ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΑ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

Η ζωή και το έργο της γυναίκας που αποτέλεσε σύμβολο των εργατικών αγώνων

Γ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΜΙΛΙ∆ΟΥ

εννήθηκε και μεγάλωσε στη
Βουλγαρία. Στην Ελλάδα ήρθε
ως μετανάστρια το 2001. Εργάστηκε ως καθαρίστρια σε
εργολαβικά συνεργεία στις
υπηρεσίες καθαριότητας δημόσιων
κτιρίων και διεκδίκησε με σθένος τα
εργατικά δικαιώματα της ίδιας και
των συναδέλφων της.
Η βάναυση επίθεση με καυστικό οξύ που δέχτηκε παραμονές
Χριστουγέννων του 2008 ταρακούνησε συθέμελα την ελληνική
κοινωνία. Ξεσηκώθηκε ένα πρωτόγνωρο κύμα αλληλεγγύης και έγινε
η αφορμή να μιλήσουμε για πρώτη
φορά ανοιχτά για την εργασιακή
εκμετάλλευση. Τρίτος σταθμός της
ζωής της ήταν η Γαλλία, όπου υποβλήθηκε σε 31 επεμβάσεις αποκατάστασης της λειτουργίας ζωτικών
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οργάνων και του προσώπου της.
Από το 2014, οπότε και εξελέγη
ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ, ζει
στις Βρυξέλλες.
Βουλγαρία, Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο. Η Κωνσταντίνα Κούνεβα στα 54
χρόνια της έχει ζήσει τρεις ζωές συμπυκνωμένες. Αυτή ήταν η πρώτη
σκέψη που έκανα όταν τη συνάντησα στο φωτεινό γωνιακό γραφείο
της, στον τρίτο όροφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και κάπως έτσι
ξεκίνησε η συζήτησή μας. Μιλήσαμε για την πολιτική, για τον Αλέξη
Τσίπρα, για το έργο που κάνει με τη
βοήθεια των συνεργατών της αλλά
και για τον πόνο, την ευτυχία και
τον φόβο.
Ζείτε και εργάζεστε στο κέντρο των
ευρωπαϊκών αποφάσεων. Ποια

«Ξυπνήστε επιτέλους!
Δείτε τους Έλληνες
και πάρτε παράδειγμα από
την ιστορία τους! Ξυπνήστε!»
είπε πρόσφατα απευθυνόμενη
στους συμπατριώτες της,
Βούλγαρους.

είναι η εικόνα που εισπράττετε
για την Ελλάδα;
Το τελευταίο εξάμηνο παρατηρώ
μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που
μας αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, τα
τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ
απαιτητική η συμπεριφορά όλων
των θεσμών και υπήρχε αρκετή
καχυποψία και από ένα μέρος των
ευρωβουλευτών.
Βλέπετε κάτι να αλλάζει;
Η ελληνική κοινωνία έχει αρχίσει και
αλλάζει. Όλοι έχουν καταλάβει ότι η
ουσία της ζωής είναι αλλού. Δεν είναι
εκεί που την ψάχναμε, στην κατανάλωση, στη διασκέδαση, στο «δεν βαριέσαι». Η ζωή είναι πιο γεμάτη όταν
κάνεις προσπάθειες με τους άλλους
και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, να
μην είναι κανείς απομονωμένος.
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Μιλάτε σαν Ελληνίδα. Αισθάνεστε έτσι;
Δεν με επηρεάζει το πού βρίσκομαι. Αλλά, ναι, έχω στενή και εγκάρδια σχέση με την ελληνική κοινωνία.
Μπορώ να κάνω πολλά πράγματα
μαζί τους. Όταν μου προτείνουν ιδέες για τη Βουλγαρία, τους ρωτάω με
ποιους να το κάνω εκεί. Δεν μπορείς
να κάνεις πράγματα εκεί. Είναι, βέβαια, πολλά χρόνια σε κρίση, αλλά
δεν ξυπνάνε στη Βουλγαρία.

συνομιλητή της ότι διαθέτει μεγάλα
αποθέματα θέλησης και επιμονής γι’
αυτά που επιδιώκει. Δεν μοιάζει με
τους άλλους πολιτικούς και ο λόγος
της δεν έχει κλισέ. Ωστόσο, κατάφερε
να φτάσει στην υψηλότερη βαθμίδα
άσκησης των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Θεωρείτε ότι εμείς ξυπνήσαμε;
Βέβαια! Στην Ελλάδα υπάρχει αρκετή κίνηση. Εκεί είναι νεκρή κοινωνία, στην Ελλάδα η κοινωνία είναι
ζωντανή.

Είστε υπερήφανη;
Όχι, δεν χρειάζεται υπερηφάνεια.
Δεν με αγγίζει καθόλου αυτό το
συναίσθημα. Αλλά είμαι γεμάτη με
αγάπη και αυτή η αγάπη μεγαλώνει
περισσότερο όταν συναντάω ανθρώπους από μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν πολλές δράσεις
και πετυχαίνουν πολλά πράγματα

Τα ίδια ακριβώς λόγια τολμά να τα
πει η Κωνσταντίνα Κούνεβα και
μπροστά στους συμπατριώτες της.

Είστε ευτυχισμένη;
Ναι. Ναι, είμαι ευτυχισμένη, αν είναι καλά και ο γιος μου, είμαι ευτυχισμένη.

ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΝΙΚΗΣΕΙ ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ
ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΧΑΡΑ, ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΟΤΙ Η ΖΩΗ ΤΗΣ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΛΙΓΟ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ
Είναι χαρακτηριστικό ένα περιστατικό πριν από λίγες εβδομάδες, κατά
τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσαν οι Βούλγαροι για να την
τιμήσουν. Μετά την προβολή ταινίας μικρού μήκους με κεντρικό θέμα
τη ζωή της, ακολούθησε απονομή
τιμητικού βραβείου παρουσία δημοσιογράφων και τηλεοπτικών καμερών. Αντίθετα απ’ ό,τι θα περίμενε
κανείς, η ίδια δεν έμεινε στις ευχαριστίες. Ήταν καταπέλτης. Στην ομιλία
της στάθηκε απέναντι από τους συμπατριώτες της και για να τους θέσει
σε εγρήγορση τους είπε: «Ξυπνήστε
επιτέλους! Δείτε τους Έλληνες και
πάρτε παράδειγμα από την ιστορία
τους! Ξυπνήστε!». Θέλει θάρρος να
το πεις αυτό στην πατρίδα σου, λέω
σχολιάζοντας το περιστατικό, για να
μου απαντήσει: «Η αλήθεια είναι το
πιο εύκολο πράγμα να πεις, μπορεί να
βοηθήσεις τον άλλο με την αλήθεια».
Από τις πρώτες κουβέντες, η Κωνσταντίνα Κούνεβα πείθει εύκολα τον
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μέσα από την αγάπη τους. Απλώς
δεν ακούγονται αυτά τα καλά παραδείγματα. Μέσα από τις ειδήσεις,
στις εφημερίδες, στα περιοδικά πρέπει να περνάνε τα καλά παραδείγματα στην κοινωνία.
Φοβάστε κάτι;
Όχι, δεν φοβάμαι τίποτα.
Ποτέ δεν φοβόσασταν;
Όχι, δεν θυμάμαι να φοβάμαι.
Ίσως όταν ήμουν πολύ μικρή... Δεν
μας βοηθά φόβος. Πρέπει να σκεφτόμαστε δημιουργικά και θετικά. Ο
φόβος «κλείνει» τη ζωή.
Τα λόγια αυτά προέρχονται από
έναν άνθρωπο που βίωσε τον πόνο
σε υπέρτατο βαθμό. Τώρα ομολογεί
ότι έχει υπερνικήσει το αίσθημα του
πόνου και πλέον δεν τον νιώθει. Τα
χειρουργεία που θα ακολουθήσουν
τους επόμενους μήνες τής προκαλούν χαρά, με τη σκέψη ότι η ζωή της

θα γίνει λίγο πιο εύκολη. Παρά την
επίθεση, δεν μετανιώνει για τον αγώνα που έδωσε για τα εργατικά δικαιώματα και την τήρηση του εργατικού
δικαίου. Οι στόχοι αυτοί για την Κωνσταντίνα Κούνεβα είναι, άλλωστε,
περισσότερο επίκαιροι από ποτέ, όχι
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Περί πολιτικής
Τον Μάιο του 2014 εξελέγη ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στρέφοντας τη συζήτηση στην πολιτική αναφέρω το όνομα του Αλέξη Τσίπρα.
«Για εμένα τι είναι ο Αλέξης; Τον γνώρισα όταν ήταν ακόμη πολύ νέος, σε μια
γιορτή που είχαμε κάνει για τα μικρά
παιδιά. Πιστεύω ότι κάνει μια πολιτική
που ωφελεί τα χαμηλά στρώματα της
κοινωνίας. Νομίζω ότι προσπαθεί και
σε έναν μεγάλο βαθμό τα καταφέρνει.
Αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν όλα
τόσο γρήγορα. Χρειάζονται νομοθεσία
και χρηματοδότηση ενόσω γίνονται
πολλά μικρά βήματα».
Με αφορμή την αποχώρηση
Χρυσόγονου, κατά τη γνώμη σας
τι δεν πάει καλά και από τους
έξι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ
έχετε απομείνει μόνον τρεις;
Όσοι άλλαξαν ή επέλεξαν εκτός
ομάδας άλλο δρόμο, είχαν τους
λόγους τους, που πρέπει να σεβαστούμε. Όμως και οι έξω συνεργαζόμαστε στο πλαίσιο της πολιτικής
ομάδας της ευρωπαϊκής Αριστεράς,
στην οποία παραμένουν. Πιστεύω
ότι και ο Κώστας Χρυσογόνος θα
παραμείνει στην GUE/NGL.
Σε πολιτικούς κύκλους έχει
ήδη ανοίξει η συζήτηση για την
εκλογή ευρωβουλευτών με λίστα αντί σταυρού. Ποια είναι η
δική σας θέση;
Δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο.
Δεν υπάρχει κυβερνητική απόφαση
που να διευκρινίζει πώς θα γίνει η
επιλογή των υποψήφιων ευρωβουλευτών.
Υπάρχουν πεδία στα οποία αγωνιστήκατε με επιμονή για να φέρετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα
ως ευρωβουλευτής;
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Νομίζω ότι υπάρχουν πεδία στα
οποία έχουμε κάνει βήματα. Θα σας
αναφέρω τη μείωση της παρουσίας
των εργολάβων στον τομέα καθαριότητας, φύλαξης και σίτισης στα
δημόσια νοσοκομεία. Επίσης, ήταν
πολύ σημαντική και για εμένα και για
τους συνεργάτες μου η έκθεση για το
οικιακό προσωπικό. Μια έκθεση που
υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια
του Ευρωκοινοβουλίου και αφορά
σε 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους
στην Ευρώπη και σε 27 εκατομμύρια
παγκοσμίως. Ταυτοχρόνως, συνδέουμε τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο με την ελληνική, τη δική μας
πραγματικότητα. Άλλωστε, τι νόημα
θα είχε η παρουσία μου στις Βρυξέλλες, αν δεν προσπαθούσαμε να
κάνουμε βελτιώσεις για την Ελλάδα
και τους πολίτες της; Hδη οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, με
εντολή της Ράνιας Αντωνοπούλου,
επεξεργάζονται πρόγραμμα κατάρτισης που θα οδηγήσει σε πιστοποίηση επαγγέλματος και για τις οικιακές βοηθούς στη χώρα μας. Επίσης,
νομίζω ότι αναδείξαμε ιδιαίτερα την
ανάγκη αντιμετώπισης της βίας κατά
των γυναικών, της έμφυλης βίας
αλλά και της βίας κατά των LGBTQI,
με βελτιώσεις στο κείμενο κύρωσης
της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Ένας τρίτος τομέας στον οποίο
νομίζω ότι κάνουμε πολλή δουλειά
είναι τα δικαιώματα των αναπήρων
και η ανάδειξη της αντιμετώπισης
της ανεργίας με πρόσθετα μέτρα σε
χώρες όπου υπερβαίνουν το μέσο
ποσοστό ανεργίας.
Έχετε συχνά επαφές με πολλούς
υπουργούς για κρίσιμα ζητήμα66 | http://www.epikaira.gr |

τα. Με ποιους είχατε καλή συνεργασία και με ποιους όχι;
Διατηρώ άψογη συνεργασία με τον
Χριστόφορο Βερναρδάκη στα θέματα κατάργησης των εργολάβων και
πριν και τώρα. Επίσης, πολύ στενή συνεργασία και αρκετά αποτελεσματική
έχουμε με το υπουργείο Εργασίας. Με
τη Ράνια Αντωνοπούλου, τη Θεανώ
Φωτίου και, φυσικά, με τη νέα υπουργό, Έφη Αχτσιόγλου. Αυτό φαίνεται
και από την ενσωμάτωση πολλών
προτάσεών μας στο τελευταίο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας
για την απλήρωτη εργασία. Ακόμα,
έχουμε συστηματική συνεργασία με
τη Γενική Γραμματεία Ισότητας για τα
θέματα γυναικών, ιδιαίτερα την επικύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, με τον υπουργό Επικρατείας και άλλα συναρμόδια υπουργεία
για θέματα αναπηρίας. Συμβάλαμε
επίσης στο νομοσχέδιο για την εφαρμογή της Συνθήκης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ που ψηφίστηκε.

Μαθητές, γονείς
και εκπαιδευτικούς
του Εργαστήριου Ειδικής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης Σερρών
φιλοξένησε προ ημερών
στις Βρυξέλλες
η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Στο γραφείο της Κωνσταντίνας Κούνεβα στην Αθήνα απευθύνονται δεκάδες πολίτες που αναζητούν λύση
στα κοινωνικά και εργασιακά προ-

«Ο ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙ ΤΑ ΧΑΜΗΛΑ
ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ
ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ
ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΝΕΙ»

βλήματά τους. Αυτό αποτελεί μια
μεγάλη δεξαμενή πρωτοβουλιών για
την ίδια και τους συνεργάτες της, με
τελική στόχευση τη συνεργασία με
τους αρμόδιους υπουργούς και τη
βελτίωση νομοθετικών ρυθμίσεων.
Πιο διαδεδομένο είναι το θέμα των
συμβασιούχων ορισμένου χρόνου
που καλύπτουν τους τομείς καθαριότητας, σεκιούριτι και σίτισης, όπου
υπάρχει πανσπερμία επισφαλών εργασιακών σχέσεων. Με πρώτο στόχο
την απομάκρυνση των εργολάβων
σε αυτούς τους τρεις κλάδους και
δεύτερο τη διαμόρφωση αξιοπρεπώς αμειβόμενων θέσεων εργασίας,
η Κωνσταντίνα Κούνεβα με τους συνεργάτες της απευθύνθηκε σε πολλά
υπουργεία. Πρωτίστως στο υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο
τότε υπουργός Χριστόφορος Βερναρδάκης ανταποκρίθηκε στις συνεχείς
κρούσεις της και τελικώς επιτεύχθηκε
η απομάκρυνση των εργολαβικών
εταιρειών. Οι προσλήψεις γίνονται
προς το παρόν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, αυτή ήταν μόνο
η αρχή. Είναι μακρύς ο δρόμος προς
αυτή την κατεύθυνση, καθώς υπάρχουν ακόμη πολλές δυσκολίες, κυρίως
στα νοσοκομεία αλλά και στη Βουλή
και σε άλλους κλάδους. Παράλληλα,
έχει ασκηθεί πίεση προς όλους τους
εποπτευόμενους φορείς των μεταφορών και ιδιαίτερα της ΟΣΥ. Επίσης,
σειρά προτάσεων κατατέθηκαν στην
αρμόδια υπουργό Έφη Αχτσιόγλου
και σε έναν βαθμό ελήφθησαν υπόψη
στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση
της απλήρωτης και αδήλωτης εργασίας. Παρόμοια συμβολή υπήρξε και
στο νομοθέτημα της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας.
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