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3 O.Γ.Ε. 

Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει και μας στερούν τα μονοπώλια, οι κυβερνήσεις
τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Οι ΟΓΕδίτισσες δεν κουραζόμαστε να το
βροντοφωνάζουμε και να το κάνουμε πράξη, αγωνιστική πράξη.

Γι’ αυτό και οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ σ’ όλη την Ελλάδα διεκδικούν
αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλες και για όλους, με κατάργηση κάθε
επιχειρηματικής δράσης σε αυτήν. Όπως ο Σύλλογος των Τρικάλων, που σταθερά,
με πείσμα, βρίσκεται έξω από το Νοσοκομείο των Τρικάλων από τον Ιούλη του ’14,
διεκδικώντας να παραμείνει η Παιδιατρική Κλινική στο Νοσοκομείο. 

Διεκδικούμε την αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας, η οποία θεω-
ρείται κόστος από την εργοδοσία! Γι’ αυτό κράτος κι επιχειρηματικοί όμιλοι επιτί-
θενται στα δικαιώματά μας: Επίδομα τοκετού, άδειες μητρότητας, εκβιασμοί για να
μη μείνουμε έγκυοι, ακόμα και απολύσεις εγκύων. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της
ΟΓΕ αναπτύσσουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες, όπως η Ομάδα Τεχνικών που στά-
θηκε στο πλευρό απολυμένης εγκύου –από κοινού με σωματεία– συμβάλλοντας στην
επαναπρόσληψή της. 

Δε δεχόμαστε τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών να ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας, να πεινάνε, εν έτει 2015. Θέλουμε τα παιδιά μας να έχουν τη ζωή που
τους αξίζει και η οποία φυσικά δε χωράει μέσα στις «περήφανες διαπραγματεύσεις»…

Απαιτούμε να ζουν τα παιδιά μας ελεύθερα από τη ναρκω-κουλτούρα, τη μιζέρια,
την υποταγή. Εμείς τα μαθαίνουμε να παλεύουν οργανωμένα για το μέλλον και τα
δικαιώματά τους. Απαιτούμε επίσης το κράτος να διασφαλίζει τα δικαιώματα των
παιδιών ΑμΕΑ.

Το Δελτίο της ΟΓΕ –με αυτήν την έκτακτη μορφή του 2ου τεύχους του για το
2015– τιμάει τους αγώνες των γυναικών του καθημερινού μόχθου για όλα αυτά τα
ζητήματα. Αγώνες που επικεντρώνουν στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών
των γυναικών και στην ανάκτηση των απωλειών τους όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Της Σύνταξης
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O.Γ.Ε. 4

Mητρότητα

Ξανθή Παπαγεωργίου*,
μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Η μητρότητα θυσία
στο βωμό του κέρδους

Ηαναπαραγωγική διαδικασία είναι μία από τις κο-
ρυφαίες διαδικασίες της φύσης. Η δε προστασία
των παιδιών και της μητρότητας αποτελεί υποχρέ-

ωση της κοινωνίας. 
Το κράτος σήμερα δε θέλει και δεν μπορεί να προστα-

τεύσει τη μητρότητα. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τους
εργοδότες, η εγκυμοσύνη μιας εργαζόμενης και η μετέ-
πειτα ανάγκη φροντίδας του νεογνού οδηγούν σε «ελάτ-
τωση της παραγωγικότητάς της και τελικά σε μείωση της
ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας τους». Έτσι, για
να διασφαλιστούν τα κέρδη τους, η πολιτική της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης υλοποιείται με μέτρα
που ευθέως αντιστρατεύονται την ίδια τη μητρότητα, παρά
τις «ανησυχίες» για την υπογεννητικότητα και τη γήρανση
του πληθυσμού. 

Γενικότερα η μητρότητα χτυπιέται, αφού δεν προστα-
τεύεται η υγεία και η ασφάλεια της εργαζόμενης, παρόλο
που υπάρχει και σχετική νομοθεσία που όμως στην
πράξη δεν εφαρμόζεται. Επίσης, η δραματική κατάσταση
στις υπηρεσίες Υγείας επιβαρύνει ιδιαίτερα τις γυναίκες.
Αναγκάζονται είτε να ακριβοπληρώνουν τις… «υπηρεσίες
υγείας» είτε να τις στερούνται. Για παράδειγμα, το επίδομα
τοκετού χορηγείται μόνο σε όσες γυναίκες γεννούν στο
σπίτι!

Ταυτόχρονα, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, οι συμ-
βάσεις 1 μήνα, ακόμα και 1 μέρας, όπως και η εντατικο-
ποίηση της εργασίας, σε συνδυασμό με την κατάργηση
των συλλογικών συμβάσεων που προέβλεπαν και μια
σειρά ζητήματα για την προστασία της μητρότητας, προ-
καλούν πολύ μεγάλη ανασφάλεια στη νέα γυναίκα που
βρίσκεται στη φάση δημιουργίας οικογένειας.

Χτύπημα της μητρότητας 
στους χώρους δουλειάς

Τα περιστατικά «χτυπήματος» της μητρότητας στους χώ-
ρους δουλειάς είναι πια ο κανόνας. Οι αντιλαϊκές και αν-
τεργατικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εκά-
στοτε κυβερνήσεων λύνουν τα χέρια των εργοδοτών
ώστε να ζητάνε «πιστοποιητικά» από τις υποψήφιες εργα-
ζόμενες περί μη εγκυμοσύνης στο παρόν και στο μέλλον,
για να γίνει η πρόσληψη στην εργασία ή προχωρούν σε
απόλυση μόλις φανεί η εγκυμοσύνη. Μια νέα μορφή πίε-
σης έχει εμφανιστεί πρόσφατα από τους εργοδότες, με-
τατρέποντας το βούρδουλα σε καρότο. Στην πραγματι-

κότητα, προκαλούν και εκβιάζουν τις εργαζόμενες να ανα-
βάλλουν την τεκνοποίηση, αξιοποιώντας την «καριέρα»
ως καρότο, ζητώντας τους ακόμα και να προχωρήσουν
στην «κρυοσυντήρηση» των ωαρίων τους... 

Η κατάσταση φτάνει μέχρι του σημείου οι εργοδότες
να έχουν λυμένα τα χέρια ώστε να μη διστάζουν ακόμα
και να απαιτήσουν από τις εγκύους, εκβιάζοντάς τες, να
προχωρήσουν σε έκτρωση προκειμένου να διατηρήσουν
την εργασία τους. 

Επιπλέον, οι σύγχρονες συνθήκες εργασίας χαρακτη-
ρίζονται από παντελή έλλειψη μέτρων για την ασφάλεια
και την υγεία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων κατά την εργασία.

Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί για τους εργοδότες η
μητρότητα θεωρείται «κόστος». Γι’ αυτό και θυσιάζεται
στο βωμό της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας
και του κέρδους. Τελικά αποδεικνύεται πως η μητρότητα
δε συμβαδίζει με το κέρδος των εργοδοτών και την αν-
ταγωνιστικότητα, που είναι βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Απολύσεις εγκύων στο χώρο 
των μισθωτών τεχνικών

Η τυπική νομοθετική απαγόρευση απόλυσης εργαζό-
μενης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και για ένα
χρόνο μετά από τον τοκετό ή και για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, όταν η έγκυος απουσιάζει λόγω ασθένειας που
οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, και η απαγόρευση
μεταβολής δυσμενώς των όρων εργασίας εγκύου ή γυ-
ναίκας που απουσιάζει με άδεια μητρότητας, στην πραγ-
ματικότητα δεν τηρούνται. Συνεχώς καταγράφονται περι-
στατικά απόλυσης εγκύων, προτάσσοντας ως αιτία την
«πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων».

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο στις συνθήκες
ελαστικής απασχόλησης, όπως είναι για παράδειγμα οι
εργαζόμενες με «μπλοκάκι» (Δελτίο Παροχής Υπηρε-
σιών), όπου υπάρχει, στην ουσία, «ελευθερία» του ερ-
γοδότη να απολύει και γενικότερα να καταστρατηγεί τα
εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων.

Στους τεχνικούς, γενικότερα στους επιστήμονες (μη-
χανικούς, γιατρούς, δικηγόρους) που εργάζονται με
εξαρτημένη εργασία, το καθεστώς του δελτίου παροχής
υπηρεσιών αποτελεί τον κανόνα και η τυπική μισθωτή
σχέση την εξαίρεση. Στο σύνολο των μεγάλων δυσκο-
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λιών που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι
αυτοί φυσικά συγκαταλέγεται και η μητρό-
τητα. Το πρόβλημα ιδιαίτερα στις εργαζόμε-
νες τεχνικούς δεν αφορά μόνο τη δυνατό-
τητα απόλυσής τους πριν, κατά τη διάρκεια ή
μετά από την εγκυμοσύνη, αλλά και μια σειρά
δικαιώματα που δεν ισχύουν τυπικά για τις
εργαζόμενες με «μπλοκάκι»: Άδεια μητρότη-
τας, επιδόματα, μέτρα ασφάλειας της εργα-
σίας για τις έγκυες, λεχώνες και γαλουχού-
σες κλπ. Ουσιαστικά, υπό αυτό το καθεστώς
εργασίας αντιμετωπίζονται όπως οι αυτοα-
πασχολούμενες. Πρέπει να μεριμνούν οι
ίδιες για την ασφαλιστική τους κάλυψη (απαι-
τούμενες προληπτικές, διαγνωστικές εξετά-
σεις και φάρμακα κατά τη διάρκεια της εγκυ-
μοσύνης και μετά, περίθαλψη εμβρύου κλπ.).
Μάλιστα, εδώ έρχεται να προστεθεί το πρό-
βλημα των υπέρογκων ασφαλιστικών ει-
σφορών (της τάξης των 5.000 ευρώ το
χρόνο, που μπορεί να φτάσουν και τα 8.000
ευρώ), που στους μηχανικούς έχει οδηγήσει
πάνω από το 60% αυτών να είναι ανασφάλιστοι! 

Στο χώρο των μισθωτών τεχνικών υπάρχουν πολλά
παραδείγματα με απολύσεις εγκύων που εργάζονταν με
«μπλοκάκι» χωρίς καμία αποζημίωση, όπως επίσης και
με πίεση από τον εργοδότη για έκτρωση. Όπου όμως
υπήρξε αγωνιστική παρέμβαση των σωματείων, υπήρξαν
νίκες για τις εργαζόμενες.

Πρόσφατο παράδειγμα είναι η απόλυση εγκύου τεχνι-
κού που εργαζόταν με «μπλοκάκι» στην υποδηματοποιία
«Μιγκάτο». Μόλις η εργαζόμενη ανακοίνωσε την εγκυ-
μοσύνη της στον εργοδότη, εξαναγκάστηκε να υπογρά-
ψει λύση της σύμβασής της, με την εταιρία να υπόσχεται
υπογραφή νέας σύμβασης με νέους όρους εργασίας. Η
νέα σύμβαση φυσικά δεν κοινοποιήθηκε ποτέ στην ερ-
γαζόμενη, ενώ ο εργοδότης επικαλέστηκε ότι πρόκειται
για οικειοθελή αποχώρηση! Όμως οι εργαζόμενες και οι
εργαζόμενοι δεν έμειναν με τα χέρια σταυρωμένα. Με την
κινητοποίηση των σωματείων, όπως και της Ομάδας Τε-
χνικών της ΟΓΕ, ο εργοδότης αναγκάστηκε να αποδεχτεί
τα αιτήματα της εργαζόμενης, να αναγνωρίσει την εξαρ-
τημένη σχέση εργασίας και να καταβάλει ως αποζημίωση
όλους τους μισθούς υπερημερίας για το διάστημα προ-
στασίας λόγω εγκυμοσύνης και λοχείας. 

Καμιά μόνη της! 
Η προσπάθεια ατομικής διαπραγμάτευσης με τον ερ-

γοδότη ή η επίκληση στην «ανθρωπιά» του είναι μάταιη.
Το κέρδος του εργοδότη δεν καταλαβαίνει από ανθρωπιά
και καλοσύνη. 

Η απάντηση σε όλα αυτά δεν μπορεί να είναι ατομική.
Η λύση μπορεί να έρθει οργανωμένα με αγώνες, μέσα
από τα σωματεία με ταξικό προσανατολισμό, τους Συλ-
λόγους και τις Ομάδες της ΟΓΕ, γιατί μόνο μέσα από τον
οργανωμένο αγώνα που βάζει στο στόχαστρο την πολι-

τική και τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών του μόχθου
μας μπορούμε να βάλουμε εμπόδια και να ανατρέψουμε
την αντιλαϊκή πολιτική. 

Οι γυναίκες των λαϊκών οικογενειών της χώρας πρέ-
πει, με εφαλτήριο την ανάκτηση των απωλειών της τελευ-
ταίας περιόδου, να παλέψουμε για την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών μας.

Να διεκδικήσουμε αγωνιστικά τη χορήγηση επιδόμα-
τος τοκετού για όλες τις γυναίκες, εργαζόμενες στο δη-
μόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, αυτοαπασχολούμενες,
αγρότισσες, άνεργες ή ανασφάλιστες, ύψους 1.000 ευρώ
για κάθε παιδί. Επίσης, άδεια μητρότητας με πλήρη μι-
σθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα, δυο μήνες πριν
και έξι μετά από τον τοκετό, για όλες τις εργαζόμενες,
καθώς και επίδομα μητρότητας για αυτοαπασχολούμενες
και αγρότισσες. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας στον τομέα της Υγείας. Αποκλειστικά δημό-
σια και δωρεάν Υγεία, Πρόνοια, Φάρμακο για όλο το
λαό, τις γυναίκες, τους νέους γονείς και τα παιδιά τους.
Πλήρη, δωρεάν προληπτικό έλεγχο και διαγνωστικές εξε-
τάσεις, φάρμακα για όλες τις γυναίκες, χωρίς περικοπές
και εξαιρέσεις.

Να βάλουμε τέλος στο δρόμο της εξαθλίωσης. Να
αγωνιστούμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα
ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα, για έμπρακτη
αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας. Υπάρ-
χουν οι προϋποθέσεις για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
μας. Αρκεί να πιστέψουμε στη δύναμή μας, στη δύναμη της
οργανωμένης πάλης. 

* Η Ξανθή Παπαγεωργίου είναι και πρόεδρος της Ομάδας Τε-
χνικών της ΟΓΕ.

2_ 2015_Layout 1  13/5/2015  9:50 πμ  Page 5



O.Γ.Ε. 6

Yγεία - Πρόνοια

Αυτό διατράνωσαν τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Τρι-
κάλων της ΟΓΕ στην παράσταση διαμαρτυρίας που πραγ-

ματοποίησε ο Σύλλογος στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων
στα τέλη του Φλεβάρη, για το κλείσιμο της Παιδιατρικής Κλι-
νικής του Νοσοκομείου.

Δεν πάει άλλο με την πολιτική των περικοπών στο χώρο
της Υγείας-Πρόνοιας, που βάζει σε κίνδυνο τις ζωές των παι-
διών μας, βροντοφώναξαν τα μέλη του Συλλόγου. Στο
πλευρό τους στάθηκαν το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ του
νομού και το Σωματείο
Ιδιωτικών Υπαλλήλων. 

Έτσι, τα μέλη του
Συλλόγου μοίρασαν
την ανακοίνωσή τους
στις γυναίκες των λαϊ-
κών οικογενειών που
επισκέπτονταν τα ια-
τρεία του Νοσοκο-
μείου, καθώς και στους
εργαζομένους του Νο-
σοκομείου. Βέβαια, ο
διοικητής του Νοσοκομείου για άλλη μια φορά απουσίαζε
και δεν ήταν εκεί για να απαντήσει στα αιτήματα των ΟΓΕδι-
τισσών...

Όμως δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Σύλλογος κινητοποι-
ήθηκε για το ζήτημα. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα στο
Φλεβάρη που επισκέφτηκε το Νοσοκομείο, ενώ ήταν η τέ-
ταρτη φορά που πραγματοποίησαν ανάλογη διαμαρτυρία από
τον Ιούλη του 2014.

Σε όλο αυτό το διάστημα ο Σύλλογος είχε καταθέσει υπο-
μνήματα στη διοίκηση του Νοσοκομείου για τα άμεσα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν, για την έλλειψη παιδιάτρων στην Παι-
διατρική Κλινική, αλλά και τα σοβαρά προβλήματα που προ-
κύπτουν από τις τεράστιες ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτικού
προσωπικού, με άμεσο κίνδυνο να κλείσουν και άλλες κλινι-
κές του Νοσοκομείου.

Οι εξελίξεις στις μέρες που μεσολάβησαν από το κλείσιμο
της Παιδιατρικής Κλινικής δείχνουν ότι το κράτος όχι μόνο
δε σκοπεύει να δώσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, αλλά
αντίθετα οδηγούμαστε στην εκ περιτροπής λειτουργία της
Παιδιατρικής Κλινικής, στη συνεφημέρευση με το Νοσοκο-
μείο της Καρδίτσας, στην κάλυψη με συμβασιούχο γιατρό ή
και γιατρούς με «μπλοκάκι». Οι γυναίκες των λαϊκών οικογε-
νειών θα αναγκαστούν να πληρώνουν παιδίατρο την ώρα του
τοκετού και να παρακολουθούνται τα νεογνά από ιδιώτη παι-
δίατρο ή παιδίατρο με «μπλοκάκι».

Ουσιαστικά σκοπεύουν να κάνουν τις γυναίκες των λαϊκών
οικογενειών των Τρικάλων (και φυσικά κατ’ επέκταση και
όλης της χώρας) να αποδεχτούν την ανυπαρξία δημόσιων

δομών υγείας.
Μεταξύ άλλων, ο Σύλλογος απαίτησε:

• Να σταματήσει η εκ περιτροπής λειτουργία της Παιδιατρικής
Κλινικής με το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας.

• Παιδιατρικά ιατρεία σε όλα τα Κέντρα Υγείας σε κάθε δήμο
του νομού και με βασικό προσανατολισμό την Πρόληψη.

• Εμβολιασμό σε όλα τα παιδιά δωρεάν.
• Πρόσληψη ειδικευμένων γιατρών για νεογνά για την κάλυψη

των αναγκών του Νοσοκομείου. Λειτουργία τμήματος και
Μονάδας Νεογνών.
• Μαζικές προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού
στο Νοσοκομείο, τα
Κέντρα Υγείας, τα
προνοιακά ιδρύματα
και το ΠΕΔΥ του
νομού.
• Να σταματήσει το
κλείσιμο κλινικών.
Καμιά συγχώνευση -
κλείσιμο κλινικής.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η υγεία του λαού κινδυνεύει
από τη βάρβαρη επίθεση κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που προκαλεί τεράστια προβλήματα στις εργατικές-λαϊκές οι-
κογένειες, αφού περικόπτει δραστικά την κρατική χρηματο-
δότηση στην Υγεία και την μετατρέπει σε όλο και πιο ακριβό
εμπόρευμα.

Αποδεικνύεται ότι η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν
πρόκειται να προχωρήσει στην αναπλήρωση των απωλειών
σε δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας-Φαρ-
μάκου, που επιβλήθηκαν και από τα μνημόνια, αλλά και πιο
πριν. Με το πρόσχημα «χρήματα δεν υπάρχουν», αλλά «θα
κάνουμε πολλά χωρίς χρήματα», κανένα από τα κενά δεν μπο-
ρεί να καλυφτεί και κανένας άρρωστος δεν πρόκειται να θε-
ραπευτεί. Αυτά δε φτάνουν ούτε για ασπιρίνες· και τα σοβαρά
προβλήματα που υπάρχουν στην Υγεία δε λύνονται με τις πα-
ροχές πτωχοκομείου και με κάποια ψίχουλα.

Ο Σύλλογος των Τρικάλων θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις
του και την κοινή του πάλη μαζί με εργατικά σωματεία και συλ-
λόγους του μαζικού κινήματος στο νομό, διεκδικώντας την
άμεση λύση οξυμένων προβλημάτων, την ανάκτηση όλων των
απωλειών, απαιτώντας την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής
δραστηριότητας στην Υγεία-Πρόνοια, ενάντια στην πολιτική
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυβερνήσεων, που θυσιάζουν την
υγεία μας για να ενισχύσουν την κερδοφορία και την αντα-
γωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων στην Υγεία.

Με τους αγώνες μας μπορούμε 
να επιβάλουμε το δίκιο μας!

Σύλλογος Γυναικών Τρικάλων της ΟΓΕ
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Ημητρότητα, στο πλαίσιο της σημερινής κοινωνίας,
δε στηρίζεται με τις απαραίτητες υπηρεσίες Υγείας
- Πρόνοιας και Παιδείας. Τι συμβαίνει όμως όταν

το παιδί που έρχεται στον κόσμο έχει ιδιαίτερες ανάγκες;
Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι νέοι γονείς και ποια
στάση πρέπει να κρατάνε απέναντι σ’ αυτά;

«Μια κοινωνία που έχει στη βάση της την αδικία, δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει ισότιμα τον ανάπηρο, πόσο μάλ-
λον το ανά-
πηρο παιδί της
λαϊκής οικογέ-
νειας.» Από την
πρώτη στιγμή
της εγκυμοσύ-
νης, υπάρχει
ανάγκη δια-
γνωστικών και
προληπτικών
εξετάσεων για
την υγεία της μητέρας και του εμβρύου. Όμως κάποιες
εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου δεν αποζημιώνονται
από τα ασφαλιστικά ταμεία και φορτώνονται στις πλάτες
του νέου ζευγαριού.

Οι υποψήφιοι γονείς χρειάζονται ενημέρωση, ώστε
να είναι προετοιμασμένοι να μπορέσουν να βοηθήσουν
έγκαιρα το παιδί τους σε περίπτωση που χρειαστεί. Για
να κλείσει όμως η μητέρα το πρώτο ραντεβού σε κάποια
δημόσια δομή Πρόνοιας, μπορεί να έχει αναμονή από 2
μήνες μέχρι 12 μήνες. Τελικά, πολλοί γονείς στρέφονται
σε ιδιωτικά κέντρα, συχνά ταλαιπωρούνται από γιατρό
σε γιατρό, με αποτέλεσμα να  χάνεται χρόνος που είναι
πολύτιμος για το παιδί και χρήματα που για τις περισσό-
τερες οικογένειες δεν περισσεύουν.

Δυσβάσταχτο είναι και το οικονομικό βάρος, καθώς
τα μηνιαία έξοδα για εργοθεραπείες, λογοθεραπείες,
συμβουλευτική γονέων φτάνουν τα 600 ευρώ. Με τις μει-
ώσεις μισθών, τις απολύσεις, την απληρωσιά, η πλειοψη-
φία των γονιών δεν μπορούν να ανταποκριθούν, όσες
στερήσεις και να κάνουν από την κάλυψη βασικών αναγ-
κών της οικογένειας.

Είναι ζητούμενο τι παρέχει το κράτος στα παιδιά ΑμΕΑ
σε επίπεδο υπηρεσιών, σε σχολεία, υπηρεσίες πρώιμης
παρέμβασης, που είναι πολύ σημαντικές σε μια σειρά πε-
ριπτώσεις παιδιών (π.χ., αυτισμός), αλλά και στα παιδιά
που έχουν μια πιο απλή δυσκολία (π.χ., μαθησιακή δυ-
σκολία). Κι εκεί όμως τα «σκάνε» οι γονείς. Γιατί η μία

εργοθεραπεία αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ με 1,23
ευρώ, ενώ ο γονιός πληρώνει 35-40 ευρώ… 

Από εκεί και πέρα, τα παιδιά με αναπηρία περνούν από
τα λεγόμενα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας. Οι γονείς
καταθέτουν τα δικαιολογητικά προκειμένου να εξετα-
στούν τα παιδιά στο ΚΕΠΑ, ώστε να λάβουν επίδομα.
Όμως η αναμονή για την εξέταση της αίτησης φτάνει τους
10 μήνες. Η κατάσταση επιδεινώνεται λόγω της μεγάλης

μείωσης των
δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν
υπαλλήλων. 

Τα ΚΕΠΑ
αποτελούν μη-
χανισμό για το
πε τσόκομμα
των αναπηρι-
κών συντά-
ξεων και των
ε π ι δ ο μ ά τ ω ν

των ΑμΕΑ, σύμφωνα με την πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Ως αποτέλεσμα αυτής της διαδι-
κασίας, από τους 210.000 επιδοματούχους ΑμΕΑ της
απογραφής του 2012, σήμερα, με βάση τα στοιχεία του
υπουργείου Εργασίας, παίρνουν επίδομα μόνο 160.000.
Επιπλέον, ακόμα και αν οι γονείς καταθέτουν τα δικαιο-
λογητικά του παιδιού τους, δεν είναι σίγουρο ότι θα πά-
ρουν το επίδομα.

Στην καθημερινότητα μια σειρά πράγματα «τρώνε» την
ενέργεια και το χρόνο από το παιδί. Για να το βοηθήσεις,
χρειάζεται ενασχόληση που έχει και θεραπευτική πλευρά.
Πρέπει να προλάβεις να πλύνεις, να σιδερώσεις, να ετοι-
μάσεις φαγητό, και μετά να βρεις χρόνο για το παιδί. Στις
περιπτώσεις του αυτισμού πρέπει να κάνουμε κάθε δύο
ώρες ένα πρωτόκολλο ασκήσεων, που αισθητηριακά
βοηθούν το παιδί. Αυτό δεν παίρνει πάνω από πέντε
λεπτά. Πώς μπορεί όμως μια γυναίκα που εργάζεται, που
έχει στο κεφάλι της τις δουλειές του σπιτιού, να βρει το
χρόνο να κάνει αυτήν τη δουλειά; Πόσο μάλιστα που δεν
είναι εύκολο να κάτσεις το παιδί στην καρέκλα.

Αυτές τις δυσκολίες όμως δεν τις αντιμετωπίζουν οι
γυναίκες της αστικής τάξης, που μπορούν να πληρώσουν
και να έχουν την εξειδικευμένη βοήθεια. 

Την ίδια στιγμή, ζούμε την υποβάθμιση και απαξίωση
της Ειδικής Εκπαίδευσης. Τα ειδικά σχολεία είναι υποστε-
λεχωμένα και το προσωπικό, εκπαιδευτικό και βοηθη-
τικό, είναι στη συντριπτική πλειοψηφία αναπληρωτές.

Yγεία - Πρόνοια

7 O.Γ.Ε. 

Μητέρες με παιδιά ΑμΕΑ
Ειρήνη Καραντωνίου,

μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Μεταμόρφωσης της ΟΓΕ* 
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Yγεία - Πρόνοια

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, το διδακτικό προσω-
πικό δε συμπληρώνεται παρά μόνο το Νοέμβρη. Πολλές
φορές, αυτό γίνεται ακόμα αργότερα και πολλά ειδικά
σχολεία μένουν κλειστά ως το Γενάρη. Έτσι χάνεται πο-
λύτιμος χρόνος. Ακόμα και τώρα που διανύουμε το τε-
λευταίο τρίμηνο του σχολικού έτους, υπάρχουν εκατον-
τάδες κενά στις ήδη συρρικνωμένες και υποβαθμισμένες
δομές της Ειδικής Εκπαίδευσης. Ειδικά σχολεία δεν υπάρ-
χουν σε κάθε γειτονιά και οι αποστάσεις για να πάει το
παιδί στο κατάλληλο σχολείο είναι μεγάλες. Είτε αναλαμ-
βάνει η ίδια η οικογένεια τη μετακίνηση του παιδιού από
και προς το ειδικό σχολείο είτε χρυσοπληρώνουν το κό-
στος του λεωφορείου. 

Το δε προηγούμενο διάστημα προέκυψε πρόβλημα με
τη μεταφορά των παιδιών στην Ειδική Θεραπευτική Μο-
νάδα Αυτισμού που ανήκει στο Νοσοκομείο Παίδων
«Αγλαΐα Κυριακού». Τα λεωφορεία που μετέφεραν τα
παιδιά σταμάτησαν με σκοπό να διατεθούν σε άλλα δρο-
μολόγια. Ο Σύλλογος Γονέων και η ΣΕΑΑΝ κινητοποι-
ήθηκαν και κατάφεραν τελικά τα λεωφορεία να συνεχί-
σουν να εξυπηρετούν τις ανάγκες μετακίνησης των παι-
διών.

Έτσι, σύμφωνα με τα στοιχεία, υπολογίζεται ότι εγ-
γράφονται κάθε χρόνο περίπου το 10-15% των παιδιών
με αναπηρία στα σχολεία και στην πλειοψηφία τους αφή-
νουν το σχολείο. Δηλαδή αναγκάζονται να μείνουν στο
σπίτι, συνήθως με τη μητέρα. Παράλληλα ενισχύεται η
επιχειρηματική δράση, με αποτέλεσμα να φορτώνεται η
λαϊκή οικογένεια το κόστος για τις ανάγκες της εκπαίδευ-
σης και αποκατάστασης του παιδιού με αναπηρίες και μα-
θησιακές δυσκολίες. Άρα είναι υποκρισία η λεγόμενη
υποχρεωτικότητα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις παιδιών, η ενδεδειγμένη
λύση είναι η Παράλληλη Στήριξη, δηλαδή η φοίτηση στο
κανονικό σχολείο με την παρουσία ενός παιδαγωγού,
που ασχολείται παράλληλα και αποκλειστικά με το παιδί.
Όμως αυτή συνήθως ξεκινά το Μάρτη, δηλαδή αφού
έχουν παρέλθει τα 2/3 περίπου της σχολικής χρονιάς!
Στην Παράλληλη Στήριξη μέχρι την περασμένη χρονιά
αναλογούσε ένα παιδί σε έναν εκπαιδευτικό. Όμως από
το Σεπτέμβρη αυτό άλλαξε και πλέον ένας ειδικός παιδα-
γωγός αντιστοιχεί σε ένα σχολείο. Μπορεί μία παιδαγω-
γός να έχει δύο παιδιά σε ένα σχολείο και δύο παιδιά
στο απέναντι. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί
ούτε σωστή επικοινωνία να έχει με κάθε γονιό, ούτε τη
σωστή μελέτη να κάνει για το κάθε παιδί, γιατί είναι δια-
φορετικές περιπτώσεις. Επιπλέον, οι παιδαγωγοί της Πα-
ράλληλης Στήριξης αλλάζουν κάθε χρονιά, πράγμα που
έχει επίσης αρνητική επίδραση.

Το πρόβλημα που βασανίζει κάθε μητέρα παιδιού με
αναπηρία είναι «τι θα γίνει το παιδί μετά», μετά από το
σχολείο και την ενηλικίωσή του, όταν δε θα βρίσκεται
πια κάτω από τη φροντίδα της. Κι αυτό γιατί δεν έχουν
όλα τα παιδιά την προοπτική και τη δυνατότητα να αυτο-

νομηθούν και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ώστε να
έχουν μια ασφαλή και κατάλληλη στέγη, δημιουργικές
ασχολίες και εργασία.

Επιπλέον υπάρχει άγνοια που πυροδοτεί ένα φαύλο
κύκλο: Η κοινωνική αποδοχή περιορίζεται, ο φόβος με-
γαλώνει, η διάθεση της οικογένειας να «κρύψει» το πρό-
βλημα ενισχύεται.

Ένας σύλλογος γονέων που είναι προσανατολισμένος
να διεκδικήσει και να δράσει για όλα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν γονείς και παιδιά, να αναδείξει την ευ-
θύνη του κράτους να φροντίζει για την κάλυψη των αναγ-
κών όλων των παιδιών με δίκτυο δημόσιων και δωρεάν
υπηρεσιών, μπορεί να γίνει στήριγμα για τους γονείς,
απόδειξη πως δεν είναι μόνοι, να τους βοηθήσει να
βγουν θαρρετά και να βγάλουν και το παιδί τους έξω.

Μέσα από το Σύλλογο Γονέων και τη ΣΕΑΑΝ, μαζί με
το λαϊκό κίνημα, παλεύουμε για να γίνεται έγκαιρη διά-
γνωση, από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό από το
μαιευτήριο, όταν αυτό είναι δυνατό, ή από τον οικογε-
νειακό παιδίατρο του δημόσιου και δωρεάν Κέντρου
Υγείας, που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του την παρα-
κολούθηση του παιδιού. Διεκδικούμε εξειδικευμένες
δομές που θα αποτελούν ένα δίκτυο συνδεδεμένο με τα
δημόσια μαιευτήρια, τα Κέντρα Υγείας, τις δομές προσχο-
λικής αγωγής και τα σχολεία, ώστε να διασφαλίζεται όχι
μόνο η έγκαιρη διάγνωση, αλλά και η ολοκληρωμένη πα-
ρέμβαση και στήριξη γονιών και παιδιών. Αγωνιζόμαστε
για την καθιέρωση της Ειδικής Αγωγής ως υποχρεωτικής
και αποκλειστικά δημόσιας και δωρεάν από την ηλικία
των 3 χρόνων, ώστε οι οικογένειες να μην καταβάλλουν
ούτε ένα ευρώ για τη διάγνωση, αξιολόγηση, συμβου-
λευτική και αντιμετώπιση των προβλημάτων των παιδιών.

Ακόμα, είναι απαραίτητο ένα δημόσιο δίκτυο ξενώ-
νων, οικοτροφείων και διαμερισμάτων αυτόνομης και
ημιαυτόνομης διαβίωσης, κλειστής ή ανοιχτής περίθαλ-
ψης, εκεί που χρειάζεται· το οποίο πρέπει να παρέχει ια-
τροκοινωνική φροντίδα με επιστημονική στήριξη, καθο-
δήγηση και προσανατολισμό στην επανένταξη στην πα-
ραγωγή και την κοινωνία για όσους είναι αντικειμενικά
δυνατό. Παράλληλα, χρειάζεται ένα δίκτυο δημόσιων
προστατευόμενων εργαστηρίων, για άτομα με νοητική
υστέρηση, αυτισμό και πολλαπλές αναπηρίες, που θα λει-
τουργούν με επιστημονικά κριτήρια, με κοινωνικό έλεγχο
και θα προστατεύεται η παραγωγή τους.

Τα παιδιά με ειδικές ανάγκες και οι γονείς τους μπο-
ρούν να ανακουφιστούν από τα οξυμένα προβλήματα
που βιώνουν σήμερα, να ζήσουν μια ζωή αξιοπρεπή, χα-
ρούμενη και δημιουργική. Όρος και προϋπόθεση είναι
να διασφαλίζονται τα δικαιώματά τους στη ζωή.

* Η Ειρήνη Καραντωνίου είναι και μέλος του ΔΣ του Ενιαίου
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμΕΑ Αττικής και Νήσων.
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Ημερίδα ΟΓΕ - Πανηπειρωτικής

9 O.Γ.Ε. 

Στις 26 Απρίλη, η ΟΓΕ και η Πανηπειρωτική Συνο-
μοσπονδία Ελλάδας προχώρησαν σε μια σημαντική
πρωτοβουλία: Διοργάνωσαν ημερίδα με θέμα: «Η

προσχολική αγωγή και η δημόσια υγεία είναι ανάγκη και
δικαίωμα κάθε παιδιού», όπου ανέδειξαν τα σοβαρά προ-
βλήματα που αντι-
μετωπίζουν γονείς
και παιδιά στο
χώρο της προσχο-
λικής αγωγής. 

Την εκδήλωση
«άνοιξε» ο πρό-
εδρος της Πανηπει-
ρωτικής, Γιώργος
Δόσης, που τόνισε
πως «το ζήτημα της
προσχολικής αγω-
γής “καίει” κάθε οι-
κογένεια, ενώ σο-
βαρά είναι τα προ-
βλήματα στην Υγεία,
καθώς τα νοσοκομεία ψυχορραγούν λόγω των ελλείψεων
σε προσωπικό». Σημείωσε ότι «η χαρά της απόκτησης ενός
παιδιού μετατρέπεται σε διαρκές άγχος» και πως «στόχος της
Πανηπειρωτικής είναι τα ζητήματα αυτά να τεθούν από τους
συλλόγους της στα κατά τόπους δημοτικά συμβούλια, μαζί
με τις ανάλογες διεκδικήσεις».

Η Πρόεδρος της ΟΓΕ, Μαιρήνη Στεφανίδη, επισήμανε ότι
«πίσω από κάθε μεγάλη ή μικρή κατάκτηση των γυναικών στη
χώρα μας θα βρούμε τους αγώνες του ριζοσπαστικού γυναι-
κείου κινήματος της χώρας μας, των γυναικών της ΟΓΕ. Οι
γυναίκες της ΟΓΕ δίνουν τη μάχη για την ικανοποίηση των
σύγχρονων αναγκών και την αποκατάσταση των απωλειών
και, στον αγώνα αυτό, το δικαίωμα στη μητρότητα έχει κο-
ρυφαία θέση».

Στην εισήγησή του με θέμα «Παιδί και Υγεία», ο Τάσος
Χατζής, παιδίατρος, πρώην διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείου
Παίδων «Αγία Σοφία» και πρώην μέλος του ΔΣ της Πανηπει-
ρωτικής, τόνισε πως «η υγεία του παιδιού ξεκινά από την
υγεία των γονιών, διαμορφώνεται κατά την περίοδο της κύη-
σης, ενώ κρίσιμη είναι η σημασία των συνθηκών κάτω από
τις οποίες έρχεται στη ζωή. (...) Αυτά έχουν να κάνουν με τον
τρόπο ζωής και διαβίωσης, αλλά και με το τι προσφέρει η κοι-
νωνία στους γονείς και το παιδί. (...) Τα τελευταία χρόνια έχει
επέλθει ανατροπή στο σχετικά ικανοποιητικό επίπεδο μαιευ-
τικής περίθαλψης στη χώρα μας». Αναφέρθηκε ακόμα στη ση-
μασία του θηλασμού, του εμβολιασμού, αλλά και της προ-
στασίας από «σύγχρονους» κινδύνους που έχουν να κάνουν
με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και αντίστοιχων συ-
σκευών.

Στη συνέχεια, παραθέτουμε αποσπάσματα από τις εισηγή-
σεις με θέμα: «Προσχολική αγωγή: Δικαίωμα κάθε παιδιού»

και «Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Ευθύνη και υποχρέωση κοι-
νωνική και όχι υπόθεση οικογενειακή» που παρουσίασαν αν-
τίστοιχα η Πόπη Ξεκαλάκη και η Δώρα Βασιλοπούλου, μέλη
του Προεδρείου της ΟΓΕ. 

Πόπη Ξεκαλάκη: Η
ΟΓΕ από την ίδρυσή
της θέτει το θέμα της
προσχολικής αγωγής
στην αιχμή του δό-
ρατος στις διεκδική-
σεις της, και αγωνίζε-
ται για δημόσιους,
δωρεάν, σύγχρο-
νους και ασφαλείς
βρεφονηπ ιακούς
σταθμούς για όλα τα
παιδιά αυτής της ηλι-
κίας. (...)

Καθημερινά βρι-
σκόμαστε απέναντι

στην αντίληψη ότι η διαπαιδαγώγηση του παιδιού αποτελεί
οικογενειακή υπόθεση. Οι κοινωνικές υποδομές, χωρίς να
ξεπερνούν ένα στοιχειώδες επίπεδο, δίνονται μόνο όταν οι
οικονομικές συγκυρίες το επιτρέπουν. Στόχος είναι οι γονείς,
απαλλαγμένοι από ένα μέρος των υποχρεώσεων που προκύ-
πτουν λόγω της φροντίδας των παιδιών, να μπαίνουν πιο
άνετα στην παραγωγή για την κερδοφορία των μεγάλων μο-
νοπωλιακών ομίλων. Έτσι και η εργατική, λαϊκή οικογένεια
δεν είναι παρά ένα βολικό λάστιχο που τεντώνεται και μα-
ζεύεται ανάλογα με τις ανάγκες της κερδοφορίας τους, με πιο
ευάλωτη πρώτα και κύρια τη γυναίκα. (...)

Οι πολιτικές όλων των κυβερνήσεων αντιμετωπίζουν
τους βρεφονηπιακούς σταθμούς σαν υπηρεσίες φύλαξης,
και μάλιστα ακριβοπληρωμένες από τους γονείς, και όχι ως
προσχολική αγωγή, που είναι ανάγκη και δικαίωμα κάθε
παιδιού. (...)

Με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ, που αντιμετωπίζει την
ανάπτυξη των υπηρεσιών και των δομών της φροντίδας βρε-
φών και νηπίων στα κράτη-μέλη της σα μέρος της «ευρωπαϊ-
κής στρατηγικής για την απασχόληση», αναπτύσσονται αντί-
στοιχες πολιτικές στη χώρα μας. Στο πλαίσιο της προσπά-
θειας να αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών,
και κυρίως των νέων μητέρων, έχει ήδη από το 2002 θέσει
τους λεγόμενους «στόχους της Βαρκελώνης». (...)

Ξεκινώντας από την αφετηρία αυτή, η ΕΕ ενδιαφέρεται για
υπηρεσίες φροντίδας βρεφών και νηπίων που θα είναι, όπως
λένε, «προσβάσιμες και προσιτές οικονομικά», όχι δημόσιες
και δωρεάν όπως διεκδικεί το κίνημα, θα πληρώνονται δη-
λαδή από την ίδια την οικογένεια. Επίσης η λειτουργία των
υπηρεσιών να είναι προσαρμοσμένες στις ελαστικές εργασια-
κές σχέσεις των γονιών, αδιαφορώντας για τη μεγάλη ζημιά

ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΓΕ – ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ
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που μπορεί να υποστεί ο ψυχισμός βρεφών και νηπίων. (...)
Η υποχρηματοδότηση και οι φοβερές ελλείψεις σε προ-

σωπικό οδηγούν σε παρόμοιες λύσεις για τη λειτουργία
των δημοτικών παιδικών σταθμών με κοινωνικές συνεται-
ριστικές επιχειρήσεις. Καλούνται δηλαδή οι εργαζόμενοι ή
οι γονείς ή άλλοι ιδιώτες, ΜΚΟ, να λειτουργούν τους βρε-
φονηπιακούς σταθμούς. Αποτελεί ιδιωτικοποίηση, από την
πίσω πόρτα. (...)

Αντί να διεκδικήσει ο κάθε δήμος τη χρηματοδότηση από
το κράτος για τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες (ιδιαίτερα
τώρα που, με πρόσχημα την κρίση, η χρηματοδότηση από
χρόνο σε χρόνο υφίσταται τραγική μείωση) πλασάρει σα
λύση την εξεύρεση
εναλλακτικών τρό-
πων χρηματοδότη-
σης, όπως η σύσταση
Κοινωνικών Συνεται-
ριστικών Επιχειρή-
σεων από άνεργους
βρεφονηπιοκόμους,
καθαρίστριες και γε-
νικά όποια ειδικότητα
αφορά τη λειτουργία
ενός παιδικού σταθ-
μού, ακόμα και από
γονείς. (...)

Δώρα Βασιλοπούλου: Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί χρη-
ματοδοτούνται από κονδύλια του δήμου, ο οποίος στην κα-
τάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού του αποφασίζει το
ποσό που θα διαθέσει για τη λειτουργία τους, καθώς και το
ποσό των τροφείων που θα επιβάλλει. Το ύψος των τρο-
φείων ποικίλλει από δήμο σε δήμο, αγγίζοντας σε κάποιες
περιπτώσεις ακόμα και τα 180-200 ευρώ το μήνα για κάθε
παιδί! Κι αν σε αυτά προσθέσουμε και τα χρήματα που ζη-
τούνται από τους γονείς για αναλώσιμα (από μαρκαδόρους
και υλικά για χειροτεχνίες μέχρι σαπούνια και σακούλες σκου-
πιδιών..) φτάνουμε να μιλάμε για έναν ολόκληρο μισθό! (...)

Mόλις λίγες μέρες πριν, με Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου, η κυβέρνηση αποφάσισε να δεσμεύσει –μετά από
τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ και των Περιφερειών, νοσοκο-
μείων, πανεπιστημίων και άλλων οργανισμών– και τα ταμει-
ακά διαθέσιμα των δήμων και όλων των δομών που αυτοί
έχουν στην ευθύνη τους, ανάμεσά τους και των παιδικών
σταθμών. Μεταφέροντας τα αποθεματικά στην Τράπεζα της
Ελλάδας για να αξιοποιηθούν στην αποπληρωμή των δα-
νειστών, «στεγνώνει» κυριολεκτικά τα ταμεία των δήμων,
στερώντας τους κονδύλια αναγκαία για τη λειτουργία των
σταθμών, με ό,τι αυτό σημαίνει για τη συνέχεια (το πιθανό-
τερο είναι ότι πάλι οι γονείς θα κληθούμε να βάλουμε το
χέρι στην τσέπη...). (…)

Σοβαρό πρόβλημα υπάρχει και ως προς την ποιότητα και
την κατάσταση των δομών και του εξοπλισμού των σταθμών,
π.χ., υπάρχουν σταθμοί απολύτως ακατάλληλοι, που στεγά-
ζονται σε διαμερίσματα και δεν έχουν αύλειο χώρο, που είναι
σε ορόφους και για να φτάσουν τα νήπια στις αίθουσες χρει-
άζεται να ανέβουν πολλά σκαλιά ή να μπουν σε ασανσέρ,

πράγμα που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Υπάρχουν άλλοι που
–λόγω υποχρηματοδότησης και λειψής συντήρησης– έχουν
σοβάδες που πέφτουν, ταβάνια που στάζουν, τουαλέτες που
δε λειτουργούν, εξοπλισμό που δε δουλεύει. Και φυσικά
υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί που δέχονται πολύ περισ-
σότερα παιδιά απ’ όσα μπορούν να χωρέσουν, με αποτέλε-
σμα να τα στοιβάζουν σα σαρδέλες σε ασφυκτικά μικρές αί-
θουσες ή να χρησιμοποιούν ως αίθουσες διάφορους βοη-
θητικούς χώρους, ακόμα και αποθήκες! (...)

Σε πολλές περιπτώσεις δεν εξασφαλίζεται επαρκής και ποι-
οτική σίτιση: Στους σταθμούς, για παράδειγμα, του Δημοτι-
κού Βρεφοκομείου Αθηνών, από τη διατροφή των παιδιών

απουσίαζαν για
πολύ καιρό το
κρέας, το ψάρι, το
τυρί, τα φρούτα, τα
λαχανικά και η σα-
λάτα, με αποτέλε-
σμα το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα να απο-
τελεί μονότονη επα-
νάληψη γευμάτων
ρυζιού και ζυμαρι-
κών. Το πρόβλημα
αντιμετωπίστηκε με
διάθεση επιπλέον
κονδυλίων για σί-

τιση μόνο κάτω από την έντονη πίεση και τις κινητοποιήσεις
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικών Σταθμών
Δήμου Αθήνας. (...)

Διεκδικούμε:
�Αποκλειστικά κρατικούς, δημόσιους, δωρεάν, σύγχρονους

και ασφαλείς παιδικούς σταθμούς.
� Κατάργηση των τροφείων. Χρηματοδότηση από τον κρα-

τικό προϋπολογισμό.
� Κτηριακή επάρκεια, καταλληλότητα, υποδομή, αξιοποίηση

της δημοτικής ή κρατικής περιουσίας. 
� Ενιαίο φορέα προσχολικής αγωγής που να ανήκει στο

υπουργείο Παιδείας, με ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα. 
� Να μην κλείσει κανένας παιδικός σταθμός.
� Να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά που έχουν κάνει αίτηση,

χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
� Κάθε παιδί Ελληνίδας ή μετανάστριας να έχει μια θέση σε

βρεφονηπιακό σταθμό.
� Σίτιση επαρκή σε ποσότητα και ποιότητα.
�Προσωπικό σταθερό και μόνιμο, επαρκές, άρτια εκπαιδευ-

μένο και διαρκώς επιμορφούμενο με ευθύνη του κράτους.
� Καμιά απόλυση. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων

των ειδικοτήτων και μονιμοποίηση όλων των εργαζομέ-
νων. 

� Αφορολόγητο πετρέλαιο και φυσικό αέριο στους παιδι-
κούς σταθμούς.
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Σίτιση στα σχολεία

11 O.Γ.Ε. 

21ος αιώνας: 
Τα παιδιά στα σχολεία πεινάνε…

Ολυμπία Χαλτσοτάκη,
πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Αργυρούπολης της ΟΓΕ

Είναι κοινό μυστικό ότι ο υποσιτισμός στην Ελλάδα έχει
φτάσει σε ύψη που είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας.

Παιδιά λαϊκών οικογενειών και λαϊκών περιοχών λιποθυ-
μάνε στα σχολεία από την πείνα. Παιδικοί σταθμοί αδυ-
νατούν να εντάξουν στη διατροφή των παιδιών κρέας,
ψάρι, τυρί, φρούτα και προσφέρουν ρύζι και μακαρόνια.
Εκπαιδευτικοί και γονείς διεκδικούν άμεσα μέτρα από το
υπουργείο Παιδείας, τις Περιφέρειες και την Τοπική Διοί-
κηση, για να δοθεί μια πρώτη ανακούφιση στο πρόβλημα. 
Το ζήτημα της σίτισης είναι παράγοντας άρρηκτα συνδε-
δεμένος με την υγεία και την ομαλή σωματική ανάπτυξη
του παιδικού πληθυσμού, τις διατροφικές συνήθειες που
κατακτούν ως ενήλικες. Οι ανθυγιεινές διατροφικές συνή-
θειες αναγνωρίζονται ως αιτιολογικός παράγοντας χρό-
νιων νοσημάτων, ο οποίος παραπέμπει συχνά στις μέρες
μας όχι σε στρεβλές καταναλωτικές συνήθειες, αλλά στη
διατροφική φτώχεια που έρχεται ως συνέπεια του ανύπαρ-
κτου ή ισχνού εισοδήματος στο λαϊκό νοικοκυριό.

Η ΟΓΕ από την πρώτη στιγμή έχει απαιτήσει να λη-
φθούν μέτρα. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της διεκδικούν
από τους δήμους να δοθεί ένα γεύμα σε όλους τους μα-
θητές, γιατί είναι απαραίτητο για όλα τα παιδιά, αλλά και
για να μη στοχοποιούνται τα παιδιά που έχουν οικονομικό
πρόβλημα στην οικογένειά τους. 

Οι διαπιστώσεις του προβλήματος περισσεύουν και δεν
κοστίζουν. Όσο για τη λήψη άμεσων μέτρων ανακούφι-
σης από το κράτος, μας λένε ότι δεν υπάρχουν κονδύλια,
μια και η σίτιση των μαθητών δεν είναι «αναπτυξιακό
μέτρο». Επιδοτείται ό,τι φέρνει «ανάπτυξη» και όχι ό,τι
απαιτείται για τη ζωή των παιδιών μας. Για παράδειγμα, η
Περιφέρεια Αττικής, έδωσε απλόχερα το «ματωμένο πλε-
όνασμα», τα αποθεματικά  στην Τράπεζα της Ελλάδας για
τις ανάγκες των δανειστών-δυναστών, αντί να εξασφαλί-
σει τη σίτιση των παιδιών. Ακόμα και όταν αποφασιστεί η
σίτιση μαθητών σε κάποια μεμονωμένα σχολεία, αυτό
προχωρά με «φιλανθρωπίες», ΜΚΟ, χρησιμοποιώντας
ευρωπαϊκά προγράμματα με όρους και προϋποθέσεις, εξα-
σφαλίζοντας τη σίτιση σε ένα μικρό ποσοστό παιδιών που
βρίσκονται κάτω από το όριο εξαθλίωσης με τα κριτήρια
που οι ίδιοι οι εκμεταλλευτές του μόχθου μας και η Ευρω-
παϊκή Ένωση ορίζουν...

Εν έτει 2015, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο οξυμένη:
� Στο δήμο Θεσσαλονίκης περισσότερα από 1.472 μα-

θητές υποσιτίζονται, στερούμενοι ακόμα και το κολα-
τσιό τους. Αυτό προκύπτει από πρόσφατη καταγραφή
που διενήργησε ο δήμος Θεσσαλονίκης. Προβλήματα

υποσιτισμού εντοπίζονται σε 9 νηπιαγωγεία, 43 Δημο-
τικά, 23 Γυμνάσια και 19 Λύκεια και τα περισσότερα εμ-
φανίζονται σε σχολεία της πόλης όπου, κατά κύριο
λόγο, φοιτούν παιδιά λαϊκών οικογενειών και οικονο-
μικών μεταναστών.

� Με βάση στοιχεία που προέκυψαν από τα 64 σχολεία
των πιο ευπαθών περιοχών του δήμου Αθηναίων, που
συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Σίτισης και Προώθησης
Υγιεινής Διατροφής - ΔΙΑΤΡΟΦΗ, το σχολικό έτος
2013-2014 σχεδόν 25% των οικογενειών πλήττονται
από πείνα, ενώ 6 στις 10 αντιμετωπίζουν επισιτιστική
ανασφάλεια.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι σε ποσοστό 61% των νοι-

κοκυριών αυτών τουλάχιστον ο ένας από τους δύο γονείς
δεν έχει εισόδημα, ενώ στο 17% κανένας από τους δύο
γονείς δεν έχει εισόδημα, είτε επειδή δεν εργάζονται είτε
γιατί δεν πληρώνονται.

Ακόμη, 11% των παιδιών δεν έχουν ιατροφαρμακευ-
τική κάλυψη, ενώ 22% των οικογενειών είχε 3 ή περισσό-
τερα παιδιά. Τέλος, το 7% των οικογενειών είχαν μείνει
χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο
της μίας βδομάδας, εξαιτίας των απλήρωτων λογαρια-
σμών.
� Σύμφωνα με τα 42.727 ερωτηματολόγια που συμπλή-

ρωσαν γονείς των μαθητών από σχολεία σε 23 νομούς
της χώρας, μία στις δύο οικογένειες αντιμετωπίζει επι-
σιτιστική ανασφάλεια και μία στις πέντε πείνα.
Σε ποσοστό 40%, ο ένας από τους δύο γονείς δεν είχε
εισόδημα, ενώ σε ποσοστό 13% κανένας από τους
δύο. Συνολικά έχουν υποβληθεί 1.053 αιτήσεις από
σχολεία που αντιστοιχούν σε 152.397 μαθητές, εκ των
οποίων σήμερα σιτίζονται μόλις οι 15.520. Μάλιστα,
εκτιμάται ότι από τους μαθητές που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα οι μισοί βρίσκονται κάτω από το όριο της
φτώχειας και σχεδόν το 60% κάτω από το όριο των
εύλογων δαπανών διαβίωσης.
Σύμφωνα, δε, με έρευνα της Unicef, 700.000 Ελληνό-

πουλα ηλικίας 0-17 ετών (35.5% του μαθητικού πληθυ-
σμού) έχουν διατροφικές στερήσεις (κρέας, φρούτα, λα-
χανικά), με ανάλογες επιπτώσεις στην υγεία τους.
Παρόλ’ αυτά, κρατική μέριμνα με συγκεκριμένες έρευνες
και προγράμματα δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα,
παρά τις εκάστοτε εξαγγελίες. Άμεσο είναι το αίτημα για
ένα γεύμα στο σχολείο για όλα τα παιδιά που να καλύπτει
τις διατροφικές τους ανάγκες με χρηματοδότηση από τον
κρατικό προϋπολογισμό. 
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Nαρκωτικά

Είναι πράγματι η κάνναβη ακίνδυνη;

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής
(ΕΠΙΨΥ) πραγματοποίησε το 2014 πανελλήνια έρευνα για

την υγεία των μαθητών που κάνουν χρήση ουσιών. Η έρευνα
έγινε σε δείγμα 4.141 μαθητών ηλικίας 11, 13 και 15 ετών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της παραπάνω έρευνας, το 2014 το
10% περίπου των μαθητών 15 ετών είχε κάνει χρήση κάννα-
βης (χασίς) τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του. Μέσα σε μια
8ετία το ποσοστό χρήσης κάνναβης στην αντίστοιχη ηλικία
τριπλασιάστηκε (το 2006 ήταν 3,7% και το 2010 ήταν 7%).

Στην ίδια έρευνα επίσης αναφέρεται ότι η κάνναβη είναι η
συχνότερα αναφερόμενη παράνομη ουσία χρήσης στον εφη-
βικό πληθυσμό της χώρας. Το 2014 ένας στους δεκαπέντε
15χρονους (9,6%) ανέφερε χρήση κάνναβης έστω και μία
φορά, το 7,6% χρησιμοποίησαν την ουσία τον τελευταίο
χρόνο, ενώ σχεδόν οι μισοί (4,9%) δήλωσαν χρήση τον τε-
λευταίο μήνα. Στα αγόρια αναφέρεται μεγαλύτερο ποσοστό
χρήσης και επανάληψης της χρήσης σε σύγκριση με τα κορί-
τσια. Η πρόσφατη χρήση στον εφηβικό πληθυσμό είναι ση-
μαντικά μικρότερες στην περιφέρεια (εκτός Αθήνας και Θεσ-
σαλονίκης).

Δυστυχώς όλα τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία από το
1993 και μετά δείχνουν μια συνεχή αυξητική τάση χρήσης ιν-
δικής κάνναβης παγκοσμίως. Ανησυχητικό επίσης είναι ότι η
δημοφιλία της πλησιάζει αυτή του απλού τσιγάρου μεταξύ των
εφήβων και των νεαρών ενηλίκων.

Πολλοί διατείνονται ότι η κάνναβη, ως προερχόμενη από
φυτό, είναι «αθώα» ουσία, αφού δεν προκύπτει από χημικές
διεργασίες όπως η ηρωίνη, το LSD και άλλα ψυχοτρόπα. «Ξε-
χνούν» βέβαια να αναφέρουν την κοκαΐνη, που επίσης προ-
έρχεται από φυτό. Εφόσον προκαλεί εξάρτηση και μάλιστα
σοβαρή και μόνιμη, ειδικά όταν αρχίζει η χρήση της από την
εφηβική ηλικία, δεν μπορεί να θεωρείται «αθώα και αβλαβής»,
άσχετα αν δεν οδηγεί άμεσα στο θάνατο, όπως οι άλλες ψυ-
χοτρόπες ουσίες.

Επιστήμονες του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής της Βρετανίας,
μετά από πολύχρονες παρατηρήσεις και έρευνες φυσικής και
ψυχολογικής κατάστασης χρηστών κάνναβης, οδηγήθηκαν
στα παρακάτω συμπεράσματα, που, εν πολλοίς, συμπίπτουν
με τα συμπεράσματα για το ίδιο θέμα τόσο του ΟΗΕ όσο και
άλλων σχετικών οργανισμών:
�Η κάνναβη θεωρείται υπεύθυνη για ψυχώσεις και παραισθή-

σεις.
�Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για πρόκληση ατυχημάτων κατά

την οδήγηση.
� Τόσο οι συστηματικοί όσο και οι περιστασιακοί χρήστες

κάνναβης έχουν κατά 18% περισσότερες πιθανότητες να
παρουσιάσουν σχιζοφρένεια. 

�Όσο νεότερος ξεκινά κάποιος τη χρήση τόσο μεγαλύτερες
είναι οι πιθανότητες να «προχωρήσει» σε άλλες ουσίες.
Κάποιος που ξεκινά τη χρήση στα 15 έχει τρεις φορές πε-

ρισσότερες πιθανότητες να πάθει σχιζοφρένεια. Οι πιθανό-

τητες αυτές μειώνονται στο μισό αν η χρήση ξεκινήσει μετά
από τα 18.

Επειδή ο εγκέφαλος κατά την εφηβεία είναι υπό διαμόρ-
φωση, η μακροχρόνια χρήση κάνναβης μπορεί να προκαλέσει
ανεπανόρθωτες ψυχοσωματικές βλάβες, όπως:
� Ανώμαλη διαίρεση των κυττάρων, με αποτέλεσμα σοβαρές

κληρονομικές ατέλειες.
Εκτιμάται επίσης ότι βλάπτει τη δομή του DNA περισσότερο
και από την ηρωίνη.

� Ένα τσιγάρο κάνναβης περιέχει 10 φορές περισσότερη
πίσσα από ένα συνηθισμένο τσιγάρο. Είναι λοιπόν βέβαιη
η φθορά των πνευμόνων, ακόμη και ο καρκίνος.

� Προκαλεί ελάττωση στην παραγωγή σπέρματος και ελατ-
τώματα στην ποιότητά του.

� Επιφέρει σοβαρές ορμονικές διαταραχές στις γυναίκες. 
� Τα παιδιά των χρηστριών είναι ελλιποβαρή κατά τη γέννηση

και παρουσιάζουν πιο συχνά μαθησιακές δυσκολίες, υπερ-
κινητικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης και αντικοινωνική
συμπεριφορά. Έχουν 10 φορές μεγαλύτερες πιθανότητες
να αναπτύξουν μια μορφή λευχαιμίας.

�Παράγονται λιγότερα λευκά αιμοσφαίρια, καθιστώντας ευά-
λωτο το ανοσοποιητικό σύστημα σε παρατεταμένες λοιμώ-
ξεις.

�Προκαλεί δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής, δυσ-
λειτουργία της μνήμης και μαθησιακές δυσκολίες.
Εκείνο που επισημαίνουν οι ειδικοί είναι ότι οι χρήστες ιν-

δικής κάνναβης έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να κα-
ταφύγουν και σε άλλες ψυχοτρόπες ουσίες. Συνήθως το χασίς
είναι προθάλαμος της ηρωίνης και της κοκαΐνης. Κι αυτό, είτε
γιατί επιζητούν οργανικά κάτι δυνατότερο είτε γιατί η προμή-
θεια της πρώτης ουσίας τους φέρνει σε επαφή με τα παράνομα
κυκλώματα εμπορίας ουσιών, που θέλουν να πλασάρουν το
ακριβότερο προϊόν τους.

Από πολλές λοιπόν απόψεις, η χρήση κάνναβης δεν είναι
καθόλου «ακίνδυνη και αθώα», όπως διατείνονται εκείνοι (Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, κυβέρνηση, κόμματα του ευρωμονόδρομου,
ΜΚΟ κ.ά.) που επιζητούν τη νομιμοποίηση της κάνναβης και
το διαχωρισμό των ναρκωτικών σε «σκληρά» και «μαλακά». 

Σε αυτό το πλαίσιο, προσπάθησαν φέτος να «συνται-
ριάξουν» το λαϊκό θρίαμβο του 1945, την Αντιφασιστική
Νίκη, με το ναρκω-φεστιβάλ που οργάνωσαν στο Σύν-
ταγμα στις 9 Μάη με σύνθημα: «Ήρθε η ώρα να γίνει η αλ-
λαγή που ονειρεύεσαι. Ήρθε η ώρα να γίνεις μέρος της
Ιστορίας», όπου ως αλλαγή εννοείται ο παροπλισμός του
νου, ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Η 9η Μάη είναι η μέρα που
δείχνει τη δύναμη του λαού να θριαμβεύει όταν συγκρούε-
ται με τη μοιρολατρία και την εκμετάλλευση και όχι αποδε-
χόμενος τη μιζέρια, επομένως η μέρα αυτή δε χωράει στη
ναρκω-κουλτούρα και την υποταγή. Γι’ αυτό και συνάντησε
την καταδίκη από εκατοντάδες μαζικούς φορείς, ανάμεσά
τους και η ΟΓΕ.

Νάντια Πασαλιμανιώτη,
γραμματέας του Συλλόγου Γυναικών Εξαρχείων-Νεάπολης-Κολωνακίου της ΟΓΕ
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Μεγάλες εταιρίες
κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς
έχουν πλέον ανα-

λάβει την καθαριότητα του
συνόλου των δημόσιων
κτηρίων, παραβιάζοντας
συγχρόνως όσα εργα-
σιακά δικαιώματα έχουν
απομείνει για τους εργαζό-
μενους, που είναι κύρια
γυναίκες. Προσλαμβά-
νουν λιγότερο προσω-
πικό, εντατικοποιώντας
στο έπακρο τη δουλειά
στην καθαριότητα, για να
κερδίζουν εκατομμύρια
ευρώ. 

Στο πρόσφατο νομοσχέδιο για τη Δημόσια Διοίκηση,
η νέα κυβέρνηση δεν έκανε δεκτή τροπολογία για τη μο-
νιμοποίηση των 8.500 καθαριστριών των δημόσιων
σχολείων, που οι συμβάσεις τους λήγουν τον Ιούλη. 
Ειδικά για τις καθαρίστριες των δημόσιων σχολείων, η
πρόεδρος του κλαδικού σωματείου του Πειραιά, Μαργα-
ρίτα Ρεΐση, μας δίνει μια εικόνα σχετικά με τα οξυμένα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν:

Ποια τα προβλήματα των εργαζομένων στην 
καθαριότητα των σχολείων και πώς επιδρούν 
στην υγιεινή και ασφάλεια των παιδιών; 

Μεροκάματα πείνας, ανθυγιεινές και εντατικές συνθή-
κες εργασίας, με ελαστικές σχέσεις εργασίας που ισχύουν
εδώ και 30 χρόνια, γιατί θεωρούσαν ότι η καθαριότητα
στα σχολεία δεν είναι πάγια και διαρκής ανάγκη. Τα τε-
λευταία όμως χρόνια η ελαστική δουλειά επικρατεί πια
στο χώρο. Το 2007 οι μόνιμες εργαζόμενες ήταν το
50%, ενώ σήμερα είναι το 1/3 των εργαζομένων. Μετά
από τη μετάταξή μας από το υπουργείο Παιδείας στους
Οργανισμούς Τοπικής Διοίκησης, οι αορίστου χρόνου
εργαζόμενες με προσωποπαγείς θέσεις συνεχώς μει-
ώνονται λόγω συνταξιοδοτήσεων και οι υπόλοιπες δου-
λεύουν με συμβάσεις έργου και κάποιες με 5μηνα από
διάφορα προγράμματα. Από το 2010 δε, εξολοκλήρου
αρμόδιοι για την καθαριότητα των σχολείων είναι οι
δήμοι. 

Με τον τελευταίο νόμο-έκτρωμα οι συμβάσεις είναι σε
ισχύ μέχρι τον Ιούλη του 2015. Τα μεροκάματα στον
κλάδο κινούνται σε χαμηλά επίπεδα, οι περισσότερες ερ-
γαζόμενες παίρνουν 320 ευρώ το μήνα. Οι δημοτικές

αρχές μας αφήνουν απλήρωτες για μήνες, με τη δικαιο-
λογία ότι δε μεταφέρονται έγκαιρα οι πιστώσεις από το
κράτος.

Οι συμβασιούχες δε δικαιούνται –σαν εργολάβοι κα-
θαρισμού που θεωρούνται!– ούτε δώρα και επίδομα
αδείας, ούτε επίδομα παιδιού, ούτε βέβαια ανεργίας, με
αποτέλεσμα να μένουν ξεκρέμαστες κάθε καλοκαίρι που
λήγουν οι συμβάσεις τους. Μέχρι σήμερα δηλαδή, γιατί
τώρα τους ανοίγεται ο δρόμος της ανεργίας χωρίς επι-
στροφή…

Όσον αφορά τη μητρότητα δεν υπάρχει καμιά προστα-
σία. Έχουμε και περιπτώσεις που λύσανε τη σύμβαση γιατί
οι εργαζόμενες έμειναν έγκυες. 

Αν και η δουλειά μας είναι ανθυγιεινή, δε μας παρέχον-
ται τα απαραίτητα μέσα προστασίας, ενώ έχει πλέον εξαι-
ρεθεί από τα ΒΑΕ. Η καθημερινή και σε μεγάλες ποσότη-
τες χρήση απορρυπαντικών και διάφορων χημικών, σε
συνδυασμό με το μεγάλο όγκο σκόνης που εισπνέουμε,
ευθύνονται για παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος
και για τον καρκίνο στους πνεύμονες που έχει γίνει η
επαγγελματική ασθένεια του κλάδου. Πιο συχνές είναι οι
μυοσκελετικές παθήσεις, όπως αρθρίτιδες, τενοντίτιδες,
δισκοπάθειες. Ενώ τα ατυχήματα είναι πολύ συχνά, αφού
δεν υπάρχει καθηκοντολόγιο για τους χώρους που υπο-
χρεούμαστε να καθαρίζουμε. Οι εργαζόμενες αναγκάζον-
ται να σκαρφαλώνουν οπουδήποτε, στα φωτιστικά, στα
τζάμια, να κάνουν καθήκοντα κηπουρού, υδραυλικού,
μπογιατζή κοκ. 

Ο όγκος δουλειάς είναι τεράστιος, αφού σε μία καθα-
ρίστρια αντιστοιχούν πάνω από 2.000 τ.μ., χωρίς να υπο-
λογίζεται ο προαύλιος χώρος. Με την υποχρηματοδό-
τηση δε των σχολείων, υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις

Οι καθαρίστριες των σχολείων δε χωράνε 
στην «αναπτυξιακή πορεία της χώρας»...
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ακόμα και σε υλικά καθαριότητας, με κινδύ-
νους για την υγεία των παιδιών και των εκ-
παιδευτικών. 

Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια την υπο-
βάθμιση της υγιεινής στο χώρο του σχολείου
με τεράστιες συνέπειες για την υγεία, την
ασφάλεια των παιδιών μας. Στο βωμό της διά-
λυσης των εργασιακών σχέσεων, της ιδιωτι-
κοποίησης κάθε κοινωνικής υπηρεσίας παί-
ζουν με την υγεία των παιδιών. 

Γιατί υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις στον
τομέα της καθαριότητας  των σχολείων;

Ο στόχος είναι να παραδώσουν την κα-
θαριότητα των σχολείων σε εργολάβους ή
σε ΚΟΙΝΣΕΠ, με απόλυση βέβαια των καθα-
ριστριών που υπάρχουν σήμερα (πολλές από
αυτές δουλεύουν περισσότερο από 10 χρό-
νια). 

Είναι μεγάλη η ευθύνη όλων των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων, αλλά και της σημερινής κυβέρνησης. Σοβαρές
ευθύνες έχουν και η πλειοψηφία των δημοτικών αρχών
που συναινούν στην επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης της
καθαριότητας των σχολείων. Ήδη στο δήμο Αθήνας η
δημοτική επιτροπή παιδείας αποφάσισε να ανατεθεί σε
συνεργεία η καθαριότητα των σχολείων. 

Σε λίγες μέρες λήγουν οι συμβάσεις των 8.500 συνα-
δέλφων και να ποια ήταν η απάντηση από τη νέα κυβέρ-
νηση: Ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης μας δή-
λωσε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μετατραπεί η εργα-
σιακή σχέση των συμβασιούχων σε μόνιμη, γιατί είναι
αντισυνταγματικό! Ο δε αναπληρωτής υπουργός Παι-
δείας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η μονιμοποίηση των
καθαριστριών δε χωράει στην «αναπτυξιακή πορεία της
χώρας και στους διαθέσιμους πόρους»!

Ποια είναι η δράση του σωμα-
τείου; Τι πρωτοβουλίες οργανώ-
νετε αυτό το διάστημα; 

Το σωματείο βρίσκεται σε συνε-
χείς κινητοποιήσεις. Διεκδικούμε την
καταβολή των δεδουλευμένων, που
πολλοί δήμοι καθυστερούν να κατα-
βάλλουν, αλλά πρώτο αίτημά μας
είναι η μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων, με πλήρη και στα-
θερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα.
Να μην μπει κανένας εργολάβος ή
συνεργείο στα σχολεία και να στα-
ματήσει η εντατικοποίηση της δου-
λειάς. Να προσληφθούν από το
κράτος εργαζόμενοι με μόνιμη,
πλήρη και σταθερή δουλειά. Το σω-
ματείο προσπαθεί να οργανώσει την

πάλη των εργαζομένων του κλάδου. Παρά τις δυσκολίες
και κυρίως τον περιορισμένο χρόνο των γυναικών και τις
ευθύνες που τις πνίγουν, προσπαθούμε να διευκολύ-
νουμε την επαφή μαζί τους με τη συμμετοχή τους σε σω-
ματειακές επιτροπές ανά δήμο και με συσκέψεις. Αγωνι-
στικός σταθμός ήταν η πανελλαδική παράσταση διαμαρ-
τυρίας που έγινε στις 6 Μάη στο υπουργείο Διοικητικής
Μεταρρύθμισης. Εκεί παραβρέθηκε και αντιπροσωπία της
ΟΓΕ. Οι εργαζόμενες στην καθαριότητα δυναμώνουν
μέσα από την αλληλεγγύη που δείχνουν σωματεία, σύλ-
λογοι γυναικών της ΟΓΕ, άλλοι φορείς. 

Σε αυτόν τον αγώνα μπορεί να συμβάλλει κάθε νέα μη-
τέρα που αγωνιά για το μέλλον των παιδιών της, μαζί με
τις καθαρίστριες των δημόσιων σχολείων. Να γίνουμε πα-
ράδειγμα, πρώτ’ απ’ όλα για τα ίδια μας τα παιδιά. 
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Σχολικός Εκφοβισμός 

Εδώ και αρκετό καιρό, αλλά το τελευταίο διάστημα
πολύ πιο έντονα, βρίσκεται στη δημοσιότητα η συ-
ζήτηση γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκ-

φοβισμού. Στο περιεχόμενο της έννοιας σχολικός εκφο-
βισμός συχνά εντάσσουν και συνδυάζουν τις πιο διαφο-
ρετικές εκδηλώσεις της συμπεριφοράς, από τη λεκτική επί-
θεση έως τις αποκρουστικές εγκληματικές ενέργειες, και
μάλιστα με τέτοιο τρόπο, που μας κάνει να αναρωτιόμα-
στε μέχρι πού φτάνει η πραγματικότητα και πού ξεκινά ο
μύθος γύρω από αυτό το ζήτημα. Ας εξετάσουμε όμως
το ζήτημα λίγο πιο συγκεκριμένα:

Στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού δόθηκε το
διεθνές όνομα «bullying» («μπούλινγκ») το 1994.
Ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι η σχολική ζωή και πριν το
1994 δεν περιελάμβανε τέτοιου είδους φαινόμενα. Όπως
και να έχει πάντως, το bullying μπήκε στη ζωή μας με έναν
ορισμό μάλλον προβληματικό, που θεωρεί πως έχουμε
να κάνουμε με τη συχνή, συστηματική άσκηση βίας σε
βάρος συνομηλίκων. Το κύριο πρόβλημα του ορισμού
αυτού είναι ότι όχι μόνο δεν ξεχωρίζει τα είδη βίας που
ασκούνται, αλλά δεν μπορεί και ιστορικά να απαντήσει
στο ερώτημα πώς και αν προέκυψε η μετάλλαξη του πει-
ράγματος σε «ενδοσχολική βία». 

Το σημαντικό είναι ότι με έναν τέτοιο ορισμό δυσχε-
ραίνεται η προσπάθεια να εντοπιστούν τα κοινωνικά αίτια
του φαινομένου και από την επιπλέον αδυναμία να τε-
θούν ασφαλείς διαχωριστικές γραμμές μεταξύ της «φυ-
σιολογικής» βίας που εκδηλώνεται στις σχέσεις μεταξύ
των παιδιών και των εφήβων και εκείνης για την οποία θα
πρέπει να ανησυχούμε. Σημειώνουμε μάλιστα ότι μια με-
λέτη σε 14 χώρες έδειξε, μεταξύ άλλων, πως στις μικρές
ηλικίες ο εκφοβισμός δε διακρίνεται εύκολα από τις υπό-
λοιπες επιθετικές και ανεπιθύμητες συμπεριφορές, γεγο-
νός που μεταβάλλεται μόνο στα μεγαλύτερα παιδιά. Μόνο
αυτά καταφέρνουν να διαχωρίζουν τον εκφοβισμό από
τον καβγά, και μάλιστα να διακρίνουν επιμέρους μορφές
του, όπως το σωματικό εκφοβισμό, το λεκτικό, τον έμ-
μεσο εκφοβισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Επιπλέον, εφόσον μιλάμε για ένα ζήτημα που εκδηλώ-
νεται μέσα στο σχολείο, μέσα δηλαδή σε ένα οργανω-

μένο κοινωνικό σύνολο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι
πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα, το οποίο έχει σαφή
σχέση με τη συνολική διαδικασία διαμόρφωσης της προ-
σωπικότητας του παιδιού, του εφήβου, του νέου, γιατί ο
σχολικός εκφοβισμός δεν έχει τείχη, δε σταματάει μόλις
το παιδί φύγει από την αυλή του σχολείου του, αλλά συ-
νεχίζει και στην υπόλοιπη ζωή του.

Ένα άλλο πρόβλημα στο να οριστεί με σαφήνεια ο
σχολικός εκφοβισμός είναι τα όρια μεταξύ του αθώου
παιχνιδιού που περιέχει και το πείραγμα, ή ακόμα και κά-
ποια σωματική επαφή.

Η απάντηση των εγχειριδίων είναι ότι αυτά τα όρια βρί-
σκονται στη διάρκεια και την ένταση, οι οποίες δεν μπο-
ρούν όμως να μετρηθούν με σιγουριά στην καθημερινό-
τητα. Υπάρχουν για παράδειγμα περιπτώσεις που τα παι-
διά λειτουργούν στα παιχνίδια τους ή στα πειράγματά
τους σε εντελώς διαφορετική πολιτισμική σφαίρα απ’ ό,τι
οι ενήλικοι. Αυτό μπορεί να σημαίνει διαφορετικό λόγο,
αλλιώτικη επικοινωνία, «άλλο μήκος κύματος», που μπο-
ρεί να σημαίνει με τη σειρά του ότι η μη προσεγμένη πα-
ρέμβαση από τους ενήλικες μπορεί να είναι από περιττή
έως και βλαβερή.

Να επισημάνουμε εδώ ότι η επιθετική συμπεριφορά
έχει κάθε φορά ένα συγκεκριμένο ιστορικό και κοινωνικό
χαρακτήρα. Έτσι, μια συμπεριφορά που σήμερα θεωρείται
επιθετική, σε άλλες εποχές και κοινωνίες μπορεί να θεω-
ρούνταν κάτι το φυσιολογικό, ακόμη κι επιβεβλημένο.
Επίσης, πρέπει να έχουμε καθαρό ότι το κοινωνικό περι-
βάλλον δεν αποτελεί κάποιον παράγοντα ο οποίος κα-
θορίζει τη συμπεριφορά της προσωπικότητας, αλλά απο-
τελεί τις ίδιες τις συνθήκες μέσα στις οποίες εξελίσσεται
η δραστηριότητα του ανθρώπου και, έτσι, είναι η πηγή
ανάπτυξης της προσωπικότητας.

Στην περίπτωση λοιπόν του σχολικού εκφοβισμού,
δεν έχουμε να κάνουμε με μια εκδήλωση πρόσκαιρης συ-
ναισθηματικής φόρτισης, αλλά με μια επιθετική συμπερι-
φορά με πιο βαθύ και μόνιμο χαρακτήρα, η οποία μπορεί
και πάλι να έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά κι
αιτίες, από περίπτωση σε περίπτωση.

Σχολικός εκφοβισμός: Μια πρώτη προσέγγιση
στο πραγματικό του περιεχόμενο

Βούλα Λίτσιου,
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Σχολικός Εκφοβισμός 

Για παράδειγμα, γνωρίζουμε πως βασική ανάγκη του
παιδιού και γενικότερα του ανθρώπου είναι αυτή της ανα-
γνώρισης. Μια σειρά μελετών έδειξαν πως η αποστέρηση
της ανάγκης των παιδιών για αναγνώριση συνδέεται με
την ανάπτυξη της επιθετικής συμπεριφοράς· όπως αντί-
στοιχα και η ματαίωση της ανάγκης για επικοινωνία με
τους ενήλικες. 

Υπάρχουν επίσης
εκτιμήσεις ότι η επι-
θετική συμπεριφορά
του παιδιού μπορεί
να σχετίζεται με την
απομόνωσή του
από τους συνομηλί-
κους του.

Επομένως, πρέπει
να είμαστε ενήμεροι
και ενήμερες για το
φαινόμενο, αλλά
οφείλουμε να συζη-
τήσουμε το πρό-
βλημα και όχι να πα-
ρασυρόμαστε από
συζητήσεις σε διά-
φορα ΜΜΕ και μέσα
«κοινωνικής δι-
κτύωσης» που σκοπό έχουν να συσκοτιστεί το πρόβλημα.

Γιατί η απάντηση δεν είναι γενικά και αόριστα «να
αφιερώνουμε πολύ χρόνο στα παιδιά μας», «να μιλάμε
με τα παιδιά μας για όλα», «να γίνουμε φίλοι με τα παι-
διά», «να συζητάμε με το δάσκαλο», «να υποστηρίζουμε
τα όνειρα των παιδιών» κλπ. Παραινέσεις δηλαδή από
«ειδικούς», οι οποίες προσπαθούν να γεμίσουν με τύψεις
τους γονείς –και πιο συγκεκριμένα τις μητέρες– των λαϊ-
κών οικογενειών, λες και είναι οι μοναδικοί υπεύθυνοι
για το σχολικό εκφοβισμό. Και μάλιστα, το τελευταίο
χρονικό διάστημα όλο και εμφανίζονται διάφοροι τύποι
«σχολών γονέων», που παρέχουν αντίστοιχες συμβου-
λές… με το αζημίωτο. 

Πρώτ’ απ’ όλα, το σχολείο και η οικογένεια είναι κοι-
νωνική σχέση. Και οι δύο αυτοί κοινωνικοί θεσμοί κοι-
νωνικοποιούν στο έδαφος μιας συγκεκριμένης κοινω-
νίας, με τους νόμους της, τις αξίες της κλπ. Το δε σχολείο
σήμερα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αποτελεί πλέον το σχο-
λείο της κρίσης, στο οποίο οι ταξικοί φραγμοί είναι
ακόμη πιο έντονοι για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών.
Έτσι λοιπόν, απόρροια αυτών των ταξικών φραγμών στη
μόρφωση είναι και η χαμηλή αυτοεκτίμηση που, όπως λέ-
γεται, σχετίζεται με το bullying. Για παράδειγμα, παιδιά
που η κοινωνία τα σπρώχνει στην πρώιμη κατάρτιση και

τη μαθητεία από τα 15 τους χρόνια και τα έχουν οδηγήσει
στο να αποδεχτούν ότι δεν παίρνουν τα γράμματα, είναι
πολύ πιθανό να εσωτερικεύουν έντονο μίσος για την κοι-
νωνία που τους στερεί όνειρα και δικαιώματα, ώστε τε-
λικά μπορεί να προχωρούν –υπό προϋποθέσεις– σε αυτό
που ονομάζεται σχολικός εκφοβισμός.

Επιπλέον, να θυ-
μίσουμε ότι στο πα-
ρελθόν, σε περιό-
δους που η νεολαία
ανέπτυσσε αντιστά-
σεις και φούντωναν
οι αγωνιστικές της
κ ι νη τοπο ιήσε ι ς ,
συχνά γινόταν προ-
σπάθεια από το
κράτος να συνδέον-
ται αυτές με φαινό-
μενα νεανικής παρα-
βατικότητας, αλλά
τότε η νεολαία κατά-
φερνε να τα αντιμε-
τωπίσει μέσα από
την αγωνιστική αλ-
ληλεγγύη, και μάλι-
στα να αντιμετωπί-

σει και φαινόμενα που σήμερα συγκαταλέγονται στην έν-
νοια του ενδοσχολικού εκφοβισμού. 

Όταν, λοιπόν, όλο το κοινωνικοοικονομικό υπόβα-
θρο της κοινωνίας στην οποία ζούμε στηρίζεται πάνω
στο κυνήγι του κέρδους, στην εκμετάλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο, είναι λογικό να αναπτύσσονται και τα ανά-
λογα κοινωνικά ιδανικά, πρότυπα και πεποιθήσεις, που
μπορούν να συμβάλλουν στην επιθετικότητα, ή στην έλ-
λειψη και στρεβλή διαμόρφωση άλλων ιδανικών, όπως
η αλληλεγγύη, η ικανότητα να μπορείς να μπεις στη θέση
του άλλου. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο, αλλά δε ση-
μαίνει ότι κάθε παιδί, κάθε νέος και νέα θα «ρουφά»
αδιακρίτως όλα τα πρότυπα που κυριαρχούν στο περι-
βάλλον του. Ούτε σημαίνει ότι αυτόματα η φτώχεια, η
εξαθλίωση, η ανεργία οδηγούν στην επιθετική συμπερι-
φορά, στην εγκληματικότητα και όχι στη μαχητική και
αγωνιστική στάση ζωής. Το εκμεταλλευτικό κοινωνικό
σύστημα στο οποίο ζούμε, που δημιουργεί αυτά τα κοι-
νωνικά προβλήματα και είναι υπόλογο γι’ αυτά, στην
πραγματικότητα δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει, όσες
φανταχτερές καμπάνιες κι αν διοργανώσει. Μπορεί,
όμως, να τα αξιοποιήσει για την ενίσχυση της καταστολής
σε βάρος του λαϊκού κινήματος και γι’ αυτό οι γυναίκες
των λαϊκών οικογενειών που συσπειρωνόμαστε στην
ΟΓΕ πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.
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8 Mάρτη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΟΓΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 8 ΜΑΡΤΗ

«8 Μάρτη, σύμβολο αγώνα, θα μας οδηγεί και τούτο τον αιώνα!» Αυτό το σύνθημα
ηχούσε σε όλο το χώρο της μεγαλειώδους εκδήλωσης που πραγματοποίησε η ΟΓΕ για
να τιμήσει την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η αίθουσα, όπως και ο χώρος έξω από αυτή, ήταν γεμάτη
με χιλιάδες γυναίκες των λαϊκών οικογενειών που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΟΓΕ
να διεκδικήσουν τη ζωή που τους αξίζει και που τους στερούν Ευρωπαϊκή Ένωση και κυ-
βερνήσεις.

Στην πολιτιστική παρέμβαση της εκδήλωσης πήραν μέρος οι: Νίκος Καρακουλάκο-
γλου, Σμάρω Κυριακίδου, Ευτυχία Πανοπούλου, Μιμίκα Χαλκιοπούλου. Συμμετείχε επί-
σης η μικρή Ηλέκτρα Ευαγγέλου. Ακόμη, οι μουσικοί: Έρση Φτούλη (τραγούδι), Στέφα-
νος Χατζηαναγνώστου (φλάουτο), Χρήστος Καλομοίρης (μπουζούκι), Δημήτρης Ανδρο-
νιάδης (πιάνο).

Η κεντρική ομιλία της εκδήλωσης, την οποία έκανε η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας,
Μαιρήνη Στεφανίδη είναι αναρτημένη στο site της ΟΓΕ: www.oge.gr
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8 Μάρτη
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Δω πέρα ο ουρανός δε λιγοστεύει ούτε στιγμή το λάδι του ματιού μας 
δω πέρα ο ήλιος παίρνει πάνω του το μισό βάρος της πέτρας που σηκώνουμε πάντα στη ράχη μας 
σπάνε τα κεραμίδια δίχως αχ κάτου απ’ το γόνα του μεσημεριού 
οι άνθρωποι πάν’ μπροστά απ’ τον ίσκιο τους σαν τα δελφίνια μπρος απ’ τα σκιαθίτικα καΐκια 
ύστερα ο ίσκιος τους γίνεται ένας αϊτός που βάφει τα φτερά του στο λιόγερμα 
και πιο ύστερα κουρνιάζει στο κεφάλι τους και συλλογιέται τ’ άστρα 
όταν αυτοί πλαγιάζουνε στο λιακωτό με τη μαύρη σταφίδα.

Δω πέρα η κάθε πόρτα έχει πελεκημένο ένα όνομα κάπου από τρεις χιλιάδες τόσα χρόνια 
κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισμένον έναν άγιο μ’ άγρια μάτια και μαλλιά σκοινένια 
κάθε άντρας έχει στο ζερβί του χέρι χαραγμένη βελονιά τη βελονιά μία κόκκινη γοργόνα 
κάθε κοπέλα έχει μία φούχτα αλατισμένο φως κάτου απ’ τη φούστα της 
και τα παιδιά έχουν πέντε-έξι σταυρουλάκια πίκρα πάνου στην καρδιά τους 
σαν τα χνάρια απ’ το βήμα των γλάρων στην αμμουδιά το απόγευμα.

Δε χρειάζεται να θυμηθείς. Το ξέρουμε. 

Γιάννης Ρίτσος, «Ρωμιοσύνη» (απόσπασμα)
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ΤΗΛ./FAX: 210-36.29.460
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