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8 Μάρτη 1857: Οι γυναίκες που εργάζονται στην κλωστοϋφαντουργία της Νέας
Υόρκης βγαίνουν στους δρόμους. Σηκώνουν ανάστημα απέναντι στη βαρβαρότητα
της εκμετάλλευσής τους. Διεκδικούν λιγότερες ώρες στο εξαντλητικό τους ωράριο,
ίσο μισθό για την ίση δουλειά με τους άντρες συντρόφους τους, καλύτερες συνθήκες
εργασίας μέσα στα άθλια εργοστάσια όπου εργάζονται.

8 Μάρτη 1910: Οι Σοσιαλίστριες στη 2η Διεθνή Συνδιάσκεψή τους στην Κοπεγ-
χάγη τιμούν τις ιστορικές διαδηλώσεις των Αμερικανίδων εργατριών και αφιερώ-
νουν τη μέρα αυτή στις εργαζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου και στον αγώνα
τους, μετά από πρόταση της επαναστάτριας Κλάρα Τσέτκιν.

2 Φλεβάρη 2015: Η ΠΔΟΓ και οι οργανώσεις-μέλη της στην Ευρώπη διατρανώ-
νουν την αντίθεσή τους στην αντιλαϊκή πολιτική που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση
και οι κυβερνήσεις των χωρών τους στον τομέα της Υγείας-Πρόνοιας. 

8 Μάρτη 2015: Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καλεί τις γυναίκες της εργατικής
τάξης, τις άνεργες, τις αγρότισσες, τις αυτοαπασχολούμενες, τις νέες γυναίκες, να
μη συμβιβαστούν με τη ζωή με ψίχουλα στην οποία μας καταδικάζουν Ευρωπαϊκή
Ένωση, κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι.
Στο κάλεσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της να μην τους αμφι-
σβητούμε, να δεχόμαστε με «αξιοπρέπεια» τα δεσμά που μας επιβάλλουν, να συνε-
χίζουμε να πληρώνουμε ένα χρέος που δεν είναι του λαού, να αποδεχτούμε τη μη
επιστροφή όσων χάσαμε, την ίδια ώρα που πασχίζουν να εξασφαλίσουν ζεστό
χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους, η ΟΓΕ απαντάει με ένα πλαίσιο διεκδική-
σεων που συνδέονται με την πραγματικά αξιοπρεπή διαβίωση των γυναικών του
καθημερινού μόχθου. Καλεί όλες μας να παλέψουμε για:

• Αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν Σύστημα Υγείας και Πρόνοιας.

• Μέτρα αναγνώρισης του κοινωνικού ρόλου της μητρότητας.

• Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

• Ελεύθερο χρόνο για εμάς και τις οικογένειές μας.

Σηκώνουμε το κεφάλι ψηλά! Κρατάμε γερά τη σκυτάλη του αγώνα!
Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει και μας στερούν 

Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις.
Γυναίκες, ξεσηκωμός!

Της Σύνταξης



8Μάρτη, ημέρα σύμβολο αγώνα της εργαζόμενης και της
άνεργης, της φτωχής γυναίκας της υπαίθρου, της γυναί-

κας του μικρομάγαζου, της νέας γυναίκας της λαϊκής οικο-
γένειας στη διεκδίκηση της ισοτιμίας και της χειραφέτησής
της.

Η μέρα που όλες εμείς οι γυναίκες του καθημερινού μόχ-
θου στρέφουμε τη σκέψη μας με σεβασμό, αλλά και καμάρι,
στις υφάντρες και ράφτρες της Νέας Υόρκης που σήκωσαν
το ανάστημά τους, διεκδίκησαν 8ωρο και ίσες αμοιβές με
τους άντρες συναδέλφους τους, μάτωσαν και μας άφησαν
παρακαταθήκες αγώνα, έγραψαν μια κορυφαία σελίδα στην
ιστορία του παγκόσμιου γυναικείου κινήματος. 

8 Μάρτη, η μέρα που –με πρόταση της μεγάλης επανα-
στάτριας του εργατικού και γυναικείου κινήματος, της
Κλάρα Τσέτκιν, και των σοσιαλιστριών στη Συνδιάσκεψη
της Κοπεγχάγης το 1910– καθιερώθηκε ως μέρα των ερ-
γαζόμενων γυναικών όλου του κόσμου, μέρα προσφο-
ράς των γυναικών στους εργατικούς και κοινωνικούς
αγώνες.

8 Μάρτη, η μέρα που συμβολίζει τους αγώνες των γυναι-
κών στη χώρα μας, τους αγώνες των εργατριών στην υφαν-
τουργία των Ρετσίνα, τους αγώνες των καπνεργατριών το
1924-1927, τους αγώνες των εργατριών το Μάη του
1936, όλους τους μετέπειτα αγώνες των γυναικών της ερ-
γατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας.

8 Μάρτη 2015. Τούτη τη μέρα εμείς, οι γυναίκες των Συλ-
λόγων και Ομάδων της ΟΓΕ, βροντοφωνάζουμε: Γυναίκες,
ξεσηκωμός!

Γιατί η ανισοτιμία μας στο εκμεταλλευτικό σύστημα που
ζούμε βαθαίνει. Οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυ-
βερνήσεων (φιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατικών, «αρι-
στερών»), με αποφάσεις και ντιρεκτίβες, στο όνομα της
ισοτιμίας, βαθαίνουν ακόμα περισσότερο την ανισοτιμία
μας, την ταξική μας εκμετάλλευση και τη φυλετική μας κα-
ταπίεση. 

Να ’μαστε την «επόμενη μέρα» των εθνικών εκλογών
στη χώρα μας. Είναι εδώ η επόμενη μέρα. Είναι εδώ, στο
λαιμό των λαϊκών οικογενειών, η θηλιά της Συνθήκης
του Μάαστριχτ, η Λευκή Βίβλος, το Σύμφωνο Σταθερό-
τητας, η Στρατηγική «Ευρώπη 2020», η διαρκής επιτή-
ρηση και οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί, που συνε-
χίζουν να τσακίζουν τη ζωή μας με μέτρα κομμένα και
ραμμένα στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γυναίκες, ξεσηκωμός!

Η νέα συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ζητάει τη στήριξη
του κινήματος στις διαπραγματεύσεις της με τους αντιλαϊ-
κούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
για να «αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση». Καλούν το
ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, κομμάτι της Κοινωνικής
Συμμαχίας ΠΑΜΕ-ΠΑΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ-ΟΓΕ-ΜΑΣ, να αποδε-
χτούμε να θυσιάζονται συνεχώς τα εργατικά, ασφαλιστικά,
κοινωνικά μας δικαιώματα στο βωμό της κερδοφορίας των
μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως αντάλλαγμα
να στηρίξουμε παροχές-ψίχουλα για τις πιο εξαθλιωμένες
οικογένειες, που κι αυτά θα τα αντλήσουν από τις εργατικές,
λαϊκές οικογένειες. Είναι γελασμένοι!

Γυναίκες, ξεσηκωμός!

Γιατί το τσάκισμα των μισθών και των συντάξεων είναι
εδώ. Το ίδιο και η απληρωσιά και η ανασφάλιστη εργασία.

Η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης είναι
εδώ.

Η μητρότητα βρίσκεται στο απόσπασμα. Τα πιστοποι-
ητικά στον εργοδότη ότι δε θα τεκνοποιήσουμε είναι εδώ.
Και, αν συμβεί να μείνουμε έγκυες, η απόλυση είναι εδώ.  

Η περικοπή των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων γυναικών
με ανήλικα, ΑμΕΑ, εργαζόμενων σε ΒΑΕ είναι εδώ.

Η κατάργηση της Κυριακής αργίας είναι εδώ.
Η κατάργηση του επιδόματος τοκετού είναι εδώ.
Τα τροφεία στους βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι εδώ. 
Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των γυναικών, ιδιαίτερα

των νέων, είναι εδώ.
Η υγεία-εμπόρευμα και όχι κοινωνικό δικαίωμα, αποκλει-

στικά δημόσιο και δωρεάν για όλες/όλους, είναι εδώ.  
Η φοροληστεία, τα χαράτσια είναι εδώ.
Οι συγχωνεύσεις σχολείων είναι εδώ. Η αμορφωσιά

των παιδιών μας, η μαθητεία - τζάμπα εργασία, οι δίμηνες
συμβάσεις, δηλαδή η μισή ζωή, είναι εδώ.

Η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων είναι εδώ. 
Θα δεχτούμε τη ζωή με ψίχουλα;
Η ΟΓΕ έχει απαντήσει αποφασιστικά ΟΧΙ και δεν κά-

νουμε βήμα πίσω. Απορρίπτουμε κάθε προτροπή αναμο-
νής, αντιπαλεύουμε τη λογική των μειωμένων απαιτήσεων
και με σθένος, δυναμισμό και συλλογικούς μαζικούς αγώ-
νες με την Κοινωνική Συμμαχία ΠΑΜΕ-ΠΑΣΕΒΕ-ΠΑΣΥ-
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Μαιρήνη Στεφανίδη,

Πρόεδρος της ΟΓΕ  



ΟΓΕ-ΜΑΣ διεκδικούμε:
Κάλυψη όλων των απωλειών που είχαμε τα τελευταία 6

χρόνια της οικονομικής καπιταλιστικής κρίσης και ικανο-
ποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, που ιδιαίτερα για
μας, τις γυναίκες, σημαίνει:

� Μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα εργασιακά και
ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Κατάργηση των νόμων
που προωθούν όλες τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις. 

� Αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν Σύστημα Υγείας.
Πλήρης, δωρεάν προληπτικός έλεγχος και διαγνωστικές
εξετάσεις για όλες τις γυναίκες, χωρίς περικοπές και εξαι-
ρέσεις.

� Μέτρα αναγνώρισης του κοινωνικού ρόλου της μητρό-
τητας.

� Επαναχορήγηση του επιδόματος τοκετού σε όλες τις γυ-
ναίκες, όπως και των επιδομάτων σε ΑμΕΑ, χρονίως πά-
σχοντες, πολύτεκνες γυναίκες και μονογονεϊκές οικο-
γένειες.

� Άδεια μητρότητας για όλες τις γυναίκες (εργαζόμενες,
αυτοαπασχολούμενες, αγρότισσες).

� Πλήρη ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

� Εξασφάλιση του δικαιώματος πρόωρης συνταξιοδότη-
σης για όλες τις ασφαλισμένες με ανήλικα παιδιά. 

� Πρόωρη συνταξιοδότηση στις εργαζόμενες σε βαρέα
και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

� Επαναφορά της 5ετούς διαφοράς αντρών-γυναικών στα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

� Κάλυψη άμεσα όλων των αναγκών των ασφαλιστικών
ταμείων από το κράτος και τη μεγαλοεργοδοσία.

� Υπηρεσίες Πρόνοιας αποκλειστικά δημόσιες και δω-
ρεάν, με επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό.

� Δημόσιους και δωρεάν, ποιοτικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς για όλα τα παιδιά και στελέχωση με μόνιμο
προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.

� Σίτιση όλων των παιδιών στα δημόσια σχολεία με ευ-
θύνη του κράτους.

� Ελεύθερο χρόνο για εμάς και τις οικογένειές μας.
� Να μην καταργηθεί η κυριακάτικη αργία.

Φέτος, οι γυναίκες της ΟΓΕ τιμάμε την 8 Μάρτη, Παγκό-
σμια Μέρα της Γυναίκας, καλώντας τις γυναίκες της λαϊκής
οικογένειας να ξεσηκωθούν για να διεκδικήσουμε τη ζωή
που μας αξίζει και μας στερούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι
κυβερνήσεις. 

Το μήνυμά μας πρέπει να φτάσει πλατιά στις γυναίκες του
καθημερινού μόχθου, στις γειτονιές, στις σχολές, στους
χώρους δουλειάς.

Κριτήριό μάς είναι οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και οι

δυνατότητες να ικανοποιηθούν αυτές με βάση την ανάπτυξη
της τεχνολογίας, της επιστήμης, του φυσικού και παραγό-
μενου πλούτου. 

Να προβληματίσουμε τις γυναίκες της λαϊκής οικογέ-
νειας:

Γιατί, ενώ οι επιστημονικές και τεχνολογικές εφαρμογές
δίνουν τη δυνατότητα να απελευθερώνεται χρόνος για τις
εργαζόμενες και τους εργαζόμενους, για μείωση των ορίων
συνταξιοδότησης, την ίδια στιγμή αξιοποιείται για να δου-
λεύουν (όσες δουλεύουν) περισσότερο και φθηνότερα και
οι άνεργες είναι έτοιμες να αποδεχτούν αυτήν την εργα-
σιακή ζούγκλα, καθώς και ακόμα χειρότερη επίθεση στα
εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα;

Εμπόδιο μπαίνει ο σημερινός δρόμος ανάπτυξης με βάση
τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, που λειτουρ-
γεί με μοναδικό κριτήριο το μέγιστο κέρδος τους και όχι
την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Σε αντίθεση με το
πρώτο εργατικό, σοσιαλιστικό κράτος, τη Σοβιετική
Ένωση, που έναν αιώνα πριν εξασφάλισε σε όλους μόνιμη
δουλειά, εξαφάνισε την ανεργία, καθιέρωσε καθολικό και
δωρεάν σύστημα Υγείας, Παιδείας και αναγνώρισε την κοι-
νωνική αξία της μητρότητας. Δημιούργησε τις προϋποθέ-
σεις ώστε οι γυναίκες να συμμετέχουν στην κοινωνική και
οικονομική δραστηριότητα ισότιμα με τους άντρες. Στη σο-
σιαλιστική κοινωνία τα παιδιά ήταν η «προνομιούχα τάξη»,
που η προστασία τους, η στήριξη και διαπαιδαγώγησή τους
ήταν κοινωνική υπόθεση του εργατικού κράτους και όχι
ατομική υπόθεση. Η προστασία της γυναίκας, της μητρό-
τητας και του παιδιού ήταν από τα βασικότερα κοινωνικά
καθήκοντα στη Σοβιετική Ένωση, που συνδέονται με τη γυ-
ναικεία χειραφέτηση και ισοτιμία.

Η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι απο-
δέχεται να πορευτεί στο πλαίσιο του «κοινού σπιτιού» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι ζούγκλα για τις εργαζόμενες
και τους εργαζόμενους. Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος.
Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ συνεχίζουμε πιο απο-
φασιστικά, πιο δυναμικά, για τη συσπείρωση και κινητο-
ποίηση περισσότερων γυναικών στον αγώνα ενάντια στα
αντιλαϊκά μέτρα, κόντρα στα συμφέροντα των μονοπωλίων
και της κερδοφορίας τους. 

Ξέρουμε πως έχουμε ένα δύσκολο ταξικό αγώνα, που
απαιτεί θυσίες. Όμως οι ΟΓΕδίτισσες είμαστε δοκιμασμέ-
νες σε δύσκολες συνθήκες, όπως είμαστε και αποφασισμέ-
νες να αγωνιστούμε, να υπερβούμε δυσκολίες, να μην υπο-
λογίσουμε προσωπικές θυσίες, να αντέξουμε. Να δυνα-
μώσουμε την ΟΓΕ και την Κοινωνική Συμμαχία για να βά-
λουμε φραγμό σε νέα αντιλαϊκά, αντεργατικά μέτρα, να κα-
ταργήσουμε όσα καταδικάζουν τις οικογένειές μας, τα παι-
διά μας στη φτώχεια και την ανεργία. Να ανοίξουμε το
δρόμο για την κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο. 

8 Mάρτη
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Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΔΟΓ
για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Oι ευρωπαϊκές οργανώσεις της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ) πραγματοποίησαν Ημερίδα στις
Βρυξέλλες με θέμα την Υγεία. Την πρωτοβουλία για την οργάνωση της Ημερίδας πήρε η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, ως Συν-
τονίστρια των οργανώσεων της Ευρώπης. Στις εργασίες συμμετείχαν οι οργανώσεις-μέλη της ΠΔΟΓ από την Κύπρο, την Πορτο-
γαλία, την Αγγλία, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Ρωσία και την Τουρκία.

Η Ημερίδα διοργανώθηκε σε συνέχεια της Καμπάνιας που υλοποίησαν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ τους περασμένους
μήνες, με αιχμή την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και τις ανάγκες των γυναικών στον τομέα αυτό. Η ΟΓΕ είχε καλέσει παράλληλα
τις γυναικείες οργανώσεις να δώσουν πανευρωπαϊκό χαρακτήρα στην Καμπάνια, με ανάλογη δράση και πρωτοβουλίες στις χώρες
τους.

Παραθέτουμε την κεντρική εισήγηση στην Ημερίδα του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΔΟΓ, την οποία έκανε εκ μέρους της ΟΓΕ
η Πρόεδρός της, Μαιρήνη Στεφανίδη.

O.Γ.Ε. 6

Διεθνή

Το ζήτημα της Υγείας, και ιδιαίτερα των γυναικών των λαϊκών
οικογενειών, αποτελεί διαχρονικά μία από τις βασικές διεκ-
δικήσεις του παγκόσμιου ριζοσπαστικού γυναικείου κινήμα-
τος της ΠΔΟΓ.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε σταδιακή αύξηση της νοση-
ρότητας και επιδείνωση της υγείας των λαϊκών στρωμάτων,
λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργα-
σίας, αλλά και των βαθιών ανατροπών στο δημόσιο σύστημα
Υγείας-Πρόνοιας. Η κατάσταση αυτή, σε συνάρτηση με το
γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν πρόσθετες και εξειδικευμένες
ανάγκες Υγείας-Πρόνοιας, οι οποίες προκύπτουν από το βιο-
λογικό και κοινωνικό ρόλο της μητρότητας, αλλά και από την
ανισότιμη θέση τους στην κοινωνία, η οποία, εκτός των
άλλων, επιβαρύνει και την υγεία τους, μας οδήγησε στην από-
φαση να διοργανώσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καμπά-
νια για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), με κορύ-
φωση τη σημερινή μας ημερίδα.

Στόχος της καμπάνιας είναι κύρια να αναδείξουμε τις αιτίες
αυτής της κατάστασης. Να δείξουμε τους υπαίτιους και να ορ-
γανώσουμε τη δική μας αντεπίθεση πάνω σε γερές βάσεις.

Όλες οι χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως
και η Ελλάδα, υλοποιούν και εξειδικεύουν τις στρατηγικές
κατευθύνσεις της ΕΕ για την Υγεία. Η στρατηγική της Ευρω-
παϊκής Ένωσης εντάσσεται και υπηρετεί τις γενικότερες πολι-
τικές κατευθύνσεις για ενίσχυση της κερδοφορίας και της αν-
ταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Ο τομέας
της Υγείας αναδεικνύεται ως ένας από τους βασικούς κλάδους
που μπορούν να επενδυθούν τα λιμνάζοντα συσσωρευμένα
κεφάλαια, να αποδώσουν νέα κέρδη και να συμβάλουν στην
ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας.

Όταν η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Υγεία 2014-
2020» κάνει λόγο για «βιώσιμα συστήματα Υγείας», αυτό
μεταφράζεται σε μείωση των κρατικών δαπανών που αφο-
ρούν υπηρεσίες Υγείας που παρέχονται από το κράτος και τα
ασφαλιστικά ταμεία δωρεάν, και αυξάνεται το μέρος εκείνο
που παρέχεται σε ανταποδοτική βάση και απευθείας πληρω-
μές από τους ασφαλισμένους και τους ασθενείς.

Ο ελληνικός κρατικός προϋπολογισμός του 2015 προβλέ-
πει χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία μειωμένη κατά 22,9%,

ενώ για τον ΕΟΠΥΥ μειωμένη κατά 17% σε σχέση με το
2014, που είχε αντίστοιχες μειώσεις της τάξης του 30%!

Όταν γίνεται λόγος από την ΕΕ και τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις για «εξορθολογισμό των δαπανών», αυτό που πραγ-
ματικά προωθείται είναι ότι η ανάπτυξη των υπηρεσιών
Υγείας και η στελέχωση θα καθορίζεται από το πόσο «κο-
στίζει» στο κράτος και όχι από το αν καλύπτει τις λαϊκές ανάγ-
κες. 

Στον τομέα της πρόληψης, τα μέτρα που προτείνονται κι-
νούνται στην κατεύθυνση των ελάχιστων αποσπασματικών
και όσο το δυνατό μικρότερου κόστους για το κράτος υπη-
ρεσιών. Η πρόληψη, σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, αποτελεί ατομική ευθύνη περιορίζοντας την
κρατική πολιτική σε μέτρα όπως η διεξαγωγή εκστρατειών
ενημέρωσης, παροχή συμβουλών για την προώθηση υγιει-
νότερου τρόπου ζωής κλπ. 

Τα λόγια του Έλληνα υπουργού Υγείας δίνουν το στίγμα
της πολιτικής τους στην ιατρική πρόληψη: «Τον καιρό της κρί-
σης δεν υπάρχουν χρήματα για τους υγιείς.» 

Η πολιτική αυτή αντανακλά τη λογική του «κόστους-οφέ-
λους» που αποτελεί πυρήνα συνολικά της ευρωενωσιακής
πολιτικής. Αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους και τις ανάγκες
τους ως «κόστος» που πρέπει συνεχώς να μειώνεται, στο
όνομα της ανταγωνιστικότητας της καπιταλιστικής οικονο-
μίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως διακρατική ένωση του κεφαλαίου,
και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών, ως λυκοσυμμαχία,
αντιμετωπίζουν την Υγεία και Πρόνοια όχι ως κοινωνικό δι-
καίωμα, αλλά σαν εμπόρευμα που, πουλώντας το, βγάζεις
κέρδος.

Τα μέτρα που προωθούν έχουν στόχο αφενός μεν να πλη-
ρώνουν για παροχές δήθεν δωρεάν υγείας όλο και περισσό-
τερο οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες, και αφετέρου να
διαχειριστούν τις πιο ακραίες συνέπειες αυτής της πολιτικής
με υποτυπώδεις και ανεπαρκέστατες υπηρεσίες Υγείας μέσα
από ένα δίκτυο κρατικών και μη κρατικών δομών (ΜΚΟ, εθε-
λοντές, Εκκλησία) με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυ-
βέρνησης, επιχειρηματιών κλπ.

Η εξασφάλιση της θεραπείας από κει και πέρα αποτελεί
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ατομική υπόθεση του κάθε ασθενούς. Έτσι λειτουργούν η
σωρεία των κοινωνικών ιατρείων, φαρμακείων και άλλων
δομών που λειτουργούν στο πλαίσιο των δήμων. Αυτή την
πολιτική ουσιαστικά στηρίζουν και οι σοσιαλδημοκρατικές
και οι λεγόμενες αριστερές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Υποστηρίζουν «τη συνεταιρι-
στική ή συνεργατική αλληλεγγύη» στο πλαίσιο του «τρίτου
τομέα της οικονομίας», του κατά την άποψή τους «μη κερ-
δοσκοπικού». Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι υπηρεσίες
λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και με βάση το
κέρδος. Όμως οι πολιτικές αυτές δυνάμεις υποστηρίζουν ότι,
αφού το κέρδος δεν είναι σε μεγάλο ποσοστό, αυτές οι επι-
χειρήσεις δεν κερδοσκοπούν, αλλά μόνο κερδίζουν, γι’ αυτό
και τις ονομάζουν «κοινωνικές επιχειρήσεις».

Αξιοποιείται ο «εθελοντισμός», δηλαδή η τζάμπα εργασία
χωρίς δικαιώματα, προκειμένου να μη στοιχίζει στο κράτος
η παροχή των ελάχιστων κοινωνικών υπηρεσιών για εξα-
θλιωμένους. Ταυτόχρονα πλασάρονται ως «νέου τύπου επι-
χειρήσεις» κοινωνικού περιεχομένου. Στόχος τους είναι να
επιτευχθεί η συμφιλίωση του λαού με τη φτώχεια, με φτηνές
υπηρεσίες, να «λειαίνονται οι οξείες γωνίες» των ακραίων
κοινωνικών προβλημάτων, να εμφανίζουν το δήθεν «αν-
θρώπινο» πρόσωπο του καπιταλισμού, να λειτουργούν σα
«βαλβίδες» εκτόνωσης και αποτροπής του λαού, των γυναι-
κών των λαϊκών στρωμάτων, από την πάλη ενάντια στις πραγ-
ματικές αιτίες και στους πραγματικούς υπαίτιους αυτής της πο-
λιτικής στην Υγεία, στην Πρόνοια, παντού.

Από την άλλη, εμάς, εργαζόμενες και άνεργες, μας θέλουν
απογοητευμένες, χωρίς πίστη στη δύναμή μας, εύκολα θύ-
ματα της προπαγάνδας του «δε γίνεται τίποτα», απροστάτευ-
τες και ανέτοιμες απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε σε
όλα τα μέτωπα. 

Θέλουν οι φιλοδοξίες για μας και τα παιδιά μας να φτά-
νουν το πολύ-πολύ μέχρι την εξέταση σε ένα κοινωνικό ια-
τρείο, όταν γύρω μας το κεφάλαιο στήνει πάρτι, με ένταση
της εκμετάλλευσης και συσσώρευση κερδών, ακόμα και στην
περίοδο της κρίσης. Δεν πάει άλλο η κατάσταση που βιώνει
η λαϊκή οικογένεια, απαιτεί, εδώ και τώρα, άμεσα μέτρα ανα-
κούφισης, μια σειρά από αιτήματα που αφορούν την ίδια την
ανάγκη να μπορούμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. Δε συμβιβα-
ζόμαστε με τα ψίχουλα που μας δίνουν ή που υπόσχονται
ότι θα μας δώσουν. Κι ένα από αυτά που απαιτούμε είναι και
δημόσια-δωρεάν Υγεία και Πρόνοια για όλους.

Η σημερινή κατάσταση και η δραματική επιδείνωση στον

τομέα της Υγείας και της Πρόληψης δε συνδέονται με «νεο-
φιλελεύθερες» επιλογές των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων,
αλλά με τη στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι’
αυτό και εφαρμόζονται απ’ όλες τις κυβερνήσεις όλων των
«αποχρώσεων» στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Βορρά και Νότου,
και ανεξάρτητα από μνημόνια, ελλείμματα και χρέη, πολύ πριν
την εμφάνιση της καπιταλιστικής κρίσης, με κριτήριο τη μεί-
ωση του μη «μισθολογικού κόστους» που συνδέεται άμεσα
με τον τομέα της Υγείας.

Και φιλελεύθεροι και σοσιαλδημοκράτες μιλάνε για «Δω-
ρεάν Υγεία», αλλά ποιο περιεχόμενο δίνουν; Κανείς τους δεν
υποστηρίζει την κατάργηση των εισφορών στον κλάδο της
Υγείας, την πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, χωρίς επιβάρυνση των λαϊκών οικογενειών, χωρίς
οποιαδήποτε πληρωμή ή συμμετοχή σε εξετάσεις, φάρμακα,
νοσήλια κλπ. Το «δωρεάν» το προσδιορίζουν μόνο γι’ αυ-
τούς που είναι στο όριο της φτώχειας και κάτω από αυτήν.
Κανείς τους δε μιλάει για κατάργηση κάθε επιχειρηματικής
δράσης.

Όλα τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τα κόμ-
ματα του ευρωμονόδρομου, μιλάνε για «πρόσβαση» στις
υπηρεσίες Υγείας, αλλά κρύβουν επιμελώς αν αυτές οι υπη-
ρεσίες θα είναι δωρεάν ή θα πρέπει να πληρώνονται. Γι’ αυ-
τούς αρκεί να υπάρχουν. Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα
δεν πρέπει να κάνει βήμα πίσω από το να διεκδικεί αποκλει-
στικά δημόσια και δωρεάν ΠΦΥ, με πλήρη και αποκλειστική
χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατάρ-
γηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας των ασφαλιστικών
ταμείων, κατάργηση όλων των πληρωμών που έχουν επιβλη-
θεί στην Υγεία, την Πρόνοια, το φάρμακο.

Στο βωμό της ανταγωνιστικότητας εξάλλου θυσιάζεται η
μητρότητα, με την περικοπή επιδομάτων όπως του τοκετού
στην Ελλάδα και την προτροπή να γεννάμε στο σπίτι, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται προκειμένου να μας δοθεί, πράγμα που
εξυπηρετεί και τις ελλείψεις και τη συρρίκνωση των δημόσιων
νοσοκομείων.

Στο βωμό της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων λανσά-
ρεται από μεγάλες πολυεθνικές και η κρυοσυντήρηση των
ωαρίων των εργαζομένων, που έσπευσε να διαδώσει εν είδει
στατιστικής η Γενική Γραμματέας Ισότητας της Ελλάδας, ενι-
σχύοντας τις πρακτικές των επιχειρήσεων να απαιτούν να γί-
νεται μια γυναίκα εργαζόμενη μητέρα μόνο στο χρόνο και με
τον τρόπο που επιτάσσουν οι εκάστοτε κανόνες της κερδο-
φορίας και των ανταγωνισμών των μονοπωλίων και των πο-
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λυεθνικών. 
Το γεγονός ότι στη

Σοβιετική Ένωση τον
προηγούμενο αιώνα οι
υπηρεσίες πρόληψης και
ΠΦΥ ήταν μέσα στα ερ-
γοστάσια, στις σχολές,
στις γειτονιές, ακόμα και
στα χωριά στα πιο απο-
μακρυσμένα, καθολικές
και δωρεάν, εξειδικευ-
μένες στις ανάγκες της
γυναίκας, της μάνας, του
παιδιού, των ΑμΕΑ, ενώ
στην Ευρώπη της καπι-
ταλιστικής ανάπτυξης
έναν αιώνα μετά, το 2015, είναι εκατομμύρια οι ανασφάλι-
στοι, δείχνει τη διαφορά.

Δείχνει τι σημαίνει ανάπτυξη με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία
και τι σημαίνει ανάπτυξη με κριτήριο την ευημερία των μεγά-
λων επιχειρηματικών ομίλων, των μονοπωλίων. 

Η ΠΔΟΓ αντιπαλεύει την αντιλαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της για
την Υγεία, την πολιτική των ελάχιστων παροχών και δικαιω-
μάτων. Οι υπηρεσίες Υγείας πρέπει να αποτελούν κατοχυ-
ρωμένο λαϊκό δικαίωμα που θα παρέχεται σε όλους δωρεάν
και όχι εμπόρευμα ή φιλανθρωπία.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Η ΠΦΥ έχει βαρύνουσα σημασία για την υγεία των λαϊκών
στρωμάτων και ιδιαίτερα των γυναικών.

Η μεγάλη σημασία της ΠΦΥ για την ατομική, αλλά και δη-
μόσια υγεία, οφείλεται στο ότι πρέπει να καλύπτει μια μεγάλη
γκάμα υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής της υγείας, που
αφορούν όλους τους ανθρώπους, και τους υγιείς, σε όλη τη
διάρκεια της ζωής τους, αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους
θεραπείας και αποκατάστασης, για όσους πάσχουν.

H πρόληψη είναι δύο ειδών. Η πρωτογενής, η οποία έχει
σκοπό την εξάλειψη των αιτιών της αρρώστιας, και η δευτε-
ρογενής που σκοπεύει στην πρώιμη διάγνωση. Η πρωτογε-
νής συνδέεται με παρεμβάσεις κύρια μέσα στην κοινωνία,
στον τρόπο διαβίωσης του ανθρώπου, π.χ., στις συνθήκες
εργασίας, στις συνθήκες στα σχολεία, στο περιβάλλον, στην
ποιότητα του νερού, των τροφών. Η φτώχεια, η ανεργία, τα
εξαντλητικά ωράρια στη δουλειά, το άγχος, η ανασφάλεια,
είναι νοσογόνοι παράγοντες. Στην πρωτογενή πρόληψη υπά-
γονται και τροποποιήσεις διάφορων ενδογενών παραγόν-
των, π.χ., ορμονών που σχετίζονται με την ομαλή ανάπτυξη
του οργανισμού και οι εμβολιασμοί.

Η δευτερογενής έχει στόχο την πρώιμη διάγνωση διαφό-
ρων παθήσεων, καρδιολογικών, μεταβολικών, καρκίνων
κλπ. Η πρώιμη διάγνωση οδηγεί σε πιο αποτελεσματική θε-
ραπεία έως την πλήρη ίαση. 

Η πρόληψη δεν μπορεί να είναι προσωπική υπόθεση του
κάθε ανθρώπου. Η πρωτογενής συνδέεται άμεσα με τον
τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, η δε δευτερογενής σχετί-
ζεται ιδιαίτερα με το σύστημα Υγείας, τους στόχους, την ποι-
ότητα και επάρκεια των υπηρεσιών του. Είναι ευθύνη του κρά-

τους. Η προσωπική ευ-
θύνη του καθενός και της
καθεμιάς βρίσκεται στο
πόσο συμμετέχει συλλο-
γικά στους αγώνες για τη
διαμόρφωση αυτών των
κοινωνικών συνθηκών. 

Ιδιαίτερα για τις γυναί-
κες η πρωτογενής κύρια
πρόληψη πρέπει να αρχί-
ζει από τη γέννηση της
γυναίκας. Από το θηλα-
σμό. Έχει πλέον αποδει-
χτεί με μελέτες ότι ο θη-
λασμός, εκτός των
άλλων, αποτελεί μέτρο

πρόληψης για πολλές αρρώστιες για τη μάνα και για το παιδί. 
Μετά, ένα κοριτσάκι που αρχίζει να μεγαλώνει μέσα στη

φτώχεια, στο κρύο, στην ανασφάλεια των γονιών του, με
κακή διατροφή, ανεπαρκή, αλλά και κακής ποιότητας, που δε
θα κάνει όλα τα αναγκαία εμβόλια, θα έχει κακή σωματική
και βιολογική ανάπτυξη, εύκολες λοιμώξεις, ψυχική ανισορ-
ροπία, που επιδρούν και στη γενετήσια ικανότητα. των γυ-
ναικών.

Στη σχολική ηλικία, η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου,
η λειτουργία σχολιατρικής υπηρεσίας, η αγωγή υγείας, η σε-
ξουαλική αγωγή, αλλά και γενικότερα το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα και η στάση του εκπαιδευτικού συμμετέχουν στην
ψυχοσωματική ολοκλήρωση των παιδιών, στην προσωπικό-
τητα και τη στάση ζωής τους, που συνδέονται άμεσα και με
την υγεία τους.

Οι παιδίατροι πρέπει να έχουν προσανατολισμό και για τη
σωστή ανάπτυξη των παιδιών ανάλογα με το φύλο τους. Κλι-
νικές αλλά και εργαστηριακές εξετάσεις, π.χ., για το θυρε-
οειδή, μπορεί να εντοπίσουν προβλήματα ή ανωμαλίες. Η
πρώιμη διάγνωση και εδώ είναι καθοριστική. 

Από την ηλικία των 12 ετών πρέπει να αρχίζει σε όλα τα
κορίτσια το εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας.

Στην εφηβική ηλικία και με την είσοδο στη γενετήσια πε-
ρίοδο, γύρω στα 14, αυξάνονται οι εξειδικευμένες ανάγκες
και υπηρεσίες για την κοπέλα, η σεξουαλική αγωγή και με τη
συμβουλή γυναικολόγου, μέσα από το κέντρο οικογενει-
ακού προγραμματισμού, η αντισύλληψη. 

Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει μια σειρά εξετάσεις
που πρέπει να γίνονται αδιάλειπτα και οργανωμένα, όπως
τεστ ΠΑΠ, μαστογραφίες κλπ.

Η δευτερογενής πρόληψη στην ιατρική βιβλιογραφία λέ-
γεται και προληπτικός πληθυσμιακός έλεγχος, ακριβώς γιατί
δεν είναι προσωπική υπόθεση. Δεν είναι μόνο η άγνοια, η
αμέλεια, αλλά κυρίως οι οικονομικές δυσκολίες που σήμερα
καθιστούν έως και απαγορευτική την πρόληψη για τις περισ-
σότερες γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων. Η πρόληψη είναι
κοινωνική ανάγκη, είναι θέμα προσωπικής και δημόσιας
υγείας, γι’ αυτό πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους.

Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας

Το δημόσιο σύστημα Υγείας είναι ανεπαρκές, υποβαθμι-
σμένο και εμπορευματοποιημένο. Ο ιδιωτικός επιχειρηματι-
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κός τομέας επικρατεί. Εκτός αυτού, δεν υπάρχει ιδιαίτερος
προσανατολισμός από το κράτος στα προβλήματα υγείας
των γυναικών των λαϊκών στρωμάτων, που πλήττονται πε-
ρισσότερο.

Οι υποδομές, το προσωπικό, η χρηματοδότηση δεν επαρ-
κούν να καλύψουν ούτε στοιχειωδώς τις ανάγκες των γυναι-
κών. Χωρίς να έχουμε επίσημα στοιχεία, η εμπειρία που έρ-
χεται μέσα από το κίνημα και την επαφή μας με τις γυναίκες
των λαϊκών στρωμάτων δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν
μπορεί να καλύψει ούτε στοιχειωδώς τις ανάγκες πρόληψης.
Οι συνέπειες από τις τελευταίες περικοπές δεν έχουν ακόμα
εμφανιστεί.

Η ευθύνη έχει μεταφερθεί στις ΜΚΟ, στα δημοτικά ιατρεία
και σε άλλες φιλανθρωπικού τύπου οργανώσεις, που παρέ-
χουν περιορισμένες και υποβαθμισμένες υπηρεσίες, ή σε ορ-
γανώσεις επιστημονικών φορέων που με καμπανιακές και
αποσπασματικές εξορμήσεις προσπαθούν να καλύψουν τα
τεράστια κενά..

Η δική μας πρόταση ξεκινάει από την αρχή ότι η υγεία είναι
κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και υποχρέ-
ωση του κράτους να την παρέχει δωρεάν και ισότιμα σε όλους
μέσα από ένα ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας.

Μέσα σε αυτό το σύστημα, βασική υποδομή της Δημόσιας
Ενιαίας ΠΦΥ πρέπει να είναι το Κέντρο Υγείας (ΚΥ), το οποίο
αποτελείται από την κεντρική μονάδα, τα αποκεντρωμένα πα-
ραρτήματά του σε όλες τις συνοικίες, τις ειδικές μονάδες και
κινητή μονάδα. Να έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους
του κοινωνικού ιστού, στο σπίτι, στη γειτονιά, στα σχολεία,
στους χώρους δουλειάς για τον εμβολιασμό των κατοίκων
της περιοχής του. Έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της ποιότη-
τας του νερού, του περιβάλλοντος, για όλους τους νοσογό-
νους παράγοντες στην περιοχή του.

Όλες αυτές οι δομές και υπηρεσίες πρέπει να δημιουργη-
θούν και να λειτουργούν σε όλη τη χώρα με Κεντρικό Σχε-
διασμό που βασίζεται σε χωροταξικά, πληθυσμιακά, επιδη-
μιολογικά και άλλα κριτήρια, με στόχο την κάλυψη όλων των
σύγχρονων αναγκών του πληθυσμού και όχι τον ανταγωνι-
σμό και τη λογική του κόστους-οφέλους. Το ΚΥ πρέπει να
συγκεντρώνει όλες τις σύγχρονες υποδομές και το αναγκαίο
προσωπικό για να μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό του, μαζί
και την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών των γυναικών.       

Διεκδικούμε ότι μας ανήκει, όχι μόνο την πρόληψη, αλλά
και την αναβάθμιση της υγείας, όλα όσα μπορεί να προσφέ-
ρει σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία για τη βελτίωση της
ζωής όλων των ανθρώπων, αλλά και των γυναικών των λαϊ-

κών στρωμάτων, αυτών που ο μόχθος και η εκμετάλλευση
τους φθείρει τη ζωή και την υγεία.

Διεκδικούμε:
• Δωρεάν όλες οι προληπτικές εξετάσεις σε όλες τις γυναίκες

και στα παιδιά για το σχολείο και τις αθλητικές δραστηριό-
τητες, όλος ο προγεννητικός έλεγχος για τις έγκυες και όλη
η διαδικασία της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
(εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις).

• Πλήρεις και δωρεάν οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης
και θεραπείας.

• Άμεση λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους
δουλειάς, στα σχολεία, στις παιδικές χαρές, στους χώρους
άθλησης κλπ., από γιατρούς εργασίας και τεχνικούς ασφά-
λειας που θα ανήκουν σε κρατικό σώμα και όχι σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις.

• Λειτουργία δημόσιων-δωρεάν υπηρεσιών νοσηλείας στο
σπίτι.

• Πρόσληψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη,
μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση.

Διεκδικούμε όλα αυτά γιατί για όλα αυτά υπάρχουν δυνα-
τότητες να μας παρέχονται σύμφωνα με την ανάπτυξη της επι-
στήμης, της τεχνολογίας, του πλούτου που εμείς οι εργαζό-
μενες και οι εργαζόμενοι παράγουμε.

Με τη σημερινή ημερίδα κάνουμε ακόμα πιο σαφές ότι δε
θα ανεχτούμε και δε θα συμβιβαστούμε με ένα τέτοιο παρόν
και μέλλον, που σχεδιάζουν και οργανώνουν για μας και τις
οικογένειες μας. Με τη σημερινή μας ημερίδα στέλνουμε ένα
μήνυμα σε όσες και όσους δεν αποφάσισαν ακόμα να ση-
κώσουν κεφάλι, να καθίσουν και να σκεφτούν: Πώς, ποιοι
και με πόσους τρόπους πασχίζουν να μας κρατήσουν ακίνη-
τες, αμίλητες, συμβιβασμένες. Να τους ακυρώσουμε τα σχέ-
δια.

Δεν υπάρχουν σωτήρες. Μόνες μας πρέπει να αποφασί-
σουμε να σηκώσουμε ψηλά το κεφάλι, να συνειδητοποι-
ήσουμε ότι, για να σωθούμε, πρέπει να ενώσουμε τη φωνή
και τη γροθιά μας με τους άντρες και τα παιδιά μας, με όλες
τις λαϊκές οικογένειες. Πρέπει να δυναμώσουμε τον κοινό
μας αντιμονοπωλιακό αγώνα με το ταξικό εργατικό κίνημα,
τους αυτοαπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, τη νε-
ολαία, για κατάργηση κάθε πληρωμής και επιχειρηματικής
δράσης στην Υγεία - Πρόνοια - Φάρμακο, γιατί έτσι θα εξα-
σφαλιστούν σύγχρονες και υψηλού επιπέδου, καθολικές και
δωρεάν υπηρεσίες υγείας για όλο το λαό, και ιδιαίτερα για

τις γυναίκες και τα παιδιά που
έχουν περισσότερες ανάγκες.

Βάζουμε ακόμα πιο ψηλά
τον πήχη του αγώνα για απο-
κλειστικά Δημόσια και Δω-
ρεάν Υγεία, αφού αυτός ο
αγώνας είναι αγώνας για τη
ζωή.

Ανυποχώρητα συνεχίζουμε.



O.Γ.Ε. 10

Διεθνή

Εμείς, οι γυναίκες που εκπροσωπούμε οργανώσεις-μέλη
του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΔΟΓ από την Ελλάδα, την
Κύπρο, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Αγγλία, τη Ρωσία,
την Ισπανία, την Τουρκία, συναντηθήκαμε στις Βρυξέλλες
στις 2.2.2015 και δηλώνουμε τα εξής:

Το ζήτημα της Υγείας, ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες γυναί-
κες και τις οικογένειές τους, είναι μια από τις βασικές διεκδι-
κήσεις του διεθνούς γυναικείου κινήματος της ΠΔΟΓ.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε σταδιακή αύξηση της νοση-
ρότητας και επιδείνωση της υγείας των λαϊκών στρωμάτων,
λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών διαβίωσης και εργα-
σίας, αλλά και των βαθιών ανατροπών στο δημόσιο σύ-
στημα Υγείας-Πρόνοιας.

Οι γυναίκες έχουν πρόσθετες και εξειδικευμένες ανάγκες
για υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας, οι οποίες προκύπτουν από
το βιολογικό και κοινωνικό ρόλο της μητρότητας, αλλά και
από την ανισότιμη θέση τους στην κοινωνία.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως διακρατική ένωση του κεφα-
λαίου, και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών, ως λυκοσυμ-
μαχία, αντιμετωπίζουν την Υγεία και Πρόνοια όχι ως κοινω-
νικό δικαίωμα, αλλά σαν εμπόρευμα που, πουλώντας το,
βγάζουν κέρδος μονοπώλια και κράτη. 

Έτσι έχουμε ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
στον τομέα της Υγείας και υποβάθμιση του δημόσιου τομέα,
όπως προωθείται από τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, στην οποία αντανακλάται η λογική «κόστους-οφέ-
λους». Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η προαγωγή, η προ-
στασία και η αποκατάσταση της Υγείας θεωρείται κόστος για
το κεφάλαιο και αρνητικό στοιχείο για την ανταγωνιστικό-
τητα. Με αυτήν τη λογική, όλα τα μέτρα που παίρνονται για
την Υγεία στην πρόληψη, στη θεραπεία και αποκατάσταση
παίρνονται με κριτήριο όχι την κάλυψη των σύγχρονων
αναγκών ολόκληρης της λαϊκής οικογένειας, αλλά τα κέρδη
του κεφαλαίου και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρή-
σεων.

Η νέα συνθήκη που βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης
μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΗΠΑ (TTIP) θέτει σε τερά-
στιο κίνδυνο τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών Υγείας και πρέ-
πει να την αντιπαλέψουμε.

H Υγεία πρέπει να είναι κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα του
κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα των γυναικών. Δεν είναι προ-
σωπική ή οικογενειακή υπόθεση, αλλά ευθύνη και υποχρέ-
ωση του κράτους να την εξασφαλίζει ισότιμα και δωρεάν σε
όλους μέσα από ένα ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και δω-

ρεάν σύστημα υγείας.
Διεκδικούμε ό,τι μας ανήκει, με προτεραιότητα την πρό-

ληψη, αλλά και την αναβάθμιση του συστήματος Υγείας, όλα
όσα μπορεί να προσφέρει σήμερα η επιστήμη και η τεχνο-
λογία για τη βελτίωση της ζωής όλων των ανθρώπων, των
γυναικών των λαϊκών στρωμάτων, αυτών που ο μόχθος και
η εκμετάλλευση τους φθείρει τη ζωή και την υγεία, αυτών
που παράγουν όλο τον πλούτο. 
Διεκδικούμε:

� Ένα αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν καθολικό και πλή-
ρως χρηματοδοτούμενο Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας για
όλους και όλες χωρίς εξαιρέσεις.

� Δωρεάν όλες οι προληπτικές εξετάσεις σε όλες τις γυναί-
κες και στα παιδιά.

�Μέτρα που θα εξασφαλίζουν την παροχή φαρμάκων στις
υπηρεσίες Υγείας από ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα
υγείας.

� Δωρεάν υπηρεσίες φροντίδας για τη μητρότητα και για
εξειδικευμένη υποστήριξη πριν και μετά από τη γέννα

� Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας πλήρως εξοπλισμένα και
στελεχωμένα με προσωπικό ώστε να καλύπτουν τις λαϊκές
ανάγκες . Πρόσληψη προσωπικού όλων των ειδικοτήτων
με πλήρη, μόνιμη και αποκλειστική απασχόληση.

� Καθολική και δωρεάν παροχή υπηρεσιών υγείας για προ-
γεννητικό και γυναικολογικό έλεγχο, καθώς και για τα Σε-
ξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα και τις αμβλώσεις.

� Ιατρική φροντίδα στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία,
στις παιδικές χαρές, στους χώρους άθλησης κλπ., από για-
τρούς εργασίας και τεχνικούς ασφάλειας που θα ανήκουν
σε κρατικό σώμα και όχι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

� Δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες νοσηλείας στο σπίτι.

� Κατάργηση κάθε πληρωμής και επιχειρηματικής δράσης
στην Υγεία - Πρόνοια - Φάρμακο, καθώς αποτελεί το
μόνο τρόπο για να εξασφαλιστούν σύγχρονες και υψη-
λού επιπέδου, καθολικές και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας
για όλο το λαό, και ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα παιδιά
που τις έχουν περισσότερη ανάγκη.

Ο αγώνας για αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία
είναι αγώνας για τη ζωή.

Ανυποχώρητα συνεχίζουμε.

Βρυξέλλες, 2.2.2015

Ψήφισμα της Ημερίδας 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου της ΠΔΟΓ 

για την Υγεία
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Προληπτική φροντίδα για την υγεία των γυναικών. 
Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας από το Κέντρο 

Υγείας. Νοσηλεία στο σπίτι

Hπρόληψη είναι δύο ειδών. H πρωτογενής, η οποία έχει
σκοπό την εξάλειψη των αιτιών της αρρώστιας, και η δευ-

τερογενής που σκοπεύει στην πρώιμη διάγνωση. Η πρωτο-
γενής συνδέεται με παρεμβάσεις κύρια μέσα στην κοινωνία,
στον τρόπο διαβίωσης του ανθρώπου, π.χ., στις συνθήκες
εργασίας, στις συνθήκες στα σχολεία, στο περιβάλλον, στην
ποιότητα του νερού, των τροφών. Η φτώχεια, η ανεργία, τα
εξαντλητικά ωράρια στη δουλειά, το άγχος, η ανασφάλεια,
είναι νοσογόνοι παράγοντες. Στην πρωτογενή πρόληψη υπά-
γονται και τροποποιήσεις διαφόρων ενδογενών παραγόν-
των, π.χ., ορμονών που σχετίζονται με την ομαλή ανάπτυξη
του οργανισμού και οι εμβολιασμοί.

Η δευτερογενής έχει στόχο την πρώιμη διάγνωση διάφο-
ρων παθήσεων, καρδιολογικών, μεταβολικών, καρκίνων κλπ.
Η πρώιμη διάγνωση οδηγεί σε πιο αποτελεσματική θεραπεία
έως την πλήρη ίαση. 

Η πρόληψη δεν είναι προσωπική υπόθεση του κάθε αν-
θρώπου. Η πρωτογενής συνδέεται άμεσα με τον τρόπο ορ-
γάνωσης της κοινωνίας, η δε δευτερογενής σχετίζεται ιδιαί-
τερα με το σύστημα Υγείας, τους στόχους, την ποιότητα και
επάρκεια των υπηρεσιών του. Είναι ευθύνη του κράτους. Η
προσωπική ευθύνη του καθενός και της καθεμιάς βρίσκεται
στο πόσο συμμετέχει συλλογικά στους αγώνες για τη δια-
μόρφωση αυτών των κοινωνικών συνθηκών. 

Ιδιαίτερα για τις γυναίκες

Οι γυναίκες έχουμε πρόσθετες και εξειδικευμένες ανάγκες
υγείας-πρόνοιας, οι οποίες προκύπτουν από το βιολογικό και
κοινωνικό χαρακτήρα της μητρότητας, αλλά και από την ανι-
σότιμη θέση της γυναίκας στην κοινωνία, η οποία εκφράζεται
κύρια στις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων και η οποία, εκτός
των άλλων, επιβαρύνει και την υγεία τους.

Η πρωτογενής κύρια πρόληψη πρέπει να αρχίζει από τη γέν-
νηση της γυναίκας. Από το θηλασμό. Έχει πλέον αποδειχτεί
με μελέτες ότι ο θηλασμός, εκτός των άλλων, αποτελεί μέτρο
πρόληψης για πολλές αρρώστιες για τη μάνα και για το παιδί. 

Ένα κοριτσάκι που αρχίζει να μεγαλώνει μέσα στη φτώχεια,
στο κρύο, στην ανασφάλεια των γονιών του, με κακή δια-
τροφή, ανεπαρκή αλλά και κακής ποιότητας, που δε θα κάνει
όλα τα αναγκαία εμβόλια, θα έχει κακή σωματική και βιολο-
γική ανάπτυξη, εύκολες λοιμώξεις, ψυχική ανισορροπία, που
επιδρούν και στη γενετήσια ικανότητα των γυναικών.

Στη σχολική ηλικία, η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου,
η λειτουργία σχολιατρικής υπηρεσίας, η αγωγή υγείας, η σε-
ξουαλική αγωγή, αλλά και γενικότερα το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα και η στάση του εκπαιδευτικού συμμετέχουν στην ψυ-
χοσωματική ολοκλήρωση των παιδιών, στην προσωπικότητα
και τη στάση ζωής τους, που συνδέονται άμεσα και με την
υγεία τους.

Οι παιδίατροι πρέπει να έχουν προσανατολισμό και για τη
σωστή ανάπτυξη των παιδιών ανάλογα με το φύλο τους. Κλι-
νικές, αλλά και εργαστηριακές εξετάσεις, π.χ., για το θυρε-
οειδή, μπορεί να εντοπίσουν προβλήματα ή ανωμαλίες. Η
πρώιμη διάγνωση και εδώ είναι καθοριστική.

Από την ηλικία των 12 ετών πρέπει να αρχίζει σε όλα τα
κορίτσια το εμβόλιο κατά του καρκίνου της μήτρας.

Στην εφηβική ηλικία και με την είσοδο στη γενετήσια πε-
ρίοδο, γύρω στα 14 αυξάνονται οι εξειδικευμένες ανάγκες
και υπηρεσίες για την κοπέλα, η σεξουαλική αγωγή και με τη
συμβουλή γυναικολόγου, μέσα από το κέντρο οικογενειακού
προγραμματισμού, η αντισύλληψη.

Η αρνητική επίδραση του καπνίσματος έχει αποδειχτεί. Για
τα μέτρα προστασίας στο χώρο δουλειάς, υπάρχει ειδική ει-
σήγηση.

Οι κυριότερες εξετάσεις δευτερογενούς πρόληψης είναι:         
Η προληπτική κλινική εξέταση.

• Το ΠΑΠ τεστ. Η εξέταση αυτή για την πρόληψη του καρκί-
νου του τραχήλου της μήτρας αρχίζει με την έναρξη της σε-
ξουαλικής ζωής της κοπέλας. Εδώ χρειάζεται να τονίσουμε
ότι και οι κοπέλες που έχουν κάνει το εμβόλιο πρέπει να
κάνουν το ΠΑΠ τεστ, καθώς το εμβόλιο δεν καλύπτει
όλους τους τύπους του υπεύθυνου ιού HPV, αλλά μόνο
τους 4 πιο παθογόνους και αυτούς όχι πλήρως.

Μαριάνθη Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή,

α΄ αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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• Η συμβατική μαστογραφία, και η ψηφιακή, όταν ενδείκνυται.
Αφορά τον καρκίνο του μαστού και αρχίζει γύρω στα 30. 

• Οι γυναίκες που έχουν κληρονομικό ιστορικό για τον καρ-
κίνο του μαστού ή των ωοθηκών πρέπει να κάνουν και την
ειδική εξέταση του μοριακού ελέγχου, που δείχνει αν φέ-
ρουν τα δυο υπεύθυνα γονίδια. Οι προληπτικές εξετάσεις
σε αυτές αρχίζουν νωρίτερα και γίνονται πιο συχνά. Π.χ.,
η μαστογραφία αρχίζει στα 18. Το ποσοστό του κληρονο-
μικού καρκίνου είναι μικρό, γύρω στο 5-20% . 

• Το υπερηχογράφημα, για την πρόληψη του καρκίνου των
ωοθηκών και της μήτρας. Το 70% περίπου των καρκίνων
της μήτρας εμφανίζονται μετά από την εμμηνόπαυση και σε
ηλικία από 55-65 ετών.
Όλες αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται αδιάλειπτα και

οργανωμένα. Δεν είναι αυτής της εισήγησης θέμα να αναφερ-
θεί αναλυτικά στους χρόνους, στις
εξαιρέσεις, στην εξειδίκευση ανά-
λογα με το ιστορικό της γυναίκας.
Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι
ότι και τα επιστημονικά πρωτόκολλα
δίνουν μόνο τις κατευθυντήριες οδη-
γίες, την τελική ευθύνη πρέπει να έχει
ο γιατρός, με βάση το ιστορικό της
κάθε γυναίκας. Και δε μιλάμε βέβαια
για τα πρωτόκολλα που διαμορφώ-
νονται με βάση τις εκάστοτε πολιτικές
υγείας και χρησιμοποιούνται για πε-
ρικοπές των δαπανών, αλλά και για τα
συμφέροντα των φαρμακοβιομηχα-
νιών.

Στην προγεννητική και περιγεννητική περίοδο δε θα ανα-
φερθώ, καθώς και στην ψυχική υγεία, γιατί υπάρχουν ειδικές
εισηγήσεις.

Ερχόμαστε έτσι στη μεταεμμηνοπαυσιακή ηλικία, που έχει
τις δικές της ανάγκες. Ο προστατευτικός ρόλος των γεννητι-
κών ορμονών υποχωρεί και, μαζί με άλλους παράγοντες που
εμφανίζονται με την πάροδο της ηλικίας, αυξάνονται οι πιθα-
νότητες για χρόνιες παθήσεις, π.χ., καρδιοαγγειακές, καρκίνο
της μήτρας, των ωοθηκών, οστεοπόρωση κλπ., διαφορετικές
σε κάθε γυναίκα. Ανάλογα ο γιατρός προσαρμόζει και το προ-
ληπτικό πρόγραμμα.

Η δευτερογενής πρόληψη στην ιατρική βιβλιογραφία λέγε-
ται και προληπτικός πληθυσμιακός έλεγχος, ακριβώς γιατί δεν
είναι προσωπική υπόθεση. Δεν είναι μόνο η άγνοια, η αμέλεια,
οι οικονομικές δυσκολίες που σήμερα είναι έως απαγορευτι-
κές για πολλές γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων. Η πρόληψη
είναι κοινωνική ανάγκη, είναι θέμα προσωπικής και δημόσιας
υγείας, γι’ αυτό είναι ευθύνη του κράτους.

Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας

Όπως ακούσαμε, το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ανεπαρ-
κές, υποβαθμισμένο και εμπορευματοποιημένο. Ο ιδιωτικός
επιχειρηματικός τομέας επικρατεί.

Πέρα από αυτά, δεν υπάρχει ιδιαίτερος προσανατολισμός,
από το κράτος στα προβλήματα υγείας των γυναικών των λαϊ-

κών στρωμάτων που πλήττονται περισσότερο.

Όσον αφορά τις υποδομές στην ΠΦΥ

Το ΠΕΔΥ, το οποίο προήλθε από τις αναδιαρθρώσεις στο
υγειονομικό σύστημα και στην ΠΦΥ, είναι παιδί της αγοράς
και εργαλείο ακύρωσης λαϊκών δικαιωμάτων. Μέσα από αυτό
πέρασε το κλείσιμο μονάδων και τμημάτων στην ΠΦΥ, η μεί-
ωση του προσωπικού, η υποβάθμιση έως και ακύρωση των
εργαστηρίων και τμημάτων που σχετίζονται με τη γυναίκα, το
παιδί και τη μητρότητα. Γυναικολογικά ιατρεία, κέντρα μάνας
και παιδιού, απογυμνώθηκαν από προσωπικό ή έκλεισαν. 

Υπουργική απόφαση τον Αύγουστο επέβαλε μέσα από τα
γνωστά πρωτόκολλα ακόμα μεγαλύτερες περικοπές σε όλη
την γκάμα των προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων,
καθώς και σε φάρμακα Οι εξετάσεις προληπτικού ελέγχου,

όπως μαστογραφίες, ΠΑΠ τεστ, αρ-
χίζουν ηλικιακά αργότερα και τελει-
ώνουν νωρίτερα. Τα χρονικά διαστή-
ματα έχουν αραιώσει. Έτσι ο στόχος
της πρώιμης διάγνωσης περιορίζεται
έως και ακυρώνεται. Ο μοριακός
έλεγχος δε συμπεριλαμβάνεται κλπ.

Η ουσία είναι ότι ούτε οι υποδο-
μές, ούτε το προσωπικό, ούτε η χρη-
ματοδότηση δεν επαρκούν να καλύ-
ψουν ούτε στοιχειωδώς τις ανάγκες
των γυναικών. Χωρίς να έχουμε επί-
σημα στοιχεία, η εμπειρία που έρχεται
μέσα από το κίνημα και την επαφή μας
με τις γυναίκες των λαϊκών στρωμά-

των δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό δεν μπορεί να καλύψει
ούτε στοιχειωδώς τις ανάγκες πρόληψης. Οι συνέπειες από
τις τελευταίες περικοπές δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί.

Η ευθύνη έχει μεταφερθεί στις ΜΚΟ, στα δημοτικά ιατρεία
και σε άλλες φιλανθρωπικού τύπου οργανώσεις που παρέ-
χουν περιορισμένες και υποβαθμισμένες υπηρεσίες, ή σε ορ-
γανώσεις επιστημονικών φορέων που με καμπανιακές και
αποσπασματικές εξορμήσεις προσπαθούν να καλύψουν τα τε-
ράστια κενά.

Εκεί όμως όπου υπάρχουν χορηγοί, αυτοί επιβάλλουν και
τους απάνθρωπους όρους τους. Στη Νέα Ιωνία, π.χ., οι χο-
ρηγοί απαγορεύουν να γίνονται οι εξετάσεις στους μετανά-
στες.

Η δική μας πρόταση ξεκινάει από την αρχή ότι η υγεία είναι
κοινωνικό αγαθό, δικαίωμα του κάθε ανθρώπου και υποχρέ-
ωση του κράτους να την παρέχει δωρεάν και ισότιμα σε όλους
μέσα από ένα ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας. 

Μέσα σε αυτό το σύστημα, βασική υποδομή της Δημόσιας
Ενιαίας ΠΦΥ πρέπει να είναι το ΚΥ, το οποίο αποτελείται από
την κεντρική μονάδα, τα αποκεντρωμένα παραρτήματά του σε
όλες τις συνοικίες, τις ειδικές μονάδες και κινητή μονάδα. Να
έχει πρόσβαση σε όλους τους χώρους του κοινωνικού ιστού,
στο σπίτι, στη γειτονιά, στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς
για τον εμβολιασμό των κατοίκων της περιοχής του. Έχει την
ευθύνη για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού, του περιβάλ-
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λοντος, για όλους τους νοσογόνους παράγοντες στην πε-
ριοχή του.

Όλες αυτές οι δομές και υπηρεσίες πρέπει να δημιουργη-
θούν και να λειτουργούν σε όλη τη χώρα με Κεντρικό Σχε-
διασμό, που βασίζεται σε χωροταξικά, πληθυσμιακά, επιδη-
μιολογικά και άλλα κριτήρια, με στόχο την κάλυψη όλων των
σύγχρονων αναγκών του πληθυσμού και όχι τον ανταγωνι-
σμό και τη λογική του κόστους-οφέλους. Το ΚΥ πρέπει να
συγκεντρώνει όλες τις σύγχρονες υποδομές και το αναγκαίο
προσωπικό για να μπορεί να εκπληρώσει το σκοπό του, μαζί
και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών,  όπως:

• Υπηρεσίες όλων των ειδικοτήτων για πρόληψη, θεραπεία,
αποκατάσταση. Μεταξύ αυτών και γυναικολόγους στο κεν-
τρικό και σε όλα τα παραρτήματα. Ψυχολόγους νοσηλευτές,
μαίες, κοινωνικούς λειτουργούς. Όλα τα σύγχρονα εργα-
στήρια.

• Ειδικά κέντρα, δημόσιας υγείας, ψυχικής υγείας, ιατρικής της
εργασίας, σχολικής υγείας, οικογενειακού προγραμματι-
σμού, κέντρα μάνας και παιδιού, που θα καλύπτουν τις ανάγ-
κες της γυναίκας, του νέου ζευγαριού και του παιδιού. Εκεί
θα γίνονται και όλες οι προληπτικές εξετάσεις για την προ-
στασία της γονιμότητας, της μητρότητας, αλλά και γενικό-
τερα της υγείας των γυναικών. Εκεί υπάγονται ή συνδέονται,
ανάλογα με το σχεδιασμό της ευρύτερης περιοχής, και τα
κέντρα της ΙΥΑ.

• Το ΚΥ αποτελεί την εστία απ’ όπου εκπορεύονται όλα τα
προγράμματα για την προστασίας της υγείας των γυναικών
της περιοχής τους, αλλά και συγκέντρωσης και αξιοποίησης
των στοιχείων. Γίνεται έρευνα και εκπαίδευση. Αποτελεί
κρίκο με τα άλλα επίπεδα του συστήματος.

• Εφημερεύει επί 24ώρου βάσεως. Διαθέτει φαρμακείο και
στην κεντρική μονάδα και στα παραρτήματα, για την κάλυψη
του πληθυσμού σε φάρμακα δωρεάν και χωρίς συμμετοχές.
Το προσωπικό πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης με σταθερή δουλειά.

Νοσηλεία στο σπίτι

Μία άλλη υπηρεσία που πρέπει να έχει και το ΚΥ, πολύ χρή-
σιμη για τους πολίτες και ιδιαίτερα για τις γυναίκες των λαϊκών
στρωμάτων, είναι η νοσηλεία στο σπίτι. Παρέχει ιατρικές υπη-
ρεσίες σε ανθρώπους που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να
μετακινηθούν προς το ΚΥ. Πρόκειται για ανάπηρους, ηλικιω-
μένους, βαριά αρρώστους, που χρειάζονται κλινική παρακο-
λούθηση, ενέσεις ή άλλη φαρμακευτική αγωγή κλπ. Είναι ια-
τρική υπηρεσία και δεν έχει σχέση με τη βοήθεια στο σπίτι,
που είναι υπηρεσία του δήμου μόνο για βοήθεια κοινωνικού
χαρακτήρα. Και οι δύο αυτές υπηρεσίες, πέρα από την προ-
σφορά στον άρρωστο και γενικότερα στον αδύναμο άν-
θρωπο, απαλλάσσουν τις γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων
από αυτές τις φροντίδες, που σήμερα το κράτος τις έχει φορ-
τώσει σε αυτές.

Διεκδικούμε ό,τι μας ανήκει, όχι μόνο την πρόληψη, αλλά
και την αναβάθμιση της υγείας, όλα όσα μπορεί να προσφέρει
σήμερα η επιστήμη και η τεχνολογία για τη βελτίωση της ζωής
όλων των ανθρώπων, αλλά και των γυναικών των λαϊκών
στρωμάτων, αυτών που ο μόχθος και η εκμετάλλευση τους
φθείρει τη ζωή και την υγεία.

Η ημερίδα μας πιστεύω θα συμβάλει στο στόχο της ΟΓΕ,
να ανεβάσουμε τον πήχη στο επίπεδο των σύγχρονων αναγ-
κών και απαιτήσεων.

Oικογενειακός προγραμματισμός. Αντισύλληψη. 
Αμβλώσεις. Προγεννητικός έλεγχος. Τοκετός

Κάτω από την πίεση των αγώνων του εργατικού και λαϊκού
κινήματος, των κατακτήσεων στις σοσιαλιστικές χώρες,

αλλά και τα περιθώρια που είχε ο καπιταλισμός για παραχω-
ρήσεις στους εργαζόμενους, ψηφίζονται μεταπολεμικά απο-
φάσεις και διακηρύξεις προοδευτικού χαρακτήρα. Έτσι, σύμ-
φωνα με τη διακήρυξη των ανθρώπινων δικαιωμάτων του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών οι γονείς πρέπει να έχουν το
δικαίωμα να αποφασίζουν για τον αριθμό των παιδιών και το
μέγεθος της οικογένειας που επιθυμούν. Με βάση αυτήν τη
διακήρυξη στη δεκαετία του 1980 είχαν δημιουργηθεί στις
περισσότερες χώρες της Ευρώπης Υπηρεσίες Οικογενειακού
Προγραμματισμού με σκοπό την ενημέρωση του πληθυσμού
σε θέματα αντισύλληψης και ελέγχου των γεννήσεων, ελάτ-
τωσης των εκτρώσεων, που όχι σπάνια οδηγούν σε προβλή-
ματα υπογονιμότητας λόγω των επιπλοκών τους. Στόχος,

τέλος, μιας τέτοιας ενημέρωσης μπορεί να είναι η μείωση των
εκτός γάμου ανεπιθύμητων κυήσεων, καθώς και εκείνων που
μπορούν να οδηγήσουν στη γέννηση προβληματικών παι-
διών. Το σχολείο, ο αθλητισμός, η οικογενειακή ισορροπία,
η κοινωνία σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της προσωπι-
κότητας και της ψυχικής ισορροπίας της γυναίκας. Στην εφη-
βεία οι κοπέλες έχουν πρόσθετες και αυξημένες ανάγκες –βιο-
λογικές και κοινωνικές– υγειονομικής φροντίδας, προληπτικές
εξετάσεις, ενημέρωση γύρω από τη βιολογία της γυναίκας και
τη μητρότητα, την πρόληψη για αφροδίσιες και άλλες λοιμώ-
ξεις, την αντισύλληψη κλπ.

Τα αντισυλληπτικά μέτρα, μέτρα που εφαρμόζονται για να
εμποδίσουν την εγκυμοσύνη, είναι επιτακτική ανάγκη ενημέ-
ρωσης των νέων. Η ενημέρωση αυτή θα μπορούσε να έχει
μαζικό χαρακτήρα και να γίνεται από διάφορους φορείς, όπως

Θεοδωρίκα Ζώγια-Χουλιάρα
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος PhD
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το σχολείο, με ειδικά ειδικευμένο προσωπικό (γιατροί, παι-
δαγωγοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί) που θα μπο-
ρούσαν να διδάξουν στους μαθητές το μάθημα της γενετη-
σιακής (σεξουαλικής) αγωγής, όπως επίσης από τα κέντρα οι-
κογενειακού προγραμματισμού.

Δυστυχώς έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό εκτρώσεων στην
Ευρώπη. Το ένα στα τέσσερα κορίτσια ηλικίας 14-17 ετών
έχουν κάνει έκτρωση, σύμφωνα με
έρευνα του Αρεταίειου νοσοκομείου,
και εξακολουθεί η άμβλωση να απο-
τελεί βασικό τρόπο αντισύλληψης, με
όλες τις συνέπειες, οικονομικές, ψυχι-
κές, σωματικές, στην υγεία των νέων
γυναικών. Το 1986 νομιμοποιήθηκε η
άμβλωση και το δικαίωμα της γυναίκας
και του ζευγαριού στην Ελλάδα να επι-
λέγει πότε και πόσα παιδιά θα κάνει. Η
Σοβιετική Ένωση ήταν η πρώτη χώρα
που νομιμοποίησε τις αμβλώσεις το
1920. Εν συνεχεία τη δεκαετία του
1960, όλες σχεδόν οι χώρες της Ανα-
τολικής Ευρώπης, εκτός της Αλβανίας, νομιμοποίησαν τις αμ-
βλώσεις. Ακολούθησε η Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, η Ινδία,
η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ και τέλος το 1975 η Γαλλία.

Σήμερα, στην οπισθοδρόμηση του 21ου αιώνα, το Ευρω-
κοινοβούλιο έρχεται και μπλοκάρει το δικαίωμα στην αντι-
σύλληψη και στις αμβλώσεις, προτιμώντας ένα εναλλακτικό
κείμενο που προτάθηκε από κεντροδεξιούς και συντηρητι-
κούς, με το οποίο υποστηρίζεται ότι οι εθνικές Αρχές έχουν
το βασικό λόγο σε ζητήματα όπως είναι οι αμβλώσεις και η
αντισύλληψη. Δυστυχώς η πρόσφατη εξέλιξη στο Eυρωπαϊκό
Kοινοβούλιο δεν είναι η μόνη περίπτωση οπισθοδρόμησης
σε διεθνές επίπεδο.

Στις ΗΠΑ μόνο το 2013 θεσπίστηκαν εβδομήντα διαφο-
ρετικοί περιορισμοί στο δικαίωμα της άμβλωσης σε περισσό-
τερες από είκοσι πολιτείες, με πρόσχημα την προστασία της
υγείας και της ασφάλειας των γυναικών.

Στην Ινδία κάθε δύο ώρες μια γυναίκα χάνει τη ζωή της διότι
υποβάλλεται σε μη ασφαλείς αμβλώσεις, μια κι επικρατούν οι
συντηρητικές-σεξιστικές κοινωνικές αντιλήψεις που περιβάλ-
λουν την εγκυμοσύνη εκτός γάμου, οι βιασμοί και η άγνοια
βασικών κανόνων σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ακόμα και
από παντρεμένες γυναίκες.

Άμβλωση υπό όρους ψηφίζει η Ιρλανδία και έτσι ο νόμος
επιτρέπει τη διακοπή κύησης μόνο όταν η ζωή της μητέρας
«βρίσκεται σε πραγματικό κίνδυνο», κάτι που πρέπει να πι-
στοποιηθεί από γιατρούς.

Επίσης ψηφίζεται συντηρητική τροποποίηση του νόμου για
την έκτρωση στην Ισπανία. Τέλος, ο χαρακτηρισμός του Πάπα
Φραγκίσκου ότι «η άμβλωση είναι αποτρόπαιη πράξη» ανα-
δεικνύει και πάλι τον αντιδραστικό και αντιλαϊκό χαρακτήρα
της Εκκλησίας. 

Το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό της γυναίκας, η μόρ-
φωση και η ενημέρωσή της, τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα
σχολεία, στους εργασιακούς χώρους, στις γειτονιές και σε
κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού από εξειδικευμένο

δυναμικό είναι επιτακτική ανάγκη. Η διεκδίκηση του δικαιώ-
ματος η γυναίκα να αποφασίζει με τη συμβολή του συντρόφου
τους πότε θα γίνει μητέρα έχει κοινωνική αξία και κοινωνικό
χαρακτήρα. Κάθε γυναίκα και νέο ζευγάρι δικαιούται να κα-
λύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες που σχετίζονται με την ανα-
παραγωγική διαδικασία, γενικότερη πρόληψη και θεραπεία,
προγεννητικού ελέγχου, παρακολούθηση της εγκυμοσύνης,

τοκετό, υποβοηθούμενη γονιμοποί-
ηση, μέσα από το αποκλειστικό δη-
μόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας.

Ανθρώπινη κοινωνία, οικογένεια,
γέννηση, μητέρα, κοινωνική ανάγκη,
ύπαρξη, ζωή!

Φιλόσοφοι, ποιητές, λογοτέχνες,
ζωγράφοι υποκλίθηκαν εξυμνώντας
την πιο τέλεια μορφή ύπαρξης στη
ζωή, τη γυναίκα. Τη σύντροφο, την
αγαπημένη, την ερωμένη, τη φίλη, την
εργάτρια, την εργαζόμενη, την αγρό-
τισσα, τη μητέρα! 

Η μητρότητα, η αναπαραγωγική
διαδικασία είναι όχι μόνο μια βιολογική, αλλά και κοινωνική
διαδικασία που αφορά έναν ολόκληρο κύκλο ζωής. Η εμ-
βρυική, η βρεφική, η νηπιακή, η παιδική, η εφηβική ηλικία των
κοριτσιών, η καθεμία με τις ιδιαιτερότητές της αποτελούν ση-
μαντικό σταθμό στην ανάπτυξη της μελλοντικής μάνας. 

Σήμερα βλέπουμε μια ολομέτωπη επίθεση στα στοιχειώδη
δικαιώματα των γυναικών κάθε ηλικίας. Η υγειονομική κάλυψη
είναι ανισότιμη, ανεπαρκής, υποβαθμισμένη και δεν καλύπτε-
ται καθόλου σε μεγάλο κομμάτι λαϊκών στρωμάτων. Δεν
υπάρχει αγωγή υγείας στα σχολεία, επαρκής οργάνωση οικο-
γενειακού προγραμματισμού. Έχουμε το μεγαλύτερο επίσημα
αριθμό εκτρώσεων στην Ευρώπη. Το κόστος των εκτρώσεων
είναι 200 ευρώ και για τις αλλοδαπές 400 ευρώ. Πολλές γυ-
ναίκες λόγω μακροχρόνιας ανεργίας και κατ’ επέκταση ανα-
σφάλειας, μην μπορώντας να καλύψουν τα έξοδα της επέμβα-
σης στο νοσοκομείο, καταφεύγουν στην εφαρμογή επικίνδυ-
νων πρακτικών που παραπέμπουν σε μακρινές εποχές ή τρι-
τοκοσμικές πρακτικές. 

Σε περίπτωση που κάποιες από τις «ανεπιθύμητες» κυήσεις
συνεχιστούν ή που το ζευγάρι αποφασίσει να γίνει γονιός, ο
προγεννητικός έλεγχος είναι ανεπαρκής έως ανύπαρκτος, με
αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων για γέννηση παι-
διών με χρωμοσωμιακές ανωμαλίες, μεσογειακή αναιμία, πα-
θολογικές ανωμαλίες εσωτερικών οργάνων των εμβρύων, εν-
δομήτριο θάνατο, καθώς και αύξηση των πιθανοτήτων για
ανάπτυξη παθολογικών προβλημάτων στην έγκυο.

Σε μελέτη που έγινε σε πληθυσμό της Βρετανίας για τα έτη
2009, 2011, οι γεννήσεις νεκρών εμβρύων βρέθηκε ότι σχε-
τίζονται με το κάπνισμα, την παχυσαρκία, τη κακή διατροφή,
το στρες και, το πιο σημαντικό, τη μη διαγνωσμένη ενδομή-
τρια καθυστέρηση ανάπτυξης του εμβρύου, υπογραμμίζοντας
τη σημασία της προγεννητικής φροντίδας και τακτικής παρα-
κολούθησης. 

Παρά τις συνεχείς επιστημονικές εξελίξεις, οι εξετάσεις προ-
γεννητικού ελέγχου σε ασφαλιστικό επίπεδο καλύπτονται με-
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ρικώς και δεν έχουν διευρυνθεί από το 1999. Ο προγεννητικός
έλεγχος (εργαστηριακές εξετάσεις, έλεγχος του θυρεοειδούς
αδένα, έλεγχος θρομβοφιλίας, ανοσολογικός έλεγχος, έλεγχος
κυστικής ίνωσης, παρασιτολογικές εξετάσεις, τακτική υπερηχο-
γραφική παρακολούθηση και λήψη τροφοβλάστη για χρωμο-
σωμιακές ανωμαλίες και μεσογειακή αναιμία) γίνεται πεδίο
μάχης και διαπραγματεύσεων, καθώς εισάγονται περιοριστικά
πλαφόν που συνδυάζουν την ηλικία και τον αριθμό των εξετά-
σεων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Παράλληλα η συγ-
χώνευση ή το κλείσιμο πολλών τμημάτων του πρώην ΙΚΑ, Κέν-
τρων Φροντίδας Μητέρας και Παιδιού καθιστούν τον προγεν-
νητικό έλεγχο και την εξειδικευμένη φροντίδα εγκύου και εμ-
βρύου στα λαϊκά στρώματα συχνά ανύπαρκτα. 

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Αρχή, καταγράφεται μεί-
ωση του αριθμού γεννήσεων περίπου 10% το 2007-2012,
αύξηση γεννήσεων νεκρών εμβρύων 21,5% το 2008-2011,
όπως επίσης η βρεφική θνησιμότητα αυξήθηκε κατά 42% το
2008-2010, καμπύλες που χρησιμοποιούνται για το χαρακτη-
ρισμό των χωρών ως αναπτυγμένων ή αναπτυσσόμενων. Συγ-
κλονιστική η Έκθεση της UNICEF για το 2014. Σχεδόν 2,8
ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι α
βρέφη πεθαί-
νουν στις κρίσι-
μες πρώτες 28
ημέρες της ζωής
τους, ενώ 1 εκα-
τομμύριο δεν
ε π ι β ι ώ ν ο υ ν
πάνω από ένα
μόλις 24ωρο.
Τραγικό είναι
ότι πολλοί από
αυτούς τους θα-
νάτους θα μπορούσαν να αποφευχθούν με απλές χαμηλού κό-
στους παρεμβάσεις πριν, κατά τη διάρκεια ή και αμέσως μετά
από τη γέννηση. 

Άλλη μια τραγική απειλή για την έγκυο γυναίκα και για την
προγεννητική υγεία αποτελεί το κόστος του τοκετού στην Ελ-
λάδα της «οικονομικής κρίσης», της ανεργίας του 30% και των
3 εκατομμυρίων ανασφάλιστων.

Η ιατρική παρακολούθηση μιας φυσιολογικής εγκυμοσύνης
κοστίζει 650 ευρώ, η γέννηση με φυσιολογικό τοκετό κοστί-
ζει 650 ευρώ, η καισαρική κοστολογείται διπλάσια, δηλαδή
1.200 ευρώ, αυτά στα δημόσια νοσοκομεία. Στις ιδιωτικές
κλινικές οι τιμές διπλασιάζονται και έτσι ένας φυσιολογικός
τοκετός ή μια καισαρική τομή επιβαρύνει τον οικογενειακό
προϋπολογισμό διπλάσια και τριπλάσια αντιστοίχως.

Καταργείται το επίδομα τοκετού όταν ο τοκετός γίνεται στο
Δημόσιο και στα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά νο-
σοκομεία για τις ασφαλισμένες του ΟΠΑΔ - ΙΚΑ - ΟΑΕΕ -
ΟΓΑ.

Κόβοντας το επίδομα τοκετού και επιδοτώντας τον τοκετό
στο σπίτι, οι κυβερνήσεις πριμοδοτούν τον κίνδυνο. Έτσι, με
βάση την εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, «επίδομα θα παίρ-
νουν μόνο οι έγκυες που θα γεννήσουν στο σπίτι». Το επί-
δομα ύψους 900 ευρώ τοκετού στο σπίτι παρακινεί πολλές

ανυποψίαστες και απελπισμένες μελλοντικές μητέρες στον κατ’
οίκον τοκετό - κίνδυνο του 21ου αιώνα! Από την άλλη, πρό-
σφατες επιστημονικές έρευνες (Αυστραλία, Αμερική) αποδει-
κνύουν ότι στην περίπτωση του τοκετού στο σπίτι ελλοχεύουν
σοβαρότατοι κίνδυνοι για τη ζωή των νεογνών και της μητέρας
(επταπλάσιος ο κίνδυνος του μωρού από καρδιακά και ανα-
πνευστικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του
τοκετού στο σπίτι και 27 φορές πάνω η ενδομήτρια ασφυξία
κατά τη διάρκεια του τοκετού).

Γυρνώντας στην Ελλάδα του 1960, το ποσοστό των τοκε-
τών στο σπίτι ήταν 51,4% και στο νοσοκομείο 48,6%. Το
1970 17% και 83% αντιστοίχως. Το 1980 ο τοκετός στο
σπίτι έπεσε στο 3,7% και στο νοσοκομείο ανέβηκε στο
96,3%. Σήμερα ο κατ’ οίκον τοκετός αποκτά διαστάσεις κινή-
ματος.

Η κρίση προωθεί λοιπόν τον κίνδυνο και η επιστημονική
μελέτη υπό την επίβλεψη της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,
δείχνει ότι ο τοκετός στο σπίτι συμφέρει το κράτος, καθώς
μειώνει το κόστος κατά 60%. Είναι τραγικό την ίδια στιγμή
που δεν υπάρχουν ούτε καν οι στοιχειώδεις αναγκαίες υπη-

ρεσίες στο σπίτι
να προπαγανδί-
ζεται ως καλύ-
τερη επιλογή ο
φυσιολογικός
τοκετός να γίνε-
ται στο σπίτι,
επιχειρηματο-
λογώντας το
γεγονός, ενώ
ξέρουμε ότι ο
στόχος του
είναι η μείωση

των κρατικών δαπανών για τον τοκετό γενικά.
Και τέλος η καισαρική τομή. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελ-

ληνικής Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρίας, το 2013 το
54% των τοκετών στη χώρα μας γίνεται με καισαρική τομή.
Το κόστος και το κέρδος, η αύξηση της ηλικίας των πρωτότο-
κων γυναικών και μαζί με αυτό η αυξανόμενη παθολογία της
εγκύου, η αύξηση της παθολογίας του εμβρύου και της υπο-
λειπόμενης ανάπτυξης αυτού, η αμυντική ιατρική, είναι οι ση-
μαντικότερες αιτίες που από το 1996 μέχρι σήμερα έχουμε μια
αύξηση γύρω στο 40% των καισαρικών τομών.

Πρακτικά λοιπόν μέσω του «κουρέματος» στα επιδόματα
τοκετού την κατά 30%-50% συμμετοχή των ασφαλισμένων
γυναικών στις τιμές νοσηλείας στα μαιευτήρια και στο κόστος
των ιατρικών εξετάσεων του προγεννητικού ελέγχου, η κυ-
βέρνηση ευελπιστεί να εξοικονομήσει κοντά στα 15 εκατομ-
μύρια ευρώ. 

Η μητρότητα –πεδίο μάχης αιώνων– βρίσκεται πάλι σε φλε-
γόμενο σταυροδρόμι συγκρούσεων. Από τη μία δημιουργεί-
ται δημογραφική έκρηξη - μείωση γεννήσεων, πληθυσμιακή
γήρανση, από την άλλη στο όνομα της καπιταλιστικής κρίσης
οι σοβαρότατες αναδιαρθρώσεις σε όλους τους τομείς (πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας) συμβάλλουν στην
ολομέτωπη επίθεση κατά της μητρότητας. Σήμερα λοιπόν
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έχουμε μείωση και υποβάθμιση των παροχών υγείας από το
Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, συγχωνεύσεις μονάδων
και κλινικών στα νοσοκομεία και στο ΙΚΑ, μείωση ή και κλεί-
σιμο Μονάδων φροντίδας μητέρας και παιδιού, Κέντρων οι-
κογενειακού προγραμματισμού, κατάργηση των επιδομάτων
γάμου, κατάργηση ή μείωση των επιδομάτων τοκετού στο
πρώην ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ. Το επίδομα τοκετού με-
τονομάζεται σε «εφάπαξ χρηματικό βοήθημα». 

Καταστρατηγείται το δικαίωμα της γυναίκας εργαζόμενης
στις άδειες εγκυμοσύνης και τοκετού λόγω της μείωσης του
δημόσιου τομέα, της αύξησης της ανεργίας, της αλλαγής των
εργασιακών σχέσεων, της αύξησης της ανασφάλιστης εργα-
σίας, αλλά και του εκβιασμού των εργοδοτών προς τις έγκυες
να εργαστούν παράνομα.

Η εμπορευματοποίηση κι ενίσχυση της ιδιωτικής επιχειρη-
ματικής δράσης στην υγεία μεταφέρει τα βάρη στους ώμους
της λαϊκής οικογένειας. 

Η ανεπάρκεια δημόσιων θεσμών, η έλλειψη κρατικών πα-
ροχών δημιουργεί ένα στρατό «υποκατάστατων» των υπη-
ρεσιών πρόληψης, ένα συνονθύλευμα φιλανθρωπικών, κρα-
τικών, δημοτικών, περιφερειακών, επιχειρηματικών φορέων,
ΜΚΟ, Εκκλησίας κ.ά. Παράλληλα, βλέπουμε τους Γιατρούς
του Κόσμου να μετακομίζουν από τις φλεγόμενες ζώνες των
εμφύλιων πολέμων και των επιδημιών της Αφρικής, της Λατι-
νικής Αμερικής, της Μέσης Ανατολής, στο κέντρο της Ευρώ-
πης, στην Αθήνα, προσφέροντας «διαχείριση της ακραίας
φτώχειας» του πληθυσμού γενικά, της μητρότητας και του παι-
διού ειδικά. 

Η μαρξιστική διαλεκτική σκέψη έχει μελετήσει τη γέννηση
των παιδιών, τη δημιουργία της οικογένειας, το χαρακτήρα
της μητρότητας στην οικογένεια και έχει αναδείξει τον ταξικό
τους χαρακτήρα, καθώς και την ανισοτιμία της γυναίκας. Θέση
και στόχος του κοινωνικού χαρακτήρα της μητρότητας δεν
είναι μόνο θέμα του γυναικείου κινήματος για την ισοτιμία και
τη χειραφέτηση των γυναικών, είναι αίτημα του ταξικού συν-

δικαλιστικού κινήματος και γενικότερα και ριζοσπαστικού λαϊ-
κού κινήματος.

Η αναπαραγωγική διαδικασία, η γενικότερη πρόληψη και
θεραπεία, ο προγεννητικός έλεγχος, η παρακολούθηση της
εγκυμοσύνης, ο τοκετός, ο οικογενειακός προγραμματισμός
και η υποβοηθούμενη γονιμοποίηση είναι θέμα ενός αποκλει-
στικά δημόσιου συστήματος υγείας. 

Θα ήθελα να κλείσω με έναν επίλογο που πολλοί τον λένε
ουτοπικό, αλλά, καθώς είχα την τύχη και την τιμή να μεγαλώσω
και να σπουδάσω στη «χώρα της ουτοπίας», θέλω να το μοι-
ραστώ μαζί σας. Στη Σοβιετική Ένωση όπου βρέθηκα για
σπουδές κι έζησα δεκατρία αξέχαστα χρόνια, ερωτεύτηκα και
αποφάσισα ανέμελα και ονειροπόλα να γίνω μητέρα, σπου-
δάζοντας παράλληλα. Μοιράστηκα με τις ξένες και Σοβιετικές
συμφοιτήτριές μου, ως μέλλουσα μητέρα, τη στενή ιατρική πα-
ρακολούθηση από την έναρξη της εγκυμοσύνης, μέσα από ένα
μεγάλο δίκτυο υπηρεσιών γυναικολογικών, παιδιατρικών κλι-
νικών και νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας με όλες τις ειδικότη-
τες, με παραρτήματα, κινητές μονάδες, συμβουλευτικά ιατρεία
και βοήθεια στο «σπίτι», Κέντρα μητρικού θηλασμού. Κι όλα
αυτά μέσα από ένα ενιαίο δωρεάν σύστημα υγείας - πρόνοιας
– ασφάλειας, χρηματοδοτούμενο από το κράτος.

Ο τοκετός –στο νοσοκομείο χωρίς καμιά οικονομική επι-
βάρυνση.

Η στέγη μας; Μια δωρεάν «φωλίτσα» στο φοιτητικό συγ-
κρότημα, ιδιαίτερη φροντίδα για τα νέα ζευγάρια.

Οι σπουδές μας; Δυνατές, μέσα από την κοινωνικοποίηση
ενός μέρος του φοιτητικού νοικοκυριού με τους δημόσιους
βρεφονηπιακούς σταθμούς δωρεάν για όλα τα παιδιά, με τη
συντροφικότητα και την αλληλοβοήθεια του συνόλου, με
κέντρο τη Μητέρα και το Παιδί. 

Σήμερα ουτοπία λέμε αυτό που δε θέλουμε να αλλάξουμε.
Το έζησα, το πιστεύω και δεν μπορεί κανείς να μου κλέψει τα
όνειρα που κάνω για εμάς και τα παιδιά μας.

Είναι ανάγκη να ξέρουμε και να μην ξεχνάμε.

Για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία των γυναικών

Όταν αναφερόμαστε στις επιπτώσεις του επαγγελματικού
κινδύνου στην υγεία των γυναικών, μελετάμε πρακτικά

με ποιον τρόπο οι συνθήκες και οι όροι εργασίας συνδέονται
με τα εργατικά ατυχήματα, τις επαγγελματικές ασθένειες, αλλά
και την πρόωρη φθορά της υγείας, την πρόωρη γήρανση του
οργανισμού.

Η ανάγκη εξειδίκευσης στην υγεία των γυναικών, όταν ανα-
φερόμαστε στις συνέπειες από την έκθεση σε επαγγελματι-
κούς παράγοντες κινδύνου, προκύπτει από τις ιδιαιτερότητες
του γυναικείου οργανισμού, τους όρους απασχόλησης των
γυναικών και την πρόσθετη επιβάρυνση των γυναικών με το
νοικοκυριό, την ανατροφή των παιδιών και τη φροντίδα ηλι-

κιωμένων ή άλλων εξαρτώμενων μελών της οικογένειας, που
αποτελεί για την πλειοψηφία των γυναικών ένα «δεύτερο
8ωρο εργασίας». 

Η επιβάρυνση της υγείας από τους χημικούς, φυσικούς, βιο-
λογικούς ή οργανωτικούς παράγοντες επαγγελματικού κινδύ-
νου δεν είναι αναπόφευκτη, ούτε είναι ατομική ευθύνη των
εργαζομένων. Χρειάζεται να γίνει συνείδηση ότι η προστασία
της υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι εργοδοτική ευ-
θύνη. Τα μέτρα προστασίας, που υπάρχουν και είναι αποτε-
λεσματικά, οι εργοδότες τα θεωρούν περιττά έξοδα, εμπόδιο
στην κερδοφορία τους, εμπόδιο στην ανταγωνιστικότητα. 
Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ορισμένα προβλήματα επαγγελμα-

Χρήστος Παπάζογλου
Γιατρός εργασίας, μέλος του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
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τικής υγείας των γυναικών:

• Οι μυοσκελετικές διαταραχές εκτιμάται ότι κατέχουν το με-
γαλύτερο ποσοστό (54,4%) μεταξύ των προβλημάτων
υγείας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε επαγγέλματα
όπως οι καθαρίστριες, στην κλωστοϋφαντουργία, οι καμα-
ριέρες, οι σερβιτόρες, οι εμποροϋπάλληλοι, το νοσηλευ-
τικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό που χρησιμο-
ποιεί Η/Υ, οι αγρότισσες κ.ά.

• Επίσης συχνότερες είναι οι λοιμώδεις ασθένειες, όπως η
ηπατίτιδα, η φυματίωση, η ερυ-
θρά, σε εργαζόμενες στον
τομέα της υγείας, σε βρεφονη-
πιακούς σταθμούς, γηροκομεία
και στην κτηνοτροφία. 

• Δερματολογικές και αναπνευστι-
κές παθήσεις και αλλεργίες συν-
δέονται με την έκθεση σε διά-
φορες χημικές ουσίες στη χη-
μική και φαρμακευτική βιομηχα-
νία, αλλά και στις βαφές στα
κομμωτήρια, στη σκόνη στην
κλωστοϋφαντουργία, στα καθα-
ριστικά, στα απολυμαντικά (και αυτά σε διπλή δόση, αν λά-
βουμε υπόψη τη χρήση τους και στο σπίτι).

• Η σεξουαλική παρενόχληση και η βία είναι επίσης συχνή σε
εργασιακούς χώρους όπως τα εστιατόρια-μπαρ και τα ξε-
νοδοχεία. Εκτιμάται ότι 30-50% των εργαζόμενων γυναι-
κών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πέσει θύμα κάποιας
μορφής σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενους,
πελάτες και συναδέλφους. Η σωματική ή ψυχολογική βία
είναι συχνή σε επαγγέλματα όπως του τομέα υγείας, των
μεταφορών, στις τράπεζες. Οι καταστάσεις αυτές παρου-
σιάζονται και στους άντρες εργαζόμενους.

• Η εργοδοτική τρομοκρατία με όλες τις μορφές της (ψυχο-
λογική βία, απειλές, παρακολούθηση με κάμερες κ.ά.) και η
εντατικοποίηση της εργασίας αποτελούν επιβαρυντικούς
παράγοντες για την ψυχική και σωματική υγεία των γυναι-
κών.

• Λιγότερο συχνές, αλλά όχι ανύπαρκτες, είναι και κάποιες
άλλες επαγγελματικές ασθένειες, όπως η επαγγελματική βα-
ρηκοΐα σε κλάδους όπως της κλωστοϋφαντουργίας, στη
βιομηχανία τροφίμων, αλλά και στα τηλεφωνικά κέντρα.

• Ένα ποσοστό 5-20% εργαζόμενων γυναικών στην Ευρω-
παϊκή Ένωση εκτιμάται ότι είναι εκτεθειμένες σε καρκινο-
γόνους παράγοντες στους χώρους εργασίας (νοσοκομεία,
γεωργία).

• Τα κυκλικά ωράρια και η νυχτερινή εργασία αποτελούν
άλλον ένα συχνό παράγοντα κινδύνου στον οποίο συχνά
είναι εκτεθειμένες και γυναίκες, με χαρακτηριστικότερο
ίσως παράδειγμα το χώρο των υπηρεσιών υγείας (νοσο-
κομεία, γιατροί, νοσηλεύτριες κλπ.). Τα κυκλικά ωράρια
διαταράσσουν τους βιολογικούς ρυθμούς του ανθρώπου
και έχουν συνδεθεί με σειρά από ασθένειες (διαταραχές
ύπνου, καρδιαγγειακά νοσήματα, σύνδρομο επαγγελματι-

κής εξουθένωσης κ.ά.), ενώ έχουν καταταχτεί στους καρ-
κινογόνους παράγοντες κινδύνου (αυξημένη συχνότητα
καρκίνου του μαστού στις γυναίκες). Πολύ περισσότερο
όταν η εναλλαγή των βαρδιών είναι απολύτως ακανόνιστη,
όταν δε λαμβάνονται ούτε τα στοιχειώδη μέτρα για την
πρόληψη και αντιμετώπιση της επιβάρυνσης της υγείας των
εργαζομένων που δουλεύουν με τέτοια ωράρια.

• Ακόμα και από τα ελλιπή στοιχεία που παρουσιάζονται από
την αναγνώριση των εργατικών ατυχημάτων, αναδεικνύεται

η επιβάρυνση της υγείας των γυναι-
κών από τους επαγγελματικούς κιν-
δύνους και η απουσία μέτρων προ-
στασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί
από το ΙΚΑ, το 2009 καταγράφη-
καν πάνω από 9.000 εργατικά ατυ-
χήματα, με το 20,8% να αφορά γυ-
ναίκες εργαζόμενες. Αυξημένη συ-
χνότητα εργατικών ατυχημάτων σε
γυναίκες καταγράφεται στη βιομη-
χανία τροφίμων, την ανακύκλωση
και συλλογή απορριμμάτων, τις

υπηρεσίες εστίασης, την κλωστοϋφαντουργία, το λιανικό
εμπόριο κλπ. Στις υπηρεσίες υγείας ο αριθμός των εργατι-
κών ατυχημάτων στις γυναίκες είναι περίπου τριπλάσιος
από τους άντρες, αν και το κύριο στοιχείο αποτελεί η υπο-
καταγραφή των ατυχημάτων, δεδομένης της απουσίας υπη-
ρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. 

• Ακόμα λιγότερα όμως είναι τα δεδομένα από την κατα-
γραφή των επαγγελματικών ασθενειών, αφού και το 2009,
για παράδειγμα, καταγράφηκε μονοψήφιος αριθμός (5 νέες
επαγγελματικές ασθένειες και όλες αφορούν άντρες εργα-
ζόμενους). Την ίδια ώρα που οι επαγγελματικές ασθένειες
διαλάθουν με το χαρακτηρισμό «κοινή νόσος», τα επιστη-
μονικά δεδομένα τεκμηριώνουν ότι περιμένουμε αρκετές
χιλιάδες επαγγελματικές ασθένειες κάθε χρόνο (4 με 5
φορές περισσότερες οι επαγγελματικές ασθένειες από τα
εργατικά ατυχήματα).

Ειδικά προβλήματα αναπαραγωγικής υγείας

Μια σημαντική, όπως αναφέρθηκε, ιδιαιτερότητα του γυ-
ναικείου οργανισμού που πρέπει να λαμβάνεται ξεχωριστά
υπόψη αφορά την αναπαραγωγική διαδικασία. Στους χώρους
εργασίας υπάρχουν βλαπτικοί παράγοντες που μπορεί να επι-
δράσουν στην αναπαραγωγική υγεία των γυναικών, αλλά και
των αντρών. 

Όταν αναφερόμαστε σε βλάβη της αναπαραγωγικής υγείας,
εννοούμε πιθανή βλάβη σε όλα τα στάδια, δηλαδή από τη δυ-
νατότητα σύλληψης, την εγκυμοσύνη, τον τοκετό, ως το θη-
λασμό και τη λοχεία. Για παράδειγμα:

• Η επαγγελματική έκθεση αντρών και γυναικών σε κάποιες
ακτινοβολίες και τοξικές ουσίες στο χώρο εργασίας μπορεί
να οδηγήσει σε υπογονιμότητα.

• Η επαγγελματική έκθεση των γυναικών σε διάφορους ορ-
γανικούς διαλύτες αναδείχτηκε ότι συμβάλλει στην αύξηση
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της πιθανότητας για γενετικές ανωμαλίες στο έμβρυο κατά
68% και για αποβολή κατά 25%, σε σχέση με μη εκτεθειμέ-
νες γυναίκες.

• Η έκθεση σε βαρέα μέταλλα μπορεί να επηρεάσει την ανα-
παραγωγική υγεία των γυναικών (στειρότητα ή υπογονιμό-
τητα, αποβολές), ενώ έχει συνδεθεί και με την υγεία του εμ-
βρύου.

• Τα κυτταροστατικά φάρμακα (εκτίθενται εργαζόμενες στα
νοσοκομεία και κύρια στο τμήμα διάλυσης κυτταροστατι-
κών) είναι μεταλλαξιογόνα.

• Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αυτόματων αποβολών ή προ-
ώρου τοκετού μεταξύ γυναικών των οποίων η εργασία εμ-
περιέχει ορθοστασία και επαναλαμβανόμενες κινήσεις, σω-
ματική πίεση, άρση βάρους και βαριά σωματική εργασία
(νοσηλεύτριες κλπ.).

• Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόωρου τοκετού και απόκτη-
σης παιδιού με χαμηλό βάρος κατά τη γέννηση, μεταξύ των
γυναικών που εργάζονταν σε βραδινή βάρδια και κυκλικά
ωράρια.

Επίδραση καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων,
των ελαστικών σχέσεων και ωραρίων εργασίας

κλπ. στην υγεία

Οι καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις που προωθεί η Ευρω-
παϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις εδώ και δεκαετίες
πριν τα μνημόνια και την κρίση, με στόχο να γίνουν πιο φθη-
νοί και ευέλικτοι οι εργαζόμενοι για τους επιχειρηματίες, έρ-
χονται να πολλαπλασιάσουν τους κινδύνους για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα οι ελαστικές σχέσεις και ωράρια εργασίας, οι υπερ-
γολαβίες, οι ενοικιαζόμενοι, η μαθητεία, παράγοντες που
είναι συνδεδεμένοι με την επιβάρυνση της υγείας, την αύ-
ξηση τόσο των δεικτών συχνότητας και βαρύτητας των ερ-
γατικών ατυχημάτων, όσο και των επαγγελματικών ασθε-
νειών. Πρόκειται για σχέσεις εργασίας που χαρακτηρίζονται
όχι μόνο από τη διάλυση του ελεύθερου χρόνου, για να δια-
σφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα και η εντατικοποίηση της
δουλειάς, αλλά και με την ανασφάλεια των εργαζομένων, που
συχνά εναλλάσσουν αυτές τις θέσεις εργασίας με την ανεργία
ή την υποαπασχόληση. Επιπλέον, με την αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης καταδικάζουν ηλικιωμένους αν-
θρώπους σε ακόμη περισσότερα χρόνια έκθεσης σε επαγ-
γελματικούς κινδύνους. Ταυτόχρονα, με την κατάργηση των
ΒΑΕ καταργείται στην ουσία ένας θεσμός που στόχο έχει
την προστασία από την πρόωρη φθορά και γήρανση σε ερ-
γαζόμενους που δουλεύουν σε ιδιαίτερα κακές συνθήκες
εργασίας (π.χ., χαλυβουργοί, εργάτες Ζώνης, αλλά και κομ-
μώτριες, εργαζόμενες στην υγεία κλπ.). 

Κρίση καπιταλιστική και υγεία

Συνολικά η καπιταλιστική κρίση και τα μέτρα που λαμβάνονται
στην κατεύθυνση υπηρέτησης των συμφερόντων των μονο-
πωλίων εξωθούν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού στη φτώ-
χεια. Όλες οι μελέτες, ακόμα και από αστικά πανεπιστήμια,

δεν μπορούν να κρύψουν το γεγονός ότι η φτώχεια αποτελεί
βασικό παράγοντα για την επιβάρυνση της υγείας. Ακόμα και
μολυσματικές ασθένειες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
τη φυματίωση, έχουν καθαρά ταξικό περιεχόμενο, αφορούν
ανθρώπους που δεν μπορούν να διασφαλίσουν στοιχειώδες
επίπεδο διαβίωσης.
Παράλληλα, η ανεργία, η εργασιακή ανασφάλεια, όπως και η
απώλεια εισοδήματος, είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά ότι
συνδέονται πολύπλευρα με την επιβάρυνση της υγείας. Στρες,
κατάθλιψη και αυτοκτονίες, αύξηση της χρήσης ψυχοτρόπων
ουσιών, αλλά και στεφανιαία νόσος, αρτηριακή υπέρταση,
είναι ασθένειες που εμφανίζουν σημαντική αύξηση στους
ανέργους και στους εργαζόμενους που βιώνουν την ανασφά-
λεια από τον κίνδυνο απόλυσης. 
Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η ανεργία συνδέεται με
αύξηση της θνησιμότητας από 20 έως 25%, για κάθε 1% αύ-
ξηση της ανεργίας έχουμε αύξηση 2,18% του δείκτη θνησι-
μότητας. Αντίστοιχα, αύξηση της ανεργίας κατά 3% για με-
γάλο χρονικό διάστημα συνοδεύεται με αύξηση των θανάτων
από αυτοκτονίες κατά 4-4,5%. 
Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων
για ψυχικές νόσους. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα είναι
η αύξηση της κατανάλωσης αντιψυχωσικών κατά 18% και αν-
τικαταθλιπτικών κατά 35%, συγκρίνοντας τις χρονιές 2006
και 2011! Η εμφάνιση ψυχικών διαταραχών συνδέεται τόσο
με την ανεργία και την απώλεια εισοδήματος όσο και με τα
χρέη από δανεισμό και τις δυσκολίες να ανταποκριθούμε σε
πιεστικές υποχρεώσεις. 
Η καπιταλιστική κρίση και οι αναδιαρθρώσεις επιδρούν με με-
γαλύτερη οξύτητα στις γυναίκες εργαζόμενες και ειδικά στις
νέες γιατί:

• Βιώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και εργασιακής
ανασφάλειας.

• Απασχολούνται πιο συχνά με ευέλικτες σχέσεις εργασίας
(προσωρινή, μερική, εργολάβους, ενοικιαζόμενες), που
συχνά στις γυναίκες συνδυάζονται με ανάποδα ωράρια, δη-
λαδή δουλειά τα σαββατοκύριακα, απογευματινές ή νυχτε-
ρινές βάρδιες. 

• Απασχολούνται πιο συχνά σε ανειδίκευτες θέσεις εργασίας,
που έχουν χειρότερες συνθήκες εργασίας - αυξημένους κιν-
δύνους και επιπλέον δεν προσφέρουν και καμία προοπτική
εξέλιξης, δεν έχουν δημιουργικό περιεχόμενο και ενδιαφέ-
ρον, είναι μονότονες και αυτό έχει επιπτώσεις στην πνευ-
ματική και ψυχική υγεία.

• Βιώνουν διπλή επιβάρυνση με τις επαγγελματικές και οικο-
γενειακές υποχρεώσεις. 

• Βιώνουν εκτεταμένη ανασφάλιστη εργασία, που μαζί με την
πολιτική μείωσης των δημόσιων παροχών υγείας, τις περι-
κοπές από τα ασφαλιστικά ταμεία, την ενίσχυση του ιδιω-
τικού τομέα της υγείας και γενικότερα την εμπορευματοποί-
ησή της, οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη δυσκολία ιδιαίτερα
στον τομέα της πρόληψης, αλλά και διάγνωσης, θεραπείας
και αποκατάστασης των προβλημάτων υγείας που προκύ-
πτουν από το χώρο εργασίας, αλλά και από τα γενικότερα
προβλήματα υγείας.
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Η επιστήμη και η τεχνολογία δίνουν δυνατότητες πρόληψης
και αντιμετώπισης του επαγγελματικού κινδύνου, οι περιορι-
σμοί μπαίνουν όχι από την απουσία λύσεων, αλλά από τον
προσανατολισμό της παραγωγής στο κέρδος. 

Αυτό φωτίζουν με τον πιο καθαρό τρόπο οι κατακτήσεις
του σοσιαλισμού σε αυτόν τον τομέα, όταν από τα μέσα του
προηγούμενου αιώνα οι εργαζόμενοι δούλευαν 7ωρο ή
6ωρο, συνταξιοδοτούνταν στα 60 οι άντρες και οι γυναίκες
στα 55, επειδή ακριβώς η επιστήμη και η τεχνολογία αξιοποι-
ούνταν για τη διευρυμένη κάλυψη των λαϊκών αναγκών. 

Η εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγική δια-
δικασία μεταφράζεται με απολύσεις και ανεργία στον καπιτα-
λισμό, ενώ στο σοσιαλισμό με μείωση του ωραρίου, των
ορίων συνταξιοδότησης, με μείωση της έκθεσης στον επαγ-
γελματικό κίνδυνο.

Στο σοσιαλισμό ο ιατρικός προληπτικός έλεγχος των ερ-
γαζομένων ήταν υποχρεωτικός για όλους και ήταν συστημα-
τικά οργανωμένος από τις κρατικές αρχές. 

Υπήρχαν ειδικές προληπτικές άδειες, μειωμένα ωράρια και
μικρότερα όρια συνταξιοδότησης για βαριά και ανθυγιεινά
επαγγέλματα.

Ο ρόλος του γιατρού εργασίας στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου

Έχοντας προσεγγίσει συνοπτικά επαγγελματικούς κινδύ-
νους που επιβαρύνουν την υγεία, γίνεται αντιληπτό γιατί είναι
αναγκαία η συμβολή της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.
Ο γιατρός εργασίας συμβάλλει στη συστηματική παρακολού-
θηση της υγείας με ειδικούς δείκτες ανάλογα με τους επαγ-
γελματικούς κινδύνους. Σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφα-
λείας, συμβάλλουν στη μελέτη των συνθηκών εργασίας, εν-
τοπίζουν τους παράγοντες κινδύνου και προτείνουν μέτρα για
την αντιμετώπισή τους. Παράλληλα συμβάλλει στην εκπαί-
δευση εργαζομένων, την παροχή πρώτων βοηθειών, το συ-
στηματικό εμβολιασμό, πλευρές για τις οποίες απαραίτητη
είναι η σταθερή παρουσία νοσηλευτών στα εργοτάξια και τα
εργοστάσια.

Αφορά το έργο της εκτίμησης της κατάστασης της υγείας
του εργαζομένου, ώστε να προφυλάσσεται από εργασίες που
μπορεί να επιβαρύνουν την υγεία του και να αυξάνουν την πι-
θανότητα εργατικού ατυχήματος. Για παράδειγμα, ένας εργα-
ζόμενος με επιληψία ή καρδιαγγειακό πρόβλημα έχει δεκάδες
φορές μεγαλύτερες πιθανότητες πτώσης από ύψος. 

Γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος του Ιατρού Εργασίας στην
πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου δεν
εξαντλείται με την τυπική παρουσία του στους χώρους δου-
λειάς. 

Προβλήματα Ιατρικής της Εργασίας στη χώρα

Στη χώρα μας μικρό μέρος των επιχειρήσεων απασχολούν
γιατρούς εργασίας, με τα δημόσια νοσοκομεία να πρωτοστα-
τούν στην απουσία επιστημονικών υπηρεσιών, παρότι οι ερ-
γαζόμενοι (μεγάλο μέρος γυναίκες) εκτίθενται σε ένα από τα
πιο πολύπλοκα από την άποψη των επαγγελματικών κινδύνων
εργασιακό περιβάλλον. Συχνά, αντί για ειδικούς γιατρούς ερ-

γασίας, συναντάμε ανειδίκευτους ή γιατρούς άλλης ειδικότη-
τας, με το προκλητικό επιχείρημα ότι, δεδομένης της έλλειψης
ειδικευμένων, την οποία φροντίζουν να συντηρούν πάνω από
τριάντα χρόνια, ας «καλύπτονται» οι ανάγκες έστω και με ανει-
δίκευτους... Σε άλλη περίπτωση, κανείς δε θα δεχόταν να τον
χειρουργήσει ένας δερματολόγος, για παράδειγμα… 

Επιπλέον, δεν υπάρχει καμία υποδομή στα δημόσια νοσο-
κομεία για την Ιατρική της Εργασίας, είναι ανύπαρκτα τα Κέν-
τρα Υγείας με εξειδικευμένα τμήματα, είναι ανύπαρκτοι οι νο-
σηλευτές και οι επισκέπτες υγείας μέσα στα εργοστάσια και τα
εργοτάξια, που μπορούν να έχουν καθημερινή, σταθερή συμ-
βολή. 

Την ώρα που υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία
απουσιάζουν πλήρως από το δημόσιο σύστημα υγείας, οι
ιδιωτικές εταιρίες, οι ΕΞΥΠΠ, επεκτείνονται με «εξειδίκευση»
στην… παροχή εικονικών και ψευδεπίγραφων υπηρεσιών, που
σκοπό έχουν την τυπική κάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης. 

Υπάρχουν καταγγελίες ότι φτάνουν στο σημείο να πλαστο-
γραφούν σφραγίδες και υπογραφές ιατρών εργασίας, να πα-
ρουσιάζουν ότι παρέχονται υπηρεσίες, ενώ ο γιατρός όχι
μόνο δεν παραβρίσκεται, αλλά ούτε καν το γνωρίζει ότι «πα-
ρέχει υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας» στο συγκεκριμένο
χώρο. 

Γιατί όμως εξυπηρετεί τους εργοδότες να πληρώνουν έστω
και φθηνότερα εικονικές υπηρεσίες; Η υψηλού επιπέδου εξει-
δικευμένη επιστημονική συμβολή στην αντιμετώπιση του
επαγγελματικού κινδύνου συνοδεύεται από το κόστος των
αναγκαίων μέτρων. Αντίθετα, όταν το ζητούμενο είναι να κα-
λυφτούν οι νομικές υποχρεώσεις της εργοδοσίας και όχι η
ολόπλευρη αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας για
την προστασία της υγείας στην εργασία, τότε η εικονική και
ψευδεπίγραφη παροχή υπηρεσιών από ΕΞΥΠΠ, η υποκατά-
σταση της εξειδικευμένης επιστημονικής συμβολής από ανει-
δίκευτους γιατρούς, γίνονται προφανείς επιλογές που βοη-
θάνε στην ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία. 

Ο ρόλος και η συμβολή των υπηρεσιών ΥΑΕ ενταγ-
μένων στο δημόσιο σύστημα υγείας, στο ΚΥ, αλλά

και το δευτεροβάθμιο - τριτοβάθμιο επίπεδο

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κιν-
δύνου, κομβικό ρόλο διαδραματίζει η ανάπτυξη υποδομών
στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και τα Κέντρα Υγείας. Υπο-
δομών που να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διάγνωση,
καταγραφή, μελέτη της επαγγελματικής νοσηρότητας, με εξει-
δίκευση ανάλογα με τους κλάδους, την παραγωγική δραστη-
ριότητα και κατ’ επέκταση τους υφιστάμενους παράγοντες κιν-
δύνου σε κάθε περιοχή. Που να συμβάλλουν στην εκτίμηση
των παραγόντων επαγγελματικού κινδύνου με τη διενέργεια
μετρήσεων, συντελώντας παράλληλα με την αντιμετώπιση του
επαγγελματικού κινδύνου στην πρόληψη κινδύνων και για τη
δημόσια υγεία συνολικότερα. Η διάρθρωση του κρατικού
σώματος Ιατρών Εργασίας και Τεχνικών Ασφαλείας μέσα στις
δομές του αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος
υγείας, ο κομβικός ρόλος των αποκεντρωμένων δομών στα
ΚΥ αστικού και περιφερειακού τύπου, δίνει τη δυνατότητα ου-
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σιαστικής συνεργασίας και αξιοποίησης επιστημόνων, πέρα
από τους Ιατρούς Εργασίας και τους Τεχνικούς Ασφαλείας
που μπορούν με την εξειδίκευσή τους να συμβάλλουν.

Από τα οξυμένα αυτά προβλήματα στο χώρο της υγείας
προκύπτουν και τα καθήκοντα πάλης για το ταξικά προσανα-
τολισμένο συνδικαλιστικό κίνημα, τις Λαϊκές Επιτροπές στις
γειτονιές, για τη νεολαία, τη λαϊκή οικογένεια και, με ιδιαίτερη
σημασία, θα λέγαμε, για την ΟΓΕ. Μαζί οι εργαζόμενοι στο
χώρο της υγείας με τους ασθενείς, συνταξιούχους, ανέργους,
τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών, να δώσουμε απάντηση
στα ταξικά μέτρα της κυβέρνησης - Ευρωπαϊκής Ένωσης - κε-
φαλαίου, βάζοντας μπροστά το σύνολο των αναγκών μας.
Παλεύοντας συνδυασμένα για την υπεράσπιση των δημόσιων
δομών υγείας και την κατάργηση της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας στο χώρο της υγείας, μαζί με την εξάλειψη των πα-
ραγόντων εκείνων που κα-
ταστρέφουν τη ζωή μας και
την υγεία μας. Διεκδικώντας
και απαιτώντας τη λήψη μέ-
τρων για την προστασία
από τον επαγγελματικό κίν-
δυνο και τη δημιουργία
υπηρεσιών Υγείας και
Ασφάλειας στην εργασία,
τμημάτων Ιατρικής της Ερ-
γασίας, κρατικού σώματος
Ιατρών Εργασίας και Τεχνι-
κών Ασφαλείας, ενταγμέ-
νων στις δομές του δημό-
σιου συστήματος υγείας,
συνδυασμένα με την απαίτηση για κατάργηση των ΕΞΥΠΠ.
Τον προσανατολισμό των ελεγκτικών μηχανισμών του κρά-
τους στον ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για
την ουσιαστική εφαρμογή των κανονισμών και της νομοθε-
σίας για την εργασιακή υγεία και ασφάλεια, συμπεριλαμβανο-
μένων και των σχετικών κανονισμών για την προστασία της
εργαζόμενης εγκύου (π.χ., την απαγόρευση της νυχτερινής ερ-
γασίας). Να αποκρούσουμε την επίθεση στο θεσμό των ΒΑΕ,
διεκδικώντας τη διευρυμένη εφαρμογή του θεσμού και σε άλ-
λους κλάδους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Να απαιτή-
σουμε κατοχύρωση της εργοδοτικής εισφοράς για την ασφα-
λιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου, στο πλαίσιο
ενός δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. 

Χρειάζεται ιδιαίτερη επιμονή ώστε να μη θεωρηθεί «πολυτέ-
λεια» η προστασία της υγείας συνολικά, αλλά και στους χώρους
δουλειάς ειδικότερα. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να υποχω-
ρήσουμε, να παραιτηθούμε από τις σύγχρονες ανάγκες μας,
τον αγώνα για μέτρα προστασίας από κάθε κίνδυνο για την
υγεία. Να μην υποχωρήσουμε σε εκβιασμούς που θέτουν όλο
και πιο οξυμένα οι καπιταλιστές, όπως π.χ. ή ανεργία ή μια
δουλειά έστω και με τους χειρότερους όρους και συνθήκες
εργασίας.

Να μην ανεχτούμε τις θυσίες για τη δήθεν «σωτηρία» της οι-
κονομίας, να παλέψουμε με αφετηρία την ανάκτηση των απω-
λειών των τελευταίων ετών, φωτίζοντας το δρόμο για την ικα-
νοποίηση των αναγκών μας. Φαίνεται άλλωστε με τον πιο τρα-

γικό τρόπο ότι «σωτηρία» για τα μονοπώλια σημαίνει κίνδυνοι
για την υγεία και τη ζωή της εργατικής τάξης και των λαϊκών
στρωμάτων.

Κανείς επίσης δεν μπορεί να έχει αυταπάτη ότι μια άλλη δια-
χείριση ή άλλη κυβέρνηση –που δε θα θίξει την κυριαρχία των
μονοπωλίων στην παραγωγή, την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης– μπορεί να προστατέψει την υγεία μας. Η «υγιής» επι-
χειρηματική δραστηριότητα αποτελεί σε κάθε περίπτωση επι-
χειρηματική δραστηριότητα που γνώμονα έχει την κερδοφορία
και την ανταγωνιστικότητα. Στο βωμό αυτού του προσανατο-
λισμού, που αποτελεί μονόδρομο για τους ομίλους και για την
εξουσία τους, θυσιάζονται οι δυνατότητες για την πρόληψη και
αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου. Ο σύγχρονος
εξοπλισμός, η αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας
για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας αντρών και γυ-

ναικών, τα οργανωτικά
μέτρα κλπ. εξετάζονται
πάντα υπό το πρίσμα της
κερδοφορίας και αυτό
αποτελεί το κριτήριο για
την αξιοποίησή τους. Με
αυτό το κριτήριο οι κατευ-
θύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, πολύ πριν τα μνη-
μόνια και την κρίση, για να
θωρακίσουν την ανταγω-
νιστικότητα την περίοδο
της ανάπτυξης, προωθού-
σαν σταθερά και συστημα-
τικά τη διάλυση των σχέ-

σεων εργασίας, τη διευθέτηση - ελαστικοποίηση του χρόνου,
ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες των επιχειρήσεων, ακόμα
και αν αυτό οδηγούσε στη διάλυση της υγείας και των όρων
ζωής των εργαζομένων. Όλοι όσοι με αντιμνημονιακή ρητο-
ρική πίνουν νερό στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, της «υγι-
ούς» επιχειρηματικότητας (συχνά ακόμα και κυβερνητικά στε-
λέχη αρέσκονται στη ρητορική αυτή), ποιούν τη νήσσα σε ό,τι
αφορά αυτά τα μέτρα που θωρακίζουν πράγματι την ανταγωνι-
στικότητα διαλύοντας την υγεία μας.

Και από το παράδειγμα της υγείας αναδεικνύεται ότι μονα-
δικός ρεαλιστικός δρόμος που να υπηρετεί τις ανάγκες των
λαϊκών στρωμάτων, μοναδική ρεαλιστική και φιλολαϊκή διέ-
ξοδος από την καπιταλιστική κρίση είναι ο δρόμος Σύγκρου-
σης - Ανατροπής. Για να υπάρξουν ουσιαστικοί και πραγματι-
κοί όροι, για να μην πολλαπλασιάζονται οι ασθένειες και ανα-
πηρίες. 

Είναι ο δρόμος που, απέναντι στη μια ή άλλη φιλομονοπω-
λιακή διαχειριστική εκδοχή, προτάσσει τη μονομερή διαγραφή
ολόκληρου του χρέους με αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, με κοινωνικο-
ποίηση των μονοπωλίων και με μία εξουσία και οικονομία που
θα αξιοποιεί σχεδιασμένα τις παραγωγικές δυνατότητες για την
κάλυψη των αναγκών. Αυτή η φιλολαϊκή διέξοδος από την
κρίση είναι και η διέξοδος που συμβάλλει στη διαμόρφωση
των βασικών προϋποθέσεων για προστασία της υγείας και της
ζωής μας. 
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Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
και γυναίκα της υπαίθρου

Ηγυναίκα που ζει στην ύπαιθρο είχε πάντα μειωμένη πρό-
σβαση σε τομείς όπως η Υγεία-Πρόνοια, με δεδομένο

ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) στην ύπαιθρο
ήταν πάντα πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με τα μεγάλα αστικά
κέντρα και τις πόλεις. Ιδιαίτερα χωριά απομακρυσμένα από
την πόλη ή ορεινά είχαν πάντοτε μεγαλύτερες ελλείψεις σε
αγροτικούς γιατρούς. 

Σήμερα, με αφορμή και την καπιταλιστική οικονομική
κρίση, οι ελλείψεις αυτές έχουν πολλαπλασιαστεί, καθώς η
υποχρηματοδότηση έχει επεκταθεί σε όλους τους τομείς της
Υγείας. Για τους κατοίκους της υπαίθρου ιδιαίτερης σημασίας
είναι οι παροχές που θα έπρεπε να παρέχουν τα Κέντρα
Υγείας, δηλαδή:
• Περίθαλψη: που περιλαμβάνει τη διάγνωση, τη θεραπεία

και την αποκατάσταση.

• Πρόληψη: με εμβολιασμούς, αγωγή υγείας, ιατρική εργα-
σίας (ιδιαίτερης σημασία για τον αγροτικό πληθυσμό της
Καρδίτσας), σχολική υγιεινή, υγιεινή άρδευσης-διατροφής,
οικογενειακός προγραμματισμός.

• Κοινωνική φροντίδα: προστασία υπερηλίκων, μειονεκτούν-
των ατόμων κ.λπ.
Στο Νομό Καρδίτσας, που χαρακτηρίζεται από ανομοιογέ-

νεια όσον αφορά τα χωριά του (πεδινά, ημιορεινά και
ορεινά), τα Κέντρα Υγείας θα έπρεπε να είναι πυλώνες της
ΠΦΥ, εξαιτίας και των μεγάλων αποστάσεων που πρέπει να
διανύσει ο ασθενής μέχρι το Νοσοκομείο. Η αμεσότητα πρό-
σβασης στα Κέντρα Υγείας (ΚΥ) είναι ζωτικής σημασίας, ιδι-
αίτερα για επείγοντα περιστατικά. Παράλληλα, η πλήρης στε-
λέχωσή τους θα διευκόλυνε όχι μόνο τους ασθενείς, αλλά
και τη λειτουργία του Νοσοκομείου, καθώς θα μειωνόταν ο
όγκος περιστατικών που καθημερινά εξυπηρετεί, ακόμα και
για εξετάσεις ρουτίνας ή πρώτων βοηθειών. Παρόλ’ αυτά, τα
ΚΥ είναι υποστελεχωμένα τόσο σε προσωπικό όσο και σε
μηχανήματα, με αποτέλεσμα να μην έχουν τη δυνατότητα να
ανταπεξέλθουν στο ρόλο τους. 

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στα
χέρια μας όσον αφορά τα Κέντρα Υγείας του νομού, η εικόνα
είναι η εξής:
• ΚΥ Μουζακίου: Προβλέπονται 16 ειδικευμένοι γιατροί,

αλλά υπηρετούν 11.

• ΚΥ Σοφάδων: Προβλέπονται 24 ειδικευμένοι γιατροί, αλλά
υπηρετούν 10.

• ΚΥ Παλαμά: Προβλέπονται 18 ειδικευμένοι γιατροί, αλλά
υπηρετούν 6.

Οι προβλεπόμενες θέσεις γιατρών καθορίζονται από το
υπουργείο Υγείας. Τα στοιχεία είναι επίσημα, μας δόθηκαν
έπειτα από σχετική αίτηση και αφορούν την κατάσταση όπως

αυτή διαμορφώθηκε στις αρχές Δεκέμβρη του 2014. 
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, οι ελλείψεις σε ειδικευμέ-
νους γιατρούς στα Κέντρα Υγείας του νομού μας ξεπερνούν
το 50%. Το μέγεθος των ελλείψεων αυτών γίνεται ακόμη με-
γαλύτερο, αν αναλογιστούμε και τον αριθμό των χωριών που
καλύπτει κάθε Κέντρο Υγείας. Έτσι:
• Το ΚΥ Σοφάδων καλύπτει περισσότερα από 30 χωριά, με

ένα σημαντικό μέρος τους να είναι ορεινά ή ημιορεινά. 

• Το ΚΥ Παλαμά καλύπτει περίπου 25.

• Το ΚΥ Μουζακίου, που έχει στην ευθύνη του και την κά-
λυψη των χωριών της Αργιθέας, καλύπτει περισσότερα από
50 χωριά που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι
ορεινά και ημιορεινά, με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ τους,
με δρόμους πολλές φορές απροσπέλαστους και γερα-
σμένο πληθυσμό, με ό,τι αυτό σημαίνει. 
Δυστυχώς εξίσου άσχημη είναι και η κατάσταση με τους

αγροτικούς γιατρούς. Τα περισσότερα χωριά δεν έχουν
αγροτικό γιατρό, καθώς δεν προβλέπεται καν θέση, αλλά και
σ’ αυτά που προβλέπεται υπάρχουν τεράστια κενά για μήνες.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε και το πώς έχει διαμορφωθεί
πλέον ο ρόλος των αγροτικών γιατρών. Τα περισσότερα
χωριά δε διαθέτουν αγροτικό ιατρείο ή αυτό έχει εγκαταλει-
φτεί (χωρίς στοιχειώδη εξοπλισμό, θέρμανση, πρόσβαση
στο ίντερνετ κλπ.). Έτσι οι αγροτικοί γιατροί δεν έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν ούτε μια απλή εξέταση-διάγνωση σε
ασθενή. Σταδιακά λοιπόν έχουν μετατραπεί αποκλειστικά σε
συνταγογράφους φαρμάκων. 

Η εικόνα για τις ελλείψεις αγροτικών γιατρών ανά περιοχή
του νομού μας είναι η εξής:
• Περιοχή Μουζακίου: Υπάρχουν 24 αγροτικά ιατρεία για τα

πάνω από 50 χωριά της περιοχής. Για τα ιατρεία αυτά προ-
βλέπονται 28 γιατροί, όμως μόνο 13 υπηρετούν, με απο-
τέλεσμα 12 ιατρεία να είναι κενά. Εδώ ανήκει και ο ορεινός
όγκος της Αργιθέας, που έχει και τα περισσότερα κενά. 

• Περιοχή Παλαμά: Υπάρχουν 10 αγροτικά ιατρεία για τα 25
χωριά της περιοχής και σ’ αυτά προβλέπονται 14 γιατροί.
Σήμερα υπηρετούν 13 γιατροί και 1 ιατρείο είναι κενό.

• Περιοχή Σοφάδων: Υπάρχουν 15 αγροτικά ιατρεία για τα
οποία προβλέπονται 22 γιατροί, όμως μόνο 16 υπηρε-
τούν, με αποτέλεσμα 4 ιατρεία να είναι αυτήν τη στιγμή
κενά. 

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι τα παραπάνω Κέντρα Υγείας
έχουν στην ευθύνη τους, εκτός από τα χωριά του δήμου τους,
και τη στελέχωση των αγροτικών ιατρείων για τα χωριά του
δήμου Καρδίτσας. 

Όσον αφορά τη Σέκλιζα, είναι από τα χωριά για τα οποία
δεν προβλέπεται μόνιμος γιατρός, αλλά εξυπηρετείται με

Σοφία Κούλουρη,

πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Καλλιθήρου (Σέκλιζας) Καρδίτσας
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αγροτικό γιατρό, με ευθύνη του Κέντρου Υγείας Σοφάδων!
Για περισσότερο από ένα χρόνο έχουμε μείνει χωρίς ούτε
αυτήν την εβδομαδιαία επίσκεψη γιατρού που είχαμε παλιό-
τερα, καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για αναπλήρωση των για-
τρών, που για τους δικούς τους λόγους παραιτούνται. Απ’
ό,τι φαίνεται, και το εξάμηνο που ακολουθεί δε θα λυθεί το
ζήτημά μας, αν ριζικά δεν αλλάξει κάτι. 

Όμως δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε ούτε από τα γει-
τονικά σε μας χωριά, καθώς και το ιατρείο του Ρούσσου είναι
αυτήν τη στιγμή κενό, ενώ στο Καλλιφώνι, που προβλέπονται
2 γιατροί, ένας μόνιμος και ένας αγροτικός, αυτήν τη στιγμή
ο μόνιμος είναι αποσπασμένος στο Κέντρο Υγείας Σοφάδων,
ενώ ο αγροτικός έχει στην ευθύνη του και τα λουτρά του
Σμοκόβου. 

Όσον αφορά την ασφάλιση στον ΟΓΑ, αυτή είναι πλέον
πιο «αλμυρή», ενώ μειώνουν συντάξεις και κόβουν φάρμακα
και ιατρικές εξετάσεις. Να τονίσουμε ότι τελευταία έχουν απα-
γορεύσει στους αγροτικούς γιατρούς να γράφουν πάνω από
5 στοιχειώδεις εξετάσεις το μήνα ανά ασφαλισμένο, αλλά
και από αυτές που μπορούν να γραφτούνε ελάχιστες πραγ-
ματοποιούνται σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομείο, λόγω έλ-
λειψης αντιδραστηρίων, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να
στρέφονται σε ιδιώτες γιατρούς και εργαστήρια. 

Οι νέες ασφαλιστικές εισφορές ξεκινούν από 752 ευρώ
το χρόνο για την 1η κατηγορία και κλιμακώνονται μέχρι τα
1634 ευρώ για την 7η κατηγορία. 

Η επιβάρυνση αυτή δε θα είναι η μόνη, αφού ήδη έχει τεθεί
σε ισχύ και η υποχρεωτική μετάταξη των αγροτών σε υψη-
λότερες ασφαλιστικές κατηγορίες κάθε τρία χρόνια, κάτι που
συνεπάγεται «αυτόματες» αυξήσεις σε εισφορές. 

Στόχο έχουν να καταργήσουν μέχρι το 2022 τον προνοι-
ακό χαρακτήρα των συντάξεων μέσα από την ανακατάταξη
των ασφαλισμένων και με στόχο τελικά να ασφαλίζονται
όλοι υποχρεωτικά τουλάχιστον στην 5η κατηγορία. Οι αυ-
ξήσεις αυτές, απ’ ό,τι φαίνεται, δε θα είναι οι τελευταίες, αφού
στο κείμενο της τελευταίας δανειακής σύμβασης γίνεται
λόγος για αυξήσεις στις εισφορές του ΟΓΑ, ώστε αυτές να
εξισωθούν σταδιακά με εκείνες των υπόλοιπων μελών του
ΕΟΠΥΥ.

Ήδη με τις εισφορές που δίνονται τώρα 200.000 είναι οι
ανασφάλιστοι αγρότες. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοι-
χεία, θεωρείται δεδομένο ότι η πλειοψηφία αυτών είναι γυ-
ναίκες. Να σημειωθεί τόσο το γεγονός ότι οι αγρότισσες,
ενώ έβγαιναν στη σύνταξη στα 65, τώρα τις ανέβασαν στα
67 χρόνια, αλλά και το γεγονός ότι ο ΟΓΑ είναι ο μόνος
ασφαλιστικός φορέας στον οποίο, για να πάρεις πλήρη σύν-
ταξη στα 67 σου χρόνια, θα πρέπει να είσαι ασφαλισμένος
από τα 18 σου, δηλαδή για 49 χρόνια! 

Αυτή η κατάσταση στην Υγεία και στην Ασφάλιση δεν είναι
ξεκομμένη από τη γενικότερη κατάσταση που βιώνει σήμερα
η γυναίκα της υπαίθρου και ειδικότερα η αγρότισσα. Η ζωή
της οικογένειάς της προβλέπεται να επιδεινωθεί κι άλλο λόγω
της αντιαγροτικής πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με τη νέα
ΚΑΠ), αλλά και των εκάστοτε ελληνικών κυβερνήσεων. 

Με βάση τα ήδη αποφασισμένα μέτρα: Μειώνουν τον προ-
ϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γεωργία και το
αγροτικό εισόδημα κατά 45% μέχρι το 2020· αποσυνδέουν
τις επιδοτήσεις από την παραγωγή· περιορίζουν καλλιεργού-

μενες εκτάσεις στο όνομα της «πράσινης γεωργίας»· προχω-
ρούν σε άγρια φορολόγηση με 13% από το πρώτο ευρώ
μέσα στο 2015, παράλληλα με την προκαταβολή για την επό-
μενη χρονιά και τα τεκμήρια διαβίωσης· προχωρούν σε κα-
τασχέσεις και πλειστηριασμούς για χρέη πάνω από 5.000
ευρώ κλπ. 

Πολλά αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα μήνες μετά από τη
συγκομιδή είναι απλήρωτα, οι τιμές παραγωγού εξευτελιστι-
κές, το κόστος παραγωγής ανεξέλεγκτο, τα χαράτσια για
ΕΝΦΙΑ, για ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, για δηλώσεις ΟΣΔΕ, για
αδειοδότηση στάβλων και για πομόνες «έρχονται σύννεφο».

Η κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, δεν αντι-
μετωπίζεται με «παυσίπονα». Χρειάζεται διεκδίκηση, αγώνας
και συμπόρευση αγροτών-εργατών-ΕΒΕ-γυναικών-νεολαίας.
Αντιμετωπίζεται μόνο με την πάλη για τον άλλο δρόμο ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας. Σ’ αυτήν την πάλη οι αγρό-
τισσες έχουν τη δική τους θέση.
Διεκδικούμε:
• Να καλυφτούν με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλοι οι

αγρότες και οι αγρότισσες και να θεωρηθούν τα βιβλιάριά
τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με αποκλειστική ευ-
θύνη του κράτους. Το ίδιο να ισχύει και για τους νέους και
τις νέες που επιλέγουν να γίνουν αγρότες από εδώ και
πέρα. Ο αγρότης να μπορεί να ασφαλίζει και τη σύζυγό
του ως προστατεύομενο μέλος.

• Να καλυφτούν άμεσα τα κενά σε ιατρικό, νοσηλευτικό και
άλλο προσωπικό, με προσλήψεις μόνιμων και πλήρους
απασχόλησης εργαζομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύ-
ρυθμη λειτουργία στα Κέντρα Υγείας του νομού και να κα-
λύπτονται οι ανάγκες υγείας των κατοίκων της περιοχής.

• Να δοθεί η αναγκαία χρηματοδότηση για να καλυφτούν οι
ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή.

• Να υπάρχει η δυνατότητα η γυναίκα τις υπαίθρου να κάνει
όλες τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις του καρκίνου
των μαστών, του τραχήλου της μήτρας κ.ά. δωρεάν στο
Κέντρο Υγείας της περιοχής της.

• Να καταργηθεί κάθε συμμετοχή και πληρωμή για ιατρικές
εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακα και νοσηλεία, για
όσους προσέρχονται να εξεταστούν ή να κάνουν ανα-
γκαίες θεραπείες ή επεμβάσεις, ανεξάρτητα αν είναι ασφα-
λισμένοι ή ανασφάλιστοι, Έλληνες ή μετανάστες.

• Να σταματήσει η περικοπή των φαρμάκων και των ιατρικών
εξετάσεων από τη συνταγογράφηση.

• Να διπλασιαστούν οι συντάξεις του ΟΓΑ, να μειωθούν τα
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 για τους αγρότες και
στα 55 για τις αγρότισσες. Να χορηγείται σύνταξη χηρείας
στους αγρότες και τις αγρότισσες και οι πολύτεκνες αγρό-
τισσες να έχουν τα ίδια δικαιώματα που ισχύουν στις άλλες
κατηγορίες πολυτέκνων.

• Να αναπληρωθεί το χαμένο εισόδημα και να υπάρχουν εγ-
γυημένες τιμές στα γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα.

• Να μειωθεί το κόστος παραγωγής, με κατάργηση του ΦΠΑ
σε αγροτικά εφόδια και μηχανήματα. 



Yγεία

23 O.Γ.Ε. 

Η
εφαρμογή και λήψη προληπτικών μέτρων για την
αποφυγή της εμφάνισης ασθένειας (πρωτογενής
πρόληψη), καθώς και η έγκαιρη διάγνωση νόσων

(δευτερογενής πρόληψη) πρέπει να αποτελούν στόχο του
συστήματος της Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας.

Η πρόληψη διακρίνεται σε:

� Πρωτογενή πρόληψη. Αποσκοπεί στην εξάλειψη των
αιτίων που προκαλούν νόσο. Αφορά μέτρα που προ-
στατεύουν γενικότερα τον πληθυσμό όπως: Εμβολια-
σμοί παιδιών, αεροψεκασμοί, προγραμματισμός και
συμβουλευτική οικογένειας, υπηρεσίες σωματικής και
ψυχικής υγείας των παιδιών στα σχολεία, μέτρα υγιει-
νής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μέτρα για
μεταδιδόμενα και μη μεταδιδόμενα νοσήματα.

� Δευτερογενή πρόληψη. Αποσκοπεί στην πρώιμη διά-
γνωση της νόσου. Αφορά εξετάσεις που κάνουν οι
χρονίως πάσχοντες, οι ενήλικες και οι ηλικιωμένοι
όπως: Μικροβιολογικές (αιματολογικές, βιοχημικές,
ορμονολογικές κ.ά.), ακτινολογικές (μαστογραφία, μέ-
τρηση οστικής μάζας, υπέρηχοι κ.ά.), κυτταρολογικές
(test ΠΑΠ κ.ά.).

� Τριτογενή πρόληψη. Αποσκοπεί στον έλεγχο των υπο-
τροπών και της ανικανότητας που τυχόν προκαλούν τα
χρόνια νοσήματα. Αφορά προγράμματα όπως χρονίως
μεταγγιζόμενων ασθενών με μεσογειακή αναιμία, επα-
νένταξης στην κοινωνία απεξαρτημένων ατόμων κ.ά.

Η ΕΛΣΤΑΤ έχει δημοσιοποιήσει στατιστικά στοιχεία
για τις δαπάνες Υγείας, όπου αποτυπώνεται η δραματική
κατάσταση της πρόληψης στην Ελλάδα.

Τα κονδύλια για την πρωτογενή πρόληψη από
297.534 εκ. ευρώ το 2009 μειώθηκαν σε 205.520 εκ.
ευρώ το 2012. Αυτό σημαίνει μείωση των δαπανών, της
τάξης του 30%, σε διάστημα τριών ετών.

Αυτό πρακτικά εκφράζεται σε ελλιπή μέτρα για την
πρωτογενή πρόληψη, όπως, π.χ., με αδυναμία εμβολια-
σμού κυρίως των ανασφάλιστων παιδιών.

Η δευτερογενής πρόληψη παρέχεται από δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα (Κέντρα Υγείας, πολυϊατρεία, ΠΕΔΥ, εξω-
τερικά ιατρεία δημόσιων νοσοκομείων, διαγνωστικά κέν-
τρα, ιδιωτικά ιατρεία).

Οι συνολικές δαπάνες (δημόσιες και ιδιωτικές) για τη
δευτερογενή πρόληψη μειώθηκαν από 5,862 δισ. ευρώ
το 2009 σε 3,582 δισ. ευρώ το 2012. Αυτό σημαίνει μεί-
ωση των δαπανών της τάξης του 39% και ελαχιστοποί-
ηση των μέτρων για τη δευτερογενή πρόληψη.

Στον ΕΟΠΥΥ συγχωνεύτηκαν οι κλάδοι υγείας όλων
των ασφαλιστικών ταμείων.

Ο προϋπολογισμός για τον ΕΟΠΥΥ είναι κλειστός,
έχει δηλαδή προϋπολογιστεί και θα είναι 323 εκ. ευρώ.
Ακόμα και αν οι δαπάνες φτάσουν τα 700 εκ. ευρώ.

Ποιος θα πληρώσει τη διαφορά; Πάρα πολύ απλό…
Ήδη οι ασθενείς πληρώνουν 15% συμμετοχή σε εξετά-
σεις που κάνουν σε συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιατρεία.
Πολύ περισσότερα πληρώνουν σε συμμετοχή στα φάρ-
μακά τους (έως και 75%), αν είναι πρωτότυπα και όχι γε-
νόσημα. 

Όλες αυτές οι περικοπές, που στοιχειωδώς αναφέρ-
θηκαν, οδηγούν στο περιθώριο την πρωτογενή και τη
δευτερογενή πρόληψη. Ως εκ τούτου, παιδιά, χρονίως
πάσχοντες, ηλικιωμένοι, αλλά και υγιείς ενήλικες αδυνα-
τούν να έχουν πρόσβαση σε παροχές που δικαιούνται.

Οι περικοπές όμως δε σταματούν εκεί. Σε υπουργική
απόφαση στις 18 Αυγούστου 2014 δημοσιεύτηκαν επι-
πλέον «κατευθυντήριες οδηγίες» όσον αφορά τη λει-
τουργία του ΕΟΠΥΥ, κατόπιν των γενικότερων κατευθυν-
τήριων οδηγιών της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για μείωση του μη μισθολογικού κόστους των εργα-
ζομένων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, μέσω των
περικοπών σε Υγεία, Πρόνοια και φάρμακο. Οι περικοπές
έχουν απώτερο σκοπό να αντιστοιχίσουν τις παροχές στα
όρια του πετσοκομμένου κλειστού προϋπολογισμού του
ΕΟΠΥΥ και θα γίνουν με οποιονδήποτε δυνατό τρόπο.

Ενδεικτικά, ένας γιατρός θα έχει περιορισμό στη συν-
ταγογράφηση εξετάσεων ή ενδεχομένως να κλειδώνει το
σύστημα και να απορρίπτεται η συνταγογράφηση. Ήδη
αυτό ισχύει για τους ανασφάλιστους και λειτουργεί πλα-
φόν στις εξετάσεις, με περιορισμό στον αριθμό αρρώ-
στων που μπορούν να εξυπηρετηθούν άμεσα. 

Αναλυτικότερα για τις προληπτικές εξετάσεις που αφο-
ρούν γυναίκες ισχύουν τα εξής:

Υγεία και πρόληψη

Τσιβίκα Γρανέτα,

γιατρός-ρευματολόγος,

μέλος της Ομάδας της ΟΓΕ στη Χαλκίδα
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� Test ΠΑΠ: Προβλεπόταν εξέταση κάθε χρόνο από την
ηλικία έναρξης της ενεργού σεξουαλικής ζωής χωρίς
άλλους περιορισμούς. 

Προβλέπεται: εξέταση κάθε τρία χρόνια στην ηλικιακή
ομάδα από 21 έως 65. Αποκλείει τις γυναίκες κάτω
από 21 και άνω των 65, που –οι δεύτερες– έχουν τις
τρεις τελευταίες εξετάσεις αρνητικές.

Προβλέπει «τακτικό έλεγχο» σε περιπτώσεις δυσπλα-
σιών, αδενοκαρκινωμάτων για 20 χρόνια (χωρίς να
εξαιρεί τις άνω των 65 ετών).

� Μαστογραφία. Προβλεπόταν μία μαστογραφία κάθε 2
έτη στην ηλικιακή ομάδα 40-50 και μία κάθε χρόνο
μετά από τα 50, χωρίς να θέτει ηλικιακό όριο. Επίσης
μία μαστογραφία κάθε χρόνο από τα 40 έτη για τις
ομάδες «υψηλού κινδύνου».

Προβλέπεται: Μία μαστογραφία κάθε χρόνο μετά από
τα 40 και για όσο διάστημα δεν υπάρχει χρόνιο βαρύ
νόσημα. Κλινική εξέταση κάθε 3 χρόνια από 20-40
ετών.

Υπερηχογράφημα ή μαγνητική τομογραφία δικαιολο-
γείται μόνο ως διαφορική διάγνωση σε παθολογικά
ευρήματα και υψηλού κινδύνου ομάδες.

Τι παρατηρούμε απ’ όσα αναφέρθηκαν; Ότι σταδιακά
τα κριτήρια της πρόληψης αντικαθίστανται από τα κριτήρια
ελέγχου εκεί όπου στατιστικά υπάρχει αυξημένος αριθμός
πληθυσμού με κίνδυνο να νοσήσουν. 

Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί πολύ απλά οι παροχές Υγείας

γίνονται βάσει «κόστους-οφέλους», σύμφωνα με την κα-
τεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή το κόστος για
προληπτικό έλεγχο σε μια ηλικιακή ομάδα υγιών ανθρώ-
πων θεωρείται μεγαλύτερο σε σχέση με των ανθρώπων
που πιθανώς να νοσήσουν (όφελος)... Βέβαια αυτό έχει
ως αποτέλεσμα τη μη έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία, σε
βάρος των ασθενών.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς γι’ αυτό; Τίποτα… αν δε
συγκρουστούμε με αυτήν τη θεωρία «κόστους-οφέ-
λους». Πώς θα γίνει αυτό; Με την οργάνωσή μας μέσα
από την ΟΓΕ, το ΠΑΜΕ, τις Λαϊκές Επιτροπές, με στόχους
που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των αν-
θρώπων:

Για ένα αποκλειστικά Δημόσιο και Δωρεάν Σύστημα
Υγείας, που θα παρέχει υπηρεσίες σε όλες και όλους και
σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. 

Με πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος, πλήρη στε-
λέχωση από υγειονομικούς και άλλους εργαζόμενους
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Με σύγχρονο
και επαρκή εξοπλισμό.

Η Υγεία, όπως και άλλα κοινωνικά αγαθά, από δι-
καίωμα του κάθε ανθρώπου να τα απολαμβάνει, έχουν
γίνει εμπόριο στα χέρια του σάπιου καπιταλιστικού συ-
στήματος και της βαρβαρότητάς του.

Αυτό το σύστημα εμείς πρέπει να αντιπαλέψουμε και να
ανατρέψουμε!

Μητρικός θηλασμός: 
Να προστατέψουμε τα παιδιά μας 

από τους «προστάτες» τους...

Π. Κ. (εργαζόμενη μαμά, μηχανικός σε εργοτάξιο κατασκευαστικής εταιρίας): Όταν έμεινα έγκυος, αναγκάστηκα να
σταματήσω να εργάζομαι. Γέννησα και επέλεξα τον αποκλειστικό θηλασμό για να θρέψω το μωρό μου. Στη συ-
νέχεια, βρήκα δουλειά όταν το μωρό μου ήταν 3 μηνών. Αναγκάστηκα να σταματήσω το θηλασμό, γιατί στο ερ-
γοτάξιο –όπως καταλαβαίνετε– δεν υπάρχουν χώροι για να αντλήσω το γάλα μου και τα ωράρια υπερβαίνουν το
οχτάωρο, οπότε...

Ρ. Τ. (εργαζόμενη μαμά, εμποροϋπάλληλος): Όταν έμεινα έγκυος, δούλευα σε ένα μικρό εμπορικό κατάστημα με σύμ-
βαση που προέβλεπε οχτάωρη εργασία. Συνέχισα να εργάζομαι, αλλά η σύμβασή μου άλλαξε σε τετράωρη εργασία,
γιατί η εγκυμοσύνη μου είχε κάποιες επιπλοκές και αναγκαζόμουν να λείπω συχνά. Ξεκίνησα να θηλάζω αποκλει-
στικά το μωρό μου όταν το γέννησα και επέστρεψα στους 2 μήνες στη δουλειά. Λίγο μετά σταμάτησα τον απο-
κλειστικό θηλασμό, γιατί δούλευα μεν τετράωρο, αλλά αυτό γινόταν και πεντάωρο ή εξάωρο και δεν ήμουν σταθερά
πρωί ή απόγευμα. Έτσι...

Βούλα Λίτσιου,

μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Μαμάδες όλου του κό-
σμου, εργαζόμενες και
άνεργες, ενωθείτε! Αυτός
θα μπορούσε να ήταν ο
τίτλος αυτού του άρθρου
για το οποίο μας «παρό-
τρυνε» να γράψουμε το
υπουργείο Υγείας, τα κόμ-
ματα του ευρωμονόδρο-
μου και ο νόμος
4316/2014...

Με αφορμή τον εορτα-
σμό της Παγκόσμιας Βδο-
μάδας Μητρικού Θηλα-
σμού (1-7 Νοέμβρη), η
τότε υφυπουργός Υγείας
Κατερίνα Παπακώστα δήλωνε ότι το υπουργείο Υγείας
θα δημιουργούσε σύντομα νέο θεσμικό πλαίσιο για την
προαγωγή του μητρικού θηλασμού. Και πράγματι έτσι
έγινε, με το νομοσχέδιο που τελικά ψηφίστηκε, και μάλι-
στα υπερψηφίστηκε και από την τότε αξιωματική αντιπο-
λίτευση - νυν βασικό μέλος της σημερινής μας κυβέρνη-
σης...

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου,
το κράτος με αυτόν το νόμο σκοπεύει να «αλλάξει την
κουλτούρα απέναντι στο μητρικό θηλασμό, να οικοδο-
μήσει σε στέρεες βάσεις την υιοθέτηση του μητρικού θη-
λασμού από τις νέες μητέρες, με τρόπο οργανωμένο, από
την πολιτεία, στηρίζοντας την οικογένεια, τη μητρότητα,
τις νέες μητέρες και την παιδική υγεία». Έτσι, ο νόμος ορί-
ζει ότι «δημιουργείται Σταθμός/Χώρος Θηλασμού σε δη-
μόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, σε φορείς πα-
ροχής υπηρεσιών υγείας, σε αερολιμένες, σε λιμένες, σε
σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, σε σταθμούς
μέσων σταθερής τροχιάς, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς
χώρους, σε χώρους άθλησης, σε εμπορικά κέντρα, καθώς
και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Δημι-
ουργείται Τράπεζα Γάλακτος στα δημόσια νοσοκομεία,
στα νοσηλευτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή
Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου και στις ιδιωτικές
κλινικές που διαθέτουν μονάδα νεογνών. Στο πλαίσιο
ανάπτυξης του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας,
οργανώνονται προγράμματα και δράσεις προαγωγής του
μητρικού θηλασμού, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
των γυναικών και φορέων, με στόχο τη διασφάλιση της

συνέχειας των υπηρεσιών
και παρεμβάσεων και μετά
από την έξοδο από το
μαιευτήριο. Τέλος, συ-
στήνεται στο υπουργείο
Υγείας “Μητρώο Επιμορ-
φωτών για την Προ-
αγωγή του Μητρικού Θη-
λασμού”». 

Όλα αυτά ακούγονται
και διαβάζονται πολύ
ωραία, αλλά πρέπει να
δούμε τι σημαίνουν στην
πραγματικότητα: Το
αστικό κράτος στην Ελ-
λάδα «εκσυγχρονίζεται»

με αναδιαρθρώσεις και μεταρρυθμίσεις, οι οποίες κινούν-
ται μεν σε αντίθετη κατεύθυνση από τα λαϊκά συμφέ-
ροντα, αλλά όμως εμφανίζονται ότι δίνουν και «λύσεις»
σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια,
πάντα όμως μέσα στο αντιδραστικό πλαίσιο που θέτει η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, το θέμα του μητρικού θηλασμού
αξιοποιείται –απ’ όλο το φάσμα των δυνάμεων του ευ-
ρωμονόδρομου– για να φανεί από τη μία στα μάτια της
γυναίκας του καθημερινού μόχθου ότι πλέον το κράτος
παίρνει το μητρικό θηλασμό «υπό την προστασία του»
και από την άλλη για να εξυπηρετηθούν πλευρές της
ασκούμενης οικονομικής πολιτικής προς όφελος της
προσδοκώμενης ανάκαμψης των μονοπωλιακών ομίλων.
Για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική η επιχειρηματολο-
γία (από την πρώην υφυπουργό και διάφορους άλλους
κρατικούς παράγοντες) για την «επένδυση» (!) που απο-
τελούν οι νέες αυτές ρυθμίσεις, καθώς και για τα σημαν-
τικά οφέλη που αναμένεται να φέρουν οι «σταθμοί θη-
λασμού» στον... τουρισμό· διότι «μιλάμε για τουρισμό,
αλλά η χώρα, για να έλκει υψηλού επιπέδου τουριστικό
προϊόν, πρέπει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Επομένως, όταν δημιουργούνται στα μουσεία, στους αρ-
χαιολογικούς χώρους και σε άλλους δημόσιους χώρους
σταθμοί και χώροι θηλασμού, αυτό είναι για τις νέες γυ-
ναίκες που θέλουν να επισκεφτούν τη χώρα μας ένα κίνη-
τρο και όχι αντικίνητρο, όπως είναι σήμερα. Ωφελείται και
αναμένεται να ωφεληθεί πάρα πολύ η εικόνα της χώρας
μας ως τουριστικού προορισμού για οικογενειακές διακο-
πές και για υψηλού κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου

Ε. Μ. (άνεργη μαμά): Ήμουν άνεργη όταν έμεινα έγκυος και συνέχισα να είμαι άνεργη και αφού γέννησα. Έτσι, είχα την
«πολυτέλεια» να θηλάσω με αποκλειστικό θηλασμό το παιδί μου και συνεχίζω ακόμα και τώρα που είναι 10
μηνών. Επίσης, επειδή είμαι άνεργη, έχω την «πολυτέλεια» να κάνω βόλτες με το παιδί μου στη διάρκεια της
ημέρας. Αυτό όμως ήταν κάτι απαγορευτικό κατά τους πρώτους μήνες, που το παιδί μου θήλαζε πιο συχνά απ’ ό,τι
τώρα και δεν μπορούσα να σταματήσω κάπου για να το θηλάσω. Θα ήθελα να υπάρχουν δημόσιοι σταθμοί θη-
λασμού... 

* * *
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πορτοφόλια»...
Τελικά υπάρχει ανάγκη να στηριχτεί από το κράτος ο

θηλασμός, να διαπαιδαγωγούνται οι νέες μητέρες να θη-
λάζουν αποκλειστικά τα μωρά τους κινούμενες έξω από
τη λογική του έτοιμου γάλακτος (που αποφέρει τεράστια
κέρδη στα αντίστοιχα μονοπώλια), να υπάρξει στήριξη
ώστε να συνεχίζουν το θηλασμό και όταν επιστρέψουν
στην εργασία τους; Η απάντηση είναι εκ των πραγμάτων
καταφατική κι εδώ πρέπει να θυμίσουμε τα πλεονεκτή-
ματα του μητρικού γάλακτος και του μητρικού θηλασμού,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο της παιδιάτρου
Αναστασίας Παπάζογλου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο
τεύχος 3/2013 του Δελτίου μας· πλεονεκτήματα τα οποία
έχουν να κάνουν και με την ομαλή ανάπτυξη του παιδιού,
αλλά και με την υγεία της μητέρας.

Nα θυμίσουμε επίσης ότι στο πρώτο εργατικό κράτος
στον κόσμο, στη Σοβιετική Ρωσία - μετέπειτα ΕΣΣΔ, ήδη
από το 1917 είχαν δημιουργηθεί –με απόφαση του κρά-
τους– αίθουσες για το θηλασμό σε όλα τα εργοστάσια
και τις άλλες επιχειρήσεις όπου δούλευαν γυναίκες,
καθώς και βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί μέσα σε αυτές
τις επιχειρήσεις. Οι γυναίκες που θήλαζαν απαλλάσσον-
ταν από τη δουλειά τουλάχιστον κάθε τρεις ώρες και όχι
λιγότερο από μισή ώρα. Επίσης χορηγούνταν επιδόματα
στις θηλάζουσες μητέρες και η εργάσιμη μέρα τους ήταν
6ωρη. 

Ωστόσο, στην Ελλάδα του 2015 η προστασία του μη-
τρικού θηλασμού αντιμετωπίζεται από το κράτος τελείως
υποκριτικά. Διότι ναι μεν τον διαφημίζουν –και μάλιστα
εγκαλούν τις εργαζόμενες μητέρες που αναγκάζονται να
τον εγκαταλείπουν– αλλά με το νόμο που ψηφίστηκε δεν
υποχρεώνουν τις μεγάλες τουλάχιστον επιχειρήσεις να
δημιουργήσουν βρεφονηπιακούς σταθμούς στο πλαίσιό
τους, όπως και αίθουσες θηλασμού. Επίσης, «ξεχνάνε»
τη σημερινή εργασιακή «ζούγκλα», όπου ακόμα και αυτή
η στοιχειώδης θεσμοθετημένη προστασία της μητρότη-
τας και του θηλασμού δεν εφαρμόζεται. «Ξεχνάνε» τις
απολύσεις εγκύων, τα συμφωνητικά που αναγκάζονται
να υπογράψουν οι νέες εργαζόμενες ότι δε θα τεκνοποι-
ήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα αφότου προσλαμ-
βάνονται, τους χώρους δουλειάς όπου η εργοδοσία αρ-
νείται ακόμα και το ολιγόλεπτο διάλειμμα, την ανασφά-
λιστη εργασία των γυναικών και τις εργαζόμενες με
«μπλοκάκι» που δε δικαιούνται άδεια μητρότητας. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις (παλιές και νέες) θε-
ωρούν ότι οι εργαζόμενες μητέρες θα μπορούν να θηλά-
ζουν τα μωρά τους χωρίς να έχουν άδειες μητρότητας και
θηλασμού οι οποίες θα είναι κατοχυρωμένες και θα αυ-
ξάνονται· χωρίς να έχουν μειωμένα ημερήσια κι εβδομα-
διαία ωράρια που θα τους επιτρέπουν να μεγαλώνουν
χωρίς άγχος τα παιδιά τους· χωρίς να παίρνονται μέτρα
προστασίας του γυναικείου οργανισμού από βλαπτικούς
παράγοντες στους οποίους εκτίθεται στο χώρο εργασίας.
Όλα αυτά όμως το αστικό κράτος τα θεωρεί κόστος, το

οποίο βλάπτει την «ανταγωνιστικότητα» των επιχειρή-
σεων και στέκεται εμπόδιο στη μείωση του μισθολογικού
και μη μισθολογικού «κόστους».

Επιπλέον, σήμερα, οι σταθμοί θηλασμού, κυρίως στις
μεγάλες επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται μαζικά γυ-
ναίκες (εφόσον φυσικά υπάρχουν, γιατί –επαναλαμβά-
νουμε– ο νόμος δεν τις υποχρεώνει να τους δημιουργή-
σουν...) καταλήγουν να αποτελούν μια φτηνή λύση προ-
κειμένου οι εργαζόμενες να είναι «διαθέσιμες» για την
επιχείρηση χωρίς σταθερό ωράριο και χωρίς το εμπόδιο
του θηλασμού. Με την έννοια αυτή, το μέτρο αυτό υλο-
ποιεί τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το «συγ-
κερασμό» της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.
Στο ίδιο πλαίσιο, δεν είναι απίθανο να αναγορευτούν οι
«σταθμοί» σε «ισοδύναμο» μέτρο της άδειας θηλασμού,
ώστε οι μητέρες να επιστρέφουν στη δουλειά σε συντο-
μότερο διάστημα μετά από τον τοκετό ή για να δρομο-
λογηθούν αλλαγές στην άδεια μητρότητας (σ.σ.: ειδικά
τώρα που τα ισοδύναμα είναι «της μόδας», βλ. δηλώσεις
του νυν υπουργού Υγείας για την κατάργηση του 1 ευρώ
ανά συνταγή και των 5 ευρώ για τις επισκέψεις σε νοσο-
κομεία...). Εξάλλου, η στρατηγική ΕΕ 2020 ορίζει –και
ορισμένα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν
θεσμοθετήσει– ότι η άδεια μητρότητας πρέπει σε ένα
μέρος της να μετατραπεί σε άδεια πατρότητας. Έτσι, η
υποτιθέμενη «ισότητα» αξιοποιείται ξανά από τη λυκο-
συμμαχία των μονοπωλίων ώστε να καταργηθεί άλλη μια
θετική ρύθμιση υπέρ των εργαζόμενων γυναικών, σε
όφελος υποτίθεται της οικογένειας και των ίδιων των μη-
τέρων, στην πραγματικότητα όμως υπέρ των επιχειρημα-
τικών ομίλων.

* * *

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, κόντρα στην κρα-
τική και ευρωενωσιακή υποκρισία σε σχέση με το μητρικό
θηλασμό, επισημαίνει ότι για τις εργαζόμενες μητέρες δεν
αρκεί μόνο η δημιουργία σταθμών θηλασμού σε δημό-
σιους χώρους και υπηρεσίες –χωρίς την αντίστοιχη δη-
μιουργία βρεφονηπιακών σταθμών και σταθμών θηλα-
σμού σε εργασιακούς χώρους, με πλήρη προστασία της
μητρότητας από το κράτος. 

Αναδεικνύει ότι σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να εξα-
σφαλιστούν αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υποδο-
μές, σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για τις λαϊ-
κές οικογένειες, με πλήρη κατάργηση της επιχειρηματικής
δράσης στο χώρο της υγείας· υπάρχει η δυνατότητα για
ουσιαστική προστασία της μητρότητας.

Για να γίνει πράξη αυτή η δυνατότητα, οι εργαζόμενες,
άνεργες και νέες γυναίκες πρέπει να παλέψουν για μια κοι-
νωνία της οποίας κέντρο θα είναι οι δικές τους ανάγκες
και των παιδιών τους και όχι τα κέρδη των μονοπωλια-
κών ομίλων.
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Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το 2013 της Διε-
θνούς Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά, από
τους περίπου 4,5 εκατομμύρια χρήστες ουσιών

που χρειάζονται θεραπεία παγκοσμίως, μόνο 1 στους 6
είναι ενταγμένος σε κάποιο πρόγραμμα. Για τους ανθρώ-
πους από 15 έως 49 ετών, η χρήση ναρκωτικών ουσιών
είναι η 6η πιο συνηθισμένη αιτία θανάτου σε όλο τον
κόσμο. Σε παγκόσμιο επίπεδο υπολογίζεται ότι σημει-
ώνονται κάθε χρόνο 211.000 συνδεόμενοι με τα ναρ-
κωτικά θάνατοι, χωρίς να υπολογίζονται οι θάνατοι που
δεν είναι δυνατό να διασταυρωθεί η αιτία.

Σχεδόν κάθε μέρα, παγκοσμίως, κάνει την εμφάνισή
της μια νέα ουσία. Ενώ στην Ευρώπη αυξάνεται η καλ-
λιέργεια κάνναβης –τόσο κατ’ οίκον όσο και σε φυτείες–
και σε αρκετές χώρες διευκολύνεται από την πώληση
σπόρων και εξοπλισμού μέσω διαδικτύου. Περίπου
750.000 χρήστες οπιοειδών ήταν σε προγράμματα υπο-
κατάστασης το 2013 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, έναντι 600.000 το 2008. Το 10% των χρηστών
που ξεκίνησαν θεραπεία για πρώτη φορά σε 11 χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσαν εξαρτημένοι κυρίως
από μεθαδόνη και βουπρενορφίνη, ενώ στη Φιλανδία
οι περισσότεροι χρήστες οπιοειδών δηλώνουν ως κύρια
ουσία χρήσης τη βουπρενορφίνη.

Σήμερα, τα προγράμματα υποκατάστασης κυριαρχούν
σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλύ-
πτοντας πάνω από τα 2/3 των προγραμμάτων, ενώ τα
«στεγνά» προγράμματα καλύπτουν μόλις το 1/3 των θέ-
σεων θεραπείας. Μόνο σε μία δεκαετία (1994-2004)
στις ΗΠΑ, οι θάνατοι από μεθαδόνη και τα περιστατικά
υπερβολικής δόσης από τη συγκεκριμένη ουσία αυξήθη-
καν κατά 390%! Στη Δανία σχεδόν οι μισοί θάνατοι από
ναρκωτικά (44%) οφείλονται στη μεθαδόνη. Στη Γερμα-
νία σ’ ένα χρόνο σημειώθηκαν 350 θάνατοι από βου-
πρενορφίνη.

Κάπως έτσι είναι ο «παράδεισος» της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που υπερασπίζονται με πάθος τα αστικά κόμματα
στη χώρα μας. Όλοι αυτοί ψήφισαν τη στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωβουλή, όπως και τη Συν-
θήκη του Μάαστριχ στο ελληνικό κοινοβούλιο και μόλις
πέρσι τον «Κώδικα Ναρκωτικών» για την αποποινικο-

ποίηση των ναρκωτικών και την παράδοση της πρόλη-
ψης, της απεξάρτησης και της κοινωνικής επανένταξης
στους ιδιώτες. Όλοι τους τάχα νοιάζονται για τους τοξι-
κοεξαρτημένους και τους προσφέρουν δύο επιλογές,
που τελικά είναι μία, με προδιαγεγραμμένο τέλος: Άγρια
καταστολή με φυλακή ή φαρμακευτική καταστολή με μό-
νιμη και νόμιμη χρήση, στο όνομα της «μείωσης της βλά-
βης».

Άλλο ένα βήμα που στόχο 
έχει τη νομιμοποίηση 

των ναρκωτικών

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου του
υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Επιστημονικών Ια-
τρικών Εταιριών και λοιπές διατάξεις», σχεδιάζονται
«εποπτευόμενοι σταθμοί»: Χώροι όπου θα μπορούν ανά
την επικράτεια ν’ ανοίξουν κράτος και ιδιώτες για να μπο-
ρούν οι χρήστες να κάνουν... «ασφαλή» χρήση ναρκω-
τικών ουσιών. Μήτρα αυτού του εγχειρήματος είναι η
στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την καταπολέ-
μηση των ναρκωτικών». Ήδη οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης μετράνε πολλά παρόμοια μέρη. Εκεί τα λένε «sh-
ooting room», χώρος να τρυπιέσαι…

Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ μέχρι σήμερα, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση ισχυρίζεται ότι θεωρεί το πρόβλημα των
ναρκωτικών ως σοβαρό θέμα υγείας, επικεντρώνεται –
και όχι τυχαία– στη «μείωση της βλάβης», δηλαδή των
συνεπειών από το φαινόμενο, και όχι στην ουσία του,
δηλαδή στην καταπολέμηση των αιτιών που το γεννούν
και το αναπαράγουν. Εννοείται ότι δε θα μπορούσε να
είναι διαφορετικά. Οι αιτίες βρίσκονται στην ίδια την κα-
πιταλιστική κοινωνία, στα αδιέξοδα που γεννά αντιτάσ-
σοντας σ’ αυτά την καλλιέργεια της ψυχολογίας της
«φυγής» έστω και για λίγο από τη βάρβαρη πραγματικό-
τητα μέσω της «ουσίας», αφού αυτή δεν μπορεί ν’ αλλά-
ξει. Τελικά, αυτό το εγχείρημα, και συνολικά αυτή η πο-
λιτική, είναι «ριζοσπαστική και ανανεωτική» ή βαθιά ανή-
θικη κι εγκληματική;

Για μας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ακόμα εγχεί-
ρημα που στόχο έχει τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών.
Τέτοιου είδους προτάσεις στοχεύουν να νομιμοποιηθεί

Για μια κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά 
και όχι με ελεύθερα ναρκωτικά

Μαρίνα Λώλη,

μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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στη συνείδηση του λαού η τοξικοεξάρτηση, ενώ παράλ-
ληλα καλλιεργούν την ανοχή στη διάδοση του φαινομέ-
νου. Γιατί η πραγματική λύση στη χρήση δεν μπορεί να
είναι άλλη από την απεξάρτηση.

Ο κίνδυνος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 

αν δεν υπάρχει πρωτογενής πρόληψη

Διαχρονικά, οι κυβερνήσεις αξιοποιούν τα Κέντρα
Πρόληψης ως άλλοθι της εγκληματικής πολιτικής τους.
Πανηγυρίζουν στο όνομά τους, όταν τους βολεύει, απο-
κρύπτοντας ότι έχουν περικόψει μέχρι και 70% την κρα-
τική χρηματοδότηση από το 2011, ότι 1 εργαζόμενος
των Κέντρων Πρόληψης αναλογεί σε 27.500 ανθρώ-
πους πανελλαδικά –περίπου 1 εργαζόμενος προς
40.000 ανθρώπους στην Αττική– ενώ υπάρχουν περιο-
χές χωρίς Κέντρα Πρόληψης, όπως η Περιφέρεια Πει-
ραιά, οι περισσότεροι δήμοι στη Δυτική Αττική.

Αν πραγματικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις ανησυχού-
σαν για τη διάδοση των ναρκωτικών σε όλο και νεότε-
ρες ηλικίες, τότε δε θα οδηγούσαν σε υποβάθμιση τη
λειτουργία και το έργο των Κέντρων Πρόληψης, του
ΚΕΘΕΑ, του 18 ΑΝΩ, μέσα από την υποχρηματοδότηση
και την υποστελέχωσή τους.

* * *

Η τοξικοεξάρτηση είναι επικίνδυνη για τη ζωή, τη
σκέψη και τη συνείδηση της νεολαίας, των εργαζόμενων
συνολικά. Αυτή που την γεννά είναι η σημερινή κοινω-
νία, η κοινωνία της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άν-
θρωπο, και ενάντια σε αυτήν πρέπει να παλεύουμε για
να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια κοινωνία ελεύθερη από
ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα ναρκωτικά.
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Συνεχίζουμε με μαχητικότητα, κρατώντας τη σκυτάλη της 8ης Μάρτη!

Στις 10 του Γενάρη πραγματοποιήθηκε το πρώτο Διοικη-
τικό Συμβούλιο (ΔΣ) της ΟΓΕ για το 2015, μέσα σε κλίμα

αποφασιστικότητας και δυναμισμού για τους αγώνες που
έχουμε μπροστά μας. 

Η συνεδρίαση του ΔΣ ακολούθησε τις περιφερειακές συ-
ναντήσεις των Συλλόγων και των Ομάδων (Σ/Ο) που είχαν
γίνει το προηγούμενο διάστημα με επιτυχία σε όλη τη χώρα.
Στη μεγάλη τους πλειοψηφία οι Σ/Ο της ΟΓΕ, τόσο αυτοτε-
λώς όσο και μαζί με τις Λαϊκές Επιτροπές, ξεδίπλωσαν μια
πλούσια δράση σε χώρους δουλειάς, υγείας, παιδικούς
σταθμούς, παιδικές χαρές, σχολεία, όπου μπόρεσαν να
βρουν τις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών.

Στην εισήγηση του Προεδρείου, που παρουσιάστηκε από
την Πρόεδρο Μαιρήνη Στεφανίδη, μεταξύ άλλων ειπώθηκε
ότι το μήνυμα της ΟΓΕ πρέπει να φτάσει ακόμα πιο πλατιά
στις γυναίκες του καθημερινού μόχθου, να μην υπάρχει καμιά
εμπιστοσύνη σε κυβερνήσεις που αποτελούν «σωματοφύ-
λακες» της ευρωενωσιακής στρατηγικής η οποία δε «χωράει»
την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, ξεδιπλώθηκε η πλούσια
πείρα που αποκομίσαμε από τις κινητοποιήσεις, συζητήσεις,
εκδηλώσεις, από τη συνολική δράση των Σ/Ο της ΟΓΕ, με
αφορμή κυρίως την καμπάνια για την Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα Υγείας. 

Αποφασίστηκε να συνεχιστεί να είναι στο επίκεντρο της
δράσης μας τα ζητήματα Υγείας και ιδιαίτερα ο αγώνας μας
για την επαναχορήγηση του επιδόματος τοκετού σε όλες τις
γυναίκες χωρίς όρους και προϋποθέσεις. 

Έγινε αναφορά και στην Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε
κεντρικά στο αμφιθέατρο του Αρεταίειου Νοσοκομείου στις
10 Δεκέμβρη και η οποία είχε πολύ καλή ανταπόκριση, αφού
την παρακολούθησαν περίπου 300 γυναίκες, εκπρόσωποι
από τους υπόλοιπους συμμάχους μας στην Κοινωνική Συμ-
μαχία –το ΠΑΜΕ, την ΠΑΣΕΒΕ, την ΠΑΣΥ, το ΜΑΣ– εκπρό-
σωποι φορέων και γυναικείων οργανώσεων. Τόσο η κεν-
τρική εισήγηση όσο και οι επιμέρους θεματικές εισηγήσεις
ήταν ενδιαφέρουσες και, μετά από τα θετικά σχόλια των πα-
ραβρισκόμενων, αποφασίστηκε να βγει ειδική έκδοση με τα
υλικά της Ημερίδας, ως εργαλείο ενημέρωσης για τους Σ/Ο
μας σε όλη τη χώρα.

Ακόμα, στο ΔΣ αποφασίστηκαν οι βασικοί παράμετροι
για το φετινό εορτασμό της 8ης Μάρτη, που στο επίκεντρο
θα έχει το μεγάλο ζήτημα της διεκδίκησης της ικανοποίησης
των σύγχρονων αναγκών των γυναικών στην Εργασία
(ενάντια στην Ανεργία), στην Ασφάλιση, στην Παιδεία. 

* * *
Με πρωτοβουλία της ΟΓΕ, που είναι και η Συντονίστρια

Οργάνωση της ΠΔΟΓ για την Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε
στις 2 Φλεβάρη εκδήλωση των ευρωπαϊκών οργανώσεων
της ΠΔΟΓ για την Υγεία. 

Στις εργασίες συμμετείχαν οι οργανώσεις-μέλη της ΠΔΟΓ
από Κύπρο, Πορτογαλία, Μ. Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία,
Ρωσία και Τουρκία. 

Η Ημερίδα αυτή διοργανώθηκε και ως συνέχεια της τρί-
μηνης καμπάνιας που πραγματοποίησε η ΟΓΕ.

Κοινή ήταν η εκτίμηση όλων των ευρωπαϊκών οργανώ-
σεων πως τα τελευταία χρόνια οι δημόσιες υπηρεσίες Υγείας
έχουν χειροτερεύσει μέσα από τις αλλεπάλληλες περικοπές,
την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη προσωπικού, το κλεί-
σιμο δομών που επιβάλλουν οι κυβερνήσεις σύμφωνα με
τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης· με δεδομένο ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση –ως διακρατική ένωση του κεφαλαίου–
και οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών –ως λυκοσυμμαχία–
αντιμετωπίζουν την Υγεία και την Πρόνοια όχι ως κοινω-
νικό δικαίωμα, αλλά σαν εμπόρευμα, «πουλάνε» υπηρεσίες
υγείας-πρόνοιας και το φάρμακο, με σκοπό το κέρδος των
επιχειρηματικών ομίλων και των κρατών. 

Σε κοινό ψήφισμα όλων των οργανώσεων που συμμε-
τείχαν δηλώθηκε πως η Υγεία πρέπει να είναι κοινωνικό
αγαθό, δικαίωμα κάθε ανθρώπου και ιδιαίτερα των γυναι-
κών που έχουν πρόσθετες και εξειδικευμένες ανάγκες
υγείας-πρόνοιας, οι οποίες προκύπτουν από το βιολογικό
και κοινωνικό ρόλο της μητρότητας, αλλά και από την ανι-
σότιμη θέση τους στην κοινωνία· ότι η Υγεία δεν είναι προ-
σωπική ή οικογενειακή υπόθεση, αλλά ευθύνη και υποχρέ-
ωση του κράτους να την εξασφαλίζει ισότιμα και δωρεάν
σε όλους μέσα από ένα ενιαίο, αποκλειστικά δημόσιο και
δωρεάν σύστημα Υγείας. Το ψήφισμα κατέληγε με το σύν-
θημα της ΟΓΕ «Ο αγώνας για αποκλειστικά Δημόσια και
Δωρεάν Υγεία είναι αγώνας για τη ζωή» και επιδόθηκε στις
Επιτροπές για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Υγείας του
Ευρωκοινοβουλίου. 

* * *
Στις 11 Φλεβάρη 2015 έγινε και η Παναττική Συνάντηση

των Συλλόγων και Ομάδων της Αττικής της ΟΓΕ. Με την ευ-
καιρία της συνάντησης κόπηκε και η παραδοσιακή πρωτο-
χρονιάτικη πίτα, με ευχές για καλή και αγωνιστική χρονιά. 

Στη συζήτηση που ακολούθησε, εκτός από την πείρα και
τους προβληματισμούς των γυναικών των Σ/Ο της Αττικής,
κατατέθηκε η πλούσια δράση και η αποφασιστικότητα να συ-
νεχίσουν τον αγώνα τους με ενθουσιασμό και ακόμα μεγα-
λύτερη επιμονή και μαχητικότητα, κάνοντας πράξη το σύν-
θημα της 8ης Μάρτη 2015: Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξί-
ζει και μας στερούν Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις!



O.Γ.Ε. 30

Παιδεία

Από το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα παρατηρείται
η ανάπτυξη «υπερεθνικών» εκπαιδευτικών πολιτι-
κών, είτε μέσω οργανισμών όπως ο Οργανισμός

Οικονομικής Συνεργασίας και Ασφάλειας και η ΟΥΝΕ-
ΣΚΟ είτε μέσω οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι,
ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής ξεπερνά πλέον
τα σύνορα του κράτους.

Το 1990 παίρνει επίσημο χαρακτήρα με τη Συνθήκη
της Μπολόνια. Το 1998, με τη Διακήρυξη της Σορβόν-
νης, μπαίνει ως στόχος η εναρμόνιση των εκπαιδευτικών
συστημάτων για τη σύγκλιση και συμβατότητα των πανε-
πιστημιακών τίτλων, που θα προωθεί έτσι και την κινητι-
κότητα των ατόμων. Γίνεται ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο «Ευ-
ρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης» συνδέεται με
την οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δια-
μόρφωση μιας ενιαίας αγοράς εργασίας. Στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο της Λισαβόνας το 2000 η «Ευρώπη της γνώ-
σης» μετατρέπεται σε «οικονομία της γνώσης» και η εκ-
παίδευση –που είχε ήδη γίνει «κατάρτιση»– ανάγεται σε
«επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό». Τα ευρωπαϊκά συ-
στήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να αναμορφω-
θούν πλέον με τρόπο ώστε να βελτιώνουν τις συνθήκες
«απασχολησιμότητας» και να συμμετέχουν στην «αει-
φόρο οικονομική ανάπτυξη» της Ευρώπης και την «αν-
ταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Συ-
στήματος» (ανακοινωθέν Βερολίνου 2003). 

Από μόνοι τους οι όροι μέσα στα εισαγωγικά μας πα-
ραπέμπουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
το πόσο φανερά θέλει τα ΑΕΙ να είναι εργαλεία προώθη-
σης των αναγκών της «αγοράς» και όχι φορείς γνώσης.
Με αυτήν τη λογική διαμορφώνουν και τα προγράμματα
σπουδών.

Η Κομισιόν το 2006 θέτει ως στόχο τη «βελτίωση
των σχέσεων των πανεπιστημίων με τον κόσμο των επι-
χειρήσεων». Μιλά για την ανάγκη ανάπτυξης του επιχει-
ρηματικού πνεύματος μέσα από την εκπαίδευση σε όλες
τις βαθμίδες. (Η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως μία από
τις 8 βασικές ικανότητες που πρέπει να αναπτύξει το
άτομο τελειώνοντας τη βασική εκπαίδευση.) Ωστόσο
ήδη από το 1984 βλέπουμε να αναφέρεται ο όρος «επαγ-
γελματικοποίηση» των προγραμμάτων σπουδών, να ανα-
διατυπώνουν τις «γνώσεις» σε «επαγγελματικές ικανότη-
τες» και να εισάγουν τον «επαγγελματικό χώρο» (διάβαζε
μεγαλοεπιχειρηματίες) στο σχεδιασμό και την αξιολό-

γηση των προγραμμάτων σπουδών. Η οποία αξιολό-
γηση βέβαια εξαρτάται από την επίτευξη των στόχων που
βάζουν οι ίδιοι και εν πολλοίς και η χρηματοδότησή
τους. (Από το Γ΄ ΚΠΣ δόθηκαν 3 δισ. ευρώ για το σύ-
στημα αξιολόγησης, όταν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
έχουν κραυγαλέες ανάγκες σε υποδομές, προσωπικό,
εξοπλισμούς κλπ.)

Στην Ελλάδα το 2011 ψηφίζεται ο νόμος-πλαίσιο και
το σχέδιο «Αθηνά», με το οποίο δρομολογείται η μετα-
τροπή των ΑΕΙ-ΤΕΙ σε επιχειρήσεις, με τη δυνατότητα να
κλείνουν εμπορικές συμφωνίες, να ιδρύουν παραρτήματα
στο εξωτερικό, να ξεπουλάνε την Έρευνα, να ψάχνουν
και να γίνονται ελκυστικά για πελάτες και εν τέλει να αν-
τιμετωπίζουν και τους ίδιους τους φοιτητές σαν πελάτες.
Ως εκ τούτου, οι φοιτητές και οι οικογένειές τους βάζουν
πλέον βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώνουν γι’
αυτά που δικαιούνται δωρεάν.

Τι ισχυρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι εδώ εκφρα-
στές της ότι πετυχαίνουν «συνδέοντας την αγορά με τα
ΑΕΙ» και βάζοντας τους… «φορείς της αγοράς» ν’ απο-
φασίζουν για τα προγράμματα σπουδών;

Ισχυρίζονται ότι εξορθολογίζεται ο ρόλος των πανε-
πιστημίων. Δηλώνουν ότι είναι αναγκαιότητα η αναθεώ-
ρηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου ανάλογα με τη
χρησιμότητα των γνωστικών αντικειμένων στην αγορά
εργασίας. «Επιδιώκεται η προώθηση της επιχειρηματικό-
τητας των νέων στην κατεύθυνση ανάπτυξης του επιχει-
ρηματικού πνεύματος, των δεξιοτήτων διαχείρισης δια-
δικασιών οργάνωσης και διοίκησης μονάδων» (από με-
λέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας)…

Η ελληνική εμπειρία της εφαρμογής όλων των παρα-
πάνω και της πραγματικότητας που διαμορφώνει η διείσ-
δυση των επιχειρήσεων στα ΑΕΙ είναι ιδιαίτερα «πλού-
σια»: Έτσι, η Έρευνα σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό έχει
«χρηματοδότες» εταιρίες που την στρέφουν στις δικές
τους ανάγκες και αποκομίζουν τεράστια κέρδη. Π.χ.: Το
2006 το Χαροκόπειο μαζί με το Πανεπιστήμιο
Κρήτης υπέγραψαν συμβόλαιο με την εταιρία ΝΟΥΝΟΥ
(για έρευνα με θέμα «Διατροφική αξιολόγηση για το σχε-
διασμό προγραμμάτων διατροφικής αγωγής σε νήπια και
παιδιά 1-4 ετών στην Ελλάδα», δηλαδή μια ερεύνα για
να εξασφαλίσει η ΝΟΥΝΟΥ πελατεία, στην πραγματικό-
τητα. Όρος για τη χρηματοδότηση της έρευνας ήταν ότι η
ΝΟΥΝΟΥ μπορεί να ελέγξει και να καθορίσει τι θα δη-

Η επιστήμη στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών 
ή των μονοπωλίων;

Ολυμπία Χαλτσοτάκη, 

πρόεδρος της  Ένωσης Γυναικών Αργυρούπολης
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μοσιοποιηθεί και τι όχι από τα αποτελέσματα της έρευ-
νας.

Η Φαρμακευτική Αθήνας είναι συντονιστής του προ-
γράμματος AGROCOS, που χρηματοδοτείται και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, στο οποίο μελετώνται ανακαλύψεις
ιδιοτήτων φυτών απ’ όλο τον κόσμο με στόχο να παραχ-
θούν νέα καλλυντικά και αγρονομικά προϊόντα. Οι εται-
ρίες ΚΟΡΡΕS και BASF στηρίζουν σε αυτό το πρόγραμμα
την έρευνα για τα νέα τους προϊόντα. Κανένα από τα ερευ-
νητικά αποτελέσματα δε θα χρησιμοποιηθεί για να πα-
ραχθούν φτηνά φάρμακα, αλλά για να βγάλουν υπερ-
κέρδη οι δύο εταιρίες. 

Στο Tμήμα Βιολογίας τoυ Πανεπιστημίου Πάτρας, η
φαρμακευτική εταιρία NOVO NORDISC δίνει ινσουλίνες
στο εργαστήριο μοριακής βιολογίας και σε αντάλλαγμα
παίρνει τα αποτελέσματα για να βελτιώσει τα πανάκριβα
φάρμακα για διαβητικούς.

Ο ειδικός λογαριασμός έρευνας (ΕΛΚΕ) του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (από τους «πρωτοπόρους»
στο χώρο των πανεπιστημίων στη «σύνδεση με την
αγορά») μόνο για το α΄ τρίμηνο του 2013 ενέκρινε ερευ-
νητικά προγράμματα ύψους 6.250.000 ευρώ. Μεταξύ
άλλων και για εταιρίες όπως η «Μορέας» (εταιρία που
διαχειρίζεται εθνικούς αυτοκινητόδρομους), η κατα-
σκευαστική ΑΚΤΩΡ, η TASTY FOOD. Έρευνες που θα
ωφελήσουν αποκλειστικά τα κέρδη τους.

Τέλος, για λογαριασμό μεγάλων επιχειρήσεων έρευ-
νες έχουν εκπονήσει και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθήνας (ΚΟΡΡΕS, ΔΕΛΤΑ του ομίλου VIVARTIA, Αθη-
ναϊκή Ζυθοποιία), όπως και η Ιατρική Αθήνας (ΓΙΩΤΗΣ).

Επίσης, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερο
τα ΑΕΙ-ΤΕΙ οργανώνουν σεμινάρια επί πληρωμή, που πα-
ρέχουν δήθεν «ενίσχυση του πτυχίου και των επαγγελ-
ματικών ικανοτήτων των αποφοίτων». Πρόκειται ουσια-
στικά για εμπόριο γνώσης με το κομμάτι. Γνώση που τις
περισσότερες φορές θα έπρεπε να δίνεται δωρεάν στους
φοιτητές στο πλαίσιο των σπουδών τους. Μερικά παρα-
δείγματα:

Το ΑΠΘ ίδρυσε την ACTA, ένα φορέα χορήγησης πι-
στοποιητικών Πληροφορικής. Το κόστος κυμαίνεται από
60 ως 270 ευρώ ανά θεματική ενότητα. Το τμήμα Χρη-
ματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης του Πανεπι-
στημίου Πειραιά, με τη μορφή e-learning, διαθέτει τα πιο
«ανταγωνιστικά» μαθήματα του προγράμματος σπουδών
με την ανάλογη πιστοποίηση. Τα δίδακτρα κοστίζουν
από 60 έως και 700 ευρώ ανά ενότητα.

Στο δε ΕΚΠΑ, το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα
της χώρας, εκατοντάδες ειδικότητες και πιστοποιητικά
προσφέρονται ίσως στο πιο καλά οργανωμένο παζάρι
γνώσεων. Πληρώνοντας 700 ευρώ, ο καθένας μέσα σε
4 μήνες μπορεί να πάρει πιστοποιητικό «Ιατρικής μέσα
από το Μικροσκόπιο», να γίνει «μικροβιολόγος» δη-
λαδή. Με 900 ευρώ μπορεί να γίνει «διατροφολόγος»,
παρακολουθώντας τα μαθήματα «Κλινική Διατροφή» εξ
αποστάσεως για 5 μήνες. Αν πάλι κάποιος θέλει να γίνει

«μεταφραστής», αρκεί να πληρώσει 600 ευρώ και σε 3
μήνες θα λάβει την πιστοποίηση «Εκπαίδευση στη Μετά-
φραση» και τον τίτλο «καθηγητής φυσικών επιστημών»
με 1.100 ευρώ σε 7 μήνες.

Τελικά είναι κακό να συνδέεται η αγορά με την Ανώ-
τατη Εκπαίδευση; 

Ο ρόλος των πανεπιστημίων είναι η παραγωγή νέας
γνώσης και νέων τρόπων ανάλυσης των πρακτικών προ-
βλημάτων, που αναπτύσσεται με επιστημονικούς στό-
χους, κριτήρια και όρους. Που θα διοχετεύεται στην εκ-
παίδευση, που θα προχωρά την κοινωνία μπροστά και
θα είναι τα επιτεύγματά της προς όφελος του λαού και
όχι κάποιων επιχειρηματιών που θα τα πουλάνε ακριβά
για να θησαυρίζουν.

Τα «διεπιστημονικά πεδία σπουδών» που εφαρμό-
ζουν και τα ονομάζουν «επαγγελματικά» –και όχι «επι-
στημονικά»– δείχνουν από μόνα τους την υποβάθμιση
γνώσης και πτυχίων, αφού κατ’ αυτόν τον τρόπο το πα-
νεπιστήμιο εξισώνεται με άλλου τύπου ιδρύματα που
επαγγελματοποιούν ή καταρτίζουν τους νέους ανθρώ-
πους (κολέγια, ΙΕΚ κλπ.).

Επιπλέον, γίνονται πανάκριβες οι σπουδές για τα παι-
διά των λαϊκών οικογενειών, που οδηγούνται στον απο-
κλεισμό τους από την Ανώτατη Εκπαίδευση.

Και τέλος, η απώτερη επιδίωξη των «εξορθολογι-
στών» των πανεπιστημίων είναι η παραγωγή μισομορ-
φωμένων εργαζόμενων και κατ’ επέκταση κακοπληρω-
μένων, που θα είναι έρμαια στις διαθέσεις των εργοδο-
τών και διά βίου θα αναζητούν εργασία, υποχρεωμένοι
να πληρώνουν κάθε τόσο για σεμινάρια κατάρτισης. Οι
σπουδές «κατάρτισης», χωρίς στέρεο επιστημονικό υπό-
βαθρο, απαξιώνονται με γρήγορους ρυθμούς από την
εξέλιξη της τεχνολογίας. Και όσο πιο «απασχολήσιμος»
είναι κάποιος τόσο πιο σύντομης διάρκειας θα είναι και
η «απασχολησιμότητά» του. Γι’ αυτό και με τις αντιλαϊκές
αναδιαρθρώσεις στα πανεπιστήμια οι σχολές θα βγάζουν
αποφοίτους καλύτερα προσαρμοσμένους στον εργα-
σιακό μεσαίωνα που έχουν επιβάλει οι φιλομονοπωλια-
κές κυβερνήσεις, με 400 ευρώ μισθό, ωράρια-λάστιχο
από 4 έως 13 ώρες τη μέρα, χωρίς συλλογικές συμβάσεις
και ασφάλιση, που θα τους απολύουν οι εργοδότες
όποτε θέλουν χωρίς αποζημίωση. Γι’ αυτό, τα νέα συγ-
χωνευμένα τμήματα που στοχεύουν να φτιάξουν θα είναι
πιο ευέλικτα, θα παρέχουν σκόρπιες γνώσεις μέσω πι-
στοποιητικών και σεμιναρίων, όπως τα κολέγια και τα
ΙΕΚ.

Η ΟΓΕ επιμένει στη δημόσια και δωρεάν παιδεία
όλων των βαθμίδων για όλους. Όχι στα πανεπιστήμια-
επιχειρήσεις. Να φύγουν οι εργολάβοι και τα μονοπώλια
μέσα από τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και όπου αλλού στην εκπαίδευση
έβαλαν το πόδι τους. Η δε επιστήμη και η Έρευνα πρέπει
να υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες και όχι αυτές των μονο-
πωλίων.
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Σύνταξη: 
«Αν» και «πότε;»

Για μας, τους νέους και τις νέες, η σύνταξη είναι μια
λέξη που ακροβατεί μεταξύ ονείρου και μύθου.

Ακούμε γι’ αυτήν και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι
σημαίνει. Πρόκειται για το αυτονόητο δικαίωμα του
κάθε εργαζόμενου, της κάθε εργαζόμενης, ή είναι ένα
περιττό προνόμιο, μια ανελαστική δαπάνη, όπως υπο-
στηρίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις όλα
αυτά τα χρόνια;

«Αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής», «θα δουλεύεις
μέχρι να πεθάνεις», «είναι παραγωγική η τρίτη ηλικία»…
Πολλά τα εύλογα ερωτήματα και τα ιδεολογήματα με τα
οποία προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολό-
γητα.

Ας αρχίσουμε να τα ξεδιαλύνουμε με το εξής: Τι είναι
σύνταξη τελικά;

Είναι μήπως η μελέτη των κανόνων και των ιεραρχι-
κών σχέσεων που ρυθμίζουν τον τρόπο με τον οποίο
συνδυάζονται οι λέξεις για το σχηματισμό προτάσεων
στις φυσικές ανθρώπινες γλώσσες; Ναι, ετυμολογικά
είναι και αυτό. Αλλά δεν έχουμε σκοπό να μιλήσουμε
για… υποκείμενα, ρήματα και αντικείμενα, αλλά για το δι-
καίωμα του κάθε εργαζόμενου, της κάθε εργαζόμενης,
μετά από χρόνια δουλειάς και αφού πλέον έχει φτάσει
σε ηλικία που δεν έχει τις δυνάμεις να δουλέψει, να έχει
τη δυνατότητα να ζήσει με αξιοπρέπεια. 

Ο Μεσαίωνας είχε κάστρα, πριγκίπισσες και «ρομαν-
τικούς» ιππότες. Ο εργασιακός όμως μεσαίωνας στον
οποίο μας έχουν οδηγήσει Ευρωπαίοι εταίροι, κυβερνή-
σεις και αφεντικά και δεν είναι διόλου ρομαντικός. Έχει
όμως «δράκους»: Ανεργία, φτώχεια, ελαστικές σχέσεις
εργασίας και, για να επιστρέψουμε στο θέμα μας, διαλυ-
μένη ασφάλιση και πενιχρές συντάξεις στα βαθιά γερά-
ματα. Κι αν οι παλιοί ιππότες μονομαχούσαν για τα μάτια
μιας βασιλοπούλας, εμείς πρέπει να παλέψουμε για έναν
πιο ευγενή σκοπό: Για να πάψουμε να είμαστε γρανάζια
στην αλεστική μηχανή του πλούτου. 

Δεν είναι καθόλου τυχαία η συζήτηση για τις αλλαγές
στο σύστημα της Κοινωνικής Ασφάλισης και το περιεχό-
μενό του. Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι μεταρρυθμίσεις

που έγιναν και αυτές που τώρα σχεδιάζονται. Δεν είναι
καθόλου τυχαίο το ποιος και με ποια κριτήρια χαράσσει
την κατεύθυνση των μέτρων που παίρνονται σε βάρος
της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πόσο τυχαίο είναι ότι πάνω από το «κουφάρι» της
Κοινωνικής Ασφάλισης ακονίζουν μαχαίρια οι ιδιώτες
και οι πλουτοκράτες;

Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του ΣΕΒ για την Κοι-
νωνική Ασφάλιση: «Για την προώθηση του δεύτερου πυ-
λώνα, χρειάζεται διευκόλυνση της ίδρυσης Ταμείων Επαγ-
γελματικής Ασφάλισης, τα οποία θεσμοθετήθηκαν με το
Ν. 3029/2002 (...) Η υφιστάμενη επικουρική ασφάλιση
μπορεί να μετασχηματιστεί σε επαγγελματική, με ανοικτές
επιλογές ως προς το βαθμό υποχρεωτικότητας συμμετο-
χής.»

Σε απλά ελληνικά: Τα λεφτά των εργαζομένων κιν-
δυνεύουν και οι βιομήχανοι σε καμιά περίπτωση δεν εγ-
γυώνται τις συντάξεις.

Ποιους άξονες προβάλλει ο ΣΕΒ; Άξονες στους
οποίους καθρεφτίζονται οι αλλαγές που ήδη συζητάνε
κυβέρνηση και τρόικα για το σύστημα της Κοινωνικής
Ασφάλισης.

Πυρήνας αυτών των αλλαγών; Τι άλλο από την πα-
ραπέρα μείωση των συντάξεων, την αύξηση των ορίων
ηλικίας συνταξιοδότησης, τη μείωση συνολικά των πα-
ροχών που δίνουν τα Ταμεία, την παραπέρα ιδιωτικο-
ποίηση του συστήματος.

Μήπως όμως με την αλλαγή κυβέρνησης θα ανακτή-
σουν οι εργαζόμενοι τις απώλειες των ασφαλιστικών δι-
καιωμάτων τους;

Είναι φανερό ότι η τάση αυτή, που έχουν προδιαγρά-
ψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και τα κόμματά
τους πολύ πριν την κρίση, από τις αρχές ακόμα της δε-
καετίας του 1990, δεν αντιστρέφεται με ρυθμίσεις όπως
η επαναφορά της 13ης σύνταξης μόνο για όσους παίρ-
νουν κάτω από 700 ευρώ, όπως υπόσχεται η τωρινή
συγκυβέρνηση. Μια συγκυβέρνηση που οι εξαγγελίες της
ακολουθούν κατά πόδας τις κατευθύνσεις της Συνθήκης
του Μάαστριχτ, την οποία τα κόμματα που την αποτε-

Βάσια Αργύρη,

μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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λούν είχαν ψηφίσει «με χέρια και με
πόδια»…

Τις υποσχέσεις που έχουν δοθεί,
θα τις πάρει και αυτές ο άνεμος και θα
τις σκορπίσει στα τέσσερα σημεία του
ορίζοντα. Ενός ορίζοντα που θα δια-
ψεύσει κάθε ελπίδα πραγματικής αλλα-
γής στη ζωή των εργαζομένων και των
συνταξιούχων, στο όνομα της «προ-
σαρμογής» και του κυβερνητικού «ρε-
αλισμού».

Άλλωστε, στις δεκαετίες που πέρα-
σαν, στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση εφαρμόστηκαν κάθε λογής μίγ-
ματα διαχείρισης, λιγότερο ή περισσό-
τερο περιοριστικά. Η τάση όμως δεν
άλλαξε. Συνέχισε να είναι αρνητική για
τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των
εργαζομένων και του λαού.

Ας μην ξεχνάμε ότι σε 1.063.928 ανήλθαν συνολικά
οι εγγεγραμμένοι άνεργοι το Δεκέμβρη του 2014, με την
πραγματική ανεργία να είναι σαφώς πολλαπλάσια. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των εγγε-
γραμμένων ανέργων που αναζητούν εργασία για το μήνα
Δεκέμβρη ανήλθε σε 858.125 άτομα (αύξηση κατά
3.608 σε σύγκριση με το Νοέμβρη του 2014). 

Φυσικά η ηλικιακή ομάδα όπου «θερίζει» η ανεργία
είναι από 30-44 ετών, που ανήλθε σε 349.172 άτομα ή
ποσοστό 40,69%...

Πράγματι, είναι αλήθεια ότι κανένα από τα αντιλαϊκά
μέτρα που περιλαμβάνονται στα μνημόνια δεν ήταν κά-
ποια «καινοτομία» της τρόικας: Αποτελούσαν όλα πά-
γιες απαιτήσεις των μονοπωλίων, καταγεγραμμένες στις
Συνθήκες και τα ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πολλά χρόνια πριν την κρίση, η εκδήλωση της οποίας τα
κατέστησε αναγκαία και αποτέλεσε την αφορμή για την
ταχύτερη εφαρμογή τους.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή όλων αυτών
των νόμων, τα ζουν σήμερα στο πετσί τους εργαζόμενοι
και άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και φτωχοί αγρότες,
και πολύ περισσότερο οι γυναίκες και η νεολαία!

Εξάλλου, νέα αντιλαϊκά μέτρα θα παίρνονται στο
όνομα του να μην ξαναγυρίσουμε στην κρίση. Αυτή είναι

η μαύρη αλήθεια, όσο πικρή κι αν είναι. 

Γι’ αυτό πρέπει να μην περιμένουμε άβουλοι και
απαθείς, παρακαλώντας για σωτηρία παλιούς και νέους
δήθεν Μεσσίες. Γιατί δεν πρέπει να ματώσουμε για ψί-
χουλα.

Μόνο με τους δικούς μας αγώνες θ’ αλλάξουν τα
πράγματα για μας. Αγώνες με βάση ένα πλαίσιο πάλης
που χτυπάει στην καρδιά την αιτία των αντιδραστικών
ανατροπών. Αγώνες με τους οποίους θα απαιτούμε κά-
λυψη όλων των απωλειών, θα στρεφόμαστε ενάντια στη
νέα επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση –για την ικανο-
ποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.

Τέτοιο πλαίσιο αγώνων είναι αυτό που προβάλλει η
Κοινωνική Συμμαχία, κομμάτι της οποίας είναι και η ΟΓΕ,
για αναπλήρωση όλων των απωλειών, ως βάση για τη
διεκδίκηση ουσιαστικών αλλαγών προς όφελος των ερ-
γαζομένων και των λαϊκών οικογενειών. 

Ένας τέτοιος αγώνας για την ανάκτηση των απωλειών
προϋποθέτει σύγκρουση με τα μονοπώλια και τη στρα-
τηγική τους και στόχος του δεν μπορεί να είναι άλλος από
την οριστική ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων.

Γιατί «κι αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς, χρέος με
τα χέρια σου να σηκωθείς»…
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«Dress code*» στη φτώχεια μας

Διονυσία Σπυράτου,

μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Συμβουλές ομορφιάς δίνει η γαλλική εταιρία διαχεί-
ρισης του σιδηροδρόμου, SNFC.

Σε έγγραφο που μοιράστηκε στο προσωπικό (36 σε-
λίδων!) δίνονται αναλυτικές οδηγίες για το μακιγιάζ στις
εργαζόμενες γυναίκες: «Συνίσταται απλό μακιγιάζ με
μέικ-απ, μάσκαρα, ρουζ και κραγιόν. Το ρουζ θα πρέπει
να ταιριάζει χρωματικά με το κραγιόν και να δίνει όψη
υγείας στο πρόσωπο», αναφέρουν μερικές από τις οδη-
γίες.

Έμφαση δίνεται επίσης και στην περιποίηση των χε-
ριών: «Τα χέρια σας πρέπει να ενυδατώνονται συχνά με
κρέμα. Για το μανικιούρ, συνιστάμε σεμνότητα και σο-
βαρότητα, με κάποιο διάφανο, παστέλ ροζ ή κόκκινο
βερνίκι. Απαραίτητο θεωρείται το αποσμητικό ή κάποιο
διακριτικό άρωμα». Αντίστοιχη οδηγία δίνεται και για
τα κοσμήματα: «Κάντε μίνιμαλ και διακριτικές επιλογές.»

Για να μην παρεξηγηθούμε, οδηγίες δίνονται και για
τους άντρες…

Υπεύθυνοι της εταιρίας δηλώνουν πως οι οδηγίες δεν
είναι υποχρεωτικές για κανέναν, αλλά δόθηκαν ως συμ-
βουλή «για να δείχνουμε όσο το δυνατόν πιο επαγγελ-
ματικό προφίλ».

Η εν λόγω εταιρία δεν είναι βέβαια ούτε η πρώτη, ούτε
η τελευταία, πόσο μάλλον δεν πρόκειται για ένα απο-
κλειστικά γαλλικό φαινόμενο. Πολυάριθμες είναι οι επι-
χειρήσεις, όμιλοι, τράπεζες –εκτός, αλλά και εντός των
συνόρων– που δίνουν τέτοιου είδους «συμβουλές» στις
εργαζόμενες και στους εργαζόμενούς τους, οι οποίοι
είναι υποχρεωμένοι να τις ακολουθούν, αν βέβαια επι-
θυμούν να παραμείνουν εργαζόμενοι… «Συμβουλές»
που φυσικά δε σταματούν στην περιποίηση του προσώ-
που και της κώμης, αλλά επεκτείνονται σε ένα συνολι-
κότερο dress code που θα… αποπνέει τον αέρα του εκά-
στοτε χώρου εργασίας.

Σε αυτό το σημείο θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να ξε-
καθαρίσουμε σε όσες και όσους  διαβάζουν το συγκε-
κριμένο άρθρο ότι δεν είμαστε ούτε κατά της καθαριό-
τητας, ούτε κατά της περιποίησης και βέβαια δεν πά-
σχουμε κι από κανένα σύνδρομο κακογουστιάς… Μόνο
που εδώ μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. 

Μια και θέλουμε να είμαστε ακριβείς, νομίζουμε ότι
τον πρώτο λόγο έχουν τα μαθηματικά (αν έχουν αλλάξει
κάποια στοιχεία όταν το συγκεκριμένο άρθρο θα βρί-
σκεται επί του πιεστηρίου, μη μας παρεξηγήσετε, αν και

η ουσία δεν αλλάζει…): Ας πάρουμε την καλύτερη περί-
πτωση, τον πλήρως απασχολούμενο εργαζόμενο, που
ανήκει βέβαια στην κατηγορία των «άνω των 25», με το
βασικό κατώτατο μισθό των 586,08 ευρώ: Νοίκι (κατά
προτίμηση σε «ποντικότρυπα» για κατανοητούς λό-
γους), ηλεκτρικό (ακόμη κι αν καίμε οικονομικούς λαμ-
πτήρες, το ΦΠΑ και τα ανάλογα δημοτικά τέλη «αλλά-
ζουν τα φώτα» στο λογαριασμό), νερό (κάτι ψευτογίνε-
ται ακόμη), κοινόχρηστα (φυσικά και δε βάζουμε πετρέ-
λαιο!), τηλέφωνο (ή το έχουμε κόψει ή το έχουμε απλή-
ρωτο και πρόκειται να μας το κόψουν), σουπερ-μάρκετ
(ας είναι καλά οι πατάτες, τα μακαρόνια και οι φακές), ει-
σιτήρια για να πάμε και γυρίσουμε από την εργασία μας,
κάπου εδώ σταματάμε… Συγγνώμη, ξεχάσαμε να επιση-
μάνουμε ότι πρέπει να αφήσουμε απλήρωτο κάτι από τα
παραπάνω ή και πολλά άλλα για να αγοράσουμε τα είδη
μακιγιάζ και τον ανάλογο ρουχισμό που θα ικανοποιεί
το προφίλ του εργοδότη που μας πληρώνει τον παρα-
πάνω μισθό. Απ’ ό,τι φαίνεται, οι άνεργες και οι άνεργοι
είναι πιο «τυχεροί»…

Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι
αυτοί καλά κάνουν, βρίσκουν και θα βρίσκουν πάντα
τους καλύτερους και αποδοτικότερους τρόπους για να
αυξάνουν την κερδοφορία τους και την ισχυροποίησή
τους. Το ζήτημα όμως είναι τι κάνουμε εμείς και η κου-
βέντα δεν πρέπει ν’ αρχίζει και να σταματάει στο γιατί
μου έστειλαν έναν τέτοιο εσωτερικό κανονισμό ή γιατί
στη συνέντευξη που έδωσα για να προσληφθώ μου έβα-
λαν αυτές τις προδιαγραφές. Το ζήτημα είναι πολύ βα-
θύτερο, πολύ πιο ουσιαστικό, αλλά ταυτόχρονα και
πολύ απλό. Πρέπει να αντιστεκόμαστε, να αντιπα-
λεύουμε τη στέρηση όλων των εργασιακών μας δικαιω-
μάτων, που συμπεριλαμβάνουν και τους μισθούς και τις
σχέσεις εργασίας που προαναφέραμε. Να αντιπα-
λεύουμε τη στέρηση της ζωής που όχι μόνο μας αξίζει,
όχι μόνο είναι δικαίωμά μας, αλλά πρέπει να την απαιτή-
σει και να την διεκδικήσει μέσα από τον οργανωμένο
αγώνα κάθε εργαζόμενη και εργαζόμενος, κάθε λαϊκή
οικογένεια. Και τότε, εκτός απ’ όλα τα αναγκαία, τα κα-
θημερινά που μας στερούνε, θα μπορούμε να έχουμε και
τον καλλωπισμό, αλλά και τα ρούχα που μας αξίζουν.      

* «Κανονισμός ευπρεπούς εμφάνισης» εργαζομένων.
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Οι ναζί στη χώρα μας

Στη διάρκεια της Κατοχής, οι ναζί λειτούργησαν σε ολό-
κληρη την κατεχόμενη Ελλάδα 26 στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης ομήρων και κρατουμένων με αποφάσεις Έκτακτων
Στρατοδικείων. 

Από τη Μακεδονία και τη Θράκη, το Χορτιάτη, μέχρι το
κολαστήριο της οδού Μέρλιν, το Χαϊδάρι, απ’ όπου εκτε-
λέστηκαν οι 200 στην Καισαριανή, και το ξενοδοχείο
«Κρυστάλ» στην πλατεία Βικτωρίας όπου βασανίστηκε
έως θανάτου η Ηλέκτρα Αποστόλου και χρησιμοποιήθηκε
από τη Διοίκηση του Σώματος Χωροφυλακής, που συνερ-
γαζόταν με τους κατακτητές, ως χώρος βασανιστηρίων.
Ένα είδος βασανιστηρίου ήταν και το πέταγμα από την τα-
ράτσα στο δρόμο, όπου αποτελειωνόταν ο βασανισμέ-
νος.

Από το Μάρτη του 1948 κύριος χώρος συγκέντρωσης
των κρατούμενων γυναικών έγινε η Χίος. Ένα χρόνο αρ-
γότερα μεταφέρθηκαν στο Τρίκερι, στη συνέχεια τις υπο-
δέχτηκε η Μακρόνησος και κατόπιν ξανά το Τρίκερι. Έτσι,
το τρίγωνο Χίος, Μακρονήσι, Τρίκερι πέρασε στην Ιστορία
ως το τρίγωνο του βασανισμού των γυναικών την περίοδο
του εμφύλιου πολέμου, αλλά και για ένα διάστημα της με-
τεμφυλιακής περιόδου.

Καλάβρυτα 1943. Ξημερώματα 13ης Δεκέμβρη. Οι καμ-
πάνες χτυπάνε και οι Καλαβρυτινοί υποχρεώνονται από
τους Γερμανούς κατακτητές να συγκεντρωθούν στην πλα-
τεία του χωριού έχοντας μαζί τους μια κουβέρτα και λίγο
ψωμί. Οδηγούνται στο σχολείο όπου οι γυναίκες χωρί-
ζονται από τους άντρες. Ο χρόνος θα παγώσει στις μνήμες
των Καλαβρυτινών για πάντα στις 14.32, όταν στον λόφο
του Καπή πάνω από τα Καλάβρυτα θα ηχήσει το πρώτο
από τα τρία μυδραλιοβόλα που θα «θερίσουν» όλο τον
αντρικό πληθυσμό του χωριού, 635 άντρες, ανάμεσα
στους οποίους και πολλά παιδιά.

Χρυσή Αυγή

Σήμερα στη χώρα μας, ο φασισμός με τη μορφή της
«Χρυσής Αυγής» βρέθηκε στο κοινοβούλιο, στο έδαφος
της καπιταλιστικής κρίσης και των δυσκολιών που συναντά
η αστική πολιτική διαχείρισής της, εξυπηρετώντας ως εφε-
δρεία τους στρατηγικούς στόχους της. 

Η Χρυσή Αυγή (ΧΑ), που παρουσιάζεται ως  υπέρμαχος
της Ελλάδας και του έθνους, ανέβηκε και στηρίχτηκε από
μηχανισμούς του συστήματος. Το αποδεικνύουν οι σχέ-
σεις με τμήματα του κρατικού μηχανισμού και, ειδικά, των
δυνάμεων καταστολής.

Ο φασισμός και ο ναζισμός είναι πάντα χρήσιμος για
να μπει στο στόχαστρο το εργατικό και λαϊκό κίνημα και
η ΧΑ αποτελεί εργαλείο γι’ αυτόν το σκοπό.

Αξιοποιείται η δράση της σαν αφορμή για να αναπαρά-
γουν τη θεωρία των «άκρων», να εξισώσουν τις φασιστι-

κές συμμορίες και την εγκληματική τους δράση με το ορ-
γανωμένο λαϊκό κίνημα και τις διεκδικήσεις του. Σε κάθε
ευκαιρία κάνουν λόγο για την καταδίκη της βίας «απ’ όπου
και αν προέρχεται», δηλαδή και από τα δύο «άκρα», με
στόχο να πολλαπλασιάσουν τα εμπόδια και τις απαγορεύ-
σεις στη δράση του εργατικού κινήματος και της πρωτο-
πορίας του. 

Παρουσιάζεται ως «φίλος» του λαού και προστάτης των
φτωχών. Στην πραγματικότητα διασπούν τους εργάτες με
κριτήρια φυλετικά, με το χρώμα του δέρματος, και βάζουν
τον εργάτη να μισεί τον εργάτη, προς μεγάλη ικανοποίηση
και όφελος του κεφαλαιούχου εργοδότη. Μοιράζουν επι-
δεικτικά ελεημοσύνη στο λαό, στους φτωχούς, με σκοπό
να τους εκμαυλίσουν.

Παραποιούν και βεβηλώνουν την Ιστορία, όπως ακριβώς
πράττουν και οι επίσημοι καθηγητές του Γέιλ ή όποιου
άλλου αμερικανικού ή ευρωενωσιακού προπαγανδιστικού
οργανισμού, που εξισώνουν το φασισμό με τον κομμου-
νισμό, που τους γερμανοντυμένους τους βαφτίζουν πα-
τριώτες, τα αποβράσματα τα βαφτίζουν ήρωες και τους θε-
ωρούν ηθικά υποδείγματα της Νέας τους Τάξης.

Στην πραγματικότητα προστατεύουν ένα σύστημα ιμπε-
ριαλιστικής υποδούλωσης και εκμετάλλευσης της πατρίδας
μας και του λαού της. Θέλουν να αποπροσανατολίσουν
και να ευνουχίσουν τη δύναμη των αγώνων της εργατικής
τάξης, να διασπάσουν τους εργαζόμενους και να τους πα-
ραδώσουν βορά στα συμφέροντα ξένων και ντόπιων κε-
φαλαιούχων.

Βιομηχανία επερωτήσεων υπέρ των εφοπλιστών είχε
στήσει η ΧΑ. Σε ενάμιση χρόνο 140 ερωτήσεις για το μέλ-
λον των ναυτιλιακών εταιριών και της ελληνικής ακτο-
πλοΐας, από τα στοιχεία που τηρούνται στη Διεύθυνση
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου για διάφορα θέματα που
άπτονται του μέλλοντος των ναυτιλιακών εταιριών και της
ελληνικής ακτοπλοΐας.

Προσπαθεί να διασπάσει τους εργαζόμενους απέναντι
στην ενιαία επίθεση που δέχονται από την εργοδοσία και
παράλληλα, χρησιμοποιώντας το γνωστό μηχανισμό
τραμπούκων, μπαίνει σε χώρους εργασίας, προσπαθεί να
εκβιάσει ακόμα και επιχειρηματίες και στο όνομα της αντι-
κατάστασης ξένων εργαζομένων από Έλληνες προωθεί
την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και ζητά να
απασχολούν τους Έλληνες με 18 ευρώ. Αυτό είναι καθα-
ρός δουλεμπορικός μηχανισμός.

Η φασιστική οργάνωση δημιούργησε δουλεμπορικά
παραμάγαζα, εκμεταλλευόμενη το τεράστιο και τραγικό
πρόβλημα της ανεργίας, και με τον τρόπο αυτό προσπαθεί
να δημιουργήσει πελατειακές σχέσεις, καλλιεργώντας το
ρατσισμό και το μίσος ανάμεσα στους εργαζόμενους.

Με βιτρίνα τα «Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας», οι χρυ-
σαυγίτες παίζουν το ρόλο του «ντίλερ» για λογαριασμό
επιχειρηματιών, προκειμένου να τους εξασφαλίσουν φτη-
νούς εργάτες, δίχως δικαιώματα, ασφάλιση και ένσημο.

Φασισμός και γυναίκες* (β΄ μέρος)

Καλλιόπη Μπουντούρογλου
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Την πρακτική αυτή εφάρμοσε καταρχήν σε Στερεά και Εύ-
βοια, σε απευθείας συνεννόηση με επιχειρηματίες της πε-
ριοχής. 

Η εγκληματική δράση της ναζιστικής ΧΑ είναι υπαρκτή
γιατί ακριβώς είναι φασίστες. Τα μέλη της έχουν κάνει δο-
λοφονίες, επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και μετανα-
στών. Γι’ αυτό και αποτελεί λαϊκή απαίτηση να διερευνη-
θούν οι εγκληματικές της πράξεις και να τιμωρηθούν οι
υπεύθυνοι.

Η ιδεολογική φαρέτρα της Χρυσής Αυγής 
για την ισότητα

Ας ξεδιπλώσουμε ενδεικτικά την ιδεολογική φαρέτρα
των γυναικών της ΧΑ –οι οποίες έχουν συστήσει το «Μέ-
τωπο Γυναικών»– και η οποία αποτυπώνεται στην «Ιδεο-
λογική Βιβλιοθήκη Μετώπου Γυναικών» της ΧΑ:

«Εμείς οι Ελληνίδες, μέλη του Λαϊκού Συνδέσμου, έχον-
τας βαθύτατη συναίσθηση της καταστροφής που επιφέρει
το φεμινιστικό πνεύμα της εποχής μας, είμαστε ενάντια σε
κάθε λογής διακηρύξεις για την ισότητα των δύο φύλων.» 

«Η υποτιθέμενη απελευθέρωση της γυναίκας την αποπρο-
σανατόλισε και από την πραγματική ουσία του υψίστου
ρόλου της, τη Μητρότητα. Δηλαδή την υποχρέωση και την
ύπατη τιμή να φέρει στον κόσμο και ν’ αναθρέψει τα νέα
βλαστάρια στον κορμό της Φυλής, ώστε να γεφυρώσει
μέσω του παρόντος το παρελθόν και το μέλλον. Πι-
στεύουμε ότι η Μητρότητα είναι ένα ιερότατο καθήκον.» 

«Η Φυλή αποτελεί υπέρτατη Αξία του Κινήματός μας.
Αυτή καθορίζει την έννοια της εθνικότητος. Πολιτισμός,
ομογλωσσία, θρησκεία δεν είναι παρά δευτερεύοντα εποι-
κοδομήματα, που βρίσκουν την πνευματική τους ολοκλή-
ρωση μόνο μέσα στην κοινότητα των ομόαιμων ατόμων.»

Όσον αφορά τις γυναίκες, η έννοια της «φυλής» έχει ιδι-
αίτερο βάρος γιατί συνδέεται με το βασικό τους –σύμφωνα
με τη ΧΑ– καθήκον, τη μητρότητα:

«Το πρώτιστο καθήκον που πράττει κάποιος για το
Έθνος του είναι αυτό που έχει ορίσει η Φύση και για τα
δύο φύλα, δηλαδή η τεκνοποιία και η σωστή διαπαιδαγώ-
γηση των τέκνων αυτών.»

«Η έκτρωση είναι έγκλημα κατά της φυλής» και για το
λόγο αυτό η ΧΑ υποστηρίζει την απαγόρευσή της με νόμο.
Έτσι, αν ήταν κυβέρνηση η ΧΑ, οι μέθοδοι αντισύλληψης
θα ήταν απαγορευμένες και οι εκτρώσεις παράνομες. Αν
μια γυναίκα έμενε έγκυος, δε θα είχε την επιλογή να κάνει
έκτρωση.

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό το επιχείρημα με το οποίο
η Ε. Ζαρούλια υποστήριξε στη Βουλή την υποχρεωτική
στράτευση αντρών και γυναικών στα 18 τους χρόνια, σύμ-
φωνα με το οποίο, η μη στράτευση αποτελεί «διάκριση
κατά των γυναικών». 

Ο Φασισμός και το Λαϊκό Κίνημα, 
το Γυναικείο Κίνημα

Όρος και προϋπόθεση είναι η συνεχής προσπάθεια να
γίνεται κατανοητό ότι η αιτία που δημιουργεί το φασισμό
και το ναζισμό δεν είναι άλλη από το ίδιο το καπιταλιστικό
σύστημα και –επομένως– η πάλη ενάντιά του πρέπει να
είναι πάλη ενάντια στη ρίζα του, ο αγώνας για την ανα-
τροπή του καπιταλισμού.

Κανένας εφησυχασμός!
Ο λαός, οι γυναίκες αυτού του τόπου έχουν ιστορική

μνήμη και πείρα από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από την
Αντιφασιστική Νίκη, από τη συμμετοχή τους στην ΕΠΟΝ,
στο ΕΑΜ, στον ΕΛΑΣ, στο Δημοκρατικό Στρατό, στον αν-
τιδικτατορικό αγώνα. 

Έχουμε χρέος απέναντι στις ηρωίδες γυναίκες των αντι-
φασιστικών αγώνων. Στην Ηλέκτρα Αποστόλου, που ως
κομμουνίστρια πρώτη φορά φυλακίστηκε στη δικτατορία
του Μεταξά. Τη δεύτερη φορά, το 1939, γέννησε κρατού-
μενη και λίγων ημερών λεχώνα με το κορίτσι της μεταφέρ-
θηκε στην εξορία στην Ανάφη απ’ όπου απέδρασε το
1942. Και τελικά, τον Ιούλη του 1944 συνελήφθη από
τους κατακτητές και πάλι και βασανίστηκε άγρια μέχρι θα-
νάτου. 

Έχουμε χρέος στη μάνα του 1936 που το Μάη στη Θεσ-
σαλονίκη καταμεσής του δρόμου μοιρολογάει το σκοτω-
μένο παιδί της από τους φασίστες του Μεταξά, ανάμεσα
στα κύματα των διαδηλωτών - απεργών καπνεργατών. 

Έχουμε χρέος στις χιλιάδες γυναίκες που φυλακίστηκαν
και βασανίστηκαν στα κρατητήρια, στις φυλακές, στις εξο-
ρίες κατά την επτάχρονη δικτατορία στη χώρα μας.

Έχουμε τη δύναμη να απορρίψουμε και να απομονώ-
σουμε τη ναζιστική εγκληματική δράση και θεωρία της ΧΑ. 

Οι νέες γυναίκες πρέπει να γνωρίσουν ό,τι δε μαθαίνουν
από τα σχολικά βιβλία. Ότι η Σοβιετική Ένωση έδωσε 23
εκατομμύρια ψυχές νέων, μέχρι να υψώσουν τη σημαία
τους στο άντρο του φασισμού στο Βερολίνο. Πρέπει να
μάθουν ποιοι πρωτοστάτησαν στη χώρα μας δίνοντας τη
ζωή τους ενάντια στο φασισμό, ποιοι συνεργάστηκαν με
τους ναζί, φανερά ή υπόγεια. Μόνο έτσι μπορούν να απο-
κρούουν την ευρωενωσιακή θεωρία ταύτισης του ναζι-
σμού με τον κομμουνισμό, του Χίτλερ με τον Στάλιν.

Εμείς οι γυναίκες έχουμε καθήκον μέσα από το εργατικό,
το λαϊκό κίνημα να ανοίξουμε το δρόμο στα παιδιά, ακόμα
και των μικρότερων ηλικιών, ώστε να έρθουν σε επαφή με
την ιστορική πείρα από την πάλη ενάντια στο φασισμό, να
αποκαλύψουμε τη διαστρέβλωση που υπάρχει στα σχολικά
βιβλία όσον αφορά τα ιστορικά γεγονότα και τα συμπε-
ράσματα.

Η επαφή των παιδιών με τις αξίες της συλλογικότητας,
του αγώνα, της ταξικής λαϊκής αλληλεγγύης, της ισοτιμίας
των φύλων, μέσα από τη συμμετοχή των γονιών και συγ-
κεκριμένα των μητέρων στο λαϊκό κίνημα, τους παρέχει
ζωντανό παράδειγμα και τα διαπαιδαγωγεί, ώστε να μην
πέφτουν θύματα της ρατσιστικής και ναζιστικής προπαγάν-
δας, αλλά να μπορούν να την αποκρούουν.

Οι μητέρες που μεγαλώνουν παιδιά έχουν χρέος να απο-
καλύψουν, να πολεμήσουν, να απομονώσουν και να ορ-
θώσουν τείχος στο δηλητήριο του φασισμού - ναζισμού.
«Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δε θα πεθάνει μόνος,
τσάκισέ τον!»

* Το άρθρο περιλαμβάνει το δεύτερο απόσπασμα που δημοσι-
εύουμε από την αντίστοιχη ομιλία που έγινε στην εκδήλωση του
Συλλόγου της ΟΓΕ στο Μαρούσι στις 7.11.2014.
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Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
σχεδόν σε όλα τα τμήματα, μέσα στα διάφορα μαθήματα

που διδασκόμαστε υπάρχουν και κάποια τα οποία αφορούν
το λεγόμενο «κοινωνικό φύλο» και επικεντρώνουν κυρίως
στις κοινωνικές θεωρίες για το φύλο και το φεμινισμό. Η πιο
σύγχρονη και πολυσυζητημένη από αυτές είναι η θεωρία του
«queer».

Η λέξη «queer» σημαίνει κάτι το «παράξενο», το «διαφο-
ρετικό», το «ασυνήθιστο» και η σύγχρονη χρήση του αναφέ-
ρεται στις λεσβιακές, gay, bisexual και transgendered κοινό-
τητες. Η «queer» θεωρία εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1980.
Σύμφωνα με αυτήν, είμαστε όλοι ανδρόγυνα όντα και, ως τέ-
τοια, ο εχθρός που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι η
ετεροφυλία, αλλά η κανονικότητα που την συνοδεύει, δηλαδή
οι κανόνες που υπάρχουν στην καθημερινή ζωή και προκύ-
πτουν από το διαχωρισμό σε άντρες και γυναίκες. Η Judith
Butler, η πιο γνωστή σήμερα εκπρόσωπος της «queer» θεω-
ρίας, στις αρχές του 1990 διατύπωσε την άποψη πως η σε-
ξουαλική ταυτότητα είναι κάτι ρευστό και καθόλου δεδομένο
και πως οι «έμφυλες ταυτότητες» θα μπορούσαν ακόμα και
να εξαφανιστούν.

Στις αναλύσεις των «queer» θεωρητικών, η απόρριψη του
φύλου με το οποίο γεννιόμαστε παίρνει χαρακτήρα «χτυπή-
ματος στο κατεστημένο», γίνεται επαναστατική πράξη. Υπο-
στηρίζουν ότι η βιολογία δεν μπορεί να είναι η βάση για μια
δυαδική ταξινόμηση σε άντρες και γυναίκες, καθώς παραβλέ-
πει το βαθμό στον οποίο το σώμα και οι συμπεριφορές μας
παρουσιάζουν μια μίξη ανδρικών και γυναικείων χαρακτηρι-
στικών, για να καταλήξουν ότι η ανατομία δε χρειάζεται να
είναι το πεπρωμένο μας, ότι μπορούμε να παρέμβουμε στις
διαδικασίες μέσω των οποίων «κατασκευάζεται» το φύλο
κοινωνικά, αλλά και βιολογικά...

Στο επίκεντρο μπαίνει η ιδέα της «αυτοδιάθεσης του σώ-
ματος». Πρόκειται για μια αντίληψη που αναφέρεται και στα
δύο φύλα και παρουσιάζεται ως η πλέον απελευθερωτική
πράξη για το σύγχρονο άνθρωπο. Ταυτόχρονα γίνεται στό-
χος πάλης για διάφορα κινήματα, στοιχείο της «σύγχρονης
δημοκρατίας».

Είναι, όμως, πραγματικά έτσι; Ας σκεφτούμε τι είμαστε ελεύ-
θεροι να επιλέξουμε στην καθημερινότητά μας, πώς καθορί-
ζονται αυτά που επιλέγουμε, π.χ., τι και πού θα σπουδάσουμε,
πού, πότε και αν θα βρούμε δουλειά, πότε θα δημιουργή-
σουμε τη δική μας οικογένεια. Άραγε τα ίδια επιλέγουν οι
αστές γυναίκες και τα ίδια οι εργάτριες; Τις ίδιες επιλογές κά-
νουν τα παιδιά των αστών και τις ίδιες τα παιδιά των εργατών,
των λαϊκών οικογενειών; Μπορεί η σεξουαλική σου προτί-
μηση ή η άρνηση του βιολογικού σου φύλου να σε απελευ-
θερώσει, όταν όλες οι δυνατότητες και οι ανάγκες που έχεις
ως άνθρωπος τον 21ο αιώνα «χτυπιούνται» για τα κέρδη μιας
χούφτας μεγαλοεπιχειρηματιών;

Η ανισοτιμία των γυναικών είναι αποτέλεσμα λάθος πρα-

κτικών και αντιλήψεων, μας λένε οι ίδιοι θεωρητικοί. Μα τότε
γιατί σε όλες τις χώρες ο «εκσυγχρονισμός» και τα μέτρα για
την εξάλειψη της γυναικείας ανισοτιμίας περιλαμβάνουν την
επιβολή των ελαστικών σχέσεων εργασίας, την αύξηση των
ορίων συνταξιοδότησης, την κατάργηση της προστασίας της
μητρότητας και της οικογένειας; Και ποια είναι η λύση; Κατά
τη γνώμη τους η ανισοτιμία θα εξαλειφθεί αν εξαφανιστεί ο
διαχωρισμός των δύο φύλων!

Από την εκδοχή της κατώτερης βιολογικά γυναίκας, περ-
νάμε πλέον στην κατάργηση ουσιαστικά των ιδιαίτερων βιο-
λογικών χαρακτηριστικών των δύο φύλων. Στην πραγματι-
κότητα, το φύλο δεν καθορίζεται από την κοινωνία. Υπάρχει
αντικειμενικά από τη φύση. Είναι άλλο πράγμα οι κοινωνικοί
ρόλοι που δίνει η κοινωνία στα φύλα, οι οποίοι όμως δεν
ανατρέπουν τις βιολογικές διαφορές. 

Οι απόψεις αυτές διαχέονται μέσω του Τύπου, της τέχνης
κ.ά. και επηρεάζουν το πώς γυναίκες και άντρες βλέπουν τον
εαυτό τους στην κοινωνία, πώς βλέπουν τη ζωή. Προσπαθούν
να μας πείσουν πως σημασία δεν έχει αν υφίστασαι εκμετάλ-
λευση, αλλά αν εσύ θεωρείς ότι υφίστασαι. Έτσι, τους δίνεται
και η δυνατότητα να παρουσιάσουν το εργατικό-λαϊκό κίνημα
ως ξεπερασμένο, σε αντίθεση με τα «σύγχρονα» κινήματα.
Αποπροσανατολίζουν ως προς το ποιος είναι ο κύριος αντί-
παλος, άρα και προς τα πού πρέπει να στραφεί η πάλη. Υπο-
νομεύουν τη συλλογική οργάνωση, τον αγώνα για τις σύγ-
χρονες ανάγκες. Στρέφουν ιδιαίτερα τη γυναίκα στην «ατο-
μική επιλογή», στον «ατομικό δρόμο». 

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι στόχοι πάλης που προτείνουν
αυτού του είδους οι οργανώσεις και κινήματα –με πιο χαρα-
κτηριστικό τα τελευταία χρόνια το κίνημα των LGBTQ (Le-
sbian Gay Bisexual Trans Queer)– επικεντρώνουν στο ζήτημα
των διακρίσεων που υφίστανται τα διεμφυλικά άτομα, συν-
δέοντας το ρατσισμό, την ανεργία, την καταπάτηση εργασια-
κών δικαιωμάτων, τα προβλήματα της καθημερινής επιβίωσης
με τη σεξουαλική προτίμηση και αποδίδοντάς τα στην πα-
τριαρχική κοινωνία, αφήνοντας σε δεύτερη μοίρα τον πραγ-
ματικό ένοχο, τα μονοπώλια. 

Μέσα από τις θέσεις τους προβάλλουν γενικά και αόριστα
την ενότητα όλων των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, των
LGBTQ ενάντια στην αντρική καταπίεση. Ο αγώνας στον
οποίο καλούν τις γυναίκες δεν έχει καμία σχέση με την πραγ-
ματική αιτία που γεννά τη γυναικεία ανισοτιμία, όπως και όλα
τα προβλήματα που αυτή συνεπάγεται.

Το γυναικείο ριζοσπαστικό, το εργατικό-λαϊκό κίνημα συ-
νολικά πρέπει να συγκρουστούν με αυτές τις αντιλήψεις. Η
φύση του γυναικείου ζητήματος είναι ταξική και αυτές που
έχουμε συμφέρον αντικειμενικό για την κατάργηση της ταξικής
ρίζας της φυλετικής ανισοτιμίας είμαστε εμείς οι γυναίκες της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων.

* Queer: Παράξενος, διαφορετικός.

Για τη θεωρία του «queer*»
Κωνσταντίνα Τσότρα,

μέλος του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά «Η Πρόοδος»
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Διεθνή Επιμέλεια: 
Διονυσία Σπυράτου, 

Πόπη Ξεκαλάκη

Η8η του Μάρτη, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, μέρα
μνήμης του αγώνα των εργατριών στα υφαντουργεία

και τα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης στις 8 Μάρτη 1857, που
πνίγηκε στο αίμα από τις αστυνομικές δυνάμεις. Οι εργά-
τριες εκείνη την εποχή δούλευαν περίπου 16 ώρες τη
μέρα, ενώ οι μισθοί τους ήταν σημαντικά μικρότεροι από
τους μισθούς των αντρών εργατών. Έτσι, με την απεργία
και τις διαδηλώσεις τους διεκδικούσαν «δεκάωρη δου-
λειά, φωτεινές και υγιεινές αίθουσες εργασίας, μεροκά-
ματα ίσα με αυτά των αντρών κλωστοϋφαντουργών και
των ραφτών».
Η 2η Διεθνής Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών Γυναικών,
που συνήλθε στην Κοπεγχάγη το 1910, αποφάσισε να κα-
θιερώσει, μετά από πρόταση μιας από τις ηγετικές γυναι-
κείες προσωπικότητες του διεθνούς κομμουνιστικού κι-
νήματος, της Κλάρα Τσέτκιν, τη μέρα της 8ης Μάρτη ως
Διεθνή Μέρα της Γυναίκας.
Η 8η του Μάρτη είναι μια αγωνιστική ιστορική επέτειος,
μέρα απολογισμού της πάλης για την ισοτιμία των εργαζό-
μενων γυναικών, για την κοινωνική τους ισοτιμία. Ημέρα
που το εργατικό, και το γυναικείο κίνημα, κάνει το δικό του
απολογισμό, προετοιμάζει τη συνέχεια της δράσης του,
όπως κάνουμε και οι γυναίκες της ΟΓΕ αυτήν την περίοδο,
που συνεχίζεται μια καταιγιστική επίθεση σε βάρος των
όποιων κατακτήσεων έχουν αποσπαστεί στις συνθήκες
του καπιταλισμού. 

* * *

Η πρώτη γυναικεία απεργία έγινε στην αγγλική πόλη
Ουόρτσεστερ το 1804 από τις εργάτριες που κατασκεύαζαν
γάντια. Το 1831 τις ακολούθησαν οι Γαλλίδες καπελούδες. 
Στις ΗΠΑ, η πρώτη αποκλειστικά γυναικεία απεργία έγινε
το 1820 στο New England, στις βιοτεχνίες ενδυμάτων, με
αιτήματα για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, αξιοπρεπείς
μισθούς και μικρότερα ωράρια. Η δε απεργία των υφαν-

τριών στο Ντόνβερ, το 1828, είχε επιτυχία 100% και μια
εφημερίδα κάλεσε την κυβέρνηση να ενεργοποιήσει την
πολιτοφυλακή, για να προλάβει την επιβολή… γυναικο-
κρατίας! Το 1834 και το 1836 ακολούθησαν δύο ακόμη με-
γάλες απεργίες από τις βαμβακεργάτριες της βιομηχανίας
Lowell στη Μασαχουσέτη. Ειδικά το 1836, η απεργία κα-
τατρόμαξε τις Αρχές (που νόμιζαν ότι επρόκειτο για λαϊκή
επανάσταση!).
Το 1844, οι εργάτριες της συγκεκριμένης βαμβακοβιομη-
χανίας ίδρυσαν το πρώτο γυναικείο εργατικό σωματείο. Η
έντονη δραστηριότητά του είχε ως αποτέλεσμα τις πρώτες
μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας στην κλωστοϋ-
φαντουργία. Μετά από τον εμφύλιο πόλεμο δημιουργήθη-
καν σωματεία στους κλάδους των καπνεργατριών, των ρα-
φτρών, των τυπογράφων, των μοδιστρών και των εργα-
ζόμενων σε πλυντήρια. 

Εμείς οι γυναίκες

Είμαστε μεις οι γυναίκες,
που τον ιδρώτα μας στ’ αργαστήρια αφήνουμε

που δουλεύουμε με το κομμάτι,
στα εργοστάσια των τροφίμων και τα ραφτάδικα,

των μεταλλείων οι γυναίκες,
που ήλιο ποτέ δε βλέπουν.

Είμαστε μεις οι γυναίκες,
που για 5 σέντσια την ώρα

13 ώρες τη μέρα σκληρά δουλεύουμε,
οι φάντρες, οι κλώστρες, 

των κρεοπωλείων οι γυναίκες,
αυτές που τσακιζόμαστε πάνω απ’ τον αργαλειό.

Είμαστε όμως κι οι γυναίκες με τις πικέτες,
οι γυναίκες συνδικαλίστριες,

οι απεργοί που μποϊκοτάρουμε τον εργοδότη,
οι νικήτριες γυναίκες των απεργιών πείνας,

που τολμούν και τραγουδούν.

Κι ακόμη είμαστε οι γυναίκες που διαμαρτύρονται,
πέρα από τις βουβές και άλαλες σελίδες της Ιστορίας,

ηχώ από πέπλους σκεπασμένη,
πέρα από την εσκεμμένη, τέλεια σιωπή της Ιστορίας,

εκεί που μεταξύ μας βρισκόμαστε,
εκεί που βρίσκουμε τους εαυτούς μας,
εκεί που πολλές ιστορίες μαζεύουμε

και σε μια νέα εποχή

Τα «Θέματα Πολιτισμού» τιμούν την 8 Μάρτη με ένα ιστορικό για την κορυφαία αυτή αγωνιστική επέτειο του ριζοσπαστικού

γυναικείου κινήματος, το οποίο «στηρίζεται» σε τραγούδια και λογοτεχνικά κείμενα.

8 Μάρτη: Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
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ΟΛΕΣ σα ΜΙΑ τις γιορτάζουμε.
Το 1900 οι εργαζόμενες στις βιομηχανίες ενδυμάτων

συγκρότησαν μερικά από τα πιο σημαντικά σωματεία στην
Ιστορία των ΗΠΑ. Οι συνθήκες εργασίας στα κέντρα του
εμπορίου ενδυμάτων στις μεγάλες πόλεις, όπως η Ν.
Υόρκη, ήταν εκείνη την εποχή σε αξιοθρήνητη κατάσταση.
Υπήρχαν συχνά πυρκαγιές, το φως ήταν ανεπαρκές, ο ήχος
των μηχανημάτων εκκωφαντικός και το περιβάλλον μο-
λυσμένο. Οι γυναίκες δέχονταν πρόστιμα για οτιδήποτε
βάζει ο νους. Επειδή μιλούσαν, επειδή γελούσαν ή τρα-
γουδούσαν, για τους λεκέδες από τα λάδια των μηχανών
πάνω στα υφάσματα, για τις ραφές που ήταν πολύ στενές
ή πολύ χαλαρές. Οι υπερωρίες ήταν συχνές, αλλά η πλη-
ρωμή γι’ αυτές όχι. 

Στις 8 Μάρτη 1857, οι εργαζόμενες στις βιοτεχνίες ενδυ-
μάτων της Ν. Υόρκης διοργάνωσαν πορείες με πικετοφορία,
απαιτώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ωράριο 10
ωρών και ισότιμα δικαιώματα για τις γυναίκες. Το συγκεν-
τρωμένο πλήθος δέχτηκε επίθεση από την αστυνομία.

Το Φλεβάρη του 1910 έγινε μια μεγάλη και μακροχρόνη
απεργιακή κινητοποίηση, στην οποία πήραν μέρος πάνω
από 20.000 εργάτριες. Για 13 βδομάδες, μέσα στο καταχεί-
μωνο, γυναίκες μεταξύ 16 και 25 ετών διοργάνωσαν και
συμμετείχαν σε πικετοφορίες σε καθημερινή βάση. Σε
αυτές δέχονταν την επίθεση των αστυνομικών οι οποίοι τις
ξυλοκοπούσαν και τις φόρτωναν σε κλούβες. Τα δικαστή-
ρια ήταν προκατειλημμένα υπέρ των ιδιοκτητών. Ένας δι-
καστής δοκίμασε να αναμίξει τη θρησκεία, που έχει απο-
δειχτεί ένα από τα πάγια και πιο αποτελεσματικά όπλα κάθε
εκμεταλλευτικού συστήματος: «Απεργείτε εναντίον του
Θεού και της φύσης, της οποίας ο πρώτος νόμος λέει ότι ο
άνθρωπος κερδίζει το ψωμί του με τον ιδρώτα και τον κόπο
του. Απεργείτε εναντίον του Θεού!» Από την άλλη πλευρά
του Ατλαντικού, ο Μπέρναρντ Σο σχολιάζει: «Θαυμάσια! Η
μεσαιωνική Αμερική βρίσκεται πάντα σε στενές προσωπικές
σχέσεις με τον Παντοδύναμο!» Ωστόσο η απεργία δε διαλύ-
θηκε παρά μόνο όταν έγιναν συμβιβασμοί στις περισσότε-
ρες επιχειρήσεις. Ο ενθουσιασμός και το πείσμα των γυ-
ναικών υπήρξαν πρωτοφανείς.

Ένα χρόνο αργότερα, στις 25 Μάρτη 1911, ξέσπασε η πε-
ρίφημη φωτιά του Τριγώνου. Παγιδεύοντας γυναίκες
στους ψηλότερους ορόφους μιας μεγάλης βιομηχανίας (οι
έξοδοι κινδύνου είχαν σφραγιστεί από την εξωτερική
πλευρά για να εμποδίζουν τους εργάτες να το σκάνε), η
πυρκαγιά κόστισε τη ζωή 146 ανθρώπων. Ανάμεσά τους
πολλές ήταν οι γυναίκες, ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, οι
οποίες πρόσφατα είχαν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ.

Το Μάρτη του 1912 έγινε μια μεγαλειώδης πορεία στη Ν.
Υόρκη. 23.000 γυναίκες, εργάτριες στις κλωστοϋφαντουρ-
γίες της Ν. Υόρκης, διαδήλωσαν και πάλι, απαιτώντας 10ωρη
βάρδια, καλύτερες συνθήκες εργασίας, ίσο μισθό με τους
άντρες, την κατάργηση της παιδικής εργασίας και το δι-
καίωμα ψήφου. Το σύνθημά τους ήταν «Ψωμί και Τριαντά-
φυλλα».

8 Μάρτη 1910

Στις αγωνιζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου

Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός στην ομορφιά της μέρας,
χιλιάδες σκοτεινές κουζίνες, χιλιάδες μαύρες φάμπρικες

γεμίζουν ξάφνου με του ήλιου τη λαμπράδα
γιατί ο κόσμος μας ακούει να τραγουδάμε 

«Ψωμί και Τριαντάφυλλα, Ψωμί και Τριαντάφυλλα».

Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός είναι και για τους άντρες ο αγώνας
μας

γιατί είναι των γυναικών παιδιά και τους γεννάμε πάλι,
φτάνει πια ο παιδεμός σ’ όλη μας τη ζωή,
πεινάνε οι ψυχές και όχι το σώμα μόνο,

«δώστε μας Ψωμί, δώστε μας Τριαντάφυλλα».

Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός αμέτρητες γυναίκες πεθαμένες
σμίγουν το θρήνο τους και λένε το παλιό τραγούδι του ψωμιού,

οι σκλαβωμένες ψυχές τους γνώρισαν λίγη μόνον ομορφιά, τέχνη
κι αγάπη.

Ναι, για το Ψωμί παλεύουμε και για τα Τριαντάφυλλα.

Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός φέρνουμε τις μεγάλες μέρες,
το ξεσήκωμα των γυναικών είναι ξεσήκωμα όλης της ανθρωπότη-

τας,
όχι πια σκλάβοι και τεμπέληδες, δέκα που μοχθούν για έναν που

ξαπλώνει,
αλλά ένα δίκαιο μοίρασμα στ’ αγαθά της ζωής,

«Ψωμί και Τριαντάφυλλα, Ψωμί και Τριαντάφυλλα»!

Αλλά το 1910, κατά τη διάρκεια των εργασιών της 2ης Διε-
θνούς Συνδιάσκεψης Σοσιαλιστριών Γυναικών (Κοπεγχάγη),
η επαναστάτρια και αγωνίστρια του παγκόσμιου εργατικού
κινήματος Κλάρα Τσέτκιν είχε ήδη προτείνει να καθιερωθεί
η 8η Μάρτη ως Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, ώστε να τι-
μηθούν οι δυο προηγούμενες ιστορικές διαδηλώσεις των
ΗΠΑ. Να αφιερωθεί στις εργαζόμενες γυναίκες όλου του
κόσμου και στον αγώνα για το δικαίωμα ψήφου που, ακόμη,
δεν είχε κατακτηθεί.

Ακολούθησαν πολλές διαδηλώσεις γυναικών στις 8 του
Μάρτη (στη Γερμανία και τη Γαλλία το 1914, στην προεπα-
ναστατική Ρωσία το 1917), διεκδικητικές και τιμητικές ταυ-
τόχρονα.

Το 1977 ο ΟΗΕ καλεί κάθε χώρα να αφιερώνει αυτήν τη
μέρα στα δικαιώματα των γυναικών.του καπιταλισμού. 
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* * *
Στην Ελλάδα, η πρώτη απεργία εργατριών έγινε στις 13
Απρίλη του 1892, από τις υφάντριες του δεύτερου εργο-
στασίου υφαντουργίας των Αδελφών Ρετσίνα, στον Πει-
ραιά. Εκείνη τη χρονιά, η συγκεκριμένη υφαντουργία απο-
φασίζει να μειώσει την αμοιβή που κατέβαλλε στις εργά-
τριες, από 80 σε 65 λεπτά το τόπι υφάσματος (μείωση στο
μεροκάματο κατά 20%).
Είναι η χρονιά που οι αδελφοί Ρετσίνα, εκ Πελοποννήσου
καταγόμενοι, αποκτούν και το πέμπτο εργοστάσιό τους,
απασχολούν δε συνολικά 2.000 εργάτες κι εργάτριες. Πα-
ράγουν βαμβακερά υφάσματα, γνωστά και ως «ρετσίνες».
Αξίζει να σημειωθεί ότι η υφαντουργία τους ήταν εκείνη
την εποχή η σημαντικότερη των Βαλκανίων. Επιπλέον, ο
Θεόδωρος Ρετσίνας ήταν τότε δήμαρχος Πειραιά, ενώ ένας
αδελφός του θα εκλεγεί βουλευτής Αττικής στις εκλογές
της 3ης του Μάη.
Με την κοινοποίηση της απόφασης, 60 (ή και περισσότε-
ρες) εργάτριες αρνούνται να δουλέψουν και, διασχίζοντας
σε πορεία τους δρόμους του Πειραιά, πηγαίνουν στη διεύ-
θυνση του εργοστασίου να διαμαρτυρηθούν.
Αντίθετα απ’ ό,τι πιστεύεται, οι εργαζόμενες γυναίκες στη
χώρα μας πάλευαν από πολύ νωρίς ενάντια στους εργο-
δότες, όχι απλά συμπληρωματικά στο πλευρό των εργα-
τών, αλλά και αυτόνομα. Σε μια εποχή που η γυναίκα θε-
ωρούνταν ετερόφωτη ακόμα προσωπικότητα και πάντα
εξαρτημένη από έναν άντρα, χωρίς δική της άποψη και θέ-
ληση, άρα αυτονόητα υποταγμένη και στον άντρα και στον
εργοδότη, οι πρώτες εκείνες προσπάθειες αντίστασης
αποδεικνύουν τη δυναμική της εργαζόμενης, ανατρέπον-
τας τα ως τότε δεδομένα. 
Σχετικά με το γεγονός, ο Τύπος τότε τήρησε σιωπή. Η τρι-
κουπική «Εφημερίς» του Κορομηλά μόλις που αναφέρει
την απεργία στις «μικρές ειδήσεις», υποβαθμίζοντας και
στηλιτεύοντάς την. Αν λάβουμε υπόψη ότι γύρω στο 1900,
το δεύτερο εργοστάσιο των αδελφών Ρετσίνα (εκτός από
50 εργάτες και 10 υπαλλήλους) απασχολούσε 200 εργά-
τριες, το ποσοστό που απέργησε υπολογίζεται περίπου στο
30%. Δε συνέφερε να γίνουν παραδείγματα προς μίμηση.
Αντίθετα, έπρεπε να διατηρηθεί το «διαίρει και βασίλευε»
ανάμεσα στις γυναίκες (που πληρώνονταν λιγότερα) και
στους άντρες εργάτες. Με ανύπαρκτη ακόμα την εργατική
νομοθεσία και, στο πλαίσιο του ελεύθερου ανταγωνισμού,
οι εργάτες δούλευαν εξαντλητικά. Σε ισχύ βρισκόταν η ατο-
μική συμφωνία μεταξύ εργάτη και εργοδότη, που μόνος
του καθόριζε το χρόνο δουλειάς, την πρόσληψη και από-
λυση των εργατών, χωρίς υποχρέωση αποζημίωσης.
Ωστόσο, η «Εφημερίς των Κυριών» της Καλλιρόης Παρέν
(που εκδίδεται από το 1887) υπερασπίζεται τις γυναίκες
απεργούς: «Φρονούμεν ότι έδει να αυξηθή το ημερομίσθιον
των πτωχών εργατιδών, αίτινες δι’ όλης της ημέρας εργα-
ζόμεναι, μόλις πορίζονται τον επιούσιον άρτον, πλουτίζουσαι
ολονέν διά του ιδρώτος αυτών τα βαλάντια των εργοστασιαρ-
χών.»
Στη συνέχεια, οι γυναίκες της εργατικής τάξης έλαβαν

μέρος σε πολλές κινητοποιήσεις, δίνοντας και θύματα στον
αγώνα για την κατάκτηση των εργασιακών τους δικαιω-
μάτων, που ήταν το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη χειρα-
φέτηση και την ισοτιμία τους.
Από το 1924 αρχίζουν οι αγώνες των καπνεργατών. Οι
συνθήκες εργασίας είναι άσχημες, τα μεροκάματα μικρά,
η εφεύρεση των μηχανών και η εφαρμογή τους φέρνουν
ανεργία. Τη χρονιά εκείνη (1924) σκοτώνεται η καπνεργά-
τρια Μαρία Χουσιάδου, στην απεργία της Καβάλας. Αλλά
το 1926, οι καπνεργάτες πραγματικά αναστατώνονται. Αρ-
χίζουν οι κινητοποιήσεις. Κατεβαίνουν σε συλλαλητήρια. 
Στην απεργία του εργοστασίου «Παπαστράτος» στο Αγρί-
νιο, η Βασιλική Γεωργαντζέλη (Μικρασιάτισσα που είχε
εγκατασταθεί εκεί από το 1923) συμμετέχει στην ομάδα των
εργατών που φρουρούν την απεργία και τις συγκεντρώ-
σεις των απεργών. 
Στις 8 Αυγούστου 1926 οι γυναίκες συμπορεύονται με τους
άντρες. Ανάμεσά τους και η Βασιλική. Είναι νέα, 28 με 30
χρονών. Έχει ήδη δύο παιδιά (τον Γεράσιμο, 9 ετών και την
Παρασκευή ή Βούλα, 5) και είναι έγκυος 6 μηνών. Αγωνί-
ζεται για να εξασφαλίσει ένα πιο αισιόδοξο μέλλον στα παι-
διά της. Παλεύει για καλύτερο μεροκάματο και ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη.
Η πορεία συναντά την αντίσταση των αστυνομικών κάπου
στις βενζίνες του Πολυχρόνη, κοντά στο πάρκο. Εκτελούν
διαταγή. Οι σφαίρες πέφτουν βροχή, βαρούν στο ψαχνό.
Στην τύχη, ίσως, σημαδεύουν τη μητέρα με το έμβρυο στην
κοιλιά. Την ίδια μέρα σκοτώθηκε κι ο Θεμιστοκλής Καρα-
μιχάλης. Η κηδεία των θυμάτων πήρε τη μορφή συλλαλη-
τηρίου όπου συμμετείχαν όλοι οι κάτοικοι της πόλης. Τε-
λικά, πολλά από τα αιτήματα των καπνεργατών βρήκαν τη
λύση τους (600 δρχ. ενίσχυση στους ανέργους, αύξηση του
μεροκάματου κατά 25 δρχ., καθιέρωση του Ταμείου Ασφά-
λισης Καπνεργατών).Το 1927 σκοτώνεται η καπνεργάτρια
Κωνσταντέλλη, επίσης από το Αγρίνιο.
Στις 9 του Μάη 1936, στις μεγάλες εργατικές κινητοποι-
ήσεις των καπνεργατών της Θεσσαλονίκης που είχαν
πάνω από 20 νεκρούς και 300 τραυματίες, βρίσκεται νεκρή
και η Αναστασία Καρανικόλα.

Ανταρτομάνες που κρατούν το αλέτρι, το δρεπάνι, 
γυναίκες που δε σκύβουνε στον τύραννο κεφάλι.

Τον επαλεύουν στα χωριά, στα διάσελα, στην πόλη
με το παιδί στην πλάτη τους και στην ποδιά το βόλι.
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Παγκόσμια Μέρα για τα Δικαιώματα των Κοριτσιών
Άλλη μια Παγκόσμια Ημέρα καθιερωμένη από τον ΟΗΕ (11 Οκτώβρη), η οποία όμως δεν αλλάζει –όπως και oι

άλλες– τη σκληρή πραγματικότητα που βιώνουν τα κορίτσια σ’ όλο τον κόσμο.

Στην περσινή ανάλογη έκθεση της UNICEF διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι:

- Το 11% των κοριτσιών παντρεύονται πριν τα 15 τους χρόνια κι έτσι τίθενται σε κίνδυνο τα δικαιώματά τους στην

Υγεία και στην εκπαίδευση, στην προστασία της παιδικής ηλικίας. Σημειώνουμε ότι περισσότερες από 700 εκατομμύρια

σημερινές γυναίκες παντρεύτηκαν πριν τα 18 και περίπου 250 εκατομμύρια παντρεύτηκαν πριν τα 15 τους χρόνια,

κυρίως με διαδικασίες καταναγκασμού εκ μέρους της οικογένειάς τους.

Εξίσου ανησυχητικές θεωρεί η έκθεση ότι είναι και οι αντιλήψεις για την ανοχή και την αποδοχή της βίας εκ μέρους

του θύματος, της οικογένειας και του ευρύτερου περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα αυτές οι αναχρονιστικές αντιλήψεις

που επικρατούν για τη θέση της γυναίκας να διαιωνίζονται και να «δικαιολογούν» τη βία εναντίον της. 

Ένα στα τέσσερα κορίτσια 15-19 ετών (περίπου 70 εκατομμύρια) ήταν θύματα κάποιας μορφής βίας μέχρι τα 15

τους χρόνια. Στις διαπιστώσεις του ΟΗΕ δεν υπάρχει προσδιορισμός των αιτίων, ούτε και του τρόπου καταπολέμησης

του απαράδεκτου αυτού φαινομένου, μόνο ευχολόγια, με βάση και τη συγκεκριμένη Παγκόσμια Μέρα που έχουν δη-

μιουργήσει και με την οποία ρίχνουν στάχτη στα μάτια των λαών.

Υπάρχει όμως στην έκθεση μια «οικονομίστικη» εκτίμηση, αφού αναφέρεται ότι η «επένδυση» στη βελτίωση της

ζωής των κοριτσιών είναι «σωστή» κι «έξυπνη». Εκτιμάται, π.χ., ότι η διάθεση 1 δολαρίου για τη μείωση του υποσι-

τισμού μπορεί να καταλήξει σε επιστροφή έως και 30 δολαρίων. Η μείωση της ανισότητας στην Υγεία κατά 1% μπορεί

να αυξήσει το ετήσιο ΑΕΠ μιας χώρας κατά 0,15%. Και αυτό γιατί, όταν τα κορίτσια εργαστούν (όχι όταν κλειστούν με

το γάμο στο σπίτι), θα επανεπενδύσουν το εισόδημά τους κατά 90% στην οικογένειά τους.

Αυτό το σκεπτικό προβάλλεται, της σχέσης δηλαδή κόστους-οφέλους σύμφωνα με τους όρους των αγορών. Και

όχι η αντιμετώπιση των κοριτσιών και των γυναικών ως αυτόνομων προσωπικοτήτων με δικαιώματα στην Υγεία,

στην εκπαίδευση, στη ΖΩΗ.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: 
Γυναίκα γέννησε στο δρόμο, όταν εκδιώχτηκε από το νοσοκομείο

Στην πόλη Καφρ αλ Ντάουαρ, στο Δέλτα του Νείλου, μια γυναίκα αναγκάστηκε να γεννήσει στο δρόμο γιατί την

έδιωξαν από το νοσοκομείο όπου πήγε να γεννήσει. Της είπαν ότι ο μοναδικός γυναικολόγος ήταν εκτός του νοσο-

κομείου, απασχολημένος με μια καισαρική, και ότι έπρεπε να πάει στην Αλεξάνδρεια –30 χιλιόμετρα μακριά. 

Όταν ο σύζυγός της ζήτησε ασθενοφόρο για τη μεταφορά, δημιουργήθηκε ένταση και κλήθηκαν οι φύλακες

ασφαλείας να τους βγάλουν έξω. Έτσι η γυναίκα γέννησε στο δρόμο περιμένοντας ταξί. Μετά από τις αντιδράσεις

που δημιουργήθηκαν από τη δημοσιοποίηση του περιστατικού, ο διευθυντής του νοσοκομείου τέθηκε σε διαθεσιμό-

τητα.

Ευτυχώς, σώθηκαν μητέρα και παιδί και η ταλαιπωρία δεν είχε χειρότερες επιπτώσεις. Όμως παραμένει το γε-

γονός ότι στον 21ο αιώνα υπάρχει ακόμη τέτοια αντιμετώπιση για την πιο ιερή στιγμή κάθε γυναίκας…
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ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: Εποικισμοί - Αναγνώριση Παλαιστινιακού Κράτους
Τους τελευταίους μήνες και μετά από την ισοπέδωση της Λωρίδας της Γάζας, η κυβέρνηση του Ισραήλ, χωρίς να

λαμβάνει υπόψη τη διεθνή κατακραυγή, ανακοίνωσε την ανέγερση νέων εποικισμών στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά

εδάφη (Δυτική Όχθη και Ανατολική Ιερουσαλήμ). Θα χτιστούν 400 νέες κατοικίες στη Δ. Όχθη και 500 στην Α. Ιερου-

σαλήμ. Τις εξαγγελίες αυτές υποδέχτηκαν οι Παλαιστίνιοι με διαδηλώσεις που, όπως πάντα, αντιμετωπίστηκαν με

σκληρή καταστολή, κατεδαφίσεις σπιτιών, δολοφονίες και άλλες ακρότητες από τα κατοχικά στρατεύματα. Από τη

μεριά τους οι έποικοι, εκτός από τις συχνές δολοφονικές τους επιθέσεις σε νεαρούς Παλαιστίνιους, συστηματικά ξε-

ριζώνουν τα ελαιόδεντρα από τις περιοχές που θα γίνουν οι νέοι εποικισμοί αλλά και γενικότερα, ώστε να στερηθούν

οι Παλαιστίνιοι κι αυτήν τη λίγη γη που τους απέμεινε και το λιγοστό εισόδημα που εξασφάλιζαν.

Η σκληρή αυτή αντιμετώπιση προκάλεσε αντιδράσεις εκ μέρους των Παλαιστινίων, οι οποίοι, υπό το κράτος της

αγανάκτησης και της απόγνωσης, διέπραξαν και δολοφονικές επιθέσεις εναντίον εβραϊκών στόχων με μαχαίρι ή χρη-

σιμοποιώντας τα αυτοκίνητά τους ως φονικά όπλα.

Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, σε ομιλία του στη Ραμάλα, δήλωσε ότι θα υποβάλει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

σχέδιο απόφασης για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού Κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και στα-

διακή αποχώρηση των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων έως το τέλος του 2016. Δήλωσε επίσης ότι, ακόμη και αν

οι ΗΠΑ ασκήσουν βέτο, η Παλαιστινιακή Αρχή θα ξεκινήσει την υποβολή αιτήσεων για ένταξη σε διεθνείς οργανι-

σμούς.

Η ιορδανική κυβέρνηση υπέβαλε πρόσφατα τροποποιημένο σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με το

οποίο επιδιώκεται να δρομολογηθεί η επίτευξη δίκαιης λύσης για το παλαιστινιακό ζήτημα 12 μήνες μετά από την

υιοθέτηση του ψηφίσματος και με σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών κατοχικών δυνάμεων από τα παλαιστινιακά

εδάφη έως το τέλος του 2017. Τα νέα σύνορα θα είναι εκείνα που υπήρχαν πριν τον πόλεμο του 1967 και η Ιερουσαλήμ

θα είναι η κοινή πρωτεύουσα των δύο κρατών. 

Ήδη το Ευρωκοινοβούλιο και άλλα εθνικά κοινοβούλια εξέδωσαν ψηφίσματα υπέρ της αναγνώρισης του κράτους

της Παλαιστίνης, φυσικά μέσα στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών βλέψεων στην περιοχή. Ενώ οι διαβουλεύσεις στον

ΟΗΕ συνεχίζονται…

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: Αιματοχυσία για τους ανταγωνισμούς
Καθημερινά οι κάτοικοι των ανατολικών περιοχών του Ντονμπάς (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ) στην Ουκρανία μετρούν

νεκρούς και καταστροφές σπιτιών, αλλά και υποδομών (νοσοκομεία, αεροδρόμια, πανεπιστήμια, σχολεία). Ζουν βομ-

βαρδισμούς κατοικημένων περιοχών από τον ουκρανικό στρατό (στο πλαίσιο του οποίου καταγγέλλεται ότι πολεμούν

και οι φασίστες Ουκρανοί παραστρατιωτικοί) και νιώθουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, που και αυτά γίνονται ερείπια.

Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται…

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Αρχών των δύο παραπάνω περιοχών, μόνο το Γενάρη σκοτώθηκαν 242 άμαχοι και

τραυματίστηκαν 273, σκοτώθηκαν 92 πολιτοφύλακες και 411 τραυματίστηκαν. Επίσης καταστράφηκαν 434 κτήρια. Οι

ίδιες Αρχές ανακοίνωσαν την επιστράτευση 100.000 αντρών ως απάντηση της επιστράτευσης που ανήγγειλε η ουκρανική

κυβέρνηση.

Επίσημη ανακοίνωση των υπηρεσιών του ΟΗΕ ανεβάζει το συνολικό αριθμό των νεκρών από τον Απρίλη του 2014 σε

5.358 (άμαχοι, στρατιώτες, πολιτοφύλακες). 

Οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν την κυβέρνηση της Ουκρανίας, ενώ η Ρωσία τους αυτονομιστές.

Η σύγκρουση διεξάγεται λόγω του πλούτου και της γεωστρατηγικής θέσης των αυτονομημένων περιοχών (βλέπε

επέκταση ΝΑΤΟ προς Ανατολάς) και προκειμένου να αποτραπεί μια νέα απώλεια εδαφών της Ουκρανίας μετά από τη λε-

γόμενη «προσάρτηση» (όπως την αποκαλούν οι Αμερικανοί) της Κριμαίας στη Ρωσία.

Εν τω μεταξύ οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι από το Μάρτη θα πάρουν περιοριστικά μέτρα για τους Ρώσους

πολίτες στην Ουκρανία, οι οποίοι θα υποχρεωθούν αντί εγγράφου, αντίστοιχου του δελτίου ταυτότητας, να χρησιμοποιούν

διαβατήριο.

Ανάμεσα στις συμπληγάδες των συμφερόντων και των ανταγωνισμών βαρύ τίμημα πληρώνει ο λαός. 



ΗΠΑ: Εξασφάλιση των κεφαλαιούχων και ψίχουλα για το λαό
Στην καθιερωμένη ετήσια ομιλία του στο Κογκρέσο για την «Κατάσταση του έθνους» ο Πρόεδρος Ομπάμα παρουσίασε

προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος προκειμένου τάχα να αντιμετωπιστεί η οικονομική ανισό-

τητα. Μην ξεχνάμε ότι το 2016 είναι έτος εκλογών και γίνεται προσπάθεια να «φανεί» το φιλολαϊκό πρόσωπο του εκ

νέου υποψήφιου Προέδρου, ακόμα και αν οι προτάσεις του δεν εγκριθούν από το Κογκρέσο.

Ανάμεσα σε άλλα πρότεινε:

- Αύξηση της φορολογίας των πολιτών που έχουν ετήσιο εισόδημα άνω των 500.000 δολαρίων και αύξηση των

φόρων στα κέρδη κεφαλαίων από 23,8% στο 28%.

- Κλείσιμο των «φορολογικών παραθύρων» για φοροαπαλλαγές των πλουσίων προκειμένου την επόμενη δεκαετία

να εξοικονομηθούν πόροι για «κοινωνική πολιτική».

- Επίδομα 500 δολαρίων σε ζευγάρια εργαζόμενων γονιών, τριπλασιασμός της έκπτωσης φόρου σε οικογένειες, φο-

ροαπαλλαγή για φοιτητικά και σπουδαστικά δάνεια, κίνητρα για διευκόλυνση αποταμίευσης για το συνταξιοδοτικό κ.ά.

- Μικρή αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου (από 10 δολάρια στα 15 δολάρια).

Είναι φανερό ότι με τα παραπάνω μέτρα δεν πρόκειται να εξαλειφθούν οι ανισότητες του συστήματος. Θα εξακολου-

θήσουν να υπάρχουν τα δεκάδες εκατομμύρια ανέργων (μόνο το 26% των ανέργων παίρνει ένα χαμηλό επίδομα), αλλά

και κακοπληρωμένων χαμηλόμισθων, τα 45.000.000 που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, τα 15.000.000 παιδιά

που δεν έχουν καθημερινά ένα πιάτο φαΐ ή υπηρεσίες Υγείας, τα 2.500.000 παιδιά που είναι άστεγα (1 στα 30), τα 46,5

εκατομμύρια που καταφεύγουν στα συσσίτια για να επιβιώσουν, τα εκατομμύρια άστεγοι.

Σε ρεπορτάζ του Euronews, στα τέλη του 2014, αναφέρεται ότι όλα τα οφέλη που προέκυψαν τα τελευταία 30 χρόνια

τα έχει καρπωθεί το 1% του πληθυσμού, ενώ οι μισθοί για το υπόλοιπο 99% αυξήθηκαν ελάχιστα.

Οι New York Times αναφέρουν ότι οι ανισότητες αυξάνονται, όπως κι εκείνοι που έχουν όλο και λιγότερα να ξοδέ-

ψουν.

Η λεγόμενη «επεκτατική πολιτική διαχείρισης» εφαρμόστηκε στις ΗΠΑ, αλλά οι ταξικές ανισότητες διευρύνθηκαν.

Κάποιοι πάντως «εκσυγχρονιστές» μάς προτείνουν αυτό το είδος διαχείρισης. Ευχαριστούμε, δεν ενδιαφερόμαστε! 
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ΓΑΛΛΙΑ: Η επίθεση στο περιοδικό ΣΑΡΛΙ ΕΜΠΝΤΟ
Δύο ένοπλοι, αλγερινής καταγωγής Γάλλοι υπήκοοι, πραγματοποίησαν επίθεση στα γραφεία του σατιρικού

περιοδικού ΣΑΡΛΙ ΕΜΠΝΤΟ, όπου γάζωσαν με καλάσνικοφ 12 εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων και 4 διάσημους

σκιτσογράφους. Οι δράστες αιτιολόγησαν την επίθεσή τους επειδή το εν λόγω περιοδικό καταφερόταν κατά του

Ισλαμικού Κράτους και του αρχηγού του, ενώ και παλιότερα είχε δημοσιεύσει προκλητικά σκίτσα κατά του προφήτη

Μωάμεθ. 

Την ίδια μέρα, άλλος «τζιχαντιστής», Γάλλος υπήκοος κι αυτός, που ανήκε στην ίδια ομάδα με τους παραπάνω

δράστες, σκότωσε μια Γαλλίδα αστυνομικό. Οι τρεις δράστες, προκειμένου να διαφύγουν, εισέβαλλαν οι δύο

πρώτοι σε τυπογραφείο και ο τρίτος σε εβραϊκό παντοπωλείο, κρατώντας συνολικά 19 ομήρους. 

Σε κολοσσιαία στρατιωτική επιχείρηση με αστυνομικούς στρατιώτες και άντρες των ειδικών δυνάμεων, οι 3

δράστες σκοτώθηκαν, όπως και 4 από τους ομήρους.

Έτσι, με επίκεντρο τη Γαλλία (και όχι μόνο) εξαπλώνεται το κλίμα τρομοφοβίας που ενισχύθηκε από το μακελειό

στο Παρίσι, αλλά και την πρόσφατη «εξάρθρωση τρομοκρατικού πυρήνα» στο Βέλγιο (Βρυξέλλες). Το φαινόμενο

της ισλαμικής τρομοκρατίας εξελίσσεται σε μια περίοδο που υπάρχει οικονομική κρίση και ύφεση στο μεγαλύτερο

μέρος της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας, με αποτέλεσμα τη συνεχή αντιλαϊκή-αντεργατική επίθεση. Με

το φόβητρο της παγκόσμιας τρομοκρατίας να επισείεται, επιδιώκεται η παραπλάνηση των λαών ώστε να μην αν-

τιδρούν στους «συνασπισμούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας» από τους ιμπεριαλιστές, ούτε στη συρρίκνωση

των δικαιωμάτων τους.

Οι κρατούντες αποσιωπούν το γεγονός ότι οι «τζιχαντιστές» –που τάχα καταδικάζουν– εκπαιδεύτηκαν, εξο-

πλίστηκαν και χρηματοδοτήθηκαν με τη στήριξη και την ευλογία των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Σαου-

δαράβων μοναρχών, της Τουρκίας. Αυτοί τους χρησιμοποίησαν για την προώθηση νέων «ισορροπιών» στη Β.

Αφρική και τη Μέση Ανατολή (βλέπε και επέμβαση στη Συρία). 



Γυναίκες ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ !

Άλλο ένα περιστατικό εργοδοτικής τρομοκρατίας προστίθεται στη μακριά λίστα των απολύσεων νέων
εργαζομένων γυναικών λόγω μητρότητας. Εργαζόμενη σε υποδηματοποιία απολύθηκε μόλις ανακοίνωσε
την εγκυμοσύνη της στον εργοδότη.

Η ΟΓΕ καταγγέλλει τις αντιλαϊκές και αντεργατικές πολιτικές της ΕΕ και της εκάστοτε κυβέρνησης που
λύνουν τα χέρια των εργοδοτών για να ζητάνε πιστοποιητικά ότι δεν είμαστε έγκυες ή ότι δεν θα μείνουμε
έγκυες για να προσληφθούμε ή μας απολύουν μόλις φανεί η εγκυμοσύνη. 

Και όλα αυτά γιατί η μητρότητα θεωρείται «κόστος» και θυσιάζεται στο βωμό της ανταγωνιστικότη-
τας.

Καλούμε τις  γυναίκες της λαϊκής οικογένειας, τις νέες γυναίκες να δυναμώσουν την ΟΓΕ, την Κοινω-
νική Συμμαχία. Να αγωνιστούμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα ασφαλιστικά και εργασιακά
μας δικαιώματα και κοινωνικές παροχές, για έμπρακτη αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας,
για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία – Πρόνοια – Φάρμακο. Μόνο μέσα από τον οργανωμένο
αγώνα που βάζει στο στόχαστρο τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας μπορούμε να βάλουμε εμπόδια,
μέχρι να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική. 

Αθήνα, 21/1/2015
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Για την απελευθέρωση των Κουβανών πατριωτών

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) χαιρετίζει την απελευθέρωση των Κουβανών

πατριωτών και την επιστροφή τους στο νησί της Επανάστασης.

Η απελευθέρωσή τους μετά από 16 χρόνια παράνομης κράτησης στις αμερικάνικες φυ-

λακές με χαλκευμένες και αναπόδεικτες κατηγορίες από την αμερικάνικη κυβέρνηση απο-

τελεί νίκη του αταλάντευτου αγώνα του κουβανικού λαού, του αντιιμπεριαλιστικού εργατι-

κού και λαϊκού κινήματος όλου του κόσμου.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας με αλλεπάλληλες εκδηλώσεις αλληλεγγύης, ψηφί-

σματα και κινητοποιήσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στα πλαίσια της Παγκόσμιας Δημοκρα-

τικής Ομοσπονδίας Γυναικών (ΠΔΟΓ) στάθηκε στο πλάι του κουβανικού λαού, των γυναικών

της Ομοσπονδίας Γυναικών Κούβας για την απελευθέρωση των 5 Κουβανών πατριωτών

και στον δίκαιο αγώνα τους ενάντια στον αποκλεισμό της Κούβας από τις ΗΠΑ.

Δε θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στον αποκλεισμό της Κούβας από τους ιμ-

περιαλιστές των ΗΠΑ και ενάντια στη κοινή θέση της ΕΕ κατά της Κούβας.

Ανυποχώρητα υπερασπίζουμε το δικαίωμα του κουβανικού λαού, όπως και κάθε λαού να

αποφασίζει για το παρόν και το μέλλον του.

Αθήνα, 19/12/2014

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΓΕ)
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Για την απόλυση του προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων
του ιδρύματος «Η Παμμακάριστος»

Η ΟΓΕ καταγγέλλει την απόλυση του προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων του ιδρύματος «Η
Παμμακάριστος» και συνδικαλιστή εκλεγμένου στη Διοίκηση του Σωματείου Εργαζομένων σε Μο-
νάδες - Ιδρύματα - Σχολεία Ειδικής Αγωγής (ΣΕΜΙΣΕΑ), Δ. Ζαπαντιώτη. Η συγκεκριμένη δίωξη
παίρνει τη σκυτάλη από αντίστοιχες συνδικαλιστικές διώξεις που εντείνονται το τελευταίο διά-
στημα, καθώς κυβέρνηση και εργοδοσία προετοιμάζουν νέα επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώ-
ματα των εργαζομένων. 

Η ΟΓΕ με τους Συλλόγους και τις Oμάδες της διεκδικεί να παρθεί πίσω η απόλυση και εκφράζει
τη συμπαράστασή της στο συνδικαλιστή.

Αθήνα, 30/12/2014
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Δελτίο Τύπου
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) στέκεται στο πλευρό των νέων μητέρων, των νέωνζευγαριών που τα παιδιά τους φιλοξενούνται στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών και διεκ-δικούν την άμεση λύση του προβλήματος διατροφής των παιδιών. Θεωρούμε ότι η δημοτική αρχή, οι υπηρεσίες και οι αρμόδιοι του τομέα, έχουν μεγάλη ευ-θύνη γι’ αυτή την κατάσταση. Γνώριζαν από καιρό ότι χρειάζονται χρονοβόρες διαδικασίες γιατο ζήτημα των προμηθειών για τη σίτιση των βρεφών και έπρεπε να δώσουν άμεση λύση.Καλούμε τις νέες μητέρες  τους νέους γονείς, να οργανωθούν και να παλέψουν για τις σύγ-χρονες ανάγκες, τις δικές τους και των παιδιών τους, όπως το δικαίωμα στην προσχολικήαγωγή για όλα τα παιδιά, εργαζόμενων, αυτοαπασχολούμενων, άνεργων και μεταναστριών. Δε συμβιβαζόμαστε με τη ζωή με ψίχουλα που μας καταδικάζουν ΕΕ, επιχειρηματικοί όμιλοι,κυβερνήσεις. Η συρρίκνωση και υποβάθμιση, η εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και δομώνΥγείας, Πρόνοιας έχουν τη δική τους σφραγίδα.

Η ΟΓΕ ενώνει τη φωνή της με όλους τους εργαζόμενους γονείς, ιδιαίτερα τις νέες μητέρες,τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου, τα νέα ζευγάρια που πασχίζουν να αναθρέψουν τα παιδιάτους.
Διεκδικούμε:
Αποκλειστικά Κρατικούς – Δωρεάν - Σύγχρονους και Ασφαλείς Παιδικούς Σταθμούς με κτι-ριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, επάρκεια και ποιότητα φαγητού.Μόνιμο, εξειδικευμένο και επαρκές προσωπικό, με τον ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγήμε ευθύνη του κράτους και ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα.Να μην κλείσει κανένας παιδικός, βρεφονηπιακός σταθμός. Να δημιουργηθούν νέοι, γιατίδεν επαρκούν.

Τώρα άμεσες προσλήψεις προσωπικού.
Καμία πληρωμή από τους γονείς. Να καταργηθούν όλα τα τροφεία. Δεν κάνουμε βήμα πίσω από την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.
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H OΓΕ απ’ άκρη σ’ άκρη

Στο πλαίσιο της καμπάνιας για την Πρωτοβάθμια Φρον-
τίδα Υγείας, η Ομάδα Διονύσου ξεκίνησε περιοδείες με
δική της ανακοίνωση από τις 9.10.2014. Επισκέφτηκε σχο-
λεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, λαϊκές αγορές, ερ-
γασιακούς χώρους και στους επτά δήμους της περιφέρειάς
της. Στις 25.10.2014 πραγματοποίησε εκδήλωση με θέμα
«Υγεία: Κοινωνικό Δικαίωμα ή Εμπόρευμα;», με καλή συμ-
μετοχή γυναικών. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν η Μαρία
Φιλανταράκη, μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ, και ο Ιππο-
κράτης Κοκκινόπουλος, γιατρός - πρώην διευθυντής του
Κέντρου Υγείας Καπανδριτίου.

Στη συνέχεια η Ομάδα ξεκίνησε να συγκεντρώνει υπο-
γραφές για να στελεχωθεί με το απαραίτητο προσωπικό και
να αποκτήσει ουσιαστική υλικοτεχνική υποδομή το πρώην
ΙΚΑ - ΕΟΠΥΥ Αγίου Στεφάνου, σήμερα ΠΕΔΥ, τις οποίες
θα καταθέσει σε δημοτικό συμβούλιο του δήμου Διονύσου
το Φλεβάρη, απαιτώντας να πάρει ο δήμος θέση και αντί-
στοιχες πρωτοβουλίες προκειμένου να υλοποιηθεί το πα-
ραπάνω αίτημα.

Μια πολύ όμορφη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από το
Σύλλογο Γυναικών Μυτιληνιών Σάμου στις 10 Γε-
νάρη, στο Πνευματικό Κέντρο των Μυτιληνιών.

 Ο Σύλλογος Γυναικών Μυτιληνιών έντυσε τις ανησυχίες
του και τις αγωνίες του για τη βαρβαρότητα που ζει η λαϊκή
οικογένεια, σήμερα, με αισιοδοξία, πείσμα, επιμονή και
αγωνιστικότητα κι έκοψε την πίτα του με θεατρική παρά-
σταση από το θεατρικό τμήμα της Πανσαμιακής Επιτροπής
Ειρήνης με τους: Σταύρο Κουτράκη (ο οποίος έγραψε τα
κείμενα), Ανθούλα Κρητικού, Δημήτρη Μαυρατζώτη,
Πέτρο Σοφιανό, Στεφανάκη Αργυρώ, Ελευθερία Χριστο-
δουλάκη, καθώς και μικρούς μαθητές των Μυτιληνιών.

Η εκδήλωση τέλειωσε με πολύ όμορφη ζωντανή μουσική
από το νεοσύστατο μουσικό σχήμα με τους: Κώστα Μητσό,
Γιώργο Τσερέ, Πολύκαρπο Θράβαλο και Αργύρη Νικο-
λαΐδη.

Εκδήλωση για την παραδοσιακή κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας διοργάνωσε ο Σύλλογος Γυναικών Πειραιά
«Η Πρόοδος», στην αίθουσα του ΚΑΠΗ της Ε΄ Δημοτι-
κής Κοινότητας. Την εκδήλωση άνοιξε η παιδική θεατρική
ομάδα του 6ου Δημοτικού Σχολείου παρουσιάζοντας την
παράσταση «Τον Άγιο Βασίλη στη φυλακή», μία παράσταση
από παιδιά για παιδιά. Ακολούθησε γλέντι, με μουσική,
κρασί και φαγητό.

Μία όμορφη γιορτή για το παραμύθι και τα παιδιά διορ-
γάνωσαν στις 3 Γενάρη η Ομάδα Γυναικών Γιαννιτσών
μαζί με το Σύλλογο Φίλων του Βιβλίου Ν. Πέλλας, το Σύλ-
λογο Στράντζας και το σύλλογο «Τραγουδάνοι του Πόντου». 

Στο «Μαραθώνιο Παραμυθιού», που ξεκίνησε από τις 4
το απόγευμα και κράτησε μέχρι τις 9 το βράδυ, η Ομάδα τα-
ξίδεψε τους μικρούς φίλους σε κόσμους σαν αυτούς που για
εμάς είναι στόχος. 

Μέσα από την αφήγηση συγκεκριμένων παραμυθιών, και
τροποποιώντας άλλα, έδωσαν το στίγμα του αληθινού νοή-

ματος των θαυμάτων που κρύβουν τα παραμύθια, ενός κό-
σμου όπου τα όνειρα του κάθε παιδιού θα γίνονται πραγ-
ματικότητα, έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση. 

Εξάλλου, οι ευχές που έκαναν τα ίδια τα παιδιά και τα
δώρα που ζήτησαν από τον Άγιο Βασίλη για τον κόσμο όλο
απέδειξαν σε όλους ότι τα παιδιά ξέρουν πού κρύβεται η
αλήθεια και πιστεύουν στα θαύματα που μπορεί να κάνουν
οι αξίες της αλληλεγγύης και του κοινού αγώνα απέναντι
στο άδικο.

Γέμισε με παιδικές φωνές το Πολιτιστικό Κέντρο Πε-
τρούπολης στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργάνωσε
ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πετρούπολης
για τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας. Η μεγάλη συμμετοχή
ήταν αποτέλεσμα της δουλειάς του Συλλόγου το προηγού-
μενο διάστημα με εξορμήσεις σε Δημοτικά, νηπιαγωγεία,
παιδικούς σταθμούς, και της ολοένα και μεγαλύτερης δρά-
σης και αναγνώρισης του Συλλόγου από τις γυναίκες της
πόλης.

Τα παιδιά έφτιαξαν στολίδια και χριστουγεννιάτικες κα-
τασκευές, παρακολούθησαν αφήγηση παραμυθιού και
κουκλοθέατρο.

Ο Σύλλογος Δημοκρατικών Γυναικών Πάτρας
πραγματοποίησε χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά
στα γραφεία του Συλλόγου. Τα παιδιά έπαιξαν, γέλασαν,
ζωγράφισαν, πήραν δώρα και ζαχαρωτά και άκουσαν το
γράμμα που τους «έστειλε» ο Άγιος Βασίλης. Οι γονείς κου-
βέντιασαν, έκαναν πράξη για ακόμη μία φορά την ταξική
αλληλεγγύη –μια και ήρθαν με τα χέρια γεμάτα– και πήραν
κι εκείνοι φεύγοντας το δικό τους «γράμμα από τον Άγιο
Βασίλη».

Παράσταση διαμαρτυρίας στο Σταθμό Προστασίας Μάνας
και Παιδιού (ΣΠΜΠ) στην Αγία Βαρβάρα πραγματοποί-
ησαν οι Σύλλογοι Γυναικών Αγίας Βαρβάρας, Κορυ-
δαλλού και Νίκαιας. Κατήγγειλαν την υποβάθμιση του
σταθμού που βρίσκεται στην Αγία Βαρβάρα και καλύπτει
επίσης τις περιοχές του Κορυδαλλού και της Νίκαιας.

Ο ΣΠΜΠ κάλυπτε για πολλά χρόνια το σύνολο των υπη-
ρεσιών προς τις μέλλουσες μητέρες (συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες, εξετάσεις, φάρμακα, άδειες) και παρείχε επίσης και
υπηρεσίες οικογενειακού προγραμματισμού, ενώ αποτελεί
κέντρο εμβολιασμού σε βρέφη, παιδιά και εφήβους.

Σήμερα κινδυνεύει ουσιαστικά με κλείσιμο, καθώς λει-
τουργεί για μεγάλο διάστημα χωρίς γυναικολόγο, ενώ ο
παιδίατρος βρίσκεται σε επίσχεση εργασίας. Ως αποτέλεσμα,
χιλιάδες μέλλουσες μητέρες αναγκάζονται να στραφούν
στις ιδιωτικές μαιευτικές κλινικές. Παράλληλα, δεν υπάρχει
καμία δομή που να καλύπτει τις ανάγκες οικογενειακού
προγραμματισμού για δεκάδες χιλιάδες νέα ζευγάρια που
κατοικούν στις περιοχές αυτές, ενώ είναι αβέβαιο για πόσο
καιρό ακόμα τα παιδιά των εργατικών-λαϊκών οικογενειών
θα μπορούν να εμβολιάζονται στο ΣΠΜΠ.
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Σκέψου η ζωή να τραβάει το δρόμο της 

και συ να λείπεις,

να ’ρχονται οι Άνοιξες με πολλά διάπλατα παράθυρα

και συ να λείπεις, 

να ’ρχονται τα κορίτσια στα παγκάκια του κήπου με χρωματιστά φορέματα

και συ να λείπεις,

οι νέοι να κολυμπάνε το μεσημέρι

και συ να λείπεις.

Ένα ανθισμένο δέντρο να σκύβει στο νερό,

πολλές σημαίες ν’ ανεμίζουν στα μπαλκόνια

και συ να λείπεις.

Κι ύστερα ένα κλειδί να στρίβει,

η κάμαρα να ’ναι σκοτεινή,

δυο στόματα να φιλιούνται στον ίσκιο

και συ να λείπεις. 

Σκέψου δυο χέρια να σφίγγονται

και σένανε να σου λείπουν τα χέρια, 

δυο κορμιά να παίρνονται

και συ να κοιμάσαι κάτου απ’ το χώμα 

και τα κουμπιά του σακακιού σου ν’ αντέχουν πιότερο από σένα

κάτου απ’ το χώμα.

Κι η σφαίρα η σφηνωμένη στην καρδιά σου να μη λιώνει,

όταν η καρδιά σου,

που τόσο αγάπησε τον κόσμο,

θα ’χει λιώσει.

Να λείπεις –δεν είναι τίποτα να λείπεις.

ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΛΕΙΨΕΙ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ,

ΘΑ ’ΣΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ Σ’ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΠΟΥ ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΕΧΕΙΣ ΛΕΙΨΕΙ,

ΘΑ ’ΣΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕΣΑ Σ’ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

Γιάννης Ρίτσος,

απόσπασμα από τις Γειτονιές του Κόσμου
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