να 
καλύπτει τις ανάγκες μας. 



Οι γυναίκες και οι 
άνδρες 

απαλλάσσονται από 
τις άχαρες και 
κοπιαστικές 
δουλειές του 

σπιτιού. 

Σταδιακά 
μετατρέπονται σε 

κοινωνικές 
υπηρεσίες του 

εργατικού κράτους 
(εστιατόρια, 

καθαριστήρια-
πλυντήρια, 

καθαριότητα κα).



, 




