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της Σύνταξης

Καλή ανάγνωση!

Αγαπητές αναγνώστριες,

Ξανά μαζί με το δελτίο μας στα χέρια σας!

Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε εποικοδομητική συντροφιά! Οι σελίδες αυτές τυ-
πώθηκαν μετά τη μεγάλη απεργία στις 28 του Νοέμβρη, που αποτέλεσε ένα βήμα 
μπροστά στον αγώνα με σημαία τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Οι γυναίκες της ΟΓΕ 
δώσαμε το αγωνιστικό παρόν, διεκδικώντας μόνιμη και σταθερή εργασία για όλες 
και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, εργασία με δικαιώματα, ανάκτη-
ση των απωλειών μας από τα χρόνια της κρίσης με την κατάργηση όλων των αντια-
σφαλιστικών νόμων που πετσοκόβουν μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές παροχές και 
δικαιώματα. 

Ανάμεσα σ’ αυτές τις σύγχρονες ανάγκες των γυναικών και των οικογενειών τους 
είναι η Παιδεία και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας που έχουν την τιμητική τους σ’ 
αυτό το τεύχος. 

Ξεκινώντας με την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας(ΠΦΥ), αναδεικνύουμε την αξία 
της πρόληψης, τη σημασία να την απολαμβάνουν όλες οι γυναίκες και ειδικά αυτές 
που θα γίνουν μητέρες από δημόσιες και δωρεάν ποιοτικές υπηρεσίες. Αντίστοιχα η 
ΠΦΥ έχει το δικό της ρόλο και μέσα στα σχολεία για τα παιδιά μας. 

Συνεχίζουμε με την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων από την προσχολική αγωγή 
μέχρι και την πανεπιστημιακή βαθμίδα, αναδεικνύουμε το τι σχολείο και τι σπουδές 
έχουν ανάγκη σήμερα τα παιδιά μας, χωρίς να συμβιβαζόμαστε με το «σχολείο της 
αγοράς», που μετατρέπει τη μόρφωση σε «κονσέρβες» για πούλημα.

Με το παράδειγμα του Συλλόγου της Πάτρας φωτίζουμε την ανάγκη να αντιπαλέψου-
με με κάθε τρόπο τη μετατροπή της χώρας μας από την κυβέρνηση σε ένα απέραντο 
πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ, διαθέτοντας ταυτόχρονα και «ζεστό χρήμα» για τους 
ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του. Αντίστοιχα οι παρεμβάσεις μας στην ΠΔΟΓ και 
στην ΕΕΔΥΕ αναδεικνύουν τι πραγματικά επιδιώκει το ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των 
γυναικών στις επιχειρήσεις του, εξωραΐζοντας το δολοφονικό του ρόλο. 

Βλέπουμε μέσα από την ιστορία, στιγμές της μουσικής και γυναικών μουσικών, που 
θάφτηκαν από τη σκόνη του χρόνου και την υποβαθμισμένη κοινωνική θέση της 
γυναίκας την εποχή που έζησαν. Διαβάζουμε στα παιδιά μας ένα παραμύθι αλλιώ-
τικο από τ’ άλλα, ενώ σας κρατάμε συντροφιά και με πολλές άλλες ενδιαφέρουσες 
σελίδες γνώσης, αλλά και εγρήγορσης αγωνιστικής που να οδηγεί σε δράση διεκδι-
κητική με πυρήνα τις σύγχρονες ανάγκες μας.



Τ ο τελευταίο διάστημα το ΝΑΤΟ, ολοένα και περισσότε-
ρο, απλώνει τα δίχτυα του στην Νοτιοανατολική Μεσό-
γειο, ενώ η κυβέρνηση έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο 

και συμβολή στην επέκταση αυτή, διαθέτει «ζεστό χρήμα» 
(4δις κάθε χρόνο) για τους πολεμικούς εξοπλισμούς και τη 
μετατροπή της χώρας σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο. 
Ταυτόχρονα οι γυναίκες των εργατικών, λαϊκών οικογενειών, 
ματώνουμε καθημερινά από την ανεργία, τη φοροληστεία, 
τους πετσοκομμένους μισθούς και συντάξεις, τα σμπαραλια-
σμένα ωράρια και τη ζωή- λάστιχο. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες για τις εργατικές-λαϊκές οικο-
γένειες της Πάτρας και με τη βάση του Αράξου να προετοι-
μάζεται να «υποδεχτεί» το πυρηνικό οπλοστάσιο του ΝΑΤΟ, 
πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας (μετά από την Αθήνα που 
προηγήθηκε, αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν) στις 2 
Νοέμβρη ημερίδα με θέμα «Παρέχοντας ασφάλεια σε μια 
ανασφαλή εποχή», το μήνυμα που θέλησαν να περάσουν εί-
ναι ότι “το ΝΑΤΟ είναι παράγοντας ασφάλειας και σταθερό-
τητας”, όπως διαφημίζει και ο τίτλος της ημερίδας. Οργανω-
τής ήταν, ένα από τα τσιράκια των ΝΑΤΟϊκών στην Ελλάδα, 
ο μη κυβερνητικός οργανισμός «Ελληνική Ένωση για την 
Ατλαντική και Ευρωπαϊκή Συνεργασία» (ΕΕΑΕΣ), που έχουν 
αναλάβει εργολαβία στη χώρα μας την προπαγάνδα για τον 
εξωραϊσμό των βρώμικων σχεδίων του αιματοβαμμένου 
ιμπεριαλιστικού μηχανισμού στήνοντας φιέστες και ημερίδες, 
και συνδιοργανωτής της η οργάνωση «Γυναίκες για τη Διεθνή 

Ασφάλεια-Ελλάς».
Η οργάνωση «Γυναίκες για τη Διεθνή Ασφάλεια» (Women 

In International Security-WIIS) «ιδρύθηκε το 1987 (στις ΗΠΑ) 
από μια ομάδα γυναικών που ειδικεύονται σε θέματα εξωτε-
ρικής πολιτικής και αμυντικά ζητήματα και σήμερα έχει 1.500 
μέλη - γυναίκες και άνδρες - σε 47 χώρες, από ακαδημαϊκούς 
κύκλους, ομάδες προβληματισμού, το διπλωματικό σώμα, τις 
υπηρεσίες πληροφοριών, το στρατό, από κυβερνητικές οργα-
νώσεις, διεθνείς οργανισμούς, τα μέσα ενημέρωσης και τον 
ιδιωτικό τομέα»1. Οι «Γυναίκες στη Διεθνή Ασφάλεια-Ελλάς» 
δρουν στο πλαίσιο της ΕΕΑΕΣ και προωθούν τη συμμετοχή 
των γυναικών σε αυτόν τον τομέα, αλλά και την εμπλοκή τους 
στους τομείς «της ειρήνης και της ασφάλειας». Αυτά όμως που 
πρεσβεύουν είναι η ειρήνη και η ασφάλεια με το πιστόλι στον 
κρόταφο, η προώθηση του ΝΑΤΟ και των ιμπεριαλιστικών του 
σχεδιασμών. Οι διαφημιστές του ΝΑΤΟ ζητάνε από τις εργα-
ζόμενες, τις άνεργες, τις συνταξιούχους, τις νέες γυναίκες να 
γίνουμε χειροκροτητές στα αντιδραστικά σχέδια για τη συμμε-
τοχή των γυναικών στις ΝΑΤΟικές αποστολές και την πολιτική 
τους. Στόχο έχουν να ενσωματώσουν τις γυναίκες στους σχε-
διασμούς τους, να αποκτήσουν την ενεργή υποστήριξή τους ή 
τη σιωπηλή συναίνεσή τους.

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και 
στην ΕΕ αποτελεί παράγοντα ασφάλειας και σταθερότητας. 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ

Κατερίνα Σίμου
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

1. Μεταφρασμένο από την ιστοσελίδα της οργάνωσης «Γυναίκες 
για τη Διεθνή Ασφάλεια» (Women In International Security-WIIS)
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•  Το ΝΑΤΟ δεν αποτρέπει τους πολέμους. 
Ήταν, είναι και θα είναι μια πολεμική μηχανή 
που αιματοκύλισε τους λαούς στη Γιουγκο-
σλαβία το 1999, στο Αφγανιστάν το 2001, στο 
Ιράκ το 2003, στη Λιβύη το 2011, σήμερα στη 
Συρία. 

•  Το ΝΑΤΟ δεν εξασφαλίζει τη σταθερότητα 
για το λαό. Αντίθετα, υποκινεί τον εθνικισμό, 
διαιρεί τους λαούς, έχει χαράξει τα σύνορα με 
το αίμα των λαών. Διαμορφώνει γκρίζες ζώ-
νες στο Αιγαίο. 

•  Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ δεν είναι μια “μεγάλη οι-
κογένεια”. Στην κινούμενη άμμο των επιθετι-
κών σχεδίων και των ανταγωνιστικών συμφε-
ρόντων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν 
στον πολεμικό, στρατιωτικό οργανισμό, καμιά 
ασφάλεια δεν μπορεί και δεν πρέπει να νοιώ-
θει ο λαός. 

Είναι τεράστια η ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ που ενώ θυσιάζει τη ζωή τη δική 
μας και των οικογενειών μας τσακίζοντας τα 
δικαιώματά μας στην εργασία, στη μητρότητα, 
στον ελεύθερο χρόνο, εμπλέκει τη χώρα πιο 
βαθιά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, 
δίνει γη και ύδωρ στο ΝΑΤΟ, συνεχίζοντας στο 
δρόμο που χάραξαν οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις. Η βάση της Σούδας στην Κρήτη αποτε-
λεί βασικό ορμητήριο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 
για τις επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή. Δίπλα σ’ 
αυτήν ο Άραξος, η Ανδραβίδα, το Ακτιο, η Λά-
ρισα, ενώ ετοιμάζονται η Αλεξανδρούπολη και 
η Σύρος. Ο ΝΑΤΟϊκός στόλος εδώ και 2 χρόνια 
βρίσκεται στο Αιγαίο μετά από πρόσκληση της 
ελληνικής κυβέρνησης, με πρόσχημα τους πρόσφυγες για να 
ελέγχει τις ρωσικές δυνάμεις. Είναι χαρακτηριστική η συγκρό-
τηση «τριμερούς» με Κύπρο και Ισραήλ (που δεν είναι μέλη 
του ΝΑΤΟ) για τη διαμόρφωση νέας στρατιωτικής συνεργασίας 
και συνεκπαίδευσης με ΝΑΤΟϊκές προδιαγραφές, στην οποία 
θα προστεθούν από τις 20 Δεκέμβρη και οι ΗΠΑ, αλλά και η 
προετοιμασία λειτουργίας «κέντρου πληροφοριών» μεταξύ 
Ελλάδας και Κύπρου για λογαριασμό της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Όλα αυτά μόνο να μας καθησυχάσουν δεν μπορούν, όμως 
το σύνθημα της κυβέρνησης “καλώς ήρθε το δολάριο”, οι επι-
κλήσεις στην «ασφάλεια» και τη «γεωστρατηγική αναβάθμιση» 
της χώρας είναι εχθρικά για τα δικά μας συμφέροντα! Η δίψα 
τους για περισσότερα κέρδη και ο ανταγωνισμός των επιχει-
ρηματικών ομίλων ανάβουν τη σπίθα του πολέμου. Κυβερνή-
σεις, ΝΑΤΟ και ΕΕ είναι έτοιμοι να αιματοκυλήσουν τους λα-
ούς και να χτίσουν την κερδοφορία τους πάνω στα αποκαΐδια 

της δικής μας ζωής. Δεν θα επιτρέψουμε «διαφήμιση» των 
φονικών σχεδίων του ΝΑΤΟ πουθενά, ούτε μέσω τέτοιων 
εκδηλώσεων. Δεν θα αθωώσουμε το ΝΑΤΟ, που αύριο δεν 
θα διστάσει να θυσιάσει και τα δικά μας παιδιά.

 Οι εργαζόμενοι, οι γυναίκες και οι νεολαία των λαϊκών 
στρωμάτων στην Ελλάδα, στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και 
σε όλο τον κόσμο δεν έχουμε κανένα συμφέρον από τις ιμπε-
ριαλιστικές συμμαχίες που θυσιάζουν το αίμα των λαών για τα 
συμφέροντα του ενός ή του άλλου τμήματος των βιομηχάνων, 
των τραπεζιτών, των εφοπλιστών, από τα ΝΑΤΟικά σχέδια και 
τις πολεμικές επεμβάσεις. Η ασφάλεια μας και η ειρήνη των 
λαών δεν μπορεί να συμβαδίσει με τους σχεδιασμούς των 
ιμπεριαλιστικών ενώσεων και δεν μπορεί να εξασφαλιστεί 
χωρίς αγώνα ενάντια στις αιτίες που γεννούν τον ιμπεριαλιστι-
κό πόλεμο και χωρίς την απεμπλοκή της χώρας από το ΝΑΤΟ 
και την ΕΕ. 

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ
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«Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας έχει τη χαρά 
σήμερα να φιλοξενεί στα γραφεία της την ΕΕΔΥΕ 
για να παρουσιάσει τη νέα της μπροσούρα με 

θέμα το ρόλο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ ως εργαλεία του κεφαλαί-
ου. Σήμερα συναντιέται η δράση μας, η δράση του ριζοσπαστι-
κού γυναικείου κινήματος και του αντιπολεμικού αντιιμπερια-
λιστικού κινήματος στη χώρα μας. 

Εδώ και 42 χρόνια η ΟΓΕ αναδεικνύει το βρώμικο ρόλο του 
ΝΑΤΟ του ιμπεριαλιστικού αυτού μηχανισμού που ευθύνεται 
για το ματοκύλισμα των λαών ολόκληρου του πλανήτη από 
τότε που ιδρύθηκε. Αποκαλύπτει στις γυναίκες του καθημερι-
νού μόχθου ότι όχι μόνο δεν εξασφαλίζει τη σταθερότητα και 
την ασφάλεια στις οικογένειες και τα παιδιά τους, αλλά υποκι-
νεί τον εθνικισμό, διαιρεί τους λαούς, σπέρνει τον πόλεμο, τη 
φτώχεια και την προσφυγιά. 

Οι Σ/Ο της ΟΓΕ δεν αρκούμαστε σ’ ένα λόγο επιφανειακό 

και «ειρηνιστικό - πασιφιστικό». Την ΟΓΕ την απασχόλησαν 
και την απασχολούν όχι μόνο οι συνέπειες των επεμβάσεων, 
των επιθέσεων, των πολέμων στους λαούς και ιδιαίτερα στις 
γυναίκες, αλλά και οι πραγματικές τους αιτίες. Οργανώνουμε 
τη συλλογική μας δράση ενάντια σ’ αυτούς που σπέρνουν την 
εκμετάλλευση, τους πολέμους και την προσφυγιά που απο-
τελεί και τη μόνη διέξοδο για τις γυναίκες του καθημερινού 
μόχθου να ζήσουν μια ζωή με δικαιώματα στην εργασία, στη 
μητρότητα, στη δημιουργική ζωή. Γι αυτό συνειδητά απαντάμε 
στους φονιάδες των λαών: “Πόλεμος στον πόλεμο των ιμπε-
ριαλιστών”.

Αντίστοιχα ενάντια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια ΝΑΤΟ και ΕΕ 
οργανώνουμε και τη διεθνή μας δράση. Ως συντονίστριες 
της Ευρώπης στην ΠΔΟΓ συμμετέχει αυτές τις ημέρες αντι-
προσωπεία μας στη Γραμματεία που πραγματοποιείται στην 
Αβάνα της Κούβας. Αποκαλύπτουμε τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια και 

ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΉ

Εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών
Η Γραμματεία της Ελληνικής 
Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση 
και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) διοργάνωσε 
εκδήλωση, τη Δευτέρα 12 Νοέμβρη 
στις 7 μ.μ. στην αίθουσα της ΟΓΕ, για 
την παρουσίαση της έκδοσης «ΝΑΤΟ 
και Ευρωπαϊκή Ένωση: Εργαλεία 
του κεφαλαίου κατά των λαών». Την 
εκδήλωση άνοιξε με ένα χαιρετισμό 
η πρόεδρος της ΟΓΕ Χριστίνα 
Σκαλούμπακα και στη συνέχεια 
μίλησαν η Ελπίδα Παντελάκη, γενική 
γραμματέας της ΕΕΔΥΕ, ο Νίκος 
Παπαναστάσης, αντισυνταγματάρχης 
εν αποστρατεία και μέλος του 
Εθνικού Συμβουλίου της ΕΕΔΥΕ, ο 
Θανάσης Παφίλης γγ του Παγκοσμίου 
Συμβουλίου Ειρήνης και ο Στέλιος 
Μαρκάκης από το ΜΑΣ. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε το χαιρετισμό της Χριστίνα Σκαλούμπακα, προέδρου της ΟΓΕ, στην εκδήλωση:
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προτείνουμε ψήφισμα καταδίκης ενάντια στην εξάπλωση των 
ΝΑΤΟϊκών Βάσεων, ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων 
και της Μεσογείου.

Η ΟΓΕ βάζει το δικό της μεράδι στην αποκάλυψη της αντι-
δραστικής και επικίνδυνης ατζέντας του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 
Αυτά τα γεράκια του πολέμου προωθούν σήμερα «τη συμμε-
τοχή των κοριτσιών και των γυναικών» στα σχέδιά τους. Μά-
λιστα το ζήτημα αυτό αναδεικνύεται σε προτεραιότητα και στην 
κοινή τους ατζέντα. 

Λένε ότι “η βελτίωση της σύνθεσης των στρατιωτικών σω-
μάτων, με μια πιο «ισορροπημένη» αναλογία μεταξύ των δύο 
φύλων, μπορεί να συμβάλει και στη βελτίωση της «επιχειρη-
σιακής» ικανότητας και αποτελεσματικότητας”! Παρουσιάζουν 
αυτή την «συμμετοχή» ως στοιχείο που συμβάλλει στη μεγα-
λύτερη «επιτυχία των επιχειρήσεων», μέσα από την ευκο-
λότερη πρόσβαση των γυναικών στρατιωτών στον τοπικό 
πληθυσμό, την άντληση περισσότερων πληροφοριών από 
αυτόν, τις «εξυπνότερες» παρεμβάσεις και την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης «υποστήριξης» των ιμπεριαλιστικών σχεδια-
σμών.

Όπως κατ’ επανάληψη έχει επισημάνει ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, 
Στόλτενμπεργκ, “η συμμετοχή των γυναικών δεν είναι μόνο 
μια δίκαιη υπόθεση, αλλά είναι και μια έξυπνη υπόθεση”. 
Αυτο σημαίνει ότι προωθούν τη συμμετοχή των γυναικών 
για να νομιμοποιήσουν τη βρώμικη δράση τους στη συνεί-
δηση των λαϊκών δυνάμεων και να εξασφαλίσουν ενεργή 
στήριξη στα σχέδια τους.

Με την αξιοποίηση περισσότερων γυναικών, επιχειρείται 
να παρουσιαστούν οι ΝΑΤΟικές δυνάμεις ως «εγγυητές» της 
ασφάλειας, της «προστασίας των δικαιωμάτων», ειδικά των 
γυναικών και των παιδιών στις χώρες όπου το ΝΑΤΟ εξα-
πολύει τις ιμπεριαλιστικές του επεμβάσεις. Ας θυμηθούμε τα 
προσχήματα για τα δικαιώματα των Αφγανών γυναικών όταν 
έγινε η επέμβαση στο Αφγανιστάν, αλλά και τις φωτογραφίες 
γυναικών στρατιωτών να αγκαλιάζουν και να χαιρετούν μικρά 
παιδιά.

Για τον ίδιο σκοπό επιστρατεύονται και διάφορες σταρ του 
σινεμά ή της τηλεόρασης, όπως η Αντζελίνα Τζολί, η οποία 

από το Γενάρη του 2018 είναι και πρέσβειρα του ΝΑΤΟ για να 
πολεμήσει δήθεν ενάντια στη βία κατά των γυναικών. Πόσο 
υποκριτικό αν όχι προκλητικό είναι να συνεργάζεσαι για το 
σκοπό αυτό με έναν δολοφονικό μηχανισμό όπως το ΝΑΤΟ 
που αιματοκυλά την ανθρωπότητα, που ξεριζώνει γυναίκες 
και παιδιά από τις πατρίδες τους ;

Σε μια περίοδο που οξύνονται οι αντιθέσεις, οι ανταγωνισμοί 
των ιμπεριαλιστών για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τα 
γεωστρατηγικά οφέλη που συνεπάγεται ο έλεγχος μιας σειράς 
περιοχών του πλανήτη, το ΝΑΤΟ, θέλει τις γυναίκες γρανάζι 
στα σχέδιά του.

Στο πλευρό του και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που με πε-
ρίσσιο θράσος οργάνωσε φέτος εκδήλωση ενόψει της Παγκό-
σμιας Ημέρας της Γυναίκας με ομιλήτρια την Αναπληρώτρια 
Γενική Γραμματέα του ΝΑΤΟ Rose Gottemoeller για να συν-
δέσει τους ελεεινούς σκοπούς του με αυτή τη μέρα – σύμβολο 
των γυναικείων εργατικών αγώνων. 

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ, απαντάει δυνα-
μικά σ’ αυτά τα σχέδια, όπως απάντησε και εκείνη την ημέρα. 
Το μήνυμα που στέλνουμε καθημερινά στις εργαζόμενες, στις 
νέες μητέρες, στις πρόσφυγες είναι ότι δεν νομιμοποιούμε 
αυτό τον αιματοβαμμένο μηχανισμό είτε έχει άνδρες είτε έχει 
γυναίκες εκπροσώπους ή στρατιωτικούς.

Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες
Η μπροσούρα που σήμερα παρουσιάζετε μπορεί να γίνει 

όπλο στα χέρια όλων μας για να αποκαλύψουμε τα ιμπεριαλι-
στικά σχέδια ΝΑΤΟ και ΕΕ και να τα αντιπαλέψουμε.»

Και οι celebrities στην υπηρεσία του ιμπεριαλισμού
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Η ΟΓΕ σαν συντονίστρια οργάνωση 
της ΠΔΟΓ για την Ευρώπη συμ-

μετείχε στη Συνεδρίαση της Γραμμα-
τείας της Παγκόσμιας Δημοκρατικής 
Ομοσπονδίας Γυναικών στην Αβάνα της 
Κούβας στις 11-14 Νοεμβρίου 2018.

Η Μαιρήνη Στεφανίδη - αντιπρόεδρος 
της ΟΓΕ και η Ξανθή Παπαγεωργίου - 
μέλος του προεδρείου εκπροσώπησαν 
την ΟΓΕ. Στη συνάντηση συμμετείχαν 
η πρόεδρος της ΠΔΟΓ Λορένα Πένια, 
οι αντιπρόεδροι Λατινικής Αμερικής, 
Αφρικής, Ασίας, και οι συντονίστριες 
Αφρικής, Αραβικών χωρών, Λατινικής 
Αμερικής.

Η αντιπροσωπεία της ΟΓΕ ενημέρωσε 
για τις αρνητικές επιπτώσεις της πολιτι-
κής της ΕΕ για τις γυναίκες των λαϊκών 
οικογενειών καθώς και για τον κίνδυνο 
που εγκυμονούν για τους λαούς οι ιμπε-
ριαλιστικοι ανταγωνισμοί κι οι επεμβά-
σεις ΗΠΑ/ΝΑΤΟ/ΕΕ, η εξάπλωση των 
Νατοϊκών Βάσεων ιδιαίτερα στη χώρα 
μας.Κατέθεσε και ψήφισμα ενάντια στις 
Νατοϊκές βάσεις με αίτημα να κλείσουν 
σε όλο τον κόσμο ό,που υπάρχουν το 
οποίο και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Η Γραμματεία αποφάσισε να πραγ-
ματοποιηθεί η Εκτελεστική Γραμματεία 
της ΠΔΟΓ στην Windhoek, πρωτεύουσα 
της Ναμίμπια στην Αφρική στις 22 - 27 

Απρίλη 2019. Η Εκτελεστική Γραμματεία 
θα προετοιμάσει το Συνέδριο της ΠΔΟΓ 
για το 2020.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι 
αντιπροσωπείες είχαν την χαρά να συ-
ναντηθούν με τον Fernando Gonzales, 
έναν από τους 5 Κουβανούς ήρωες 
που είχαν για 16 χρόνια έγκλειστους οι 
ΗΠΑ σε φυλακές ασφαλείας. Σήμερα ο 
Fernando είναι πρόεδρος του Κουβανι-
κού Ινστιτούτου Φιλίας και Αλληλεγγύ-
ης. Μας ζήτησε να μεταφέρουμε τις ευ-
χαριστίες του σε όλες τις αγωνιζόμενες 
γυναίκες της ΠΔΟΓ που συνέβαλαν με 
τους διαρκείς αγώνες τους στην αποφυ-
λάκιση των 5.

Κ αταδικάζουμε την εξάπλωση των 
Αμερικανο-Νατοικών Βάσεων, 

ιδιαίτερα στην περιοχή των Βαλκανίων, 
της Μεσογείου. Αποτελούν ορμητήρια 
των Αμερικανο-Νατοικών σχεδιασμών 
στον ανταγωνισμό με άλλες ιμπεριαλι-
στικές δυνάμεις και κράτη για τον έλεγ-
χο των πηγών και δρόμων της ενέργει-
ας, των πρώτων υλών, για τη μοιρασιά 
των αγορών. 

Για την εξυπηρέτηση των δικών τους 
μονοπωλίων, εκμεταλλεύονται τους 
λαούς, τον φυσικό πλούτο και όλον τον 
πλούτο που παράγουν με τον ιδρώ-
τα τους οι εργαζόμενοι, γυναίκες και 
άνδρες, σπέρνουν τον πόλεμο και την 

προσφυγιά. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι 
επικίνδυνες για τους λαούς αποφάσεις 
της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ τον 
Ιούλιο 2018. 

Οι ΝΑΤΟικές βάσεις δεν αποτελούν 
παράγοντα ασφάλειας για τις εργαζό-
μενες και άνεργες γυναίκες, αλλά πα-
ράγοντα ανασφάλειας και πολέμου. 
Αποτελούν στόχο  σε ενδεχόμενο στρα-
τιωτικής κλιμάκωσης των ιμπεριαλιστι-
κών ανταγωνισμών. 

Διεκδικούμε να κλείσουν οι Βάσεις 
του ΝΑΤΟ σε όλο τον πλανήτη. 

Καμιά στρατιωτική δύναμη έξω από 
τα σύνορα των χωρών μας προκειμέ-
νου να επιτεθεί σε άλλες χώρες.

Καμία συμμετοχή των χωρών μας στα 

ιμπεριαλιστικά σχέδια και πολέμους
Διεκδικούμε την εξάλειψη όλων των 

πυρηνικών όπλων σε όλο τον πλανήτη.
Αγωνιζόμαστε να δυναμώσει η κοινή 

πάλη και η αλληλεγγύη των λαών. 
Μοναδικός φωτεινός δρόμος διεξό-

δου είναι αυτός της λαϊκής πάλης, της 
κοινής αγωνιστικής δράσης των εργα-
τικών, λαϊκών κινημάτων, του ριζοσπα-
στικού γυναικείου κινήματος σε κάθε 
χώρα, ώστε η λαϊκή θέληση να επιβάλει 
την απεμπλοκή των χωρών μας από 
τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, 
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

 Αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία χω-
ρίς πολέμους, ανεργία, φτώχεια, προ-
σφυγιά, εκμετάλλευση και καταπίεση. 

ΑΒΑΝΑ 11-14/11/2018

Ακολουθεί το ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γραμματεία της ΠΔΟΓ ενάντια στις Νατοϊκές βάσεις:

Η ΟΓΕ στην συνάντηση της Γραμματείας της 
Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ομοσπονδίας Γυναικών
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ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (ΠΦΥ):

«Φροντίδα» υγείας ή «φροντίδα» κερδοφορίας και χειραγώγησης;
Ατομική ευθύνη ή κοινωνικό δικαίωμα;

Μια προσέγγιση με οδηγό τις δικές μας ανάγκες
με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα

Ως Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος έχουμε ασχοληθεί επα-
λειμμένα με το πολυσυζητημένο θέμα της πολύπαθης ΠΦΥ. 
Υπενθυμίζουμε την καμπάνια που είχαμε οργανώσει το 2014 
που είχε κορυφωθεί με μία αξιόλογη ημερίδα στο Αρεταίειο 
Νοσοκομείο και με ένα βιβλίο με τις θέσεις μας. Η ανάγκη 
διαρκούς ενασχόλησης με την ΠΦΥ πηγάζει από 3 άξονες: 

1 Την κεφαλαιώδη σημασία της ΠΦΥ για τη γυναίκα, το παιδί, την 
οικογένεια διαχρονικά, αφού η γκάμα υπηρεσιών υγείας που 

πρέπει να καλύπτει ξεπερνά ποσοτικά το 80% του συνόλου των 
υπηρεσιών υγείας.

2 Τη συνεχή εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, οπό-
τε προκύπτει κατά καιρούς η ανάγκη αναπροσαρμογής και 

εμπλουτισμού των αιτημάτων μας, χωρίς να αλλάζει η βασική μας 
θέση και κατεύθυνση.

3 Ως απάντηση απέναντι στην εξαπάτηση και τη χειραγώγηση 
από τις κυβερνήσεις και το σύστημα, καθώς η ΠΦΥ αποτελεί 

«ευαίσθητο», όσο και «πιασάρικο» θέμα για όλους, για τις γυναίκες 
ακόμα περισσότερο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα «οι πανηγυρισμοί» της συγκυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο προπαγανδιστικός καταιγισμός που δεχό-
μαστε τον τελευταίο χρόνο για τη «μεταρρύθμιση-τομή» στην ΠΦΥ, 
με τις πολυδιαφημισμένες ΤΟΜΥ (Τοπικές Μονάδες Υγείας), τον οι-
κογενειακό ιατρό και άλλα πολλά. Απέναντι στην εικονική πραγμα-
τικότητα που προβάλλει η κυβέρνηση και τη λογική των ελάχιστων 
απαιτήσεων που καλλιεργεί και στον τομέα της ΠΦΥ, με αυτό το 
άρθρο επιδιώκουμε να δώσουμε απαντήσεις, και κυρίως να φωτί-
σουμε ορισμένες πλευρές από τη συνολική μας θέση, ώστε να γίνει 
πιο κατανοητή τόσο στα μέλη των Συλλόγων και των Ομάδων μας 
(Σ/Ο), όσο και στις γυναίκες που απευθυνόμαστε γενικότερα. 

Μαρία Μανιατάκου
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΦΥ
Η έννοια της ΠΦΥ εμφανίστηκε το 1978 στο Διεθνές Συνέδριο 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της UNICEF στο 
Καζακστάν. Σε αντίθεση με την πρωτογενή έννοια της ΠΦΥ 
που αναφερόταν στην πρώτη επαφή ενός ασθενούς με έναν 
επαγγελματία υγείας και είχε ρόλο υποβαθμισμένο και εντο-
πισμένο εκτός των αστικών κέντρων, η Διεθνής Διάσκεψη για 
την ΠΦΥ κατέληξε σε Διακήρυξη 10 σημείων. Με αυτή διευ-
ρύνθηκε το μοντέλο υπηρεσιών ΠΦΥ στη βάση του ορισμού 
της υγείας κατά τον ΠΟΥ (1946): υγεία ορίζεται η κατάσταση 
του ατόμου με πλήρη φυσική, ψυχική και κοινωνική ευεξία, 
και όχι απλά η απουσία ασθένειας. Ως ΠΦΥ ορίζεται το σύ-
νολο των υπηρεσιών υγείας-πρόνοιας που παρέχονται έξω 
από τα νοσοκομεία και μέσα στην κοινότητα και αφορούν 
την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση και την προ-
αγωγή της υγείας.

ΠΩΣ Η ΟΓΕ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΡΟΛΟ 
ΚΑΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΦΥ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
Όπως ορθά αναφέρεται στον ορισμό, πρωτοβάθμια σημαί-
νει σε πρώτο επίπεδο, άμεσο, στην καθημερινή δηλαδή ζωή 
της γυναίκας, του παιδιού, της οικογένειας, των εγκύων, των 
ΑΜΕΑ, των ηλικιωμένων, των μαθητών, των φοιτητών, των 
εργαζομένων. Το σύστημα της ΠΦΥ πρέπει να είναι έτσι ορ-
γανωμένο ώστε να είναι προσβάσιμο και «παρόν» σε όλα τα 
στάδια και τις πτυχές ζωής του ανθρώπου, από την εμβρυική 
ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα, στο σπίτι, στους χώρους εκπαί-
δευσης, εργασίας και ψυχαγωγίας. Για να επιτευχθεί η αμεσό-
τητα προϋπόθεση είναι η πρόνοια για χωροταξική κατανομή 
τέτοια που να επιτρέπει την άμεση και εύκολη πρόσβαση και 
αλληλεπίδραση του ατόμου με το σύστημα ΠΦΥ. Αλλά και την 
επαρκή στελέχωση των μονάδων (Κέντρα Υγείας, παραρτή-
ματα, κινητές μονάδες) ώστε να διευκολύνεται και να μπορεί 
να επιτευχθεί αυτή η αλληλεπίδραση. 

ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Το κρίσιμο ζήτημα είναι από ποιον, για ποιόν και με ποιο τρό-
πο. Για εμάς η υγεία αποτελεί κοινωνικό αγαθό, κοινωνικό 
δικαίωμα κάθε ανθρώπου. Με αυτή την αφετηρία η ΠΦΥ 
πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους και ως εκ τούτου να την 
παρέχει ισότιμα, δωρεάν και ποιοτικά προς όλους τους πολί-
τες. Ο μόνος δρόμος για να επιτευχθεί αυτό είναι η δική μας 
ολοκληρωμένη πρόταση, που έχει στο επίκεντρο τη γυναίκα 
της λαϊκής οικογένειας και τις ανάγκες της ίδιας και της οικο-
γένειά της. Όσο μελάνι και αν χύνουν κατά καιρούς διάφοροι 
κυβερνητικοί ή μη, όσο και αν μιλούν για ισότιμη-ελεύθερη 
πρόσβαση για όλους, από την στιγμή που γνώμονας σε ό,τι 
προωθείται είναι το «κόστος-όφελος» και η «εξοικονόμηση 
πόρων», αντιλαμβανόμαστε όλες και όλοι ότι όσα ζούμε και 
όσα προωθούνται, είναι και θα παραμένουν πολύ πίσω από 
όσα χρειαζόμαστε και όσα δικαιούμαστε στο νευραλγικό κομ-

μάτι της ΠΦΥ. Η «φροντίδα» της υγείας δεν πρέπει επουδενί 
να αποτελεί αποκλειστικά ατομική και οικογενειακή ευθύ-
νη, όπως συμβαίνει σήμερα. Είναι ευθύνη του κράτους να 
φροντίζει για την υγεία του καθενός, αλλά και για τη δημόσια 
υγεία συνολικότερα. Επίσης υποχρέωση του κράτους είναι η 
εκπαίδευση-παιδεία των πολιτών, ώστε να συμβάλλει και με 
αυτό τον τρόπο στη βελτίωση του επιπέδου ΠΦΥ και υγείας 
συνολικά.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΧΕΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ
Αυτή είναι μία σημαντική διαφορά από αυτό που βιώνουμε 
σήμερα στην ΠΦΥ. Διότι πολλά «παχιά» λόγια ακούμε για την 
πρόληψη, αλλά οργανωμένα, συστηματικά και με επιστημο-
νικό τρόπο πρόληψη δεν εφαρμόζεται, παρά μόνο αποσπα-
σματικά. 

Η πρόληψη διακρίνεται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Η 
πρωτογενής, στην οποία δίνουμε μεγάλη βαρύτητα, σχετίζεται 
με την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών υγείας, αλλά και με την εξάλειψη των αιτιών που προκα-
λούν τη νόσο, στοιχείο που δε πρέπει να μας διαφεύγει. Παρά-
δειγμα πρωτογενούς πρόληψης είναι οι εμβολιασμοί. 

Η πρωτογενής πρόληψη προϋποθέτει βελτίωση των συν-
θηκών ζωής και εργασίας, όλα αυτά για τα οποία ανυποχώ-
ρητα παλεύουμε.

Όταν σε σένα ερχόμαστε
Παραμερίζεις τα κουρέλια μας
Και ακροάσαι κάθε σπιθαμή απ’ το γυμνό κορμί μας.
Όσο για την αιτία της αρρώστιας μας
Μια ματιά να ’χες ρίξει στα κουρέλια μας
Θα σου ’λεγε περισσότερα. Είναι η ίδια αιτία που φθείρει
Το κορμί μας και τα ρούχα μας. 
Πάρα πολύ δουλειά και πολύ λίγο φαγητό
Αδύναμους μας κάνουν και μας αρρωσταίνουν.
Έγραφε ο Μπρεχτ στην «Ομιλία ενός εργάτη σε ένα γιατρό». 

Η δευτερογενής πρόληψη περιλαμβάνει μέτρα που εφαρμό-
ζονται όταν έχουν ξεκινήσει οι νοσογόνοι παθογενετικοί μηχα-
νισμοί, και στοχεύει στην προσυμπτωματική διάγνωση, δηλ. 
στη διάγνωση της νόσου πριν παρουσιάσει συμπτώματα, ή 
στη διάγνωση της πάθησης σε πρώιμο στάδιο. Παραδείγματα 
δευτερογενούς πρόληψης είναι ο έλεγχος για καρδιαγγειακή 
νόσο, διαβήτη, καρκίνους, τη στοματική υγεία, την οστεοπό-
ρωση και άλλα νοσήματα. Εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που 
η πρώιμη διάγνωση της νόσου συμβάλει στη θεραπεία ή την 
καταστολή της.

Για εμάς το κριτήριο και για τα δύο είδη πρόληψης είναι 
αποκλειστικά το όφελος για τον άνθρωπο, και όχι η στυγνή λο-
γιστική διαφορά της αποτίμησης κόστους-όφελους όπως ανα-
φέρεται σε πολλές μελέτες για τα πρότυπα-κριτήρια εφαρμο-
γής προσυμπτωματικού ελέγχου, αλλά και στις κατευθύνσεις 
κυβέρνησης και ΕΕ. Με βάση αυτά τα πρότυπα διαμορφώνο-
νται οι «κόφτες» για την αποζημίωση των διαφόρων εξετά-
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σεων από τα ασφαλιστικά ταμεία, περιορίζοντας τους ιατρούς 
στη συνταγογράφηση.

Ο Ιπποκράτης υπογράμμιζε την αξία της πρόληψης λέγο-
ντας «Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν». Στη δική 
μας πρόταση για την ΠΦΥ η πρόληψη έχει εξέχουσα θέση και 
εφαρμόζεται σχεδιασμένα, καθολικά, συστηματικά, αδιάκοπα 
και ισότιμα προς όλους με ευθύνη και έλεγχο των κρατικών 
δομών ΠΦΥ. Ούτε ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να επαφίε-
ται στην ατομική ευθύνη και επιλογή, καθώς η πρόληψη των 
νοσημάτων αποτελεί κοινωνική υπόθεση και όσο πιο επιτυ-
χώς εφαρμόζεται είναι δείκτης κοινωνικής ανάπτυξης και 
ευημερίας.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ:  
Ο ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΑΣ
Βασική υποδομή παροχής υπηρεσιών υγείας πρέπει να είναι 
το δημόσιο Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.). Εδώ υπογραμμίζουμε ότι δεν 
αναφερόμαστε σε κέντρα υγείας όπως αυτά που γνωρίζουμε 
μέχρι σήμερα, στην πλειοψηφία τους σε μη αστικές περιοχές, 
υποστελεχωμένα, με σοβαρές ελλείψεις υλικοτεχνικής υπο-
δομής, που λειτουργούν συχνά ως χώροι συνταγογράφησης 
και σε πολλές περιπτώσεις όχι όλο το εικοσιτετράωρο. Το ΚΥ 
αστικού τύπου για το οποίο μιλάμε είναι σύγχρονο κτιριακά, 
πλήρως εξοπλισμένο υλικοτεχνικά και με όλα τα αναγκαία 
τμήματα και ειδικότητες όπως παθολόγο, γενικό ιατρό, καρδι-
ολόγο, χειρουργό, γυναικολόγο, παιδίατρο, οδοντίατρο, ορθο-
δοντικό κ.α. Να σημειώσουμε ότι θεωρούμε πολύ σημαντικό 
το προσωπικό να εργάζεται με σχέση πλήρους και αποκλει-
στικής απασχόλησης, με πλήρη δικαιώματα, σε αντίθεση για 
παράδειγμα με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που ισχύουν 
σήμερα στα πολυδιαφημισμένα από την κυβέρνηση ΤΟΜΥ. 
Επίσης το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται και να επα-

νεκπαιδεύεται με ευθύνη του κράτους, με έμφαση και κατεύ-
θυνση σε ζητήματα-τομείς της ΠΦΥ.

Στην πρότασή μας στη βασική μονάδα το ΚΥ υπάγονται πα-
ραρτήματα με βασικές ειδικότητες, κύρια οικογενειακού ια-
τρού, τα οποία είναι αποκεντρωμένα σε γειτονιές ώστε να είναι 
εύκολα προσβάσιμα. Η ανάπτυξη του δικτύου των ΚΥ και των 
παραρτημάτων τους πρέπει να γίνεται με γεωγραφικά, πληθυ-
σμιακά και επιδημιολογικά κριτήρια. Σε πυκνοκατοικημένες 
περιοχές, όπως το κέντρο της Αθήνας, θα πρέπει να υπάρχουν 
πολλά παραρτήματα. Αντίστοιχα, σε απομακρυσμένες και δύ-
σβατες περιοχές, π.χ. νησιά ή ορεινά μέρη, να υπάρχει μέρι-
μνα για πλήρη κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού σε ζητή-
ματα ΠΦΥ από το ΚΥ, το παράρτημα ή και την κινητή μονάδα. 
Το ΚΥ θα διαθέτει κέντρο οικογενειακού προγραμματισμού, 
εμβολιασμών, κέντρο μάνας-παιδιού, κέντρο ψυχικής υγείας, 
φυσικοθεραπευτήριο, οδοντιατρικό τμήμα και τμήμα ορθοδο-
ντικής, φαρμακείο και ό,τι άλλο χρειάζεται για πλήρη κάλυψη 
των σύγχρονων αναγκών υγείας-πρόνοιας. Θα λειτουργεί σε 
εικοσιτετράωρη βάση. Σημαντική υπηρεσία που θα ξεκινάει 
από το ΚΥ είναι και η «κατ’ οίκον νοσηλεία», για ασθενείς που 
δεν μπορούν να μετακινηθούν, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, χρονί-
ως και βαρέως πάσχοντες, ασθενείς με νεοπλάσματα τελικού 
σταδίου. Έτσι μόνο θα δοθεί λύση σε όλα όσα βιώνει σήμερα 
μία γυναίκα συνήθως, όταν για παράδειγμα η ηλικιωμένη μη-
τέρα της έχει άνοια και παραμένει κλινήρης, οπότε χρειάζεται 
πέρα από περιποίηση, και εξειδικευμένη φροντίδα, για κατα-
κλίσεις, δυνατότητα εργαστηριακού ελέγχου στο σπίτι και άλλα 
πολλά που είτε δε γίνονται, είτε κοστίζουν και επιβαρύνουν τον 
οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Σημαντική ποιοτική διαφορά στην πρότασή μας, συγκριτικά 
με ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, είναι ότι το ΚΥ θα αποτελεί την 
εστία έρευνας, καταγραφής και μελέτης των προβλημάτων 

11

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας



υγείας της περιοχής. Από αυτό θα εκπορεύονται με οργανω-
μένο και επιστημονικό τρόπο τα προγράμματα πρόληψης και 
προστασίας της υγείας των εργαζομένων και θα συγκεντρώ-
νονται τα στοιχεία και οι ανάγκες του πληθυσμού. Θα είναι 
κρίκος με τα υπόλοιπα επίπεδα του συστήματος υγείας, τα 
νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ. Βαρύνουσα σημασία δίνουμε στην 
ανάπτυξη σχολιατρικής υπηρεσίας, καθώς και στην ψυχική 
υγεία παιδιών και γυναικών σε όλες τις ηλικίες. 

Ο οικογενειακός ιατρός αποτελεί βασικό μοχλό λειτουργί-
ας της πρότασής μας και σύνδεσης του ΚΥ με την οικογένεια. 
Απαιτείται ανάπτυξη της ειδικότητας της γενικής ιατρικής, κα-
θώς και της ιατρικής εργασίας για τις υπηρεσίες υγιεινής και 
ασφάλειας στο χώρο εργασίας, που δε θα έχουν ανύπαρκτο 
ή τυπικό ή ακόμα αρνητικό για τους εργαζόμενους πρόσημο, 
όπως συμβαίνει σήμερα.

Αυτός είναι ο πυρήνας της πρότασής μας για την Ενιαία 
Δημόσια Δωρεάν ΠΦΥ που πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο 
του Δημόσιου, Ενιαίου Δωρεάν Συστήματος Υγείας-Πρόνοιας. 
Αυτό θα χρηματοδοτείται με πλήρη επάρκεια από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, ενώ θα πρέπει να καταργηθούν οι εισφορές 
των εργαζομένων. Μόνο έτσι νοείται πραγματικά η έννοια 
«δωρεάν».

ΤΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΠΦΥ. 
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...
Η ΠΦΥ στη χώρα μας παρέχεται τα τελευταία χρόνια από ένα 
δίκτυο-αχταρμά που περιλαμβάνει τα ΠΕΔΥ, τα ΚΥ, τα περι-
φερειακά ιατρεία, τα δημοτικά ιατρεία, τα εξωτερικά ιατρεία 
των νοσοκομείων, τα ιδιωτικά ιατρεία, τις επιχειρήσεις υγείας, 
τις ΜΚΟ, ενώ σύνηθες είναι σε αυτό το δίκτυο να εντάσσονται 
και τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων 
σε ημέρες εφημερίας, καθώς τα επισκέπτονται άτομα που θα 
έπρεπε να απευθυνθούν σε δομή ΠΦΥ. 

Σε αυτό το δίκτυο προστίθενται τον τελευταίο χρόνο οι πολύ-
κροτες Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ), καθώς και ο θεσμός 
του οικογενειακού ιατρού. 
•   Οι ΤΟΜΥ παρουσιάζονται από την κυβέρνηση ως «πανά-

κεια» για κάθε νόσο της ΠΦΥ. Συχνά-πυκνά ακούμε για 

τομή στην ΠΦΥ, για κατ οίκον ιατρικές επισκέψεις, για προ-
γράμματα προληπτικής ιατρικής, όλα ευήκοα και καλοδε-
χούμενα στα λόγια. Διότι στην πράξη δε μας πείθουν με 
δεδομένη τη μεταμνημονιακή κρατική υποχρηματοδότηση. 
Για του λόγου το αληθές ο κρατικός προϋπολογισμός για το 
2019 προβλέπει μία πενιχρή αύξηση κατά 35 εκατ. ευρώ για 
την ΠΦΥ, σταγόνα στον ωκεανό των μεγάλων αναγκών. Εν-
δεικτικά να αναφέρουμε ότι οι ιατροί που προσλαμβάνονται 
στις ΤΟΜΥ είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

•   Ο επίσης πολυδιαφημισμένος θεσμός του οικογενειακού ια-
τρού, που και εμείς έχουμε ως πυλώνα στην πρότασή μας, 
με τελείως όμως διαφορετική διαμόρφωση του συστήμα-
τος ΠΦΥ και προϋποθέσεις. Στο συμπληρωματικό μνημό-
νιο αναγράφεται χαρακτηριστικά η «υποχρεωτική εγγραφή 
ασθενούς σε οικογενειακό ιατρό που θα ενεργεί ως φύλα-
κας (gatekeeper= πορτιέρης) και θα είναι υπεύθυνος για 
παραπομπή σε ειδικούς».

Η ουσία για εμάς είναι πως ο οικογενειακός ιατρός θα λειτουρ-
γεί στην πραγματικότητα σαν κόφτης για παραπέρα εξετάσεις, 
επισκέψεις σε ιατρούς άλλων ειδικοτήτων, ακόμα και για πα-
ραπομπή σε τμήμα επειγόντων σε εφημερεύοντα νοσοκομεία.

Αντίστοιχα εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στη Μ. Βρετανία, και 
οι οικογενειακοί ιατροί «πριμοδοτούνται με μπόνους» στη λο-
γική των λιγότερων δυνατών παραπομπών.

Σ’ αυτό το έδαφος, έρχεται η συζήτηση περί «ελεύθερης 
επιλογής ιατρού», που παίζει διαχρονικά και περισσότερο την 
τελευταία περίοδο. Πρόκειται για επιχείρημα αντιδραστικό και 
αποπροσανατολιστικό. Οι πολίτες-ασθενείς αντιμετωπίζονται 
ως πελάτες ελεύθεροι να αγοράζουν υπηρεσίες υγείας. Υπο-
κριτική η υπεράσπιση της ελευθερίας των ασθενών, οι οποίοι 
θα πρέπει να πληρώνουν ακόμα και για τη συνταγογράφηση 
σε πολλές περιπτώσεις.

Το ζήτημα της ΠΦΥ δεν εξαντλείται σε ένα άρθρο, ούτε σε 
μία καμπάνια, καθώς έχει πολλές και σύνθετες πτυχές. Η δι-
εκδίκηση δημόσιας, δωρεάν, ποιοτικής και σύγχρονης ΠΦΥ 
για όλες τις γυναίκες αποτελεί για το ριζοσπαστικό γυναικείο 
κίνημα βασική αιχμή της δράσης του. Με τις πρωτοβουλίες 
των Συλλόγων και Ομάδων μας φωτίζουμε το τεράστιο αυτό 
ζήτημα απ’ όλες τις πλευρές του. 
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Προληπτικός έλεγχος στις γυναίκες
Οι εξαγγελίες της συγκυβέρνησης για «μεταρρυθμιστική τομή» 
στο Σύστημα Υγείας, με τη δημιουργία ενός δικτύου ΠΦΥ, κα-
μία σχέση δεν έχουν με την ανάπτυξη σύγχρονων δημόσιων 
Μονάδων Υγείας, Κέντρων Υγείας που θα καλύπτουν όλες τις 
λαϊκές ανάγκες δωρεάν. Επιδιώκει να οργανώσει μια ΠΦΥ, 
που θα συμβάλει στην παραπέρα μείωση των κρατικών και 
ασφαλιστικών δαπανών Υγείας. Με αυτόν το σχεδιασμό συν-
δέεται και η μείωση των κρατικών δαπανών για προληπτικές 
εξετάσεις.
Για τον καρκίνο του μαστού. Πρόκειται για την πιο διαδεδο-
μένη κακοήθη πάθηση στις γυναίκες. Υπολογίζεται ότι περί-
που το 5-10% των κρουσμάτων καρκίνου του μαστού σχετί-
ζονται με κληρονομικούς παράγοντες. Στην Ελλάδα, περίπου 
5.000 γυναίκες διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού κάθε 
χρόνο, 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει από την ασθένεια ενώ 
παρατηρείται αυξητική τάση των περιστατικών.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι εάν η διάγνωση και θεραπεία 
γίνουν σε πρώιμα στάδια, πάνω από 95% των περιστατικών 
καρκίνου του μαστού είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν. Στη 
χώρα μας όμως τα ποσοστά που διαγιγνώσκονται σε πρώιμο 

στάδιο είναι αρκετά χαμηλά. Και ενώ νέα επιστημονικά και τε-
χνολογικά επιτεύγματα, (όπως η ψηφιακή μαστογραφία, κ.α.) 
θα μπορούσαν να προλάβουν έγκαιρα την ασθένεια, μειώνο-
ντας τα ποσοστά θνησιμότητας στις γυναίκες, δεν αποζημιώ-
νονται  ή αποζημιώνονται μερικώς από τον ΕΟΠΥΥ. 
Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (ΚΤΜ). Είναι ο 4ος 
πιο συχνός τύπος καρκίνου στις γυναίκες, αντιπροσωπεύο-
ντας το 9% της παγκόσμιας επίπτωσης του καρκίνου. Η θερα-

ΠΡΟΛΉΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΝΉΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι γυναίκες και τα ζευγάρια 
επωμίζονται το κόστος 
και την ευθύνη Γιώτα Κατσιρούμπα

Νοσηλεύτρια

Η πρόληψη μπορεί κυριολεκτικά να σώσει χιλιάδες 
ζωές κάθε χρόνο. Η έγκαιρη διάγνωση μιας ασθέ-
νειας μέσω των προληπτικών εξετάσεων μπορεί να 

περιορίσει σημαντικά τις επιπτώσεις της και σε πολλές περι-
πτώσεις να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Η πρόληψη 
συνδέεται με την αντιμετώπιση και εξάλειψη όλων εκείνων 
των κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων που επιδρούν 
στην υγεία του ανθρώπου (φτώχεια, ανεργία, εργασιακές σχέ-
σεις, έλλειψη ελεύθερου χρόνου, διατροφή, κατοικία, περι-
βάλλον κ.λπ.).

Παρά την ουσιαστική σημασία της πρόληψης, η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ συνεχίζει την ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση με 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις, διατηρώντας την απαράδεκτη 
κατάσταση που υπάρχει στη δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας (ΠΦΥ) από πλευράς ανάπτυξης υποδομών, στελέχω-
σης και εξοπλισμού, που στην πράξη ακυρώνει την πρόληψη 
ως βασικό στοιχείο της λειτουργίας της.

Οι δημόσιες υπηρεσίες πρόληψης υποβαθμίζονται ολοένα 
και περισσότερο και οι παροχές περιορίζονται στα ανεπαρκή 
«βασικά πακέτα». Μεγάλο μέρος σχετικά νέων προληπτικών 
εξετάσεων, αποτέλεσμα της προόδου της επιστήμης και της 

τεχνολογίας, δεν εντάσσονται στον κρατικό κατάλογο και δεν 
αποζημιώνονται ή παρέχονται με τέτοιους όρους και προϋπο-
θέσεις που ακυρώνεται μεγάλο μέρος του προληπτικού τους 
χαρακτήρα και μόνο για ένα μέρος του πληθυσμού που ήδη 
έχει νοσήσει.

Στη χώρα μας, το 35,7% δεν έχει κάνει ποτέ μαστογραφία, το 
53% δεν έχει κάνει ποτέ υπέρηχο μαστών και το 33,3% δεν έχει 
επισκεφτεί ποτέ γιατρό για ψηλάφηση μαστών

Τα τελευταία χρόνια ενισχύεται η πολιτική για την πρόληψη 
στο πεδίο της ενημέρωσης, των συμβουλών κ.λπ. και ταυτό-
χρονα η υλοποίηση των προληπτικών εξετάσεων ενισχύεται 
ως ατομική υπόθεση, κυρίως όσον αφορά την οικονομική δυ-
νατότητα. Σε αυτό το έδαφος, ο τομέας της πρόληψης αποτε-
λεί «φιλέτο» για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της Υγείας.

Η πολιτική αυτή έχει αρνητική επίπτωση στις αυξημένες 
ανάγκες των γυναικών για υπηρεσίες πρόληψης. Επιδεινώ-
νονται οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου να αξιοποι-
ούν τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, την 
ύπαρξη μεγάλου αριθμού εξειδικευμένου υγειονομικού προ-
σωπικού για υπηρεσίες πρόληψης και ΠΦΥ.
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πευτική αντιμετώπιση της νόσου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση, κάτι το οποίο επι-
τυγχάνεται μέσω του προσυμπτωματικού ελέγχου . Ο ΚΤΜ θα 
μπορούσε να προληφθεί, όμως μόνο το 30% κάνει τακτικό γυ-
ναικολογικό έλεγχο . Στην κατεύθυνση της ατομικής ευθύνης 
και με βάση τη λογική του κόστους - οφέλους για το κράτος 
δομείται όλο και περισσότερο η ιατρική πρακτική.
Οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα. Είναι πιο συχνές στις 
γυναίκες και έχουν σχέση με την κληρονομικότητα. Την ίδια 
στιγμή, σε πολλές χώρες, ανάμεσα στις οποίες και η Ελλάδα, 
σημειώνεται σημαντική άνοδος των ποσοστών της αυτοάνο-
σης θυρεοειδίτιδας στις γυναίκες και τα παιδιά. Στη χώρα μας, 
οι πάσχοντες από θυρεοειδικά νοσήματα ανέρχονται περίπου 
σε 1 εκατομμύριο, ενώ δεν είναι μικρά τα ποσοστά αυτών που 
δεν το γνωρίζουν.

Ο θυρεοειδής, αν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαι-

ρα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με βαριές 
επιπλοκές, όπως καρδιαγγειακά, απορρύθμιση του σακχαρώ-
δους διαβήτη, βλάβες στο αναπτυσσόμενο έμβρυο κατά την 
κύηση, υπογονιμότητα στον άνδρα και στη γυναίκα και φυσικά 
καρκίνο. Σήμερα δεν δικαιολογείται συνταγογράφηση από τον 
ΕΟΠΥΥ για πληθυσμιακό έλεγχο σε ασυμπτωματικούς ενήλι-
κες τόσο για εργαστηριακές εξετάσεις όσο και για υπέρηχο. 
Συνταγογράφηση δικαιολογείται σε ομάδες υψηλού κινδύνου 
(π.χ. γυναίκες άνω των 50 και άντρες άνω των 70 ετών) και 
ασθενείς με θυρεοειδοπάθεια.
Μετρήσεις οστικής πυκνότητας. Δεν δικαιολογούνται από τον 
ΕΟΠΥΥ για προληπτικούς λόγους. Μπορούν να γίνονται ανά 
διετία πλέον σε ορισμένες μόνο ομάδες ασθενών ή τραυμα-
τιών. Επίσης, σε γυναίκες άνω των 65 και άντρες άνω των 75 
ετών, και άντρες και γυναίκες από 50 ετών που ανήκουν σε 
ομάδα υψηλού κινδύνου.

Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου

Με τον όρο «προγεννητικός έλεγχος » ή «προγεννητική διά-
γνωση» αναφερόμαστε στο σύνολο των εξετάσεων που μπο-
ρούν ή πρέπει να γίνουν στη μέλλουσα μητέρα ή στο έμβρυο 
πριν τη γέννησή του, για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα είναι 
υγιές. Ο στόχος του προγεννητικού ελέγχου είναι να εντοπί-
σει όλους τους επιβαρυντικούς παράγοντες που μπορούν να 
οδηγήσουν σε μια μη φυσιολογική εγκυμοσύνη ή ένα μη φυ-
σιολογικό νεογέννητο.

Περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις:
Εργαστηριακός έλεγχος της κύησης, ο οποίος πραγματοποι-
είται κατά την πρώτη επίσκεψη της εγκύου και περιλαμβάνει 
γενικές και βιοχημικές εξετάσεις αίματος και ούρων και κά-
ποιες από αυτές τις εξετάσεις επαναλαμβάνονται κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης.
Υπερηχογραφικός έλεγχος της κύησης, ο οποίος επαναλαμ-
βάνεται κατά τη διάρκειά της.

Αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πιθανότητες κάποιας ανω-
μαλίας στο μωρό, ο γιατρός καταφεύγει σε ειδικά τεστ που 
αποκαλύπτουν ενδεχόμενες βλάβες στο έμβρυο. Με αυτές τις 

εξετάσεις του προγεννητικού ελέγχου , εξετάζεται η κατάστα-
ση της υγείας του μωρού, ώστε να μη γεννηθεί με σοβαρές 
παθήσεις, όπως το σύνδρομο Down ή η μεσογειακή αναιμία 
ή η κυστική ίνωση. Στα ειδικά αυτά τεστ υποβάλλονται μόνο οι 
μέλλουσες μαμάδες των οποίων το ιστορικό - ή και του συ-
ντρόφου τους - εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του μωρού 
που θα γεννηθεί.

Υποτυπώδες το «πακέτο» που παρέχεται από τον ΕΟΠΥΥ
Το κόστος που επωμίζονται τα νέα ζευγάρια για εξετάσεις 
προγεννητικού ελέγχου είναι τεράστιο. Οι εξετάσεις προγεν-
νητικού ελέγχου που παρέχονται από τον ΕΟΠΥΥ στις ασφαλι-
σμένες είναι υποτυπώδεις. Καλύπτει μόνο το «βασικό προγεν-
νητικό έλεγχο», όπου, σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών 
του ΕΟΠΥΥ, υποχρεωτικές και χωρίς συμμετοχή του ασφαλι-
σμένου είναι ορισμένες μόνο εξετάσεις, για άνδρες και γυναί-
κες, όπως π.χ. γενική αίματος, φερριτίνη και για μεσογειακή 
αναιμία και εάν προκύψουν ενδείξεις από τις παραπάνω εξε-
τάσεις κάποιες άλλες σχετικές εξετάσεις.

Γι’ αυτό τα νέα ζευγάρια, ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι ασφα-
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λιστική κάλυψη, πρέπει να ακριβοπληρώνουν μια σειρά από 
εξετάσεις που είναι απαραίτητες αλλά δεν αποζημιώνονται 
από τον ΕΟΠΥΥ.

Ορισμένες εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν δω-
ρεάν μόνο στα δημόσια νοσοκομεία. Όμως, ο περιορισμένος 
αριθμός σε ραντεβού βάζει εμπόδια στην έγκαιρη πραγμα-
τοποίησή τους αφού οι εξετάσεις απαιτείται να γίνουν σε 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
ακόμα και γι’ αυτές τις εξετάσεις να απευθύνονται στον ιδι-
ωτικό τομέα και να πληρώνουν.

Ένα παράδειγμα που αποκαλύπτει...
Η κυστική ίνωση είναι μια από τις συχνότερες κληρονομικές 
και θανατηφόρες ασθένειες, η οποία οφείλεται σε μετάλλαξη 
ενός γονιδίου - του CFTR - στο 7ο χρωμόσωμα. Στην Ελλάδα 
εκτιμάται ότι το 5% του πληθυσμού - περίπου 500.000 - είναι 
ασυμπτωματικοί φορείς του ελαττωματικού γονιδίου Κυστι-
κής Ινωσης (ΚΙΝ) και ότι 1 στα 2.000 - 2.500 παιδιά γεννιέται με 
κυστική ίνωση, δηλαδή 50 - 60 το χρόνο.

Η αξία του προγεννητικού ελέγχου αποδεικνύεται και με το 
εξής: Ενώ το ποσοστό φορέων της μεσογειακής αναιμίας εί-
ναι υψηλότερο (8%) από το ποσοστό των φορέων ΚΙΝ (5%) ο 
αριθμός των παιδιών που γεννιούνται με μεσογειακή αναιμία 
είναι σημαντικά μικρότερος. Αυτό οφείλεται στην πρόοδο τόσο 
στην ενημέρωση των γονιών αλλά και στο δωρεάν συστημα-
τικό προγεννητικό έλεγχο που γίνεται στις κρατικές μονάδες 
Υγείας,  κάτι το οποίο δεν ισχύει για την ΚΙΝ.

Μεγάλο το κόστος για τους μέλλοντες γονείς...
Ο προγεννητικός έλεγχος συνεχίζεται με τα υπερηχογραφή-
ματα α’ και β’ επιπέδου, που γίνονται σε ελάχιστα δημόσια 
νοσοκομεία λόγω ελλείψεων σε ιατρικό εξοπλισμό, και έτσι 
υπάρχει τεράστια αναμονή για προγραμματισμό ραντεβού, 
ενώ η αναμονή στο νοσοκομείο τη μέρα του ραντεβού μπορεί 
να φτάσει μέχρι και τις 8 ώρες, βάζοντας σε μεγάλη ταλαιπω-
ρία την έγκυο. Η πλειοψηφία των νέων ζευγαριών, λόγω της 
κατάστασης, στρέφονται στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα όχι 
μόνο για να εξοικονομήσουν χρόνο και ταλαιπωρία, αλλά και 
λόγω της επάρκειας σε ιατρικά μηχανήματα, σε αντίθεση με 
το Δημόσιο, με το κόστος να σκαρφαλώνει πολύ πάνω από τα 
100 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπερηχογράφημα επα-
ναλαμβάνεται 2 φορές ενώ προς το τέλος της εγκυμοσύνης 
γίνεται και ένα τρίτο, το υπερηχογράφημα Doppler, οπότε το 
κόστος αυξάνεται για τα νέα ζευγάρια.

Ακόμα μια σειρά από φάρμακα, βιταμίνες που χρειάζε-
ται προληπτικά να παίρνει η εγκυμονούσα αυξάνουν το συ-
νολικό κόστος. Υψηλό είναι το κόστος και για μια σειρά από 
άλλες εξετάσεις και για φαρμακευτική αγωγή σε περίπτωση 
που υπάρχουν τυχόν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη (αυξημένη 
αρτηριακή πίεση, σάκχαρο, θυρεοειδής κ.λπ.). Πέρα από όλα 
αυτά τα έξοδα για προληπτικές εξετάσεις, φάρμακα και βιτα-
μίνες (δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και πληρώνονται 
εξολοκλήρου από την έγκυο), πρέπει να πληρώσει και για την 
επίσκεψη στο γιατρό (δεν ισχύει μόνο για πρωινό ραντεβού σε 

νοσοκομείο). Ακόμα και τις βασικές εξετάσεις που καλύπτει ο 
ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι είναι υποχρεωμένοι να τις γράψουν 
σε τρία ραντεβού, λόγω περιορισμού του αριθμού των εξετά-
σεων που δικαιολογεί ο ΕΟΠΥΥ να συνταγογραφηθούν κάθε 
φορά. 

Η πρόληψη στη «μέγγενη» των περικοπών 
και της ανταγωνιστικότητας
Οι δημόσιες μονάδες ΠΦΥ,  που θα έπρεπε να καλύπτουν 
δωρεάν όλες τις εξετάσεις για όλο τον πληθυσμό, κλείνουν ή 
υπολειτουργούν με ελλείψεις προσωπικού και υλικών λόγω 
μειωμένης κρατικής χρηματοδότησης, την ίδια ώρα που ο 
ιδιωτικός τομέας επεκτείνεται στο έδαφος της συρρίκνωσής 
τους.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι παραπέρα περικοπές στην 
πρόληψη, άλλωστε αυτές είναι και οι κατευθύνεις στην ΕΕ. 
Αυστηροποιούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις προ-
ληπτικές εξετάσεις. Σε αυτήν την κατεύθυνση ενισχύεται το 
κριτήριο του στατιστικά υψηλότερου κινδύνου, δηλαδή η πρό-
ληψη σε ομάδες υψηλού κινδύνου και όλοι οι υπόλοιποι θα 
πρέπει να πληρώνουν. Συνδέεται με τη λογική κόστους - οφέ-
λους. Δηλαδή, το κόστος από την εφαρμογή εξετάσεων προ-
ληπτικού ελέγχου στο γενικό πληθυσμό είναι μεγάλο σε σχέση 
με αυτούς που θα νοσήσουν.

Μια σειρά από προληπτικές εξετάσεις μεταφέρονται από 
την ευθύνη του κράτους στα ασφαλιστικά ταμεία, στις ΜΚΟ, 
στην Τοπική Διοίκηση. Μάλιστα, προγράμματα προληπτικής 
ιατρικής, π.χ. για τον καρκίνο του μαστού, από τους δήμους, 
περιορίζονται σε διαλέξεις από ειδικούς, ενδεχομένως και σε 
ένα ελάχιστο αριθμό δωρεάν μαστογραφιών κυρίως σε ανα-
σφάλιστες και άπορες γυναίκες. Ορισμένες φορές η διάγνω-
ση γίνεται προφορικά, χωρίς να δίνονται οι μαστογραφίες στις 
γυναίκες που εξετάζονται. Όταν διαπιστώνεται πρόβλημα είναι 
στην ευθύνη της γυναίκας να «ψάξει» για την αντιμετώπισή 
του. Τη διαδικασία αυτή την αξιοποιούν ο ιδιωτικός τομέας, 
οι ιατρικές εταιρείες για να προβάλουν ένα δήθεν κοινωνικό 
προφίλ σε συνεργασία με τους δήμους, αλλά ταυτόχρονα επι-
διώκουν να αυξήσουν και την πελατεία τους.

Σήμερα, ενώ υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να προληφθούν 
και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα μια σειρά από ασθένειες, 
όπως είναι ο καρκίνος, και ενώ τα σύγχρονα επιτεύγματα της 
επιστήμης θα μπορούσαν να σώσουν ή να ελαττώσουν την 
έκταση μιας ασθένειας, αποτελούν πανάκριβο εμπόρευμα.

Η πρόληψη καμία σχέση δεν έχει με μια απλή ενημέρωση, 
μέσα από καμπάνιες «ευαισθητοποίησης» που ανατίθενται 
σε διάφορες ΜΚΟ. Δεν μπορούν να λύσουν τις σύγχρονες 
λαϊκές ανάγκες για δημόσιες, δωρεάν, αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες ΠΦΥ με επαρκές ιατρικό και παραϊατρικό προ-
σωπικό.  Εξετάσεις προληπτικού ελέγχου πρέπει να γίνονται 
σε όλο τον υγιή πληθυσμό συστηματικά και έγκαιρα. Είναι 
αποκλειστική ευθύνη του κράτους να παρέχει δωρεάν υπη-
ρεσίες πρόληψης υψηλού επιπέδου μέσα από ένα ενιαίο, 
αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας.
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Π αράλληλα, η εγκύκλιος υπογράμμιζε πως οι γονείς 
που για οποιουσδήποτε άλλους λόγους (προσωπικά 
δεδομένα και πιθανές παρενέργειες) δεν επιθυμούν 

τον εμβολιασμό των παιδιών τους, οφείλουν να προσκομίζουν 
βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης. Η συγκεκριμένη αναφορά δι-
καιολογημένα προκάλεσε αντιδράσεις των παιδιάτρων, καθώς 
καλούνται να πιστοποιούν ως «ιατρική αντένδειξη» την «επιλο-
γή» κάποιων οικογενειών να μην εμβολιάσουν τα παιδιά τους.

Η έννοια της «ιατρικής αντένδειξης» έχει αυστηρά επιστημονι-
κά κριτήρια. Δεν καθορίζεται από «πεποιθήσεις», φοβίες κ.λπ. 
που μπορεί να δημιουργούνται από άγνοια, από ανεπαρκή ή 
στρεβλή πληροφόρηση κ.λπ. Για παράδειγμα, οι «Μάρτυρες 
του Ιεχωβά» αρνούνται για θρησκευτικούς λόγους τη μετάγγι-
ση αίματος. Αυτό δε σημαίνει ότι την άρνηση του ασθενούς ή 
των συγγενών του να μεταγγιστεί ο γιατρός θα την πιστοποιή-
σει ως «ιατρική αντένδειξη».

Δεν είναι δυνατόν να εξισώνονται η πολύχρονη επιστημο-
νική έρευνα, τα δοκιμασμένα και τεκμηριωμένα αποτελέ-
σματά της, με αυθαίρετα και ατεκμηρίωτα συμπεράσματα. Η 
εξίσωση των επιστημονικών δεδομένων με τις προσωπικές 
απόψεις ως ιατρική ένδειξη ή αντένδειξη ουσιαστικά συνιστά 
πισωγύρισμα, που στη συγκεκριμένη περίπτωση επενδύεται 
με έναν δήθεν προοδευτισμό, με την ισότιμη αναγνώριση της 
«ελεύθερης» επιλογής της οικογένειας να μην εμβολιάσει τα 
παιδιά της.

Η έννοια της «ελευθερίας» από μόνη της δε σημαίνει τίποτα. 
Σημαίνει πολλά όμως όταν ως περιεχόμενο και μέτρο σύγκρι-
σης έχει τη δυνατότητα των οικογενειών να ικανοποιούν όλα 
όσα σχετίζονται με την υγεία των παιδιών τους με πλήρη ευ-
θύνη (δομές, χρηματοδότηση, παροχές) από το κράτος.

Σήμερα, αυτή η ελευθερία είναι όλο και περισσότερο «κου-
τσουρεμένη» και για τις οικογένειες που εμβολιάζουν τα παι-
διά τους και γι’ αυτές που δεν τα εμβολιάζουν. Μάλιστα, η δεύ-
τερη περίπτωση - λόγω του «προσωπικού» φορτίου που έχει 
- είναι και βολική, προκειμένου να συγκαλύπτεται η ευθύνη 
του κράτους, της εκάστοτε κυβέρνησης και των αντιλαϊκών 
πολιτικών τους.

Δεν είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης
Όπως είναι γνωστό, τα εμβόλια έχουν ενιαία διπλό ρόλο, δη-
λαδή συμβάλλουν ταυτόχρονα στην ατομική και συλλογική 
προστασία του παιδικού και όλου του πληθυσμού. Επομένως, 
τίθεται το ουσιαστικό ερώτημα: Μπορεί η ατομική επιλογή στο 
ζήτημα του εμβολιασμού να μην παίρνει υπόψη της το τι είναι 
ωφέλιμο για την κοινωνία, επομένως και για το κάθε παιδί ξε-
χωριστά;

Μπορεί ένα άτομο που ζει εντός του κοινωνικού συνόλου 
να αποθεώνει το κριτήριο του ατομισμού με επιλογές που 
μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του κοινω-
νικού συνόλου; Βεβαίως, μήτρα και τροφοδότης αυτών των 
αντιλήψεων που αποθεώνουν τον ατομισμό είναι το ίδιο το 

Για την ανάγκη 
του καθολικού 

και δωρεάν 
εμβολιασμού 
των παιδιών

Με την έναρξη της φετινής σχολικής 
χρονιάς ήρθε ξανά στην επιφάνεια 
το ζήτημα του εμβολιασμού των 
παιδιών. Μάλιστα, υπήρξε δημόσια 
αντιπαράθεση με αφορμή σχετική 
εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο 
Παιδείας, σύμφωνα με την οποία, για τις 
εγγραφές των μαθητών στα Δημοτικά 
Σχολεία απαιτείται η επίδειξη του 
βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ή άλλου 
στοιχείου όπου φαίνεται ότι έγιναν τα 
προβλεπόμενα στο Εθνικό Πρόγραμμα. 
Μόνο σε περιπτώσεις ιατρικής 
αντένδειξης, που θα πιστοποιείται από 
το γιατρό, δε θα πραγματοποιείται το 
εμβόλιο. Επισημαίνουμε ότι εάν υπάρχει 
ελλιπής ή και καθόλου εμβολιασμός, 
δε συνεπάγεται και μη εγγραφή των 
παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς ή 
στο Δημοτικό Σχολείο.

Λάμπρος ΜΠΑΝΟΣ
Παιδίατρος

εξειδικευόμενος Μονάδας Εντατικής Παίδων 
Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»

16

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας



κοινωνικοοικονομικό σύστημα, που σκοπός της λειτουργίας 
του είναι το ατομικό όφελος, ο πλουτισμός των λίγων σε βάρος 
των πολλών κ.λπ.

Ο εμβολιασμός είναι ένα κατεξοχήν κοινωνικό ζήτημα και 
όχι ατομικό και γι’ αυτό θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη του 
κράτους πλήρως και ουσιαστικά, όχι όπως σήμερα που κυ-
ριαρχεί η ατομική ευθύνη. Για παράδειγμα, οι οργανωμένες 
κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να μεριμνούν και να εξασφα-
λίζουν τους εμβολιασμούς, να «πηγαίνουν» αυτές στα παιδιά 
και στον πληθυσμό γενικά που πρέπει να εμβολιαστεί και όχι 
να επικρατεί η αντίθετη λογική.

Οι γιατροί των οργανωμένων κρατικών δομών θα πρέπει 
να πιστοποιούν ποιοι και γιατί είναι ανεμβολίαστοι, αλλά και 
με την εξασφάλιση από το κράτος όλων των μέσων που απαι-
τούνται για να εκμηδενιστεί το τμήμα των ανεμβολίαστων. Στα 
ζητήματα της δημόσιας υγείας η πλήρης κρατική ευθύνη δεν 
υποκαθίσταται. Όταν υπάρχει αυτή, μπορεί να αποκτήσει ου-
σιαστικό περιεχόμενο, να έχει αποτέλεσμα και η «ατομική» 
ευθύνη.

Προϋποθέσεις για ασφαλή και αποτελεσματικό εμβολιασμό
Υπήρξε η κριτική στην εγκύκλιο ότι αφήνει το περιθώριο να 
αξιοποιηθεί από τους «οπαδούς του αντιεμβολιαστικού κινή-
ματος». Σημασία περισσότερο έχει να συμβάλλουμε ως επι-
στήμονες στη σωστή και ολοκληρωμένη ενημέρωση.

Ξεκινώντας από την ουσία του θέματος, είναι αποδεδειγμέ-

νο πως τα εμβόλια αποτελούν τον πιο ασφαλή και αποτελε-
σματικό τρόπο προστασίας από τις λοιμώξεις και τις επιπλοκές 
τους. Με τον εμβολιασμό ενός παιδιού ή ενός ενήλικα προ-
στατεύεται όχι μόνο αυτός, αλλά και όλο το περιβάλλον του. 
Η υψηλή εμβολιαστική κάλυψη ενός πληθυσμού λειτουργεί 
ως ασπίδα προστασίας και για τα πιο ευάλωτα μέλη, όπως 
νεογνά και βρέφη, ανοσοκατασταλμένοι και άτομα με χρόνια 
νοσήματα.

Από το 1796 που χορηγήθηκε το πρώτο εμβόλιο για την ευ-
λογιά μέχρι σήμερα, που εφαρμόζεται ο εμβολιασμός έναντι 
πολλών λοιμωδών νοσημάτων, η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα 
εμβόλια έχουν εξαφανίσει ή έχουν μειώσει σημαντικά τη συ-
χνότητα των λοιμώξεων για τα οποία χορηγούνται. Εκατομμύ-
ρια θάνατοι και σοβαρές επιπλοκές από τη νόσο (ακρωτηρια-
σμοί, εγκεφαλική παράλυση, μόνιμες αναπηρίες) μπορούν να 
προληφθούν μετά τον εμβολιασμό για το αντίστοιχο νόσημα.

Για να είναι όμως αποτελεσματικά τα εμβόλια στην πρόλη-
ψη των λοιμώξεων πρέπει ο πληθυσμός να είναι εμβολιασμέ-
νος σε μεγάλο ποσοστό. Σε διαφορετική περίπτωση, παλιές 
λησμονημένες νόσοι μπορεί να βρεθούν ξανά στο προσκήνιο, 
νέες μορφές παλαιών νοσημάτων να εμφανιστούν απειλώ-
ντας τη δημόσια υγεία.

Ο εμβολιασμός ενός ατόμου είναι ιατρική πράξη και για την 
πραγματοποίησή του είναι απαραίτητες η λήψη του ιστορικού 
του εμβολιαζόμενου και η κλινική του εξέταση από τον θερά-
ποντα ιατρό. Μέσα από τη σωστή εφαρμογή της παραπάνω 
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διαδικασίας θα αναδειχθούν όλες εκείνες οι περιπτώσεις ατό-
μων που αντενδείκνυται να εμβολιαστούν.

Πρόκειται για άτομα με οξύ εμπύρετο νόσημα, για τα οποία 
μπορεί να καθυστερήσει ο εμβολιασμός μέχρι την υποχώρη-
ση του πυρετού, άτομα με γνωστή αλλεργία σε κάποιο από τα 
συστατικά του εμβολίου ή σοβαρή αντίδραση σε προηγούμε-
νη δόση του εμβολίου, οι ανοσοκατασταλμένοι και οι έγκυες 
γυναίκες με εμβόλια που περιέχουν ζώντες εξασθενημένους 
ιούς.

Η μέχρι σήμερα πείρα σχετικά με την ασφάλεια του εμβο-
λιασμού βασίζεται στο σχολαστικό έλεγχο των εμβολίων πριν 
και μετά από την κυκλοφορία τους και στην καταγραφή των 
όποιων ανεπιθύμητων ενεργειών εμφανιστούν. Οι παρενέρ-
γειες αυτές στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ήπιες και παροδικές, 
ενώ οι σοβαρές αντιδράσεις είναι πολύ σπάνιες. Παρ’ όλα αυτά, 
χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση από την πλευρά του κράτους 
και των αρμόδιων υπηρεσιών του, ώστε να εκτιμάται η ασφά-
λεια των εμβολίων μετά την ευρεία χρήση τους στο γενικό πλη-
θυσμό και να ανιχνεύονται έγκαιρα σοβαρές παρενέργειες που 
θα μπορούσαν να σχετίζονται με τη χρήση του εμβολίου.

Βεβαίως, εδώ αναδεικνύεται το πρόβλημα που υπάρχει 
από τον ίδιο το χαρακτήρα οργάνωσης του συστήματος εμ-
βολιασμών στη βάση κυρίως της ατομικής ευθύνης. Αυτό 
επιβεβαιώθηκε με την πρόσφατη επιδημία της ιλαράς, που ο 
καθένας έπρεπε από μόνος του να γνωρίζει αν εμβολιάστηκε, 
αν έχει ανοσία κ.λπ.

Ενώ η ευρεία χρήση των εμβολίων κατάφερε αρχικά να 

εξαλείψει επιδημίες νοσημάτων από τις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης και της Αμερικής, τα τελευταία χρόνια εκδηλώ-
νονται ξανά επιδημίες ξεχασμένων για τους επιστήμονες νο-
σημάτων, όπως είναι η ιλαρά.

Η προβολή και η ανοχή των απόψεων διαφόρων αντιεμβο-
λιαστιακών ομάδων, που συνδέουν τα εμβόλια με την πρό-
κληση ανεπιθύμητων καταστάσεων, όπως είναι τα αυτοάνοσα 
νοσήματα και ο αυτισμός, σίγουρα δημιούργησαν φοβίες και 
επιφυλάξεις σε ορισμένους γονείς που οδηγούν ένα μέρος 
τους να μην εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Όμως, καμιά μεθο-
δολογικά ορθή επιστημονική μελέτη μέχρι σήμερα δεν τεκμη-
ριώνει αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσα νοσήματα και αυτι-
σμό μετά από εμβολιασμό στο γενικό πληθυσμό.

Να φύγει από τη μέση το κριτήριο «κόστους - οφέλους»
Εμπόδιο όμως για την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού 
δεν είναι μόνο οι πραγματικά αναχρονιστικές και επικίνδυ-
νες απόψεις του «αντιεμβολιαστικού κινήματος», αλλά και η 
πολιτική όλων των κυβερνήσεων στον τομέα της Υγείας και 
ειδικότερα στην εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού.

Προκαλούνται σοβαρά προβλήματα από την απουσία πρό-
ληψης και την πολιτική της ατομικής ευθύνης, όπου βρίσκουν 
πάτημα οι επικίνδυνες για την υγεία θεωρίες του «αντιεμβο-
λιαστικού κινήματος». Χρειάζεται να εξασφαλιστεί με ευθύνη 
του κράτους και των επιστημονικών φορέων η έγκαιρη, συ-
νεχής και υπεύθυνη ενημέρωση των γονιών και συνολικά 
του πληθυσμού σχετικά με τον εμβολιασμό.

Απαιτείται να χορηγούνται όλα τα εγκεκριμένα για την 
ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα εμβόλια καθολικά και 
δωρεάν στον παιδικό πληθυσμό. Το γεγονός ότι υπάρχει χα-
μηλός δείκτης νοσηρότητας στη Μηνιγγίτιδα Β δεν μπορεί να 
σημαίνει χορήγηση του εμβολίου δωρεάν μόνο για τις ομάδες 
«υψηλού κινδύνου» και όλοι οι υπόλοιποι να πρέπει να πλη-
ρώνουν από 210 έως 420 ευρώ, ανάλογα με τις δόσεις που 
απαιτούνται σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού.

Το κριτήριο δεν μπορεί να είναι ότι η πιθανότητα να αρ-
ρωστήσουν αφορά μικρό αριθμό παιδιών, πολύ περισσότερο 
που η νόσος είναι θανατηφόρος ή «αφήνει» σοβαρές και μη 
αναστρέψιμες εγκεφαλικές και άλλες βλάβες. Αντίστοιχα, με 
το εμβόλιο κατά του Ρότα ιού είναι απαράδεκτη η επιβολή 

συμμετοχής στην αγορά του (κόστος 30 ευρώ οι δύο δόσεις).
Από τη στιγμή που διαθέτουμε την επιστημονική γνώση και 

τα μέσα (εμβόλια) με τα οποία μπορεί να προφυλαχτεί καθο-
λικά ο βρεφικός - παιδικός πληθυσμός, το κριτήριο του «κό-
στους - οφέλους» πρέπει να φύγει από τη μέση γιατί αποτελεί 
εμπόδιο. Εάν έστω και ένα παιδί πεθάνει ή μείνει με εγκεφα-
λική παράλυση από τη Μηνιγγίτιδα Β τι θα πούμε στην οικογέ-
νεια; Ότι είχατε την «ατυχία» να ανήκετε στο «μικρό ποσοστό»;

Με βάση τα παραπάνω αναδεικνύεται η ανάγκη της πλή-
ρους ανάληψης από το κράτος της εμβολιαστικής κάλυ-
ψης του βρεφικού - παιδικού πληθυσμού. Αυτό σημαίνει 
επαρκή ανάπτυξη και στελέχωση των δημόσιων Κέντρων 
Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων πανελλαδικά, που 
θα συνδέονται με τις οικογένειες, τα σχολεία, τους βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς στα όρια της ευθύνης τους, που θα 
σχεδιάζουν, θα προγραμματίζουν και θα πραγματοποιούν 
την αναγκαία ενημέρωση και τον πλήρη εμβολιασμό απο-
λύτως δωρεάν.

Απαιτείται η αναγκαία χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, η οποία να αντιστοιχεί στην οργάνωση και 
στην ανάπτυξη όλου του κρατικού συστήματος, που θα εξα-
σφαλίζει την καθολική, υποχρεωτική και δωρεάν εμβολια-
στική κάλυψη των παιδιών.
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Η χρόνια κρατική υποχρηματοδότηση και ένταση της εμπο-
ρευματοποίησης της παιδείας και της υγείας- πρόνοιας, 
η προώθηση του σχολείου της αγοράς, σε συνδυασμό με 

την οικονομική κρίση έχει οδυνηρές συνέπειες στην ποιότητα 
ζωής των λαϊκών οικογενειών, στην υγεία και ασφάλεια των 
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των άλλων εργαζομένων 
στην εκπαίδευση (καθαρίστριες, φύλακες κλπ).

Το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να μην υπάρχει 
στην ουσία πανελλαδικά καμία οργανωμένη, συστηματική 
κρατική πολιτική για τα θέματα προληπτικής ιατρικής, προστα-
σίας της υγείας και ασφάλειας των μαθητών και των εργαζο-
μένων στα σχολεία. Είναι ανύπαρκτες οι δημόσιες υπηρεσίες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (σχολική υγεία, υγεία και 
ασφάλεια της εργασίας, δημόσιας υγείας) που θα έπρεπε να 
προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής, ενιαία 
σε όλα τα παιδιά και εργαζόμενους, να προλαμβάνουν και να 
αντιμετωπίζουν όλους τους κινδύνους που προκύπτουν. Αντι-
θέτως οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία υπο-
νομεύει την υγεία των παιδιών και των εργαζομένων, ενώ η 
ιατρική παρακολούθηση των παιδιών αποτελεί ατομική υπό-
θεση κάθε οικογένειας. 

Συχνά προκύπτουν σοβαρά προβλήματα υγείας όπως λοι-
μώδη νοσήματα (μηνιγγίτιδα, φυματίωση), προβλήματα ψυ-
χικής υγείας, αλλά και άλλα, κοινώς διαπιστωμένα (και όχι 
καταγεγραμμένα), όπως μυοσκελετικά προβλήματα, παχυ-
σαρκία, μαθησιακές δυσκολίες. Η απουσία όμως συστηματι-
κής παρακολούθησης της υγείας των μαθητών και εφαρμογής 
μέτρων πρόληψης σε όλα τα παιδιά και σε όλα τα σχολεία από 
δημόσιες υπηρεσίες, η πλήρης έλλειψη ιατροφαρμακευτικής 
κάλυψης σε ένα μέρος των παιδιών (ανασφάλιστοι και άνεργοι 
γονείς, μετανάστες, πρόσφυγες κλπ), έχει ως αποτέλεσμα κάθε 
τέτοιο πρόβλημα να αντιμετωπίζεται με αποσπασματικότητα, η 
διάγνωση να μην είναι έγκαιρη, η θεραπεία πολλές φορές να 
είναι πλημμελής, να δημιουργείται πανικός στα σχολεία, όταν 
υπάρχουν αυξημένα κρούσματα ασθένειας ή συμβεί κάποιο 
σοβαρό περιστατικό υγείας σ’ αυτό το σχολείο. Σε όλες τις πε-
ριπτώσεις οι οικογένειες επωμίζονται το οικονομικό κόστος 
άμεσα ή μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Σε αυτές τις συν-
θήκες αναδεικνύονται οι τεράστιες ευθύνες των υπεύθυνων 
υπουργείων για την πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε λοιμώ-
δους αλλά και χρόνιας ασθένειας χωρίς επιβάρυνση των οικο-
γενειών, ανάμεσα τους και αυτής της εποχικής γρίπης. 

Σοβαρά προβλήματα προκύπτουν επίσης από τις συνθήκες 

υγιεινής και δημόσιας υγείας στα σχολεία. Αυτές συνδέονται 
με την έλλειψη καθαριστριών, την προσπάθεια ιδιωτικοποί-
ησης αυτού του τομέα από το Υπουργείο Παιδείας, την επιβά-
ρυνση των γονιών ακόμη και για τα υλικά καθαριότητας. Οι 
συνεχείς εκπτώσεις σε αυτόν τον τομέα, η ανυπαρξία εξοπλι-
σμένων και υγειονομικά ελεγμένων χώρων εστίασης και τρα-
πεζοκόμων στα ολοήμερα σχολεία, η ανεξέλεγκτη κατάσταση 
στα κυλικεία είναι η πραγματικότητα που βιώνουν τα παιδιά 
στα σχολεία. Ταυτόχρονα σχολικά κτίρια γερασμένα και υπο-
συντηρημένα αποτελούν εστίες σοβαρού κινδύνου σε έκτα-
κτες καταστάσεις σεισμού ή πυρκαγιάς, όπως και η απουσία 
έλεγχου της ασφάλειας των χώρων άθλησης για την πρόληψη 
τραυματισμών.

Όλη αυτή η κατάσταση στον τομέα της υγείας - ασφάλειας 
και πρόνοιας στα σχολεία συνδέεται με την πολιτική κυβέρ-
νησης και ΕΕ που συμπιέζουν ολοένα και περισσότερο τα 
κονδύλια για το δημόσιο σύστημα υγείας και παιδείας, για να 
διασφαλιστούν τα ματωμένα πλεονάσματα, ενώ προωθούν την 
εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίησή τους προσφέροντας 
νέες πηγές κερδών στους επιχειρηματικούς ομίλους. 

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων για την παιδεία και την υγεία στην 
τοπική διοίκηση με όρους ανταποδοτικότητας, η αντιασφαλι-
στική πολιτική που αφαιρεί βασικά δικαιώματα στην υγεία - 
πρόνοια για τα παιδιά και τις λαϊκές οικογένειας, η αυξανόμενη 
ανεργία, η επέκταση των ευέλικτων σχέσεων απασχόλησης, 
η ένταση της επιχειρηματικής δράσης στα θέματα υγείας γενι-
κότερα αλλά και μέσα στα σχολεία (επιχειρήσεις τροφίμων για 
διατροφή, ασφαλιστικές εταιρίες, διαγνωστικά εργαστήρια) με 
τη μορφή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης - εθελοντισμού, 
κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις επιχειρήσεις, αλλά υπονομεύ-
ουν την υγεία παιδιών και εργαζομένων.

Έτσι το βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, στο οποίο αποδεικνύε-
ται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια, και το Ατομικό Δελτίο 
Υγείας του Μαθητή, που ζητούνται για τους μαθητές της Α΄ δη-
μοτικού, αλλά και στις υπόλοιπες τάξεις από τα σχολεία, είναι 
ευθύνη και κόστος για τους γονείς. Το Δελτίο υπογράφει ο πα-
θολόγος ή ο παιδίατρος, μετά από κλινική εξέταση. Αν κριθεί 
απαραίτητο να γίνουν συμπληρωματικές εξετάσεις από άλλες 
ιατρικές ειδικότητες, για οποιαδήποτε αλλαγή στην κατάσταση 
υγείας του παιδιού, θα πρέπει να ενημερωθεί το Δελτίο, πάλι 
με ευθύνη των γονιών. Ατομική ευθύνη, λοιπόν, γονέων και 
εκπαιδευτικών για θέματα δημόσιας υγείας, αποσπασματικές 
παρεμβάσεις κατά περίπτωση, προσωρινές και ευκαιριακές 
υπηρεσίες υγείας για ένα ιδιαίτερα ευάλωτο πληθυσμό όπως 

Για την πρόληψη και προστασία
της υγείας και ασφάλειας των μαθητών

Μιχαλιού Κατερίνα
νοσηλεύτρια
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τα παιδιά και σε ιδιαίτερα σύνθετο για τη δημόσια υγεία περι-
βάλλον όπως τα σχολεία.

Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή, 
προωθούν την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών, ως ατομι-
κή ευθύνη των γονιών. Ιδιαίτερα η υγεία και ασφάλεια των μα-
θητών “χρεώνονται” σε γονείς και εκπαιδευτικούς και όλο και 
περισσότερο παραδίδονται στη “φιλανθρωπική” δραστηριότητα 
διαφόρων ΜΚΟ ή στην επιχειρηματική “δαγκάνα”.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο και δεν λύνεται, 
ούτε με ευχολόγια ούτε με κροκοδείλια δάκρυα . Πρέπει άμε-
σα να παρθούν μέτρα για την δωρεάν ιατρική πρόληψη και 
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όλων των μαθητών πανελλα-
δικά.

Είναι ανάγκη και δικαίωμα των παιδιών μας, αλλά και υπο-
χρέωση του κράτους, από το Υπουργείου Υγείας να στέλνονται 
κινητές μονάδες που να αξιολογούν τη συνολική κατάσταση 
της υγείας όλων των παιδιών σχολικής ηλικίας, με πλήρη κα-
ταγραφή ιστορικών υγείας, δωρεάν εξετάσεις (παθολογικές, 
οδοντιατρικές, οφθαλμιατρικές, καρδιολογικές, διερεύνηση 
μαθησιακών, οικογενειακών προβλημάτων και προβλημάτων 
ψυχικής υγείας κλπ) ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ασφα-
λιστικού φορέα, εθνικότητας κλπ, με προτεραιότητα στα παιδιά 
της Α’ Δημοτικού. Οι μονάδες αυτές να στελεχώνονται με όλες 
τις απαραίτητες ειδικότητες. 

Οι υπηρεσίες της υγειονομικής υπηρεσίας οφείλουν να 
ελέγχουν τους χώρους υψηλού υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(τουαλέτες και χώρους εστίασης) και να παίρνονται τα μέτρα 
που χρειάζονται για να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και 
ασφάλειας. Όπως και στα ολοήμερα σχολεία να προσληφθούν 
τραπεζοκόμοι, με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας και με 
εξασφαλισμένη από δημόσιο φορέα της εκπαίδευσής τους στα 
θέματα υγιεινής, προστασίας της υγείας και ασφάλειας και όχι 
να μετατρέπονται οι εκπαιδευτικοί σε τραπεζοκόμους, τεχνο-
λόγους και ελεγκτές ποιότητας τροφίμων. 

Όλα τα παραπάνω είναι υπηρεσίες ΠΦΥ, υπηρεσίες σχολι-
κής υγείας, υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας της εργασίας, που 
πρέπει να θεσμοθετηθούν, να έχουν υπ’ ευθύνη τους όλα τα 
σχολεία της περιοχής και να παρέχονται δωρεάν. Είναι υπη-
ρεσίες και μία διαδικασία παρεμβάσεων που πρέπει να είναι 
ενσωματωμένη στην καθημερινή λειτουργία όλων των σχο-
λείων της χώρας. Αφορά τη συστηματική, σχεδιασμένη και 
συνεχή δραστηριότητα για τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό και περιλαμβάνει:

Έλεγχο και εκτίμηση των κινδύνων για την υγεία και ασφά-
λεια μαθητών και εκπαιδευτικών, προληπτική ιατρική παρα-
κολούθηση της υγείας τους περιοδικά και παραπομπή στις 
δευτεροβάθμιες υπηρεσίες, όπου χρειάζεται.

Προσφορά υπηρεσιών ΠΦΥ (πρώτες βοήθειες, χορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής, εμβολιασμοί κλπ).

Αγωγή υγείας και εκπαίδευση σταθερά ενσωματωμένη στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων.

Συμβουλευτική, υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής 
πρόνοιας. Δραστηριότητες συμμετοχής των οικογενειών. 

Οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν με διεπιστημονική ομά-
δα επαγγελματιών υγείας (παιδίατρος, νοσηλευτής, γιατρός 
εργασίας, παιδοψυχίατρος, φυσιοθεραπευτής, τεχνικός ασφά-
λειας, λογοθεραπευτής κλπ), προσωπικό μόνιμο, αποκλειστι-
κής απασχόλησης και με πλήρη επαγγελματικά και ασφαλιστι-
κά δικαιώματα.

Στα μεγάλα σχολικά συγκροτήματα να υπάρχουν σταθερά 
ιατρεία με νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρό.

Την σύνδεση της υπηρεσίας σχολικής υγείας με όλες τις 
βαθμίδες του δημόσιου συστήματος υγείας- πρόνοιας (δευ-
τεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο) για την παροχή δωρεάν 
υπηρεσιών υγείας, φροντίδας υγείας σε όλους τους μαθητές 
του δημόσιου σχολείου.

Πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού καθαριό-
τητας σε όλες τις σχολικές μονάδες, με πλήρες ωράριο, εκ-

παίδευση στα θέματα υγείας και ασφάλειας της 
εργασίας για την αντιμετώπιση των αναγκών 
υγιεινής των σχολείων στην πρωινή λειτουργία 
και ουσιαστικής καθαριότητας μετά τη λήξη του 
μαθήματος. Γενναία πρόσθετη κρατική χρημα-
τοδότηση για την κάλυψη της μισθοδοσίας των 
εργαζομένων στην καθαριότητα, άμεση επιστρο-
φή των χρημάτων στα ταμεία των σχολείων, 
υπερδιπλασιασμό των δαπανών για την παιδεία 
που αφορούν και την κάλυψη εξοπλισμού για 
την καθαριότητα, υλικών ατομικής υγιεινής για 
τα παιδιά.

Η πρόληψη και η υγεία ως κοινωνικό αγαθό 
και δικαίωμα αποτελεί υποχρέωση του κράτους 
και πρέπει να παρέχεται δωρεάν σε όλα τα παι-
δια. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι επιτα-
κτική η ανάγκη ενός συστήματος πρόληψης και 
πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας στα σχολεία 
ενταγμένου στο δημόσιο δωρεάν σύστημα Υγεί-
ας, ώστε να διασφαλιστεί η σωστή και υγιής ανά-
πτυξη των παιδιών μας.
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 Με την διεκδικητική μας δράση 
 που δεν παζαρεύει πόσα θα χάσουμε 
 αγωνιζόμαστε για την ικανοποίηση 

 των σύγχρονων μορφωτικών δικαιωμάτων 
 των παιδιών μας 

Α
φιερώνοντας μερικές σελίδες αυτού του τεύχους στην εκπαίδευση 
των νέων ανθρώπων από την προσχολική αγωγή μέχρι και την 
πανεπιστημιακή βαθμίδα, αναδεικνύουμε το τι σχολείο και τι σπου-

δές έχουν ανάγκη σήμερα  τα παιδιά μας, χωρίς να συμβιβαζόμαστε με 
το «σχολείο της αγοράς», που μετατρέπει  τη μόρφωση σε «πακέτα» για 
πούλημα.

Η κατάσταση, που βιώνουν καθημερινά σε κάθε βαθμίδα της εκπαί-
δευσης, μαθητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικοί και γονείς είναι η όλο και 
μεγαλύτερη υποβάθμιση στο περιεχόμενο της γνώσης, προβλήματα και 
ελλείψεις που διαιωνίζονται για χρόνια, μαζί με νέα που προστίθενται 
και λειτουργούν πολλαπλασιαστικά.

Απέναντι σ’ αυτά, η κυβέρνηση επιχειρεί με την προπαγάνδα της περί 
«κανονικότητας» όχι απλώς να αρνηθεί τα προβλήματα, αλλά να μας 
πείσει ότι πρέπει να αποδεχτούμε να ζούμε με αυτά, γιατί «πάντα συμ-
βαίνουν τέτοια πράγματα βρε αδερφέ»... 

Θέλει να μας κάνει να κλείνουμε τα μάτια στις βροχές των σοβάδων, 
στα κλεισίματα τμημάτων κ.α. Να τα αποδεχτούμε μοιρολατρικά, να κα-
τεβάσουμε τον πήχη των απαιτήσεών μας.

Βάζουμε ως οδηγό τις σύγχρονες ανάγκες μας για την Εκπαίδευση 
που αξίζουν τα παιδιά μας στον 21ο αιώνα, κόντρα στη μοιρολατρία του 
«τίποτα δε γίνεται». Η πείρα έχει δείξει ότι ακόμα και σ’ αυτές τις συνθή-
κες η αντίσταση και οι κινητοποιήσεις ανοίγουν δρόμους και μπορούν 
να έχουν και αποτελέσματα.

Σ’ αυτό το πνεύμα και οι γυναίκες της ΟΓΕ, εργαζόμενες και άνεργες, 
αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες, σπουδάστριες και φοιτήτριες, 
νέες μητέρες, οφείλουμε να συμβάλλουμε στο ξεδίπλωμα των διεκ-
δικήσεων, που ανταποκρίνονται σε ένα σχολείο καθολικά δημόσιο και 
δωρεάν, που θα μορφώνει τα παιδιά μας, ένα σχολείο που θα καλλιερ-
γεί όλες τις πτυχές της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου αλλά και 
την εργασιακή ετοιμότητα κάθε μαθητή έως την ενηλικίωσή του, ώστε 
να μπορεί να επιλέξει - σχετικά πιο ελεύθερα - αν θα συνεχίσει στην 
ανώτατη, στην επαγγελματική ή στην καλλιτεχνική Εκπαίδευση ή αν 
άμεσα θα μπει στην παραγωγή.
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Η κυβερνητική προπαγάνδα που συνεχίζεται μέχρι και 
σήμερα, πως στα σχολεία λειτουργούν όλα κανονι-
κά και πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας μιας και 

τα προβλήματα αντιμετωπίζονται, στραπατσάρεται από την ίδια 
την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές και οι οι-
κογένειες τους. Η κατάσταση είναι εκρηκτική με εκατοντάδες 
ελλείψεις, με κενά σε καθηγητές, με τη λαϊκή οικογένεια να 
βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη ακόμα και για τη λειτουργία 
των σχολείων, με την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη 
διδακτική στήριξη να είναι στον αέρα και τους μαθητές να πα-
παγαλίζουν αποσπασματικές γνώσεις και να τρέχουν από το 
σχολείο στο φροντιστήριο.

Σε όλα αυτά έρχονται να προστεθούν και οι σαρωτικές αλλα-
γές που εξήγγειλε η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο που ετοιμά-
ζει για το λύκειο και το εξεταστικό. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βαδίζοντας στον δρόμο όλων 
των προηγούμενων κυβερνήσεων διατηρώντας και επεκτεί-
νοντας τους αντιλαϊκούς και αντιεκπαιδευτικούς νόμους και 
τα μνημόνια, πιστή στις κατευθύνσεις της ΕΕ που ρημάζουν 
τα δικαιώματα του λαού και των παιδιών του, ετοιμάζεται να 
βάλει ταφόπλακα σε ό,τι έχει μείνει όρθιο από τα μορφωτικά 
δικαιώματα των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. 

Συγκεκριμένα με το επικείμενο νομοσχέδιο ετοιμάζουν ένα 
σχολείο με λιγότερη γνώση και εφόδια αφού ούτε στα λό-
για πια δεν αναγνωρίζεται το δικαίωμα των μαθητών στην 
ολόπλευρη μόρφωση. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες τα υποχρε-
ωτικά μαθήματα στη Γ΄Λυκείου θα είναι μόνο η γλώσσα, τα 
θρησκευτικά και η γυμναστική. Από εκεί και πέρα οι μαθητές 
θα διδάσκονται άλλα 3 ανάλογα με την ομάδα του προσανατο-
λισμού τους. Η λογική του νομοσχεδίου είναι: “Αφού δεν θες 
να γίνεις ιστορικός ή φιλόλογος γιατί πρέπει να ξέρεις ιστορία 
και λογοτεχνία;” “Αφού δεν θέλεις να γίνει μαθηματικός ή φυ-
σικός γιατί σου χρειάζονται η φυσική και τα μαθηματικά;” Εδώ 
όμως μπαίνουν πολλά εύλογα ερωτήματα όπως: «ιστορία 
πρέπει να ξέρουν μόνο όσοι θα γίνουν ιστορικοί; Μαθηματικά 
όσοι θέλουν να γίνουν μαθηματικοί;» κ.ο.κ.

Η κυβέρνηση αθωώνοντας τόσο τον εαυτό της όσο και όλες 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αθωώνοντας και τις κατευ-
θύνσεις της ΕΕ που ευθύνονται για την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί στον χώρο της εκπαίδευσης όλα αυτά τα χρόνια 
ενοχοποιεί τους μαθητές με το επιχείρημα «αφού οι μαθητές 
δεν ενδιαφέρονται για μαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα με 
το επάγγελμα που θέλουν να ακολουθήσουν, εμείς τα κόβου-
με». Είναι προκλητική τόσο η στάση της απέναντι στους μαθη-
τές και τους γονείς τους, αλλά και το γεγονός πως ετοιμάζεται 

Τα σχέδια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
για το Λύκειο και το εξεταστικό

 Νέο χτύπημα στα ήδη τσακισμένα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών

Δέσποινα Μαστρολέων
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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να νομοθετήσει στη λογική πως η ολόπλευρη μόρφωση είναι 
περιττή καμουφλάροντας παράλληλα και τις ελλείψεις στα 
σχολεία. Χαρακτηριστικά είναι άλλωστε όσα είπε ο υπουργός 
παιδείας στην συνέντευξη τύπου που έδωσε. «Έχουμε λιγό-
τερους μαθηματικούς φέτος…» είπε, ολοκληρώνοντας όμως 
την πρότασή του και για να συμπληρώσει το παζλ του αντιεκ-
παιδευτικού νόμου που ετοιμάζει η κυβέρνηση κατέληξε ως 
εξής : «… αλλά το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί με την εφαρ-
μογή του νομοσχεδίου». Φυσικά δεν εννοούσε πως θα προ-
σλάβει μαθηματικούς, αλλά πως δεν τους χρειάζονται περισ-
σότεροι, αφού μαθηματικά δεν θα διδάσκονται όλοι οι μαθητές 
στο Λύκειο!
Η γνώση, όμως, δεν είναι απλά ζήτημα επαγγελματικού 
προσανατολισμού, είναι ζήτημα ζωής. Η γνώση της ιστορί-
ας, της λογοτεχνίας, της φυσικής κτλ συμβάλλουν στην ολό-
πλευρη ανάπτυξη ενός ανθρώπου για να είναι δημιουργικός 
σε όλο το φάσμα της ζωής του ανεξάρτητα από το επάγγελμα 
που θα ακολουθήσει. Η γνώση τοποθετεί και τις βάσεις για να 
μπορούν όλοι ανεξαρτήτως επαγγέλματος να αξιοποιούν τον 
όγκο των πληροφοριών που παίρνουν, να τις αξιολογούν και 
να μην καταπίνουν “αμάσητο” ό,τι τους πλασάρουν ως δήθεν 
αληθινό. Αυτό που αναδεικνύεται σαν ανάγκη είναι όχι το να 
μένουν οι μαθητές μακριά από την αναγκαία για τη ζωή τους 
μόρφωση, αλλά ένα σχολείο που θα ερεθίζει τη σκέψη τους, 
θα δίνει έναυσμα στο μυαλό τους για ψάξιμο, μελέτη και ουσι-
αστική κατανόηση. Ένα σχολείο που θα φέρνει όλα τα παιδιά 
σε επαφή με τον πλούτο της γνώσης που έχει κατακτήσει η αν-
θρωπότητα στον 21ο αιώνα, που θα προωθεί την κριτική σκέ-
ψη και τη δημιουργικότητα, που θα βοηθά να οδηγούνται οι 
νέοι άνθρωποι στο συμπέρασμα και όχι να το παπαγαλίζουν, 
που θα διδάσκει όχι μόνο τον “τύπο” αλλά και την διαδικασία 
της έρευνας, ένα σχολείο που θα αξιοποιεί την παρατήρηση, το 
πείραμα, τις νέες τεχνολογίες, μακριά από τη θηλιά του αντα-
γωνισμού και των εξεταστικών κυκεώνων που αναγκάζουν 
τους μαθητές να παπαγαλίζουν αποσπασματικές γνώσεις με 
το κιλό που λίγο μετά διαγράφονται από το μυαλό τους..!

Από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης γίνεται επίσης ξεκάθαρο 
πως ετοιμάζουν ένα σχολείο που θα είναι ακόμα πιο εξοντωτι-
κό εξεταστικό κέντρο με διπλές ουσιαστικά πανελλαδικές εξε-
τάσεις. Οι μαθητές θα δίνουν τις γνωστές πανελλήνιες, αλλά 
ετοιμάζονται να τους φορτώσουν έναν ακόμα γύρο, αφού και 
για το απολυτήριο του Λυκείου πλέον θα πρέπει να δώσουν 
εξετάσεις σε επίπεδο δήμων ή νομών που θα έχει τον ίδιο 
βαθμό δυσκολίας και την ίδια διαδικασία με τις πανελλαδικές. 
Το παραπάνω δεν είναι μια αυθαίρετη ερμηνεία των λεγομέ-
νων της κυβέρνησης, αλλά αυτό που επιβεβαίωσε ο ίδιος ο 
υπουργός παιδείας σε συνεντεύξεις του, όπου παραδέχτηκε 
πως η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο σχεδιάζει να διατηρήσει 
τις πανελλαδικές και ταυτόχρονα να τις επεκτείνει και σε τοπι-
κό επίπεδο με θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας. Επομένως 
δεν είναι καθόλου υπερβολικό το λογικό συμπέρασμα πως 
από τη μια η θηλιά του ανταγωνισμού και του άγχους των μα-
θητών που θα πρέπει να διανύσουν όχι έναν αλλά δύο εξετα-
στικούς μαραθώνιους θα σφίξει ακόμα περισσότερο και από 
την άλλη η παπαγαλία θα χτυπήσει κόκκινο!

Ενδεικτικές άλλωστε των προθέσεων της κυβέρνησης εί-
ναι και οι δηλώσεις του πρώην προέδρου της ένωσης των 
φροντιστηρίων και νυν αντιπρόεδρου σε μια από τις μεγαλύ-
τερες αλυσίδες φροντιστηρίων, που καλωσόρισε το κυβερνη-
τικό σχέδιο σημειώνοντας ότι «ο θεσμός των Πανελλαδικών 
Εξετάσεων, που απολαμβάνει την αποδοχή της κοινωνίας, 
παραμένει ως κυρίαρχη διαδικασία επιλογής για τις σχολές», 
συμπληρώνοντας μάλιστα: «Είμαι βέβαιος ότι αυτό θα ωφελή-
σει και τις εγγραφές μας»!

 Οι πανηγυρισμοί των εκπροσώπων των φροντιστηρίων 
είναι μια ακόμα ατράνταχτη απόδειξη πως το σχολείο που 
ετοιμάζει η κυβέρνηση θα κοιτάει τους μαθητές ακόμα περισ-
σότερο στο πορτοφόλι, ξεπαραδιάζοντας τις οικογένειές τους. 
Με το νομοσχέδιο λοιπόν της κυβέρνησης όχι μόνο δεν θα 
χτυπηθεί η παραπαιδεία, όπως λέει το υπουργείο αντιθέτως οι 
φροντιστηριάρχες έχουν αρχίσει ήδη να τρίβουν τα χέρια τους 
και να μοιράζουν εύσημα στην κυβέρνηση που θα φουσκώσει 
κι άλλο τις τσέπες τους με όσα ετοιμάζει. 

Παράλληλα τα σχέδια της κυβέρνησης βάζουν κυριολεκτι-
κά το μαχαίρι στο λαιμό χιλιάδων μαθητών καλώντας τους να 
πάρουν σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον τους από νωρίτερα 
και με λιγότερες επιλογές. Με το νομοσχέδιο που ετοιμάζε-
ται, οι μαθητές θα πρέπει να καταθέτουν το 1ο μηχανογρα-
φικό τους από τη Β΄ κιόλας λυκείου διαλέγοντας 10 τμήματα 
για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακολούθως θα 
πρέπει το Φλεβάρη της επόμενης χρονιάς να δίνουν οριστική 
απάντηση για το αν θα δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις για να 
μπουν σε τμήματα που αντιστοιχούν στην ομάδα προσανατο-
λισμού τους ξανακάνοντας μηχανογραφικό ή αν θα δώσουν 
μόνο τις εξετάσεις τύπου πανελλαδικών είτε για να μπουν σε 
τμήματα χαμηλής ζήτησης είτε για να πάρουν απλά το απο-
λυτήριο τους. Με λίγα λόγια η κυβέρνηση πετάει την καυτή 
πατάτα μιας απόφασης στους μαθητές για πρώτη φορά στη Β΄ 
Λυκείου και έπειτα ζητάει αμετάκλητες αποφάσεις στα μέσα 
της Γ΄ Λυκείου. Μάλιστα όλα αυτά θα αφορούν και τη φετινή 
Β΄ Λυκείου που από το πουθενά καλείται φέτος να φτιάξει μη-
χανογραφικό. Απέναντι στην αγωνία των μαθητών ο υπουρ-
γός παιδείας στέκεται τουλάχιστον προκλητικός. Σε ερώτηση 
μαθήτριας που έλεγε: «η πρώτη μου επιλογή είναι η ιατρική 
και η δεύτερη το φυσικό γιατί με το νομοσχέδιο που ετοιμάζετε 
μου στερείται το δικαίωμα να δηλώσω την 2η επιλογή μου;» η 
απάντηση του υπουργού ήταν πως «δεν είναι υγιές και ώριμο 
να μην έχει αποφασίσει η μαθήτρια από τα 16 της χρόνια..! τι 
ακριβώς θέλει να κάνει… να γίνει γιατρός ή φυσικός;» 

Το νομοσχέδιο που σχεδιάζει να καταθέσει η κυβέρνηση 
δεν αφήνει περιθώρια για αυταπάτες. Επιβεβαιώνεται περί-
τρανα πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ετοιμάζει ένα χει-
ρότερο Λύκειο για τους μαθητές και τις οικογένειές τους, που 
δεν έχει καμία σχέση με το σχολείο των σύγχρονων αναγκών 
και δυνατοτήτων. Για αυτό πρέπει να συνεχίσει να βρίσκει 
απέναντί της τον ακόμα πιο αποφασιστικό κοινό αγώνα μα-
θητών, γονιών, εκπαιδευτικών ενάντια στην αντιλαϊκή πολι-
τική κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ενωσης και επιχειρηματικών 
ομίλων, που τσακίζουν το δικαίωμα στη μόρφωση και τη ζωή 
των παιδιών μας.
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Ε μείς οι γονείς, ειδικά οι μαμάδες, που λίγο ή πολύ μας 
«πέφτει παραπάνω το βάρος» για να παρακολουθούμε 
την σχολική ζωή των παιδιών μας, διαπιστώνουμε ότι 

για ακόμα μια χρονιά :

Έχουμε χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αδιόριστους 
και προκειμένου να μη φανεί αυτό στα σχολεία η Κυβέρνηση 
μείωσε διδακτικές ώρες και κατάργησε κάποια μαθήματα από 
κάποιες τάξεις. Επίσης στα Γυμνάσια και Λύκεια για φέτος όσο 
ποτέ άλλοτε ενεργοποιήθηκαν τα 25-27ρια τμήματα («σαρδέ-
λες» κανονικά τα παιδιά μας !!!!) και αυτό απλά για εξοικονό-
μηση εκπαιδευτικών.

Στα Δημοτικά σχολεία και φέτος το πρόγραμμα έχει γίνει 
άνω-κάτω, δεν υπάρχουν υπεύθυνοι μόνιμα δάσκαλοι για το 
ολοήμερο (αλλά κυκλικά μπαίνουν όλοι), δάσκαλοι κάνουν 
τους γυμναστές ή μαθητές δεν διδάσκονται τη δεύτερη ξένη 
γλώσσα που επιθυμούν, αλλά αυτή για την οποία υπάρχει 
εκπαιδευτικός. Τα ολοήμερα αντί να έχουν τον εκπαιδευτικό 
ρόλο που έχουμε ανάγκη εμείς ως γονείς και τα παιδιά μας, 
λειτουργούν ως «φύλαξη». Αυτό που έχουμε ανάγκη είναι τα 
παιδιά μας μέχρι τις 4μμ που είναι το ολοήμερο εκτός από την 
σίτιση να μπορούν ολοκληρωμένα να καλύψουν το εκπαιδευ-
τικό αντικείμενο του «μετά το σχολείο» με το δάσκαλο που θα 
μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες τους. Όταν μπαίνει κάθε μέρα 
άλλος δάσκαλος στο ολοήμερο αυτό απλά δεν είναι εφικτό! 
Έτσι η Κυβέρνηση δίνει άλλοθι στο νέο φρούτο «Τα κέντρα 
μελέτης» που ξεφύτρωναν σε κάθε Δήμο τα τελευταία χρό-
νια, όπου «αναγκάζονται» οι γονείς μην μπορώντας να «βο-
ηθήσουν» τα παιδιά και λόγο εργασίας και λόγο γνώσεων, να 
«μπαίνουν» στην διαδικασία «φροντιστηρίου» από ολοένα πιο 
μικρές ηλικίες. 

Διαπιστώνουμε καθημερινά ελλείψεις στα σχολεία μας ……

από «λακκούβες» στις αυλές, από ελλείψεις υλικοτεχνικής 
υποδομής, από αίθουσες container …..μέχρι μηδενικό αντι-
σεισμικό έλεγχο…!!!

Μετά την καθιερωμένη «σχολική λίστα» , έχουμε το επιπλέ-
ον αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που πρέπει 
να βάλλουμε ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έχουμε τις 
ξένες γλώσσες (μια σταθερή αξία μηνιαίου εξόδου), αλλά και 
«το κερασάκι στην τούρτα» τις σχολικές εκδρομές, όπου κάθε 
μήνα από 8-11 ευρώ στοιχίζουν για κάθε μαθητή!!!!!!

Όλα αυτά για ένα σχολείο όπου θα έπρεπε όλα τα παραπάνω 
να παρέχονται δωρεάν από το κράτος……

Όμως αλήθεια μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν την καθη-
μερινότητα που δεν την αντέχουμε ;;;;; Με την πιεστική καθη-
μερινότητα που αντιμετωπίζουμε ως γονείς και ιδιαίτερα ως 
μαμάδες πλανάται μόνιμα το ερώτημα «σε τι βαθμό μπορεί να 
επηρεάσει η συμμετοχή μας την ασκούμενη πολιτική;». 

Εμείς που είμαστε σε συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων 
λέμε ότι μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. 
Μπορούμε με την συμμέτοχη μας να βοηθήσουμε τα παιδιά 
τους να μορφωθούν, να αποκτήσουν γνώση για να σπου-
δάσουν και να έχουν αύριο μια αξιοπρεπή εργασία που να 
μπορεί να τους εξασφαλίσει ένα βασικό βιοτικό επίπεδο, να 
ζήσουν καλύτερα από αυτούς. Η διεκδίκηση ελεύθερου και 
ποιοτικού χρόνου με ισότιμη πρόσβαση για όλους στον αθλη-
τισμό, στην τέχνη και τον πολιτισμό, που δίνουν το οξυγόνο 
μέσα στο οποίο αναπτύσσονται υγιείς προσωπικότητες, μα-
κριά από κάθε μορφής εξαρτήσεις, αλλά και υγιείς σχέσεις 
μέσα στην οικογένεια, αποτελεί ακόμα ένα πεδίο δράσης και 
διεκδίκησης

Είναι σημαντικό ότι υπάρχουν αρκετοί Σύλλογοι Γονέων 
που στην πράξη αποκτούν αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Είναι 
θετικό το γεγονός ότι, κάτω από την πίεση των προβλημάτων 

ΕΜΕΊΣ 
ΟΊ ΜΑΜΑΔΕΣ 
ΣΤΟΝ ΑΓΏΝΑ
για το δικαίωμα 
των παιδιών μας 
στη μόρφωση
Στέλλα Βαλαβάνη
Πρόεδρος ΔΣ Ομοσπονδίας 
Γονέων & Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής
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στα σχολεία τους, ξεπερνούν τη λογική της διαχείρισης.
Έχουμε και φέτος, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, κι-

νητοποιήσεις που οργανώνονται λόγω των μεγάλων προβλη-
μάτων που παραμένουν άλυτα, επιβεβαιώνοντας ότι η «κα-
νονικότητα» της κυβέρνησης δεν είναι κανονικότητα για τις 
λαϊκές ανάγκες. Αγωνιστικές κινητοποιήσεις για τις ελλείψεις 
σε εκπαιδευτικό προσωπικό, για τα ζητήματα υποδομών, για 
τα κτιριακά προβλήματα λόγω των παλιών και ασυντήρητων 
σχολικών κτιρίων, για τις ελλείψεις σε ειδικούς εκπαιδευτι-
κούς της Παράλληλης Στήριξης, για τις καταργήσεις τομέων 
και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, για την κάλυψη της μεταφοράς των 
μαθητών, για το κόψιμο τμημάτων στα ΓΕΛ σε τμήματα κα-
τεύθυνσης, αναστατώνοντας τους μαθητές που μπαίνουν στη 
διαδικασία προετοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Όμως, και όλο το προηγούμενο διάστημα, πολλοί Σύλλογοι 
Γονέων ξεπέρασαν τη λογική «έτσι είναι τα πράγματα, ας δού-
με τι μπορούμε να κάνουμε μέσα στο σχολείο» και έβαλαν στο 
επίκεντρο τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών.

Έτσι κατάφεραν, ως αποτέλεσμα συνεχούς αγώνα, μαζικής 
συμμετοχής και πίεσης, να αποτρέψουν καταργήσεις - συγ-
χωνεύσεις σχολείων, πέτυχαν κάλυψη εκπαιδευτικών κενών, 
χρηματοδότηση σχολικών μονάδων για κάλυψη λειτουργικών 
αναγκών, κατάργηση της πληρωμής ξενόγλωσσων σχολικών 
βιβλίων, κάλυψη μεταφοράς μαθητών, δωρεάν δημιουργική 
καλοκαιρινή απασχόληση για μαθητές Νηπιαγωγείων και Δη-
μοτικών Σχολείων, ανέγερση νέων σχολείων κ.λπ.

Είναι πολύ σημαντικό ότι σε πολλούς Συλλόγους παίρνονται 
αποφάσεις που δίνουν απάντηση στην αντίληψη «να βάλουμε 
το χέρι στην τσέπη αν είναι για το καλό των παιδιών μας», αντί-
ληψη που ακόμη και μέσα στα χρόνια της κρίσης υπήρχε και 
τελικά εκφράζει μειωμένες απαιτήσεις.

Μετράμε θετικά βήματα, κυρίως εκεί που γνωρίζουν ποια 
είναι η ευθύνη του κράτους, ποιος είναι αρμόδιος για να κα-
λύψει τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου, ποιος είναι υπεύθυ-
νος για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, πού πρέπει να 
απευθυνθούν για τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό 
προσωπικό, το ρόλο των σχολικών επιτροπών και του σχολι-

κού συμβουλίου.
Η συνηθέστερη δράση των Συλλόγων Γονέων, ειδικά στα 

Δημοτικά Σχολεία που έχει και πιο μαζικό χαρακτήρα, είναι η 
πραγματοποίηση μιας σειράς δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του 
σχολείου με ευθύνη τους. Αυτό είναι που ουσιαστικά αποτε-
λεί τον πυρήνα συσπείρωσης γονιών και παιδιών σε επίπεδο 
σχολείου και δείχνει ακόμη σε μεγάλο βαθμό τι λείπει από τη 
λαϊκή οικογένεια σήμερα και τι αναζητά στην καθημερινότητά 
της. Πολλοί Σύλλογοι Γονέων - και σωστά - παράλληλα με την 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, διεκδικούν να γίνονται με 
κρατική ευθύνη, με αξιοποίηση των δομών των δήμων, χω-
ρίς επιβάρυνση των γονιών.

Θέλουμε τέτοιες περιπτώσεις Συλλόγων Γονέων να πολλα-
πλασιαστούν γιατί δείχνουν στην πράξη και αναδεικνύουν ότι 
«τίποτα το ανθρώπινο δεν μας είναι ξένο» και δεν αφήνουν τα 
παιδιά τους έρμαιο των αντιδραστικών προτύπων και αξιών 
που προβάλλει από χίλιες δυο πλευρές και δρόμους το σάπιο 
εκμεταλλευτικό σύστημα.

Γιατί, για μας, ο γονιός που συμμετέχει στα όργανα των γο-
νιών είναι ούτως ή άλλως «εθελοντής», αφού κανείς δεν του 
επέβαλε να συμμετέχει στα κοινά, παρά μόνο η συνείδησή 
του, η ευθύνη απέναντι στα παιδιά του και στα παιδιά της λα-
ϊκής οικογένειας συνολικά και που ξέρει ότι το δικαίωμα στη 
μόρφωση, στην Εκπαίδευση για τα παιδιά του βρίσκεται στο 
στόχαστρο όλων των κυβερνήσεων λόγω της συνεχιζόμενης 
εμπορευματοποίησής της.

Έτσι καθορίζουμε εμείς την έννοια της προσφοράς στο κοι-
νωνικό σύνολο.

H φετινή σχολική χρονιά είναι εκλογική για τους Συλλόγους 
Γονέων αλλά και για το σύνολο των οργανώσεων Γονέων 
(Ενώσεις, Ομοσπονδίες, ΑΣΓΜΕ). 

Ας δώσουμε λοιπόν, όλες μας τις δυνάμεις ώστε να πε-
τύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή διότι η συμμετο-
χή μας μαζί με την ενίσχυση της δράσης μας είναι τα μόνα 
στοιχεία που μπορούν να εξασφαλίσουν και να εγγυηθούν 
τη συνέχιση των διεκδικήσεών μας και των δίκαιων αιτη-
μάτων μας.
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Οδηγός σπουδών σε «ατομικό μενού» προσόντων και δεξιοτήτων,
στην αποσύνδεση του πτυχίου από το επάγγελμα

Ε να «νέο τοπίο» διαμορφώνεται στην Ανώτατη Εκπαίδευ-
ση, με την κυβέρνηση να προχωρά σε αλλαγές του «χάρ-

τη» της, με συγχωνεύσεις των ιδρυμάτων της. Η αναμόρφω-
ση του χάρτη των ΑΕΙ είναι ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα 
στην αλυσίδα των αλλαγών, που έχουν στόχο να ενισχυθεί 
η ήδη πολύπλευρη διασύνδεση πανεπιστημίων και αγοράς. 
Να ενισχυθεί η επιχειρηματική λειτουργία των ιδρυμάτων, η 
πολυδιάσπαση των σπουδών. Έτσι οι απόφοιτοι με προσόντα 
πολλών διαφορετικών «επιπέδων», θα γινόμαστε όλο και πιο 
εύκολη βορά στα εφήμερα συμφέροντα των εργοδοτών και 
όλο και πιο εύκολα θύματα στο διαρκές κυνήγι πιστοποιήσε-
ων και καταρτίσεων.

Στην Ανώτατη Εκπαίδευση ακολουθείται περίτρανα η λε-
γόμενη «εθνική» στρατηγική, αφού όλες οι κυβερνήσεις των 
τελευταίων χρόνων προσθέτουν με τη σειρά τους διάφορους 
κρίκους, αυτής της αλυσίδας των αλλαγών, πάντα προς την 
ίδια κατεύθυνση. Αυτό είναι και το νήμα που συνδέει, για πα-
ράδειγμα, το νόμο Γιαννάκου με το νόμο Διαμαντοπούλου και 
τους νόμους Μπαλτά και Γαβρόγλου σήμερα. 

Αποκαλυπτική στην ίδια κατεύθυνση ήταν, το καλοκαίρι 
που μας πέρασε, και η συνάντηση στο Παρίσι των 48 υπουρ-

γών Παιδείας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, για να γιορτάσουν τα 20 χρόνια από τη Διακήρυξη της 
Σορβόννης, η οποία κατέληξε έναν χρόνο αργότερα στην πε-
ρίφημη Διακήρυξη της Μπολόνιας. Διαχρονικά, το ζητούμενο 
όλων των κυβερνήσεων είναι η «εναρμόνιση» των πανεπι-
στημίων στη στρατηγική κατεύθυνση της κερδοφορίας των 
μονοπωλιακών ομίλων. Και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
βεβαίως, διακρίνεται για την αποφασιστικότητα της και σ’ 
αυτό το τομέα..

Εξάλλου, οι στόχοι είναι καταγεγραμμένοι σε διάφορες ει-
σηγήσεις για τις συγχωνεύσεις και τις μετεξελίξεις τμημάτων 
και ιδρυμάτων. Στόχοι που μιλούν για τη συνεργασία με τις 
επιχειρήσεις στις διάφορες βιομηχανικές ζώνες, την ίδρυ-
ση δομών βιομηχανικής - τεχνολογικής καινοτομίας, ώστε 
να επιταχύνεται η επιχειρηματική αξιοποίηση των ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η 
ίδρυση δομών, υπό την αιγίδα των πανεπιστημίων, για 2ετή 
προγράμματα προοριζόμενα για αποφοίτους ΕΠΑΛ, κατά πα-
ραγγελία των επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στην 
κάθε περιοχή, που θα προσφέρουν φτηνό εργατικό δυναμικό 
στις επιχειρήσεις μέσω της πρακτικής και της μαθητείας.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΔΥΤΙΚΉΣ ΑΤΤΙΚΉΣ

τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα των φοιτητών και φοιτητριών 

θυσία για την κερδοφορία των επιχειρήσεων
Λαφάτα Φωτεινή, 

φοιτήτρια Βιοϊατρικών 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
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Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: η υποχρηματοδότησή από το κράτος πάει 
χέρι–χέρι με την επιχειρηματική λειτουργία, με την επέκταση των «ελαστικών»
σχέσεων εργασίας για διδάσκοντες και όλες τις κατηγορίες εργαζομένων

Π ανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής πια, και μέρα με την μέρα 
επιβεβαιώνεται περίτρανα πως η πανεπιστημιοποίηση 

δεν έγινε με σκοπό να αναβαθμιστούν οι σπουδές μας και να 
λυθούν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και πριν 
ως ΤΕΙ. Αντίθετα, επιβεβαιώνεται πως η κυβέρνηση, με την 
αρωγή της διοίκησης,προκειμένου να υπηρετήσει τον στόχο 
της βαθύτερης σύνδεσης των πανεπιστημίων με τους στόχους 
της κερδοφορίας των επιχειρήσεων θυσιάζει καθημερινά τα 
μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα των φοιτητών.

Καθημερινά όλοι οι σπουδαστές ερχόμαστε αντιμέτωποι με 
μια σειρά σοβαρά προβλήματα που γεννάει η αυτοχρηματοδό-
τηση, που το μόνο που αναβαθμίζει είναι την υποβάθμιση των 
σπουδών μας και την εμπορευματική λειτουργία του πανεπι-
στημίου, με κριτήριο να βγάζει κέρδος, πουλώντας τη «μόρ-
φωση» σε πακέτα..

Συγχρόνως οι ελλείψεις στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό 
είναι τεράστιες. Φτάνει μόνο να αναλογιστούμε ότι μόνο το 
1/3 των ήδη λιγοστών εκτάκτων, που υπήρχαν μέχρι πέρυ-
σι, προσλήφθηκαν φέτος. Με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε σε 
απαράδεκτες καταστάσεις, όπου 50 σπουδαστές σ` ένα εργα-
στήριο προσπαθούν να διδαχθούν από έναν μόνο καθηγητή! 
Ακόμη αφαιρέθηκαν μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών 
κι άλλα έχουν μειωθεί, γιατί το διδακτικό προσωπικό δεν 
επαρκεί. Είναι ολοφάνερο ότι σε καμιά περίπτωση οι γνώσεις 
οι οποίες παίρνουμε δεν ενισχύονται, αλλά βγαίνουμε ακόμη 
πιο ακατάρτιστοι .

 Μην ξεχνάμε ούτως η άλλως ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής προέκυψε από την συγχώνευση του ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ και 
του ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ και για την εξοικονόμηση πόρων. Στο πλαί-
σιο αυτό συγχωνεύτηκαν τμήματα χωρίς καμιά επιστημονική 
συνάφεια. Περίτρανο παράδειγμα το τμήμα των ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ, 
που προέκυψε από την συγχώνευση των τμημάτων οδοντικής 
τεχνολογίας, ακτινολογίας ραδιολογίας, αισθητικής, οπτικής 
και ιατρικών εργαστηρίων. 

Μετά από την ανακοίνωση του νέου προγράμματος σπου-
δών επαληθεύτηκε αυτό που από την αρχή ήταν ξεκάθαρο, ότι 
δεν πρόκειται για αναβάθμιση των σπουδών μας. Μαθήματα 
βασικής υποδομής είχαν μεταφερθεί σε μεταπτυχιακά προ-
γράμματα επί πληρωμή, εργαστήρια καταργήθηκαν είτε μει-
ώθηκαν αισθητά, η πρακτική άσκηση έγινε είτε προαιρετική, 
είτε 3μηνη κι απλήρωτη. Για ακόμη μια φορά οι σπουδαστές, 
που μένουμε ξεκρέμαστοι, αναγκασμένοι να επανακαρτιστού-
με, καλούμαστε να πληρώνουμε με προσωπική μας ευθύνη, 
πανάκριβα μεταπτυχιακά και σεμινάρια.

Η έλλειψη υποδομών μας οδηγεί στο να στοιβαζόμαστε 500 
άτομα σε αίθουσες που χωράνε κανονικά 40 σπουδαστές. 
Πολλοί από εμάς κάθονται μέχρι και στο πάτωμα κι άλλοι 
αποχωρούν, επειδή δε χωράνε. Ο εξοπλισμός των εργαστη-
ρίων είναι απαρχαιωμένος και δεν συντηρείται. Αποτέλεσμα 
οι σπουδαστές να βάζουν κι άλλο το χέρι στην τσέπη για να 
πληρώνουν πανάκριβα αναλώσιμα που δεν παρέχονται από 

το ίδρυμα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα στο τμήμα των 
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ με κατεύθυνση οδοντική τεχνολογία, όπου οι 
σπουδαστές δίνουν 150 ευρώ για αναλώσιμα ενός μόνο ερ-
γαστηρίου.

Μεγάλο πρόβλημα, αδιέξοδο για πολλούς φοιτητές στην έλ-
λειψη υποδομών, είναι ότι δεν υπάρχουν καθόλου φοιτητικές 
εστίες. Μεγάλος είναι ο αριθμός των σπουδαστών που είναι 
από επαρχία και αναγκάζονται να πληρώνουν ενοίκια μέσα σ’ 
αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Δεν είναι λίγες οι φορές που 
πολλοί σπουδαστές φτάνουν να διακόψουν τις σπουδές τους 
επειδή αυτοί κι οι οικογένειες τους δε μπορούν να ανταπεξέλ-
θουν οικονομικά. 

 Βασικό ζήτημα είναι η πρακτική άσκηση και το πως εκπο-
νείται. Έχει τεράστια σημασία να είναι ουσιαστική, γιατί είναι 
αυτή που μας βοηθήσει να μπορούμε να συνδέσουμε τη θεω-
ρητική γνώση με την πράξη, για να μάθουμε ολόπλευρα, αυτό 
που σπουδάζουμε, Έχουμε πικρή πείρα κι από όταν ήμασταν 
ΤΕΙ, όπου δεν υπήρχε καμιά επίβλεψη από καθηγητή, για το 
αν όντως ασκούμαστε πάνω στο αντικείμενό μας ή αν απλά 
γινόμαστε παιδιά για όλα τα θελήματα, που ήταν το σύνηθες. 
Η αμοιβή μας ήταν τα ψίχουλα του ΟΑΕΔ, που ούτε βασικά 
έξοδα δεν κάλυπταν και δεν είναι λίγες οι φορές που δεν απο-
δίδονται κι από τον εκάστοτε εργοδότη. Σήμερα λοιπόν την ίδια 
ώρα που εμείς κι οι οικογένειες μας στενάζουν κάτω από τα 
βάρη των οικονομικών και άλλων δυσκολιών, μας λένε πως 
ούτε αυτά τα λιγοστά χρήματα θα πάρουμε και θα είμαστε κι 
ανασφάλιστοι, χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα. Φαίνεται κι 
από δω το ποιος είναι ο διπλός στόχος κυβέρνησης, εργοδο-
τών και ιδρυμάτων: η εξασφάλιση απλήρωτων εργαζομένων, 
εξοικειωμένων με τη δουλειά χωρίς εργασιακά και ασφαλι-
στικά δικαιώματα.

Δυστυχώς αυτή η εικόνα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής, παρά τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης και της Πανε-
πιστημιακής Διοίκησης αποτελεί μια μικρογραφία της <<με-
ταμνημονιακής εποχής>>. Μιας εποχής που οι ανάγκες της 
νεολαίας συνεχίζουν να θεωρούνται << σπατάλη>> και θυσι-
άζονται προς όφελος της κερδοφοριας των επιχειρηματικών 
ομίλων.

Γι αυτό και εμείς οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες δεν 
έχουμε άλλο δρόμο από το να οργανωθούμε και συλλογικά 
να δώσουμε τις δικές μας μάχες μέσα στα αμφιθέατρα, προ-
τάσσοντας τις δικές μας ανάγκες. Για πραγματικά ολοκλη-
ρωμένες, αναβαθμισμένες, δωρεάν σπουδές χωρίς εμπόδια 
και φραγμούς, για δουλειά πάνω στο αντικείμενο σπουδών 
μας, για στελέχωση του ιδρύματος με τους αναγκαίους μό-
νιμους εκπαιδευτικούς, για αύξηση της κρατικής χρηματο-
δότησης στο ύψος των αναγκών, για σπουδές και έρευνα 
προσανατολισμένη στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών 
και όχι της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των 
ομίλων.
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Τη χρονιά που μας πέρασε ο Σύλλογος Γυναικών Πει-
ραιά πρωτοστάτησε με αγωνιστικές πρωτοβουλίες για 
το διαχρονικό, όπως φαίνεται, πρόβλημα υποβάθμισης 

της προσχολικής αγωγής στον Δήμο Πειραιά.

Οι δομές τις προσχολικής αγωγής για πολλές οικογένειες 
στην πράξη γίνονται άπιαστο όνειρο. Στον Πειραιά πέρσι βά-
σει δημοτολογίου τα παιδιά προσχολικής ηλικίας ήταν 5.000 
και οι θέσεις στις δομές ήταν περίπου 800! Φέτος η δυναμικό-
τητα των σταθμών είναι μικρότερη, 754 παιδιά, με τις αιτήσεις 
να είναι 1100 περίπου, ενώ τον Σεπτέμβρη ξεκίνησαν μόνο 
176 παιδιά, εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι οι θέσεις για βρέφη σε όλον τον  δήμο Πειραιά 
είναι μόνο 130.

Τραγική είναι η κατάσταση συνολικά στην Ελλάδα, όπου το 
40% των παιδιών μένει εκτός δομών, το 67% των δομών δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις, το 72% δεν έχουν προαύλιο, το 26% 
στεγάζεται σε πολυκατοικίες, το 27% των τάξεων δεν έχουν 
παράθυρο, ενώ το σύνολο σχεδόν των δομών είναι παλιά κτί-
ρια χωρίς αντισεισμική θωράκιση.

Στην περιοχή μας φέτος, με αφορμή το Προεδρικό Διατάγ-
μα (ΠΔ) 99/2017, έκλεισαν άλλοι τρεις βρεφονηπιακοί σταθ-
μοί, σε συνέχεια των άλλων τριών που έκλεισαν τα προη-
γούμενα χρόνια, ενώ η  δημοτική αρχή Πειραιά δήλωσε ότι 
μέχρι το 2022 θα απομείνουν στην καλύτερη περίπτωση 5 
παιδικοί σταθμοί σε όλον το δήμο! Με το συγκεκριμένο ΠΔ 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας, ίδρυ-
σης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφικών σταθμών 
που λειτουργούν ήδη και αυτοί που θα δημιουργηθούν. Οι 
προϋποθέσεις αφορούν τη δυνατότητα του κτιρίου και την 
καταλληλότητα της χρήσης του, πιστοποιητικό πυρασφάλειας, 
προσαρμογή τους σε σειρά από κατασκευαστικές διατάξεις, 
ασφάλεια εξοπλισμού των υπαίθριων χώρων και προσαρμο-
γή του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικό-
τητα των κτιρίων. 

Τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι πολλά. Γιατί δεν φρό-
ντισαν νωρίτερα να βρουν κτήρια κατάλληλα, αφού το ΠΔ εί-

ναι γνωστό από πέρσι; Πώς γίνεται ένας τόσο μεγάλος δήμος 
να μην έχει, όπως ισχυρίζονται, ούτε ένα κτήριο κατάλληλο; 
Βέβαια, και αυτοί οι σταθμοί να μην έκλειναν, και πάλι είναι 
λίγοι, δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση τις ανάγκες. 

Είναι φανερό ότι όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί στην 
προσχολική αγωγή ενισχύει τη γυναικεία ανισοτιμία, γιατί οι 
γυναίκες γίνονται πιο ευάλωτες στις ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας ή εγκλωβίζονται στο νοικοκυριό, εφόσον δεν μπορούν 
να πάνε τα παιδιά τους στο παιδικό σταθμό.

Δικαίωμα των παιδιών 
πρώτα και κύρια η προσχολική αγωγή 
Ως ΟΓΕ έχουμε ξεκάθαρη θέση ότι η προσχολική αγωγή 
(βρεφονηπιακοί παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία) είναι δικαί-
ωμα όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας και πρέπει να 
παρέχεται οργανωμένα, σχεδιασμένα και επιστημονικά, σε 
σύγχρονα, ασφαλή κτίρια, από επαρκές και καταρτισμένο 
προσωπικό. Η θέση μας αυτή προκύπτει από τις ίδιες τις ανά-
γκες που έχουν τα παιδιά στη βρεφική και νηπιακή ηλικία.

Η ηλικιακή αυτή περίοδος είναι καθοριστική για την σω-
ματική, ψυχική, κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Κατά τη  
διάρκειά της οι κατακτήσεις του παιδιού είναι γοργές και αλ-
ματώδεις.  Αναπτύσσονται βασικές ανθρώπινες ικανότητες, 
όπως η γλώσσα, και ουσιαστικά θεμελιώνεται η προσωπι-
κότητά του. Από ανήμπορο βρέφος, που εξαρτάται ολοκλη-
ρωτικά από τον ενήλικα, φτάνει στην ηλικία των 6 χρόνων να 
είναι σχετικά αυτόνομο και ανεξάρτητο, έτοιμο να σταθεί σε 
πιο απαιτητικές κοινωνικές συνθήκες, όπως είναι το σχολείο.

Σε όλη αυτή την περίοδο είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος 
των επιστημόνων - παιδαγωγών, που καθοδηγούν την ανά-
πτυξη των παιδιών, αξιοποιώντας το παιχνίδι ως μια κρίσιμη 
και σημαντική δραστηριότητα που φέρνει σε επαφή το παιδί 
με τον “κόσμο των μεγάλων”, την κοινωνία. Η παιδαγωγική 
πράξη και η φροντίδα δε διαχωρίζονται, αλλά ενιαία ενισχύ-
ουν το παιδί να μεταβεί από το απλό, τη μίμηση, τις αισθήσεις, 
στο πιο σύνθετο, την κρίση, τις γενικεύσεις, τις έννοιες.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 
ΠΕΙΡΑΙΑ «Ή ΠΡΟΟΔΟΣ»

Στο επίκεντρο 
της δράσης 
η προσχολική 
αγωγή

Σόνια Πόθα
Μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Πειραιά
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Στο επίκεντρο της δράσης μας όλο το χρόνο 
Άρα, λοιπόν, για εμάς τις γυναίκες της ΟΓΕ, η υπεράσπιση του 
ρόλου της Προσχολικής Αγωγής είναι υπεράσπιση των δικαι-
ωμάτων των παιδιών μας, στα οποία οφείλουμε να δώσουμε 
απλόχερα όλα τα εφόδια για την παραπέρα πορεία της ζωής 
τους. Την ευθύνη για την ολόπλευρη διαπαιδαγώγηση του 
παιδιού της προσχολικής ηλικίας πρέπει να την έχει η κοινω-
νία και όχι το βάρος να πέφτει στις πλάτες των λαϊκών οικο-
γενειών και κυρίως των γυναικών. Μόνο έτσι η οικογένεια θα 
μπορεί να παίξει πραγματικά το ρόλο της και να αναπτυχθούν 
μεταξύ των μελών της ουσιαστικές σχέσεις. 

Η μακρόχρονη εμπειρία μας σαν Σύλλογος από την ενασχό-
λησή μας με τους παιδικούς σταθμούς δείχνει ότι έιναι ένα 
ζήτημα που μπορεί να μας ανοίξει δρόμους, πόσο μάλλον 
τώρα που το πρόβλημα οξύνεται. Έχει αποδειχτεί ότι το ζήτημα 
της προσχολικής αγωγής πρέπει να μας απασχολεί καθόλη τη 
διάρκεια της χρονιάς, όχι μόνο κάθε Σεπτέμβρη. Με συγκεκρι-
μένη καταγραφή για τις ανάγκες, τις ελλείψεις, τα προβλήμα-
τα σε κάθε περιοχή. Για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα να 
παίρνουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες, να συγκρουόμαστε με 
τη λογική που θέλει τις λαϊκές οικογένειες να βάζουν το χέρι 
στην τσέπη όχι μόνο για τα τροφεία, αλλά και για αναλώσιμα, 
θεατρικές παραστάσεις, κλπ. 

Σε αυτήν κατεύθυνση και χωρίς καθυστερήσεις ο Σύλλογός 
μας μπήκε μπροστά στη διεκδίκηση παιδικών σταθμών για 
όλα τα παιδιά. Με ανακοίνωση άμεσα καταγγείλαμε το οριστι-
κό κλείσιμο των 3 σταθμών και αποκαλύψαμε τα σχέδια της 
δημοτικής αρχής. Με εξορμήσεις στους παιδικούς σταθμούς, 
στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις των παιδιών, στις παιδικές χα-
ρές ενημερώσαμε πλατιά τις γυναίκες για τις αρνητικές εξελί-
ξεις, τις καλέσαμε σε κοινό αγώνα. Μέσα από αυτή τη δουλειά 
νέες γυναίκες, μανάδες γνώρισαν το Σύλλογο, την ΟΓΕ.

Απαιτήσαμε και είχαμε συνάντηση με την υπεύθυνη από τη 
δημοτική αρχή και στην πορεία οργανώσαμε παρέμβαση και 
σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου μιλήσαμε 

παρά την προσπάθεια της δημοτικής αρχής να μας φιμώσει. 
Η δημοτική αρχή Πειραιά επιβεβαίωσε με την τοποθέτησή 
της ότι δε λειτουργεί με κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών 
αναγκών. Το αντίθετο μάλιστα, ακολουθoύν κι αυτοί, όπως και 
άλλοι δήμοι, πολιτική στήριξης των μεγάλων επιχειρήσεων. 
Λεφτά υπάρχουν για να γίνονται προγράμματα τόνωσης της 
επιχειρηματικότητας, αλλά όχι για να μπορούν όλα τα παιδιά 
να πηγαίνουν σε βρεφονηπιακό σταθμό.

Φυσικά η δράση μας δε σταματά εδώ. Θα δώσουμε συνέ-
χεια με πολύμορφη δραστηριότητα, γιατί είναι ανάγκη τώρα να 
απαιτήσουμε ακόμα πιο επιτακτικά:

•   Να γίνουν δεκτά στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς όλα τα παιδιά, Ελλήνων και μετανα-
στών. Η θέση των παιδιών στις δομές να εξασφαλίζεται με 
κρατική ευθύνη, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Χωρίς 
voucher, χωρίς τροφεία, χωρίς χρήματα γονιών για να κα-
λύψουν λειτουργικές δαπάνες, εξόδους, πολιτιστικές δρά-
σεις.

•   Παιδικούς σταθμούς τόσους όσους που να καλύπτουν τις 
ανάγκες όλων των παιδιών. Κτίρια σύγχρονα, ασφαλή, με 
τους αναγκαίους χώρους για το παιχνίδι, τη σίτιση, την ξε-
κούραση των παιδιών. Να βρεθούν άμεσα κατάλληλα κτί-
ρια στις γειτονιές που έκλεισαν δομές. Δωρεάν μεταφορά 
των παιδιών από και προς τους σταθμούς.

•   Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όλων των αναγκαίων 
ειδικοτήτων, βρεφονηπιοκόμων, ειδικού παιδαγωγικού, 
ειδικού επιστημονικού (λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, 
ψυχολόγοι) και βοηθητικού προσωπικού. Έτσι, με τη μόνιμη 
σχέση εργασίας διασφαλίζονται οι στοιχειώδεις προϋποθέ-
σεις, ώστε το έργο να είναι ολοκληρωμένο και επιστημονι-
κό και ο παιδικός σταθμός να γίνει το “δεύτερο σπίτι” των 
παιδιών μας. Γιατί με το μόνιμο προσωπικό εξασφαλίζεται 
ένα σταθερό και αρμονικό περιβάλλον για το παιδί.

•   Δημιουργία από το κράτος υποδομών που να καλύπτουν τη 
θερινή δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε καλοκαι-
ρινές κατασκηνώσεις ή δομές δημιουργικής απασχόλησης. 
Η εξασφάλιση αυτή δεν είναι διευκόλυνση για τους εργα-
ζόμενους γονιούς, αλλά ανάγκη των ίδιων των παιδιών να 
απολαμβάνουν τον ελεύθερο χρόνο τους με δημιουργικό 
τρόπο, προκειμένου να αναπτύσσονται αρμονικά και ολό-
πλευρα.

Το πανό κατεβαίνει, γιατί η δράση της ΟΓΕ ενοχλεί...

29

Παιδεία



Η Ομάδα Αγρινίου της ΟΓΕ στα πλαίσια της δράσης στις 
νέες γυναίκες επισκέφτηκε το Σχολείο Δεύτερης Ευ-
καιρίας της περιοχής και συζήτησε με τις σπουδά-

στριες. Η επικοινωνία αυτή πέρα από τη συζήτηση για τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθήτριες σαν εργαζόμενες ή 
άνεργες, σαν νέες μητέρες, ανέδειξε και τα προβλήματα τους 
σαν μαθήτριες στο συγκεκριμένο σχολείο. 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) είναι ένα δημόσιο 
Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων για άτομα ηλικίας άνω των 18 
ετών, που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαί-
δευση, με συνολική διάρκεια 2 εκπαιδευτικά έτη. Ανήκει στην 
μη τυπική εκπαίδευση και μετά την επιτυχή φοίτηση παρέχε-
ται τίτλος ισότιμος του Γυμνασίου. Έτσι επιτυγχάνεται, όπως 
αναφέρεται στην ιδρυτική του απόφαση “η επανασύνδεση των 
σπουδαστών με τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων, η πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας”.

Όμως παρ’ όλη τη σημαντικότητα αυτών των σχολείων, τα 
προβλήματα λειτουργίας, εγκατάλειψης, προβλήματα μα-
θητών και εκπαιδευτικών είναι χρόνια και μεγάλα. Όπως 
καταγγέλθηκε από τις μαθήτριες του σχολείου στο Αγρίνιο, 
ο καθαρισμός του κτιρίου γίνεται από τις ίδιες, όταν λήγει η 
σύμβαση με τις ωρομίσθιες καθαρίστριες του Δήμου. Ενώ ο 
στόχος είναι ενήλικες, που έχουν εγκαταλείψει το σχολείο για 
μια σειρά λόγους, φοιτώντας εκεί να αποκτήσουν εφόδια και 
για να συνεχίσουν την εκπαιδευτική τους πορεία, αλλά και να 
βοηθηθούν στην εύρεση εργασίας, στη πράξη εισπράττουν 
αδιαφορία. Παράδειγμα οι νέες μητέρες δεν έχουν που να 
αφήσουν τα παιδιά τους, τη στιγμή που δουλεύουν οι σύζυγοι 
και δεν υπάρχουν γιαγιάδες. Ο μοναδικός εσπερινός παιδικός 
σταθμός, που λειτουργεί, δεν καλύπτει τις ανάγκες. Χαρακτη-
ριστικό είναι το παράδειγμα μιας μαθήτριας-μικρομάνας, που 
αναγκαζόταν να παίρνει το μικρό παιδί της στο μάθημα. 

Πολλές από αυτές οδηγήθηκαν σ’ αυτή την επιλογή γιατί 
υπάρχει η απαράδεκτη προϋπόθεση για να πάρει μια γυναίκα 
κάτω των 45 ετών το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης να 
έχει τελειώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση. Αυτό αναγκάζει 
πολλές γυναίκες να θέλουν να εγγραφούν στα σχολεία Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας. Αυτή τη χρονιά, μάλιστα, οι αιτήσεις για εγγρα-
φή έφτασαν τις 90, αλλά υπάρχει αυστηρότητα στην επιλογή. 
Απορρίπτουν γυναίκες, χωρίς να τις ενημερώνουν για το λόγο 
της απόρριψης τους κι έτσι υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση και 
αντιδράσεις. 

Από την άλλη, όσον αφορά το εκπαιδευτικό και άλλο προσωπι-
κό κυριαρχεί καθεστώς καταστρατήγησης εργασιακών δικαι-
ωμάτων. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν αποσπαστεί ή διατεθεί 
σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης, όπως τα ΣΔΕ, πιέζονται 

για αναπληρώσεις μαθημάτων σε περίπτωση συμμετοχής σε 
Απεργία, για εργασία πέραν του ωραρίου κι αυτά είναι ορισμέ-
να μόνο παραδείγματα. Από την άλλη ένα μεγάλο μέρος των 
εκπαιδευτικών και συμβούλων των ΣΔΕ εργάζονται με ελα-
στικές εργασιακές σχέσεις (κυρίως ωρομίσθιοι), που σημειω-
τέον δεν εργάζονται όλο το χρόνο, ούτε έχουν πλήρες ωράριο 
και περιμένουν συνήθως να πληρωθούν περσινά δεδουλευ-
μένα. Ταυτόχρονα, λόγω της μη καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών από τον εργοδότη, χάνουν συχνά την ασφαλιστική 
τους ικανότητα και δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας μετά την 
περσινή λήξη της σύμβασής τους. 

Οι γυναίκες της ΟΓΕ στο Αγρίνιο είμαστε 
αποφασισμένες να σταθούμε αγωνιστικά δί-
πλα και στις μαθήτριες, αλλά και στις εργα-
ζόμενες και τους εργαζόμενους των ΣΔΕ. Να 
αναπτύξουμε το δίαυλο επικοινωνίας μαζί 
τους, άλλωστε η σημαντικότητα αυτών των 
σχολείων απαιτεί και να γίνουν προσλήψεις 
μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των 
κενών και την εξασφάλιση της έγκαιρης και 
απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Απαιτούμε 
να ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε όλες και όλοι 
όσοι θέλουν να φοιτήσουν ανεμπόδιστα και 
με όλες τις διευκολύνσεις για να ολοκληρώ-
σουν αυτή την προσπάθεια επιτυχώς.

ΟΜΑΔΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας 
μετ’ εμποδίων...

Παρ’ όλη τη σημαντικότητα αυτών των 
σχολείων, τα προβλήματα λειτουργίας, 
εγκατάλειψης, προβλήματα 
μαθητών και εκπαιδευτικών 
είναι χρόνια και μεγάλα.
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Δ ε είναι η πρώτη φορά που έχει απασχολήσει το Δελτίο 
μας το ζήτημα της εργοδοτικής βίας και τρομοκρατίας 
απέναντι στη εργαζόμενες μητέρες. Μέσα στη σκληρή 

καθημερινότητα που βιώνουν οι εργαζόμενες στους χώρους 
δουλειάς, αποδεικνύεται περίτρανα πως η μητρότητα αποτε-
λεί κόστος για τους εργοδότες, γι’ αυτό, όταν δεν μπορούν να 
χειραγωγήσουν τις νέες μητέρες, τις παίρνουν στο «κατόπι».

Απ’ τη μια το μαστίγιο... 
Συστάσεις σε εργαζόμενη μητέρα που έχει επιστρέψει μόλις 
ένα μήνα στην δουλειά, επειδή τόλμησε να λείψει «αδικαιολό-
γητα»(!) γιατί ήταν άρρωστο το μωρό της, απόλυση για τον ίδιο 
λόγο άλλης εργαζόμενης μητέρας, μονογονεϊκής οικογένειας. 
Αυτά είναι μόνο τα τελευταία περιστατικά που είδαν το φως 
της δημοσιότητας μετά από καταγγελίες του Σωματείου της 
Vodafone-360 Connect και λοιπές θυγατρικές. Χαρακτηριστι-
κή ήταν μάλιστα η απάντηση στελέχους της εταιρείας στις πα-
ραπάνω καταγγελίες, πως “σωστή μάνα είναι αυτή που τηρεί 
τις υποχρεώσεις της”! Κι όταν λένε σωστή, φυσικά εννοούν 
εκείνη που δεν θα βγάζει κιχ για την εντατικοποίηση και τους 
εξοντωτικούς ρυθμούς δουλειάς, που δεν διεκδικεί τα σύγ-
χρονα δικαιώματά της, και πάει λέγοντας... 

...κι απ’ την άλλη το καρότο 
Η εν λόγω πολυεθνική είναι “μανούλα” στον να προωθεί στους 
εργαζόμενους ότι πρέπει να έχουν κοινούς στόχους για να εί-
ναι ανταγωνιστική η εταιρεία, πως είναι όλοι μια οικογένεια. 

Μάλιστα έχει επεξεργασμένη τακτική απέναντι στις εργαζό-
μενες και κυρίως στις μητέρες, με στόχο να τις ενσωματώσει 
και να τις χειραγωγήσει. Από δράσεις για την ημέρα της γυ-
ναίκας μέχρι δημιουργία κοινοτήτων γυναικών για την προ-
ώθηση της «ομαλής επανένταξης στο εργασιακό περιβάλλον, 
την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, 
τις ίσες ευκαιρίες». Από camp για τα παιδιά των εργαζομέ-
νων και εκδηλώσεις με κοινωνικούς λειτουργούς που δίνουν 
συμβουλές στις εργαζόμενες πού να αφήσουν το παιδί τους 
όταν επιστρέψουν στην εργασία τους ή πώς να του μάθουν 
να συμπεριφέρεται, μέχρι ενέργειες «κοινωνικής ευθύνης», 
χορηγίες, συνεργασία με ΜΚΟ.  

Το ενδιαφέρον τους για την προστασία της μητρότητας και το 
οικογενειακό κλίμα, σταματά εκεί που ξεκινούν οι απολύσεις, 
η επέκταση του 9ωρου, η εργοδοτική τρομοκρατία…Είναι 
χαρακτηριστική η περίπτωση εργαζόμενου που δεν ανανε-

ώθηκε η σύμβασή του, επειδή για λόγους υγείας είχε πάρει 
αναρρωτική άδεια. Ή η περίπτωση που έστειλαν έγγραφο σε 
εργαζόμενη μητέρα που απουσίαζε από τη δουλειά για σοβα-
ρούς οικογενειακούς λόγους, με το οποίο αποδέχεται πως με 
την απουσία της επιβαρύνει το τμήμα και τους συναδέλφους 
με τη δουλειά της! Κλασική τακτική της εργοδοσίας να καλλι-
εργεί τη διχόνοια ανάμεσα στους εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενες έχουν πολλούς λόγους 
να είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα!
Όλα τα παραπάνω καμία σχέση δεν έχουν με τις σύγχρονες 
ανάγκες των γυναικών και των οικογενειών τους. Η ανατροφή 
των παιδιών και η φροντίδα των ηλικιωμένων, οι ελλείψεις 
στον τομέα της υγείας, της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, 
πέφτουν πάνω στις πλάτες των γυναικών της εργατικής τάξης 
και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, ενώ θα έπρεπε να εί-
ναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Για όλα τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στη δουλειά και στη ζωή τους 
συνολικά, έχουν και πάρα πολλούς λόγους να είναι στην πρώ-
τη γραμμή του αγώνα για τις σύγχρονες ανάγκες τις δικές τους 
και των παιδιών τους. 

Η ΟΓΕ, καταδικάζοντας τις συγκεκριμένες πρακτικές της 
εργοδοσίας, έδειξε έμπρακτα την αλληλεγγύη της στους εργα-
ζόμενους και τις εργαζόμενες του ομίλου, συμμετέχοντας στην 
παράσταση διαμαρτυρίας, που οργάνωσε το επιχειρησιακό 
σωματείο. Η θέση των γυναικών της ΟΓΕ είναι διαχρονικά 
στον πλευρό των εργαζόμενων γυναικών για τη υπεράσπιση 
των εργασιακών, συνδικαλιστικών και άλλων δικαιωμάτων 
τους, για οτιδήποτε προκύπτει μέσα και έξω από τους χώρους 
δουλειάς. Σε έναν αγώνα από κοινού με τα εργατικά σωμα-
τεία, καθώς και όλους τους φορείς, που μας ενώνει ο κοινός 
αγώνας για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 

Στο στόχαστρο 
η μητρότητα  

Άννα Ψυχογιού
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

«Σωστή μάνα 
είναι αυτή 
που τηρεί τις 
υποχρεώσεις 
της...»
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Μπορεί να είμαστε απόμαχοι της δουλειάς,
όχι όμως και της ζωής...
Διεκδικούμε ό,τι μας έχει αφαιρεθεί 

γιατί με κόπο και ιδρώτα είναι πληρωμένα

Ούτε αναβολή ούτε αναστολή, 
ο νόμος Κατρούγκαλου να καταργηθεί!
Ενώ λοιπόν ο νόμος Κατρούγκαλου συνέχισε και κλιμάκωσε 
την επίθεση των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ στην Κοινωνική 
Ασφάλιση, συγχρόνως μέσα από τις συνολικότερες παρεμ-
βάσεις του, έστρωσε και το έδαφος για νέα αντιασφαλιστικά 
χτυπήματα που απαιτούν ΕΕ, ΣΕΒ, κλπ. Να θυμηθούμε ότι 
η «προσωπική διαφορά» που ψηφίστηκε με τον νόμο Κα-
τρούγκαλου, ήταν η διαφορά που θα προέκυπτε ανάμεσα 
στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις και στον επανυπολογι-

σμό τους με το νέο νόμο. Τότε, η κυβέρνηση υποσχόταν ότι 
η διαφορά αυτή δεν θα περικοπτόταν, αλλά θα εξομαλυνόταν 
σταδιακά, αφού οι παλιοί συνταξιούχοι δεν θα λάμβαναν τις 
ετήσιες αυξήσεις που θα έπαιρναν (όταν θα τις έπαιρναν...) οι 
νέοι συνταξιούχοι. Όμως, μόλις ένα χρόνο μετά, με τον νόμο 
4472/2017, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ψήφισε την περικο-
πή και της «προσωπικής διαφοράς» από 1/1/2019, η οποία 
τώρα προσωρινά αναστέλλεται κι η κυβέρνηση, παραπέμπο-
ντας μας στη γνωστή παραβολή με τον Χότζα, προσπαθεί με 
ελιγμούς να κατευνάσει την οργή και την αγανάκτηση των 
συνταξιούχων.

Κάτια Κρόκου
Σύλλογος Γυναικών Νίκαιας

Τ ην ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές φαίνεται ότι ένα ζήτημα που αφορά εκατοντάδες 
χιλιάδες παλιούς συνταξιούχους αυτό της περικοπής των συντάξεων από 1/1/2019 

(προσωπική διαφορά) προσωρινά αναστέλλεται. Και λέμε προσωρινά αναστέλλεται γιατί ο 
νόμος δεν καταργείται και μπορεί ανά πάσα στιγμή να ενεργοποιηθούν οι περικοπές, αν τα 
δημοσιονομικά της χώρας, όπως επικαλούνται κυβερνήσεις και ΕΕ, «εκτροχιαστούν». 

32

Το Δικαίωμα στη Σύνταξη



Αλήθεια γιατί ο συγκεκριμένος νόμος 
βαφτίστηκε «λαιμητόμος»;
Η επίθεση του νόμου στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά μας 
δικαιώματα είναι πολύ πιο βαθιά από τις περικοπές στις συντά-
ξεις. Στην πραγματικότητα, ο νόμος αυτός δεν προσέθεσε απλά 
κάποιες νέες περικοπές στις συντάξεις, δεν επέφερε μόνο ορι-
σμένες νέες χειρότερες αλλαγές σε πλευρές της Ασφάλισης. 
Το βασικό με το νόμο είναι ότι αυτός σε βάθος χρόνου διαμορ-
φώνει τις βάσεις ενός νέου, ακόμα πιο αντιδραστικού Ασφαλι-
στικού, που επιγραμματικά είναι: 

•  Το «σπάσιμο» της παλιάς ενιαίας σύνταξης σε δύο τμήματα, 
στη λεγόμενη «εθνική» και την «ανταποδοτική». Έτσι ώστε η 
«εγγύηση» του κράτους να περιορίζεται μόνο στο τμήμα της 
«εθνικής σύνταξης»,δηλαδή μόνο στο ποσό των 384 ευρώ 
όταν πρόκειται για 20ετία και στα 345 ευρώ στην περίπτωση 
της 15ετίας! 

•  Νέα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης που οδηγούν σε 
δραστικά μικρότερες συντάξεις στους νέους συνταξιούχους 
(στο παλιό σύστημα, με 35 έτη εργασίας το ποσοστό αναπλή-
ρωσης ήταν 70%, ενώ στο νέο σύστημα το ποσοστό αναπλή-
ρωσης στην 35ετία μειώνεται στο 33,6%!). 

•  Υπολογισμός της σύνταξης πλέον με βάση το μέσο όρο των 
μισθών ολόκληρου του εργάσιμου βίου (μετά το 2002), αλλά 
και νέο καθεστώς των επικουρικών, που ωθεί τις επικουρι-
κές συντάξεις προς εξαφάνιση.

•  Κατάργηση των κατώτερων ορίων και στις κύριες, καθώς και 
του ΕΚΑΣ, που χτυπά ειδικά τους χαμηλοσυνταξιούχους, που 
στη πλειοψηφία τους είναι γυναίκες, που συχνά δεν έχουν 
πολλά χρόνια ασφάλισης ή ο μισθός τους ήταν χαμηλός. 

Η κυβέρνηση προπαγάνδιζε τη μεγάλη «μεταρρύθμιση» που 
έφερε ο νόμος στο Ασφαλιστικό, αλλά στην Εκθεση του Γενι-
κού Λογιστηρίου του Κράτους που τον συνόδευε καταγράφο-
νταν μία προς μία οι περικοπές που προέβλεπε, που μόνο για 

την τετραετία 2016 - 2019, ξεπερνούν τα 8 δισ. ευρώ.
Σε κάθε περίπτωση είναι γεγονός ότι οι συνταξιούχοι έχουν 

πληρώσει πολύ ακριβά το «μάρμαρο» όλα αυτά τα χρόνια, με 
τις περικοπές που έχουν δεχτεί στις συντάξεις τους, με τις αυ-
ξήσεις των εισφορών στην Υγεία 6% για τις επικουρικές και 2% 
(από 4% σε 6%) στις κύριες συντάξεις, από τη σταδιακή μέχρι 
και την ολοκληρωτική κατάργηση του ΕΚΑΣ, την 13η και 14η 
σύνταξη, κ.α. 

Σ’ αυτό το αντιασφαλιστικό τσουνάμι εμείς οι γυναίκες 
έχουμε υποστεί πολύ μεγάλη αφαίμαξη
Οι γυναίκες παίρνουν τις πιο χαμηλές συντάξεις γιατί έχουν 
τους πιο χαμηλούς μισθούς και επομένως μικρότερες ασφαλι-
στικές εισφορές ενώ είναι και πρωταγωνίστριες στις ευέλικτες 
μορφές απασχόλησης. 

Μεγάλο είναι το «συνταξιοδοτικό χάσμα» μεταξύ γυναικών 
και ανδρών, όπως διαπιστώνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-
λιο. Μια ιδιαίτερη πλευρά της ανισοτιμίας στην εργασία και της 
επίθεσης στην Κοινωνική Ασφάλιση είναι και το «χάσμα» αυτό, 
που ανέρχεται σε ποσοστό σχεδόν 27% ανάμεσα στις συντάξεις 
ανδρών και γυναικών. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι στους 
υπολογισμούς για την «ψαλίδα» στις συντάξεις ανάμεσα στα 
δύο φύλα δεν λαμβάνονται υπόψη οι γυναίκες που δεν παίρ-
νουν καθόλου σύνταξη. Η κατηγορία αυτή δεν είναι καθόλου 
ευκαταφρόνητο μέγεθος, καθώς με βάση το Ευρωκοινοβούλιο 
το ποσοστό των γυναικών που δεν παίρνουν σύνταξη κυμαί-
νεται μεταξύ 11% και 36%. Όπως διαπιστώνεται από το Ευρω-
κοινοβούλιο αιτία είναι ότι «οι γυναίκες έχουν περισσότερες 
πιθανότητες από τους άνδρες να διακόψουν τη σταδιοδρομία 
τους, να έχουν επισφαλείς συμβάσεις, να εργαστούν σε άτυπες 
μορφές απασχόλησης, με καθεστώς μερικής απασχόλησης 
(32% μεταξύ των γυναικών σε σύγκριση με το 8,2% μεταξύ των 
ανδρών) ή σε μη αμειβόμενη βάση, ιδίως όταν παρέχουν φρο-
ντίδα στα παιδιά και σε άλλα εξαρτώμενα μέλη της ευρύτερης 
οικογένειάς τους».
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Οι γυναίκες βέβαια έχουν δεχτεί από πολύ πιο νωρίς την 
αντιασφαλιστική πολιτική. Η αύξηση των ορίων ηλικίας συντα-
ξιοδότησης και με την κατάργηση της πενταετούς διαφοράς στα 
όρια συνταξιοδότησης μεταξύ γυναικών και ανδρών στο όνομα 
της «ισότητας» αύξησε από 5 μέχρι και 17 χρόνια την ηλικία 
που μπορούσε μια εργαζόμενη να βγει στη σύνταξη.

Η πενταετής αυτή διαφορά δεν είναι ούτε προνό-
μιο, ούτε πρόωρη συνταξιοδότηση. Είναι η ελάχιστη 
αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της μητρότητας 
και της βιολογικής διαφοράς των γυναικών. Είναι η 
ελάχιστη αναγνώριση των κοινωνικών και οικογε-
νειακών βαρών που επωμίζονται οι εργαζόμενες γυ-
ναίκες στα πλαίσια μιας κοινωνίας που μεταβιβάζει 
συνεχώς κοινωνικές υπηρεσίες στις πλάτες τους. 

Εκεί που η κοροϊδία φτάνει στο απόγειο είναι με τις συνάξεις 
χηρείας, όπου ο νόμος Κατρούγκαλου έφερε μεγάλες ανατρο-
πές. Πρώτα απ’ όλα με τη μείωση κατά 50% από το 30% που 
ίσχυε και δεύτερο με το ότι οι δικαιούχοι σύνταξης χηρείας που 
δεν έχουν συμπληρώσει το 55 έτος της ηλικίας τους, θα την 
πάρουν μόνο για 3χρόνια και μετά θα την ξαναπάρουν όταν συ-
μπληρώσουν το 67ο έτος. Ειδικότερα για όσους ο θάνατος του 
συζύγου επήλθε μετά το 2016(οπότε έχει συνταξιοδοτηθεί με το 
νέο σύστημα)οι συντάξεις ήταν μικρότερες από 200 ευρώ!!! Η 
αθλιότητα αυτή, αλλά και οι αγώνες εργαζομένων και συνταξι-
ούχων ανάγκασε τη κυβέρνηση να ψηφίσει διάταξη που έβαζε 
πλαφόν προς τα κάτω στις συντάξεις χηρείας (360ευρώ μει-
κτά), αφήνοντας όμως άθικτο όλο το άλλο νομοθετικό πλαίσιο.

Στόχος της ΕΕ και των κυβερνήσεων είναι να γεφυρωθεί το 
χάσμα στις συντάξεις σε συνδυασμό με το στόχο για αύξηση των 
ποσοστών της γυναικείας απασχόλησης 
Η αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών είναι 
στόχος της ΕΕ ώστε να φτάσει σε ποσοστό 75% έως το 2020. 
Μέρος του στόχου αυτού είναι και η αύξηση της απασχόλησης 
των ηλικιωμένων (βλέπε «ενεργός γήρανση» κ.α.). Αυτό βέ-
βαια δεν αρκεί για να οδηγήσει σε καλύτερες συνταξιοδοτικές 
παροχές. Τα αυξημένα ποσοστά απασχόλησης συμβαδίζουν με 
ανάλογη αύξηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου, της με-
ρικής απασχόλησης, των «ευέλικτων» μορφών εργασίας. Άλ-
λωστε και το ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο καταγράφει τη φτώχεια 
των συνταξιούχων και προσπαθεί να τη διαχειριστεί πάντα με 
στόχο την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Ανάμεσα 
στους συνταξιούχους, τα ποσοστά της φτώχειας καταγράφονται 
ιδιαίτερα αυξημένα στις γυναίκες. Το ποσοστό των μεγαλύτε-
ρων σε ηλικία γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας 
και κοινωνικού αποκλεισμού υπολογιζόταν σε 20,2% το 2014, 
έναντι 14,6% των ανδρών. Όπως διαπιστώνεται ένας στους 
τέσσερις πολίτες της ΕΕ των «28» εξαρτάται από τη σύνταξή 
του ως κύρια πηγή εισοδήματος. Η κατηγορία αυτή του πληθυ-
σμού αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2060. Μέχρι το 2050 
«το ποσοστό των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών που θα δια-

τρέχουν κίνδυνο φτώχειας θα μπορούσε να φτάσει το 30% στα 
περισσότερα κράτη - μέλη». «Φάρμακο» κατά της φτώχειας 
των ηλικιωμένων είναι η πολιτική της λεγόμενης «ενεργού 
γήρανσης», δηλαδή για την πλειοψηφία των γυναικών, μισθω-
τών, αυταπασχολούμενων, αγροτισσών, δουλειά μέχρι τα βα-
θιά γεράματα.

Και είναι πρόκληση, για παράδειγμα, η αναφορά της ΓΓΙΦ 
σε πολυσέλιδη έκδοση της για το «σχέδιο ισότητας των φύλων 
2016 - 2020» να αναφέρεται γενικόλογα στη στήριξη των ηλι-
κιωμένων γυναικών, τη στιγμή που βιώνουν με μεγαλύτερη 
ένταση τη φτώχεια, τη στιγμή που είναι διαρκείας η επίθεση 
στις κρατικές δαπάνες για Υγεία, Πρόνοια, Φάρμακο, συντάξεις 
κλπ.

Ποια γυναίκα εργαζόμενη θα αντέξει να δουλεύει, 
αν δεν απολυθεί μέχρι την ηλικία συνταξιοδότησης;
Ας πάει η κυρία υπουργός εργασίας, η κ. Αχτσιόγλου, έξω 
από τα εργοστάσια της Domus, της ΙΟΝ, της ΕΒΓΑ, να δει πως 
σχολάνε από τη βάρδια αυτές οι γυναίκες, με τα μυοσκελετικά 
προβλήματα σέρνοντας τα πόδια τους!

Κι όμως, μπορεί να είμαστε απόμαχοι της δουλειάς, όχι 
όμως και της ζωής. Μπροστά στους σχεδιασμούς της ΕΕ, των 
κυβερνήσεων, των επιχειρηματικών ομίλων και των εκπρο-
σώπων τους (βλέπε ΣΕΒ, κ.α.), οι γυναίκες συνταξιούχοι χρει-
άζεται να απαντήσουν με τη μαζική συμμετοχή τους στην ορ-
γάνωση της πάλης των συνταξιουχικών σωματείων και των 
Συλλόγων Γυναικών της ΟΓΕ, διεκδικώντας: 

•   Επαναφορά της 5ετούς διαφοράς στα όρια ηλικίας συνταξιο-
δότησης. Συνταξιοδότηση στα 55 για τις γυναίκες, στα 60 για 
τους άνδρες, στα 50 και 55 αντίστοιχα για όσους εργάζονταν 
στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. 

•   Να καταργηθεί ο νόμος 4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου).

•   Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Άμεση ανάκτηση 
όλων των απωλειών σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. 
Να δοθούν άμεσα αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις και να 
ορισθεί η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ από τα 360 που 
είναι σήμερα.

•   Όχι στη μείωση του αφορολόγητου και την περικοπή των 
οικογενειακών μας επιδομάτων και του ΕΚΑΣ των συντά-
ξεων χηρείας.

•   Να αποδοθεί σύνταξη σε όσους συνταξιούχους έχουν οφει-
λές στον ΟΑΕΕ με βάση τα χρόνια που έχουν πληρώσει και 
όχι να οδηγούνται στο σφαγείο των 360 ευρώ.

•   Δημόσιο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποκλειστικά, 
δημόσια δωρεάν Υγεία για όλους, κατάργηση και απαγό-
ρευση σε κάθε εμπορευματοποίηση.

•   Να αποδοθούν άμεσα χωρίς αιτήσεις, δικαστήρια και προα-
παιτούμενα ό,τι ακόμα η κυβέρνηση αυθαίρετα παρακρατεί 
σε κύριες - επικουρικές συντάξεις και την εισφορά αλλη-
λεγγύης. Να εφαρμοσθούν τώρα όλες οι δικαστικές απο-
φάσεις που προβλέπουν επιστροφές σε όλους τους συντα-
ξιούχους.
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Έ
γκλειστη στη φυλακή, με ποινή 10ετούς κάθειρ-
ξης, βρίσκεται η καθαρίστρια παιδικού σταθμού 
για παραποίηση εγγράφου. Μη εξαγοράσιμη ποι-

νή και με την παράλληλη υποχρέωσή της να επιστρέ-
ψει τα χρήματα που έπαιρνε τα χρόνια που εργάσθηκε 
εκεί. Και ακόμη, να μην της αναγνωρίζονται ως συ-
ντάξιμα τα χρόνια αυτά!!! 

Μιλάμε για μια γυναίκα του μόχθου! Μια γυναίκα που 
η ζωή δεν της χαρίστηκε από τα παιδικά της χρόνια. 
Μια συνεχής πάλη με την φτώχεια! Μικροπαντρεμένη 
στη συνέχεια, δεν μπόρεσε να αλλάξει τις συνθήκες 
της ζωής της. Τα όνειρά της για ένα καλύτερο αύ-
ριο, έμειναν όνειρα. Ο άντρας της βρίσκεται ξαφνικά 
με 67% αναπηρία και η γυναίκα παλεύει και πάλι να 
κρατήσει την οικογένειά της και να θρέψει τα παιδιά 
της! Και κάνει την παραποίηση του αποδεικτικού του 
σχολείου της για να διεκδικήσει την πολύτιμη γι’ αυ-
τήν, θέση της καθαρίστριας στον Παιδικό σταθμό: ότι 
τελείωσε την έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου αντί 
της πέμπτης που είχε πραγματικά τελειώσει!!! Επί 20 
χρόνια δούλεψε ακάματα, κατά τις μαρτυρίες των συ-
ναδέλφων της. Το πενιχρό εισόδημα που έπαιρνε από 
τη δουλειά της το έβγαζε με τον ιδρώτα της, συνεπής 
πάντα. Και να που, μετά από 20 χρόνια, βρέθηκε στη 
φυλακή, αφού η δικαιοσύνη, είναι πράγματι “τυφλή” (...
για τους αδύναμους φυσικά)!

Στυγνή εγκληματίας η δικαζόμενη και πλαστογράφος 
ολκής! Όπως κάποιοι, που πήραν δάνεια εκατομμυρί-
ων για επενδύσεις, που απέλυσαν εκατοντάδες εργα-
ζόμενους, απλήρωτους για μήνες και χωρίς αποζημί-
ωση... Α! Συγνώμη, ξέχασα ότι μ’ αυτούς η Δικαιοσύνη 
δεν ασχολείται, ήταν απλώς ένα επιχειρηματικό ρίσκο 
που απέτυχε, γι’ αυτό πάνε γι’ άλλα...

Αυτή είναι η Δικαιοσύνη τους, που βρήκε και εξάντλη-
σε τα όρια της! Και πού τα εξαντλεί; Σ’ αυτούς που βρί-
σκονται σε απελπισία και καταφεύγουν σε τέτοιες λύ-
σεις για να διεκδικήσουν, όχι μια υψηλόβαθμη θέση 
με εξουσία, όχι για να πλουτίσουν, αλλά για να βάλουν 
ψωμί στο καθημερινό τους τραπέζι. «Ήμουν σε απελ-
πιστική κατάσταση. Δεν γνώριζα ότι αυτό που έκανα 
ήταν τόσο επιβαρυντικό. Το έκανα, το παραδέχομαι, 

όμως δεν μπορώ να το πάρω πίσω», υποστήριξε η 
ίδια αναφερόμενη στα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετώπιζε εκείνη την περίοδο.

Χιλιάδες συνάνθρωποί μας σήμερα, άνθρωποι του 
μόχθου, καταφεύγουν σε πράξεις που είναι παράνο-
μες, που είναι κολάσιμες και που σε άλλες εποχές δεν 
θα περνούσαν, καν, από το μυαλό τους. Να συνδέσουν, 
π.χ., το κομμένο ρεύμα τους, να αντικαταστήσουν το 
ρολόϊ του νερού που τους αφαιρέθηκε και ακόμη να 
δηλώσουν ψεύτικη προϋπηρεσία ή εμπειρία για να 
προσληφθούν σε μια δουλειά.

Με την ανεργία να τους ωθεί στην ανέχεια, με την ανέ-
χεια να τους σπρώχνει στην απελπισία και την απελ-
πισία σε πράξεις που δεν θα έκαναν ποτέ άλλοτε. Και 
να που σήμερα οι Αγιάννηδες της ζωής βρίσκουν πάλι 
μπροστά τους, τους Ιαβέρηδες της εξουσίας, εξ ίσου 
αμείλικτους και κολλημένους στο γράμμα του νόμου 
και όχι στην ουσία του δίκιου! Ποιος θα το χαρακτή-
ριζε αυτό Δικαιοσύνη; Βρίθουν γύρω μας ατιμώρη-
τα εγκλήματα ανθρώπων, νόμιμα και παράνομα, που 
καταχράστηκαν την θέση τους (Τραπεζίτες, Εφοπλι-
στές, Επιχειρηματίες και το πολιτικό τους προσωπικό, 
Υπουργοί κ.α.) για να ...γυρίσει το γρανάζι της “αγοράς” 
και του επιχειρηματικού ανταγωνισμού. Αυτοί κυκλο-
φορούν ατιμώρητοι. Σε κάνουν να βεβαιώνεσαι ότι η 
Δικαιοσύνη φοράει τα γυαλιά της εξουσίας των επι-
χειρηματιών!

Ζούμε σε μια περίοδο που το εκμεταλλευτικό σύστημα 
μας ωθεί να ακολουθήσουμε τον ατομικό, αδιέξοδο 
δρόμο που σε στύβει, σε συνθλίβει και στο τέλος σε 
τιμωρεί και από πάνω. Μας φουσκώνει τα μυαλά, ότι, 
δήθεν, ο καθένας μόνος του φτιάχνει την μοίρα του. 
Ταυτόχρονα δυσφημείται και συκοφαντείται ο δρόμος 
του συλλογικού αγώνα και της διεκδίκησης για μια 
ζωή με δικαιώματα. Αυτός όμως είναι ο δρόμος που 
όλοι μαζί αν βαδίσουμε, δίνοντας ο ένας το χέρι στον 
άλλο, μέσα από την γνήσια αλληλεγγύη, μέσα από την 
αταλάντευτη πίστη στο δίκιο του αγώνα μας, θα μπο-
ρέσουμε να βγούμε από αυτή την μίζερη και απελπι-
σμένη ζωή, την τσακισμένη από τους εκμεταλλευτές 
του μόχθου μας!

ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ!!! Ολυμπία Χαλτσοτάκη
Πρόεδρος του Συλλόγου 

Γυναικών Αργυρούπολης
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Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που αυτό που 
σήμερα περιγράφουμε σαν άσκηση βίας απέναντι στα 
παιδιά και εντοπίζουμε σαν κοινωνικό πρόβλημα ήταν 

η “φυσιολογική” κατάσταση για τη μεγάλη πλειοψηφία των παι-
διών. Η εξαθλίωση, η εργασία από πολύ μικρή ηλικία, η ενδο-
οικογενειακή βία, η εκπόρνευση, οι βίαιες μορφές τιμωρίας 
ήταν η καθημερινότητα για εκατομύρια παιδιά σχεδόν σε όλον 
τον κόσμο μέχρι τα μισά του προηγούμενου αιώνα.

Τα δικαιώματα των παιδιών και η προστασία τους από τις 
διάφορες μορφές εκμετάλλευσης απασχόλησαν για πρώτη 
φορά τα Ηνωμένα Έθνη το 1920. Το 1924 η Συνέλευση της 
Κοινωνίας των Εθνών υιοθέτησε τη “Διακήρυξη των Δικαι-
ωμάτων του Παιδιού” (ή αλλιώς “Διακήρυξη της Γενεύης”). 
Το 1959 η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
επικαιροποίησε τη Διακήρυξη συμπεριλαμβάνοντας πλέον 
στις διατάξεις της και την απαγόρευση κάθε μορφής εκμετάλ-
λευσης. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 αναπτύχθηκε ακόμη 
περισσότερο στα πλαίσια του ΟΗΕ η ιδέα της σύνταξης ενός 
νομικού κειμένου που θα μπορούσε να δεσμεύει τα επιμέ-
ρους κράτη σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών. Τελικά, η 
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε 
ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 

την 20η Νοεμβρίου 1989. Μόλις πριν 30 χρόνια!
Μεταξύ άλλων η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού αναφέρει ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα προστα-
σίας από κάθε μορφής κακομεταχείριση: βία, παραμέληση, 
κακοποίηση (σωματική, λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική) και 
εκμετάλλευση, μέσα και έξω από την οικογένεια. Το 2006 ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όρισε την παιδική κακοποίη-
ση ως όλες τις μορφές σωματικής, συναισθηματικής, σεξου-
αλικής κακοποίησης, παραμέλησης ή αμελούς διαπαιδαγώ-
γησης ή εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, που γίνεται στα 
πλαίσια κάποιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης ή δύναμης 
με το παιδί, με αποτέλεσμα την πραγματική ή δυνητική βλάβη 
στην υγεία του παιδιού, στην επιβίωση, στην ανάπτυξη ή στην 
αξιοπρέπειά του. Άλλοι φορείς και διεθνείς οργανισμοί περι-
λαμβάνουν στον ορισμό της παιδικής κακοποίησης και άλλες 
μορφές, όπως για παράδειγμα την παιδική εργασία.

Το τελευταίο διάστημα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της 
χώρας μας κατακλύζονται από περιστατικά ακραίας κακοποί-
ησης ανηλίκων, ακόμα και δολοφονιών, περιστατικά παρα-
μέλησης που καταλήγουν σε σοβαρούς τραυματισμούς εώς 
το θάνατο μικρών παιδιών, περιστατικά σεξουαλικής κακο-
ποίησης ανηλίκων από συγγενείς τους ή μη, αποκάλυψη κυ-

2 0  ΝΟΕ Μ ΒΡΙΟΥ,  Π Α Γ ΚΟΣ Μ Ι Α  Ή Μ Ε ΡΑ  Τ ΟΥ  Π Α Ι Δ ΙΟΥ

Ορισμένες σκέψεις με αφορμή την έκρηξη 
περιστατικών παιδικής κακοποίησης

Κων/να Τσότρα
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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κλωμάτων παιδικής πορνογραφίας, αυτοκτονίες εφήβων, κ.ά. 
Ξεχωριστή κατηγορία οι περιπτώσεις που αφορούν προσφυ-
γόπουλα -κυρίως ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους- που σύμ-
φωνα με τα περισσότερα δημοσιεύμετα καταλήγουν συνήθως 
σε κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων και πορνείας ή ακόμα και 
στην απόπειρα αυτοκτονίας, εξαιτίας των απάνθρωπων συν-
θηκών διαβίωσης στα γκέτο τύπου Μόρια, όπως αποκάλυψε 
πρόσφατο ρεπορτάζ του BBC.

Σε αντιδιαστολή με τον όγκο των ρεπορτάζ και των δημοσι-
ευμάτων, ακόμα και στα “πιο σοβαρά”, αυτά που δε στοχεύουν 
στη φτηνή και ευκαιριακή συγκίνηση του κοινού, αλλά αποτολ-
μούν μια πιο βαθειά ανάλυση, δύσκολα ο αναγνώστης βρίσκει 
μία ολοκληρωμένη και με επιστημονική βάση ανάλυση του 
φαινομένου. Εύλογα καταλήγει με περισσότερα ερωτηματικά: 
ποιος φταίει τελικά; ποια είναι η λύση; τι ευθύνη φέρει η κοι-
νωνία και το κράτος στην πρόληψη και την αντιμετώπιση;

Το εύκολο είναι να στοχοποιηθούν αποκλειστικά οι δράστες, 
ως κοινή εγκληματίες ή στην καλύτερη περίπτωση ως ψυχα-
σθενείς. Να τα βάλουμε με την “ανθρωπιστική κρίση”, την “κρί-
ση αξιών”, να αναρωτηθούμε με ματαιότητα που οδεύει αυτή η 
κοινωνία. Το δύσκολο είναι να κοιτάξουμε κατάματα την πραγ-
ματικότητα και να συγκρουστούμε με αυτήν παλεύοντας για τα 
δικαιώματα όχι μόνο των παιδιών, αλλά όλων των ανθρώπων, 
για την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας.

Ας αναρωτηθούμε. Πόσο δύσκολο είναι τον 21ο αιώνα όλα 
τα παιδιά να εντάσσονται από την πρώιμη νηπιακή ηλικία σε 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα στελεχωμένο με το ανάλογο επι-
στημονικό δυναμικό, ώστε, όχι απλά να μορφώνονται, αλλά 
έγκαιρα να εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται όλα τα προ-
βλήματα που μπορεί να βασανίζουν ένα παιδί ή έναν έφηβο. 
Πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει ένα ολοκληρωμένο κρατικό 
σύστημα προστασίας της νέας μητέρας, του νέου ζευγαριού, 
που θα περιλαμβάνει από τον οικογενειακό προγραμματισμό 
και τον προγεννητικό έλεγχο, την ψυχολογική στήριξη κατά 
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της λοχείας μέχρι και τη δια 
βίου στήριξη των γονιών στο δύσκολο έργο της ανατροφής 
των παιδιών τους από ειδικούς επιστήμονες. Πόσο δύσκολο 
είναι να υπάρχει ένα δημόσιο, ενιαίο σύστημα δομών για τα 
παιδιά χωρίς οικογένεια ή από ακατάλληλα για τα ίδια οικο-
γενειακά περιβάλλοντα. Με λίγα λόγια ένα ολοκληρωμένο 
κρατικό δίκτυο δομών και υπηρεσιών που θα αφορά όλες τις 

πλευρές της ζωής των παιδιών και θα εξασφαλίζει την ομαλή 
ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξή τους και την αναβαθ-
μισμένη, πραγματικά ποιοτική σχέση γονιών-παιδιών.

Αν πάρουμε ως κριτήριο την επιστημονική πρόοδο, τα μέσα 
που διαθέτει σήμερα η κοινωνία όλα αυτά δε φαντάζουν κα-
θόλου σα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Αντίθετα, είναι 
τουλάχιστον ρεαλιστικά. Ποιο είναι, λοιπόν, το πρόβλημα;

Δεν είναι τυχαίο ότι τα μέτρα που κατά καιρούς παίρνει το 
κράτος (νομικά, δημιουργία ή ενίσχυση δομών που αφορούν 
την υγεία, την εκπαίδευση, την προστασία των παιδιών, κα-
μπάνιες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προγράμματα 
στα σχολεία, κά.) είναι τελικά...ημίμετρα. Γιατί δεν αμφισβη-
τούν, δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος: το σημε-
ρινό εκμεταλλευτικό σύστημα αντιμετωπίζει την ανατροφή των 
παιδιών ως αποκλειστική ευθύνη της οικογένειας. Ασχολείται 
με τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας τόσο όσο να εξασφαλίσει 
τους αυριανούς εργαζόμενους, καταρτισμένους (προς θεού, 
όχι ολόπλευρα μορφωμένους!) και φτηνούς. Όλα τα υπόλοι-
πα είναι κόστος. Το αν τα παιδιά μας θα μεγαλώσουν και θα 
γίνουν δημιουργικοί, “δυνατοί”, ευτυχισμένοι άνθρωποι είνα 
ζήτημα τουλάχιστον αδιάφορο.

Το πρόβλημα είναι σε τελική ανάλυση η πολιτική που βασί-
ζεται στην άγρια εκμετάλλευση των εργαζόμενων, που αναπα-
ράγει και ανακυκλώνει σε όλα τα επίπεδα τους οικονομικούς 
και κοινωνικούς όρους που γεννούν τη φτώχεια και την εξα-
θλίωση, τον πόλεμο, τη βία. Η πολιτική που θυσιάζει στο βωμό 
του κέρδους τις ανάγκες των παιδιών μας, τις δικές μας. Όσο 
τα δικαιώματα των παιδιών θα αποτελούν βασικά ιδιωτική 
υπόθεση της οικογένειας και όχι πραγματικά ολόκληρης της 
κοινωνίας, θα είναι επισφαλή και μετέωρα. Ακόμα και οι φρά-
σεις που χρησιμοποιούν τα επιτελεία της ΕΕ και των κρατών 
όταν αναφέρονται στην αντιμετώπιση της κακοποίησης των 
παιδιών είναι αποκαλυπτικές: “διαχείριση του προβλήματος”, 
“μείωση της βλάβης”, “διατήρηση της κοινωνικής συνοχής”. 
Αυτός, άλλωστε, είναι και ο μεγαλύτερος φόβος τους, μη τυχόν 
και οι λαοί, οι εργαζόμενοι αμφισβητήσουν την παντοδυναμία 
τους, διαλέξουν το δρόμο της σύγκρουσης με το σημερινό εκ-
μεταλλευτικό σύστημα.

Το στοίχημα για εμάς, τις σημερινές και αυριανές μανάδες, 
τις γυναίκες που νοιάζονται για τα παιδιά όλου του κόσμου εί-
ναι να κάνουμε τον φόβο τους πραγματικότητα.

Στις 4 Μάη 2018, πλήρης ημερών, έσπασε 
το νήμα και έκλεισε ο κύκλος της ζωής 
της συναγωνίστριάς μας ΝΙΤΣΑΣ ΜΑΡ-
ΚΑΤΟΥ. Μέλος της Εθνικής Αντίστασης, 
σεμνή αγωνίστρια με ήθος και αρχές, 
με αγάπη για τον άνθρωπο. Αγωνίστηκε 
αταλάντευτα  για μια κοινωνία δίκαιη, 
για έναν κόσμο καλύτερο. Πολύ γρήγο-
ρα συνειδητοποίησε την ανισότιμη θέση 
της γυναίκας σε αυτή την εκμεταλλευτική 
κοινωνία και εντάχθηκε στο γυναικείο 
κίνημα για να συμβάλει στον αγώνα για τη χειραφέτηση και την 

ισοτιμία της γυναίκας. Πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Δημοκρα-
τικού Συλλόγου Γυναικών Βύρωνα και στη συνέχεια της ΟΓΕ. 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την ίδρυση της Ομο-
σπονδίας μας και επί σειρά ετών. Υπηρέτησε με σεμνότητα τους 
σκοπούς της, ιδιαίτερα μέσα από την οικονομική επιτροπή, με 
την αγωνία για το μόνιμο πρόβλημα της εξεύρεσης οικονομικών 
πόρων. Μέχρι το τέλος της ζωής της δεν έπαψε να παρακολουθεί 
την πορεία και τη δράση της οργάνωσης για τη συνέχιση και τη 
συσπείρωση νέων γυναικών στο μετερίζι του αγώνα και ήταν 
ενεργό μέλος του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Βύρωνα.

 Ή Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας στη μνήμη της συναγωνί-
στριας Νίτσας προσέφερε στο «Σπίτι του Αγωνιστή» 100 ευρώ.
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Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) όλα τα χρόνια ζωής και δράσης της αντιπαλεύει 
την πολύμορφη βία που δέχονται οι γυναίκες.

Η βία κατά των γυναικών, αυτό το σοβαρό και υπαρκτό κοινωνικό φαινόμενο,  συνδέεται άρ-
ρηκτα με τις εκμεταλλευτικές κοινωνίες όπου κυριαρχεί ο  ανταγωνισμός, ο ατομικός τρόπος 
ζωής, οι αναχρονιστικές απόψεις για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία που αγκαλιάζουν και 
τις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων.  

Παραβλέποντας όλα αυτά, κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ενωση αντιμετωπίζουν το φαινόμενο 
με μεγάλες δόσεις υποκρισίας, με κριτήριο το “κόστος” για το κράτος για την εργοδοσία και όχι 
την ουσιαστική κοινωνική προστασία των κακοποιημένων γυναικών.

 Η σωματική,  λεκτική, ψυχολογική ή όποια άλλη μορφή βίας,  υφίστανται οι γυναίκες, δεν 
προκύπτει σε “κενό αέρος”.  Ούτε περιορίζεται σε συγκεκριμένες μορφές, όπως η ενδοοικογε-
νειακή βία, η πορνεία, το εμπόριο ανθρώπων, στις οποίες ύπουλα εστιάζουν.

Ο ι γυναίκες σήμερα αντιμετωπίζουν μια εργασιακή ζούγκλα. Βιώνουν την εργοδοτική 
και κρατική βία. Ζουν τον εφιάλτη της ανεργίας και των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, 

τη βία του να μην έχεις αργία ούτε μια Κυριακή για να την αφιερώσεις στην οικογένειά και στα 
ενδιαφέροντά σου. Εργάζονται χωρίς συλλογικές συμβάσεις και δικαιώματα, πολλές χωρίς να 
δικαιούνται άδεις μητρότητας και επιδόματα.  Άλλες βιώνουν τη βία της απόλυσης, λόγω εγκυ-
μοσύνης, φέτος για πρώτη φορά και με τη βούλα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Εργαζόμενες 
απολύονται γιατί τολμούν να διεκδικήσουν τα αυτονόητα δικαιώματά τους στην εργασία και τη 
μητρότητα, η συνδικαλιστική δράση, η απεργία αντιμετωπίζονται με το εργοδοτικό μαστίγιο και 
την κρατική καταστολή. Σε αυτό το απάνθρωπο εργασιακό καθεστώς καταγράφονται περιστατι-
κά σεξουαλικής παρενόχλησης και στο χώρο εργασίας. 

Οι όροι ζωής των γυναικών και των οικογένειών τους επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο 
από το ξήλωμα της δημόσιας και δωρεάν Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας, από την πολιτική που 
αντιμετωπίζει τη μητρότητα ως κόστος για τους επιχειρηματικούς ομίλους και το κράτος. Κάτω 
από αυτές τις συνθήκες οι γυναίκες  δυσκολεύονται περισσότερο να σταθούν ανεξάρτητες 
οικονομικά και να μην εγκλωβίζονται, παρά τη θέλησή τους, σε προσωπικές και οικογενειακές 
σχέσεις, παθογόνες και προβληματικές, επικίνδυνες για τις ίδιες και τα παιδιά τους. Σε αυτό το 
έδαφος  αυξάνονται και τα ποσοστά ενδοοικογενειακής βίας, το ποσοστό των γυναικών που 
εκπορνεύονται, τα φαινόμενα και οι πρακτικές που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των 
γυναικών.

ΓΙΑ ΤΉΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΉΜΕΡΑ 
ΕΞΑΛΕΙΨΉΣ ΤΉΣ ΒΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Τ Η Σ  Ο Γ Ε
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Ο ι φαρισαϊκές διακηρύξεις της κυβέρνησης περί “ισότητας δικαιωμάτων” ανδρών και 
γυναικών  έχουν μία και μόνη μετάφραση : ισοπέδωση  εργασιακών, ασφαλιστικών και 

κοινωνικών δικαιωμάτων γυναικών και ανδρών. Οι εργαζόμενες άλλωστε έχουν πληρώσει 
ήδη ακριβά αυτήν την “ισότητα” τις προηγούμενες δεκαετίες με την απαράδεκτη εξίσωση 
των ορίων συνταξιοδότησης, την κατάργηση μιας σειράς μέτρων προστασίας του γυναικείου 
οργανισμού. Δίπλα σ’ αυτά τα μέτρα ήρθαν να προστεθούν και τα μνημόνια, οι εκατοντάδες 
εφαρμοστικοί νόμοι που φορτώνουν νέα βάρη στις γυναίκες και τις οικογένειές τους. 

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να υλοποιεί η κυβέρνηση προγράμματα καταπολέμησης της 
βίας για τις γυναίκες πρόσφυγες, ενώ εμπλέκεται ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, όταν δίνει 2% του ΑΕΠ, 4 δισ. το χρόνο για τους εξοπλισμούς της δολοφο-
νικής μηχανής του ΝΑΤΟ, που σκορπάει τον πόλεμο και την προσφυγιά.  Την ίδια στιγμή δε 
βγάζει άχνα για τις συνθήκες βαρβαρότητας και βιασμών που βιώνουν οι γυναίκες  πρόσφυ-
γες στα hot spot των νησιών.

Στη χώρα μας οι υπηρεσίες πρόληψης και στήριξης των κακοποιημένων γυναικών δεν δια-
θέτουν το απαραίτητο προσωπικό, ούτε την αναγκαία χρηματοδότηση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
– ΑΝΕΛ  επαφίεται στα ευρωπαϊκά κονδύλια, με ημερομηνία λήξης για τη χρηματοδότηση των 
δομών πρόληψης και στήριξης των κακοποιημένων γυναικών.  

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καλεί τις εργαζόμενες της πόλης και της υπαίθρου, 
τις άνεργες γυναίκες  να διεκδικήσουμε  μαζί μέτρα που ουσιαστικά μπορούν να συμ-

βάλλουν στην εξάλειψη της  βίας κατά των γυναικών. 

Σήμερα που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες δεν μας αρκεί να συμβιβαστούμε με τα ψίχουλα 
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για ολιγοήμερη φιλοξενία στους ξενώνες και μετά μες στη 
μιζέρια της «φιλόπτωχης αλληλεγγύης», αντί να διεκδικήσουμε  δουλειά με δικαιώματα, αξιο-
πρεπή μισθό, προνοιακές παροχές.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
•  Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπο-

λογισμό για τη λειτουργία των κρατικών 
κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών 
για την πρόληψη του φαινομένου της βίας 
κατά των γυναικών και για τη στήριξη των 
κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες, τη-
λεφωνικές γραμμές κ.α.), με την άμεση 
και πλήρη στελέχωσή τους από εξειδικευ-
μένο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή 
εργασία χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ και 
ΚΟΙΝΣΕΠ.

•  Μέτρα στήριξης των άνεργων γυναικών, 
των γυναικών από μονογονεϊκές και πο-
λύτεκνες οικογένειες, μόνιμη και σταθερή 
δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, κατοχυ-
ρωμένους από Συλλογικές Συμβάσεις Ερ-
γασίας, πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα, για να μπορέσουν οι γυναίκες 
να σταθούν με αξιοπρέπεια στα πόδια τους 
και να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Επί-
δομα ανεργίας χωρίς όρους και προϋπο-
θέσεις.

Αθήνα, 22/11/18
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ
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Έ να – ένα πέφτουν τα προσχήματα γύρω από τους λό-
γους της επιμονής για την απελευθέρωση της κάν-
ναβης. Με την ψήφιση της απελευθέρωσης για φαρ-

μακευτικούς λόγους, υπογράφεται και η αδειοτότηση στην 
ισραηλινή εταιρεία (με τον παραπλανητικό –έως ειρωνίας, 
τίτλο «Βελτίωση του κόσμου») «Tikun Olam» LTD για την καλ-
λιέργεια της υποτιθέμενης «φαρμακευτικής» κάνναβης στην 
Ελλάδα. Η μονάδα θα λειτουργήσει στην περιοχή «Λούτσα 
Παππά», στα Εξαμίλια (πλούσια σε αρχαιολογικά ευρήμα-
τα), στον δήμο Κορίνθου, σε έκταση 40.000 τ.μ.! Η λειτουργία 
της αφορά τη θερμοκηπιακή καλλιέργεια και βιομηχανική 
επεξεργασία των ανθέων της κάνναβης για την παραγωγή 
προϊόντων της (αποξηραμένα μπουμπούκια ανθέων, έλαια, 
κάψουλες κ.ά., όσα δηλαδή πωλούνται ήδη «παράνομα» από 
ιστοσελίδες). Η εταιρεία που δραστηριοποιείται σε Καναδά, 
ΗΠΑ, Μεγάλη Βρεττανία και Ισραήλ φυσικά, παριστάνει ότι 
πραγματοποιεί αλτρουιστικό έργο. Συμπτωματικά βέβαια ο 
πρόεδρός της είναι και στο ΔΣ της ΜΚΟ «Γιατροί για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα», η οποία δραστηριοποιείται κυρίως σε 
εμπόλεμες ζώνες... Πάντα οι ίδιες «συμπτώσεις» πίσω από 
το καπιταλιστικό κουβάρι, στο οποίο διαπλέκονται ναρκωτικά, 
πόλεμοι, κέρδη. 

Παράλληλα, περί τον Δεκέμβριο, άλλες 14 εταιρείες θα αδειο-
δοτηθούν, γιατί, όπως διαφημίζει η κυβέρνησή μας, η χώρα 
μας, λόγω των ευνοϊκών εδαφοκλιματολογικών συνθηκών, 

αποτελεί «παράδεισο» για τέτοιου είδους μπίζνες, καθώς εξα-
σφαλίζεται αποδοτικότερη παραγωγή, άρα και μεγαλύτερη 
κερδοφορία για τις εταιρείες που επενδύουν μεγάλα κεφά-
λαια στην παραγωγή, την επεξεργασία και τη «φαρμακευτική» 
μεταποίηση της κάνναβης. Μάλιστα, τα κυβερνητικά στελέχη 
έσπευσαν ξανά να μοιράσουν διαβεβαιώσεις προς τους επί-
δοξους επενδυτές, ότι το «αυστηρό νομικό πλαίσιο λειτουργίας 
θα είναι ευέλικτο και φιλικό», ως ένα επιπλέον κίνητρο για να 
φέρουν τα κεφάλαιά τους στην Ελλάδα. Αν και η νομοθεσία 
ανέκαθεν επέτρεπε τόσο την παραγωγή όσο και τη διάθεση 
κάνναβης για «ιατρικούς σκοπούς», προβλέποντας για τη δι-
αδικασία αυτή κρατικό μονοπώλιο, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
ζήτησαν «επιτέλους» να γίνεται κι εκτός κρατικού μονοπωλί-
ου. Τα κέρδη αναμένεται να αυξηθούν μέχρι το 2025 και να 
αγγίξουν τα 55,8 δις δολλάρια. Το δέλεαρ είναι πολύ μεγάλο.

Μετά δε και την πρόσφατη ανακοίνωση του Καναδά ότι νο-
μιμοποιεί την χρήση της κάναβης για ψυχαγωγικούς λόγους, 
ανοίξανε οι ….ασκοί, όχι του Αιόλου, αλλά της πίεσης από όλες 
τις πλευρές που μέχρι τώρα το πηγαίνανε λάου-λάου, χωρίς 
να λένε ξεκάθαρα ότι ο απώτερος στόχος τους ήταν, πράγματι, 
η νομιμοποίηση της κάναβης για «ψυχαγωγικούς» λόγους.

Ενάντια σε όλες τις απόψεις και τα επιχειρήματα των ειδι-
κών (γιατρών, ψυχολόγων, στελεχών Κέντρων αποτοξίνω-
σης……..), που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου μιας τέ-

Ξεκίνησαν οι μπίζνες 
με την καλλιέργεια κάνναβης
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τοιας κίνησης, οι υποστηρικτές της νομιμοποίησης στρέφουν 
πλέον την επιχειρηματολογία τους στα οικονομικά οφέλη που 
θα αποφέρει μια τέτοια απόφαση από τις κυβερνήσεις. Τον 
περασμένο Ιούνη, πραγματοποιήθηκε ακρόαση ειδικών στην 
Επιτροπή Υγείας της γερμανικής βουλής, με αφορμή δύο αι-
τήματα από το σοσιαλδημοκρατικό μόρφωμα «Η Αριστερά» 
και από τους φιλελεύθερους του FDP, αλλά και ένα έτοιμο 
νομοσχέδιο από πλευράς των Πρασίνων. Επιχείρημά τους, τα 
έσοδα που θα έχει το κράτος από τον έλεγχο των ναρκωτικών. 
Ναρκω-χρήμα, λοιπόν, που θα κάνει ευχαριστημένους και 
τους χρήστες και το κράτος!!! 

Από τη μία, υποτιθέμενος στόχος των κομμάτων μέσω της 
νομιμοποίησης είναι ο «έλεγχος» και ο «περιορισμός» της 
χρήσης κάνναβης (ιδιαίτερα, λένε, στις νέες ηλικίες), από την 
άλλη δεν μπορούν να κρύψουν τη χαρά τους για το γεγονός 
ότι περίπου 4 εκατ. άνθρωποι στη Γερμανία κάνουν τακτική 
χρήση κάνναβης και εκτιμάται ότι καταναλώνονται ετησίως 
200 - 600 τόνοι κάνναβης. Τα καπιταλιστικά κράτη με κυνισμό 
παραδέχονται ότι εφόσον το «πρόβλημα υπάρχει» και ήδη η 
χρήση του ναρκωτικού αυτού είναι διαδεδομένη, γιατί να μην 
αποτελέσει ένα ακόμη πεδίο κερδοφορίας και «ανάπτυξης»;

Την ίδια ώρα, οι ειδικοί αγωνιούν ότι ανοίγει η πόρτα της 
εξάρτησης και των ψυχικών προβλημάτων. Ιδιαίτερος φόβος 
υπάρχει για τους έφηβους. Οι ειδικοί αναφέρονται σε πολλές 
περιπτώσεις εφήβων ή νέων που τυχαία ή για δοκιμή έκαναν 
χρήση χασίς ή μαριχουάνας, για να διολισθήσουν στη συνέ-
χεια στον φαύλο κύκλο των ναρκωτικών χωρίς τέλος. «Πρό-
κειται για πολλές τραγικές ιστορίες που ξεκινούν με τη χρήση 
κάνναβης για αστείο και οδηγούνται τελικά στην καταστροφή», 
σημειώνουν, επομένως ο κίνδυνος αυξάνει κατά πολύ, όταν 
ένας νέος μπορεί απλά να αγοράσει κάνναβη από ένα κατά-
στημα. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι τουλάχιστον ένας στους 11 που κα-
πνίζει τακτικά μαριχουάνα, αναπτύσσει διαταραχές που απο-
δίδονται στην κάνναβη, όπως φοβικά σύνδρομα, κατάθλιψη ή 
ψυχωσικές καταστάσεις. Η κάνναβη μπορεί να ενεργοποιήσει 
νευροδιαβιβαστές που προκαλούν σχιζοφρένεια σε ανθρώ-
πους που έχουν προδιάθεση. 

Υπέρ της νομιμοποίησης της κάνναβης, υπάρχει πάντα το 
επιχείρημα για τις…..ατέλειωτες φαρμακευτικές της ιδιό-
τητες, που ακουμπούν σχεδόν σε κάθε πρόβλημα. ¨Όμως ο 
Μίρκο Ντένερτ, επικεφαλής της Πανεπιστημιακής Κλινικής 
της Λειψίας για ψυχιατρικά νοσήματα νέων, υποστηρίζει ότι 
ενώ πολλοί πλασάρουν την κάνναβη ως ένα «υγιεινό χόρτο», 
κάτι σαν «βιολογικό ναρκωτικό», χωρίς προσθετικές ουσίες, 
η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική: «Στα είδη που 
κυκλοφορούν σήμερα, περιέχεται περισσότερη τετραϋδρο-
κανναβινόλη THC, ουσία που οδηγεί σε ψυχοδραστικές μετα-
βολές τον ανθρώπινο εγκέφαλο, ενώ αντίθετα η κανναβινόλη 
που ενδεχομένως να μπορεί να βοηθήσει σε ασθένειες, όπως 
η επιληψία ή το Πάρκινσον, δεν ανιχνεύεται πλέον καθόλου». 

Ωστόσο, και απ’ όλες τις έρευνες, δεν προκύπτει για καμία 
ασθένεια να είναι η κάνναβη το φάρμακο επιλογής. Ακόμη 
και στην πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση ερευνών για τις 
θεραπευτικές ιδιότητες της κάνναβης από τον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας, αναφέρεται η ανάγκη αξιολόγησης της ουσίας 
για «τους κινδύνους σοβαρών παρενεργειών, όπως οι γενικές 
ψυχιατρικές διαταραχές, η κατάθλιψη, η σύγχυση, η κατάχρη-
ση και η εξάρτηση».

Και ενώ η χρήση κάνναβης εξελίσσεται σε πρόβλημα κυρίως 
στις νεαρές ηλικίες, αυξάνεται το ποσοστό ευρύτερης αποδο-
χής της, ως ενός «ακίνδυνου ναρκωτικού». Αυτό οφείλεται 
στα οικονομικά επιχειρηματικά συμφέροντα, που φροντίζουν 
να υπερτονίσουν τα «οφέλη» και να αποπροσανατολίσουν από 
τους κινδύνους. Τελικά, όμως, το ερώτημα προς το στρατό-
πεδο των «προοδευτικών» είναι αμείλικτο: Θα προστατευ-
θούν καλύτερα παιδιά και έφηβοι από τις παρενέργειες και 
τον ψυχολογικό εθισμό, εάν νομιμοποιηθεί η χρήση κάνναβης 
για ψυχαγωγικούς σκοπούς στους ενήλικες; Στις χώρες που 
νομιμοποιήθηκε η κάνναβη παρατηρήθηκε αύξηση των πο-
σοστών χρήσης και εξάρτησης, όχι μόνο κάνναβης αλλά και 
των υπόλοιπων ναρκωτικών. Τρανταχτό παράδειγμα οι ΗΠΑ, 
όπου η χρήση φτάνει στο 36% των μαθητών.

Εν κατακλείδι, η προπαγάνδα και η επιχειρηματολογία που 
αναπτύσσεται για την υπεράσπιση της κάνναβης, διευκολύ-
νουν την αθώωση στη συνείδηση των νέων και την αποδοχή 
της χρήσης της, παραγνωρίζοντας τους κινδύνους από τους 
οποίους δεν θα είναι ποτέ απαλλαγμένη, δεδομένου ότι πρό-
κειται για μια δυνητικά εξαρτησιογόνα ουσία. Στη χώρα μας, 
μέσα σε 4 χρόνια (2011 - 2015) το ποσοστό ανοχής ως προς 
τη χρήση κάνναβης στους 16χρονους μαθητές διπλασιάστη-
κε (από το 12% ανέβηκε στο 23%). Στην Αττική το 42,4% των 
μαθητών τη θεωρούν ακίνδυνη και στο νομό Θεσσαλονίκης 
το 39,6%. Η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και η κοινωνι-
κή αποδοχή μιας ουσίας είναι παράγοντες που αυξάνουν τη 
χρήση της. Με αυτόν τον τρόπο πριονίζονται τα θεμέλια κάθε 
προσπάθειας για ουσιαστική και αποτελεσματική πρόληψη. 

Εν όψει τέτοιων καταστροφικών για την νεολαία, ειδικά, απο-
φάσεων και προσπαθειών, το μόνο που φαίνεται να μένει εί-
ναι η οργανωμένη, μαζική αντίσταση των νέων στην ναρκω-
κουλτούρα που τόσο επίμονα και συντονισμένα προσπαθούν 
να επιβάλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι δήθεν προοδευ-
τικοί εντεταλμένοι τους στην εξουσία.
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Μουσική γένους θηλυκού

Από τη Χίλντεγκαρντ φον Μπίνγκεν 
στη Λιλί Μπουλανζέ

ΜΕΡΟΣ 2ο
Εύη Κοντόρα

Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

Μεσαίωνας: μοναστήρια και πύργοι

Ηγερμανίδα μοναχή Χίλντε-
γκαρντ φον Μπίνγκεν (1098-

1179) υπήρξε διάσημη φιλόσοφος, 
συγγραφέας, αλλά και συνθέτης. Συ-
νέθεσε 77 εκκλησιαστικούς ύμνους, 
ένα θρησκευτικό θεατρικό έργο με 
μουσική (Ordo Virdutum), καθώς 
και τα παλαιότερα σωζόμενα ιντερ-
λούδια. Με εξαιρετικά πρωτότυπους 
στίχους και μελωδίες, ήταν ο μονα-
δικός άνθρωπος που κατά τον 12ο 
αιώνα συνέθεσε με ελεύθερο στίχο. 
Η μουσική της θεωρία στηρίχθηκε 
στα μαθηματικά και ήταν χαρακτηρι-
στική της γοτθικής τεχνοτροπίας. Σαν 
ηγουμένη δεν δίστασε να καυτηριά-
σει τα κακώς κείμενα του ανώτερου 
κλήρου, δείχνοντας μηδενική ανοχή 
στη συμπεριφορά ανώτερων ιερέ-
ων που ζούσαν μέσα σε προκλητικό 
πλούτο. Έγραψε για τη γυναικεία σε-
ξουαλικότητα με τρόπο απλό, χωρίς 
τις δεισιδαιμονίες, παρανοήσεις και 
τον θεολογικό συντηρητισμό που 
χαρακτήριζαν ανάλογα κείμενα της 
εποχής. Κατηγορήθηκε ότι δεχόταν 

στο μοναστήρι όχι μόνο ευγενείς 
αλλά και απλές φτωχές γυναίκες. 
Απάντησε πως η ιεραρχία είναι θέμα 
των ανθρώπων και όχι του θεού. Το 
1178 το μοναστήρι της αφορίστηκε, με 
συνέπεια –μεταξύ άλλων– την απα-
γόρευση της ψαλμωδίας κατά την 
διάρκεια της λειτουργίας. Πέθανε έξι 
μήνες μετά την άρση του αφορισμού. 

Ωστόσο, το μοναστήρι δεν ήταν η 
χειρότερη προοπτική για τις γυναί-
κες. Από τα τέλη του 13ου αιώνα, ο 
αριθμός των μοναστηριών στη Δυτι-

κή Ευρώπη πολλαπλασιάστηκε εκ-
πληκτικά. Ήταν σίγουρα καταφύγια 
για τις μόνες και ανυπεράσπιστες 
γυναίκες, είτε χωριάτισσες ήταν είτε 
αστές. Εκεί κατέφευγαν για να προ-
στατευτούν από τη φτώχεια και την 
απανθρωπιά της άρχουσας τάξης. Το 
ίδιο και οι γυναίκες των ανώτερων 
τάξεων, που πάσχιζαν να γλιτώσουν 
από το δεσποτισμό του άντρα ή του 
πατέρα τους, ενώ παράλληλα μπο-
ρούσαν να μελετήσουν και να καλλι-
εργήσουν πνευματικά τον εαυτό τους.

Στις αρχές του 11ου αιώνα, όταν 
οι σταυροφορίες είχαν αποδεκατίσει 
σημαντικά τους άντρες κληρονόμους, 
η γυναίκα μπορούσε να κληρονομή-
σει τους τίτλους και την ιδιοκτησία 
του συζύγου της. Κατά την απουσία 
του άρχοντα, η γυναίκα του είχε κάθε 
εξουσία πάνω στους δουλοπάροι-
κους και τους υποτελείς του. Όταν 
όμως εκείνος ήταν παρών, αμέσως 
υποβιβαζόταν σε δούλα του και μπο-
ρούσε να τη σπάσει στο ξύλο οποια-
δήποτε στιγμή. 

Σ το πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματος, συναντή-
σαμε γυναίκες που ασχολήθηκαν με τη μουσική ως 

δημιουργοί, στη σκιά ενός άλλου… 
Το δεύτερο μέρος, ένα μικρό οδοιπορικό σε κάποιες 

σελίδες της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής δημιουργίας, 
αποκαλύπτει ότι, διαχρονικά, η συνεισφορά του «δεύ-
τερου φύλου» δεν υπήρξε αμελητέα. Όμως η ασχολία 

αυτή απαιτούσε χρόνο, εκπαίδευση, συναίνεση και οι-
κονομική επιφάνεια. Η εξάρτηση και η υποβαθμισμένη 
κοινωνική θέση των γυναικών σε όλες τις εκμεταλλευτι-
κές κοινωνίες που γνώρισε η ανθρωπότητα ως τον 20ο 
αιώνα δεν επέτρεψε παρά μόνο στις γυναίκες ορισμέ-
νων τάξεων να αποκτήσουν, έστω και με μεγάλες δυ-
σκολίες, την ιδιότητα του μη ερασιτέχνη μουσικού. 
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Είναι γνωστό ότι οι γυναίκες της 
ανώτερης τάξης αποτελούσαν αντι-
κείμενο σεβασμού για τους ιππότες, 
ενώ οι τροβαδούροι εξυμνούσαν τις 
αρετές τους. Μα ούτε αυτές ξέφευγαν 
από την υποτίμηση, όπως μας λέει 
μια γυναίκα τροβαδούρος του 12ου 
αιώνα, η κοντέσα Βεατρίκη ντε Ντία, 
της οποίας έχουν διασωθεί πέντε 
ποιήματα και η μελωδία ενός: Ένας 
ιππότης που αγάπησα, η φτωχή / μου 

κομμάτιασε τη δόλια μου καρδιά. / Ας 
μάθει ο κόσμος για πάντα, πως τρελά / 
με λαχτάρα τον επόθησα κρυφή. / Μα 
αυτός μ’ άφησε, γιατί έρωτα σωστό / 
δεν του χάρισα, όπως έλεγε, ποτές. / 
Κι όμως τρέλες έχω κάμει ερωτικές, / 
στο κρεβάτι ή και ντυμένη, ένα σωρό. 
Ο παράφορος αυτός έρωτας προορι-
ζόταν για ένα μέτριο τροβαδούρο, τον 
Ρεμπό ντ’ Οράνζ ο οποίος, αφού μάλ-
λον τη βαρέθηκε, την παράτησε στα 

κρύα του λουτρού. Οι απόψεις του 
φαίνονται από ένα ποίημά του με τίτ-
λο «Πώς πρέπει να φερνόμαστε στις 
γυναίκες για να τις καταχτούμε»: …να 
τους μιλάμε με κακόν τρόπο, όταν και 
αυτές μας συμπεριφέρονται άσχημα 
και όταν το παρακάνουν, να τους κα-
τεβάζουμε μια γερή γροθιά στη μού-
ρη και, γενικά, να είμαστε σκληροί μ’ 
αυτές δέρνοντάς τες αλύπητα…

Οι πρωτοπόρες της Αναγέννησης και του Μπαρόκ

Η Μανταλένα Καζουλάνα που 
έζησε ανάμεσα στο 1544 και 

το 1590 ήταν μια Ιταλίδα της ύστερης 
Αναγέννησης. Αν και σχεδόν αδύνα-
το για μια γυναίκα να σταδιοδρομήσει 
τότε επαγγελματικά, έγινε η πρώτη 
συνθέτης στην ιστορία της δυτικής 
μουσικής της οποίας τα έργα (μαδρι-
γάλια) εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν 
ισάξια με των ανδρών συναδέλφων 
της. Έχοντας επίγνωση της αξίας της, 
έγραψε στην αφιέρωση της πρώτης 
της έκδοσης πως ήθελε να αποκα-
λύψει τη ματαιόδοξη πλάνη των αν-
δρών που πιστεύουν πως το πνευ-
ματικό χάρισμα της σύνθεσης είναι 
κάτι που δεν μπορούν να το έχουν οι 
γυναίκες. 

Η Μπάρμπαρα Στρότσι γεννήθηκε 
στη Βενετία, μάλλον το 1619. Είχε την 
τύχη να είναι θετή κόρη του ποιητή 
Τζούλιο Στρότσι. Εκείνος την ενθάρ-
ρυνε να ασχοληθεί με τη μουσική. Δι-

δάχθηκε από τον σημαντικό συνθέτη 
του 17ου αιώνα Φραντσέσκο Καβάλι. 
Ως μοναδική κληρονόμος πλούσιου 
πατέρα και έχοντας λύσει τα προς 
το ζην, αφοσιώθηκε αποκλειστικά 
στη μουσική, χωρίς να καταφύγει σε 
κάποιο πάτρωνα. Απέκτησε τέσσερα 
παιδιά αλλά δεν παντρεύτηκε ποτέ. 
Έγραψε καντάτες, άριες και μαδρι-
γάλια, έντονα επηρεασμένα από το 
ύφος του δασκάλου της. Πέθανε στην 
Πάδουα, σε ηλικία 58 ετών.

Η Ελιζαμπέτ-Κλωντ Ζακέ ντε λα 
Γκερ (1665-1729) υπήρξε παιδί-θαύ-
μα. Σε ηλικία 5 ετών τραγουδούσε 
και έπαιζε τσέμπαλο στην αυλή του 
Λουδοβίκου ΙΔ΄. Μεγαλωμένη σε 
οικογένεια μουσικών, αναγνωρί-
στηκε από τους σύγχρονούς της σαν 
ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της 
εποχής της. Υπήρξε η πρώτη Γαλλίδα 
συνθέτρια που έγραψε όπερα, αλλά 
σήμερα είναι γνωστότερη για τα έργα 
της για τσέμπαλο.

Από τον 19ο στον 20ο αιώνα: η ελληνική συνεισφορά

Η Μαριώ Φωσκαρίνα - Δαμα-
σκηνού (1850-1921), η Ελένη 

Λαμπίρη (1889-1960) και η Ρένα 
Κυριακού (1917-1994), είναι τρεις 
ελληνίδες συνθέτες που άφησαν το 
αποτύπωμά τους στη μουσική δημι-
ουργία, βάζοντας καθεμιά τη δική της 
σφραγίδα. 

Η Δαμασκηνού γεννήθηκε και έζη-
σε στο Παρίσι, καταγόταν όμως από 
εύπορη οικογένεια της Κέρκυρας, με 
προσφορά στην Επανάσταση (1821). 
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Μαθήτευσε κοντά σε σπουδαίους 
δασκάλους και συνέθεσε μικρό 
αριθμό έργων από καθαρή αγάπη 
για την τέχνη, χωρίς βιοποριστικά ή 
επαγγελματικά κίνητρα.

Από τις τρεις δημιουργούς, τις 
σημαντικότερες σπουδές σύνθεσης 
και διεύθυνσης ορχήστρας είχε η 
Λαμπίρη. Άρχισε διεθνή καριέρα ως 
μαέστρος στην Ευρώπη και ταυτό-
χρονα παρουσιάστηκε στην ελληνική 
σκηνή ως συνθέτης στη δεκαετία του 
1910. Τα πρώτα δείγματα της δου-
λειάς της ήταν εξαιρετικά. Για λό-
γους άγνωστους, εγκατέλειψε πρό-

ωρα τη σύνθεση και απομονώθηκε 
στην Πάτρα. Η μοναδική της συμφω-
νία, σε σι ελάσσονα (1920-21), είναι 
μια από τις πρώτες που γράφτηκαν 
από έλληνα συνθέτη.

Η Κυριακού υπήρξε μεγάλης εμ-
βέλειας πιανίστα και αξιόλογη συν-
θέτης μουσικής. Για πρώτη φορά 
έπαιξε συνθέσεις της σε ηλικία πέντε 
ετών, προκαλώντας τον ενθουσια-
σμό κοινού και κριτικών. «…Απο-
καλυφθείτε κύριοι, σας παρουσιάζω 
ένα μουσικόν θαύμα! Τη Ρένα Κυ-
ριακού! Αλλά τι είναι τέλος πάντων 
αυτό το κοριτσάκι που επρόφθασεν 

εις ηλικίαν πέντε ετών να δημιουρ-
γήσει παρελθόν και παρόν και να 
προοιωνίζεται ένδοξον μέλλον; Λοι-
πόν, η Ρένα είναι μουσουργός…» 
(Θεόδωρος Συνοδινός, περιοδικό 
Μουσική Επιθεώρησις, 1922). Πυρ-
καγιά, Πόλεμος, Χορός Αγρίων και, 
αργότερα, Ραψωδία, Μπαλάντα, Τα-
γκό, Μοναστήρι, είναι μερικοί από 
τους τίτλους των έργων της. Από τις 
σημαντικότερες ενήλικες συνθέσεις 
της είναι το Κοντσέρτο για πιάνο και 
ορχήστρα, που γράφτηκε μεταξύ 
1938 και 1940.

Από τον 19ο στον 20ο αιώνα: Νάντια και Λιλί Μπουλανζέ

Γ αλλίδα συνθέτης και μαέστρος, η 
Νάντια Μπουλανζέ (1887-1979) 

υπήρξε καθηγήτρια μερικών από 
τους σπουδαιότερους συνθέτες και 
μουσικούς του 20ου αιώνα (Άαρον 
Κόπλαντ, Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ, Φί-
λιπ Γκλας, Αστόρ Πιατσόλα κ.α.).

Η Λιλί Μπουλανζέ, νεότερη αδελ-
φή της (1893-1918), ήταν επίσης συν-
θέτης, αλλά με πολύ μεγαλύτερο τα-
λέντο, όπως υποστήριζε η Νάντια: «… 
Η μουσική ήταν δεύτερη φύση για τη 
μικρή μου αδελφή… Ο ίδιος ο Φορέ 
ερχόταν σπίτι μας για να μελετήσουν 
μαζί τα τραγούδια του… Η πολύ κακή 
υγεία της την κράτησε μακριά από το 
σχολείο αλλά και από την εντατική 
μουσική εξάσκηση… Στην πραγματι-
κότητα, σύνθεση σπούδασε μόνο τρία 
χρόνια… Στα δεκαεννιά της, ωστόσο, 
έγραψε ιστορία, κερδίζοντας το Γκραν 
Πρι της Ρώμης για τη σύνθεση. Μετά 

την τεράστια επιτυχία της καντάτας 
«Φάουστ και Ελένη» στο Παρίσι, ταξί-
δεψε στην Ιταλία και συνέθεσε μερικά 
από τα σπουδαιότερα έργα της…» Δυ-
στυχώς, οι ευτυχισμένοι καιροί δια-
κόπηκαν από τον πόλεμο. Ξέροντας 

πως οι μέρες της ήταν μετρημένες, 
η Λιλί αφοσιώθηκε ακούραστα στη 
φροντίδα των πληγωμένων στρατι-
ωτών. Λίγο πριν πεθάνει υπαγόρευ-
σε στην αδελφή της το τελευταίο της 
έργο, «pie jesu». 

Π αρά το γεγονός ότι οι γυναίκες διέπρεψαν στη σύνθεση, θα μπορούσαμε να 
συμπεράνουμε πως η μουσική μάλλον δεν είναι «γένους θηλυκού». Όμως, το 

φυλετικό πρόσημο που φάνηκε να έχει το επάγγελμα του μουσικού, ειδικότερα του 
συνθέτη, έρχεται δεύτερο: προπορεύεται το ταξικό. Εξάλλου, τον 21ο αιώνα, η δημι-
ουργία λόγιας μουσικής φθίνει όλο και περισσότερο, γιατί δεν είναι «ανταποδοτική».

Οι σύγχρονοι «μαικήνες» προτιμούν τη «μουσική» που θα γεμίσει γήπεδα και θα 
κόψει εισιτήρια.

Η μουσική, όπως και οι μουσικοί, έχουν έναν κοινό αντίπαλο: το κέρδος!... 
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Τ α Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά είχαν περάσει. Στη 
γκρίζα πολιτεία που τη μαστίγωνε ο χιονιάς οι περα-
στικοί ήταν λίγοι. Έκανε ψοφόκρυο κι έτρεχαν όλοι να 

χωθούνε στα σπίτια τους ή όπου μπορούσαν ν’ αναζητήσουν 
λίγη ζεστασιά. Tα σπίτια, μερικές φορές, ήταν πιο κρύα από το 
δρόμο, όμως αυτό είναι άλλη ιστορία.

Βρομόνερα κυλούσαν στα ρείθρα των πεζοδρομίων… 
Μέσα, πάνω κι έξω από τους δημοτικούς κάδους, λουφαγ-
μένα κι ορφανά, φώλιαζαν τα χριστουγεννιάτικα σκουπίδια, 
περιμένοντας σιωπηλά τη μοίρα τους.

Σιωπηλά;… Ίσως όχι. Να, κιόλας, μια παρέα που μοιάζει εν-
διαφέρουσα. Εκεί, κοντά στο πεταμένο χριστουγεννιάτικο έλα-
το. Το βλέπετε;… Στα κλαδιά του έχουν κολλήσει λίγο ψεύτικο 
χιόνι και κάτι απομεινάρια από γιρλάντες. Δίπλα του, μια ανοι-
χτή σακούλα φιλοξενεί μερικούς απόμαχους των χριστουγεν-
νιάτικων γιορτών. Ούτε πολλοί είναι, ούτε σπουδαίοι. 

Ένα χριστουγεννιάτικο αστέρι με σπασμένες τις δύο από τις 
πέντε άκρες του. Ένα τριγωνάκι για κάλαντα που του λείπει το 
μεταλλικό ραβδάκι του. Ένα αδειανό κουτί από δώρο. Κι ένα… 
ολόκληρο, αφάγωτο μελομακάρονο!

Ε, δεν ήταν και καμιά επιφανής παρέα. Κανένας δεν ανήκε 
στην «αριστοκρατία», ακόμα κι όταν ήτανε στα καλά του. Το 
αστέρι το είχαν αγοράσει από έναν πλανόδιο μετανάστη. Τα 
τριγωνάκια είναι τα πιο σκληρά εργαζόμενα χριστουγεννιάτικα 
αξεσουάρ. Το άδειο κουτί ήταν ξεχαρβαλωμένο και πολυχρη-
σιμοποιημένο. Το μελομακάρονο ήταν σκληρό σαν πέτρα και 
μπορούσε άνετα να σπάσει κεφάλια, έτσι και σκαρφιζόταν κα-
νείς να το μεταχειριστεί σαν πολεμοφόδιο…

«Είμαι ο πιο άτυχος απ’ όλους… Μελομακάρονο είμαι στο 
κάτω-κάτω… Είναι μεγάλη φιλοδοξία να θέλω κι εγώ να γλυ-
κάνω έναν άνθρωπο;» θρηνούσε το πετρωμένο γλυκό.

Η ιστορία του ήταν απλή. Είχε ταπεινή καταγωγή. Δε γεννή-
θηκε χάρη στη μυστική συνταγή κανενός διάσημου σεφ της 
τηλεόρασης ούτε το αγόρασαν από μεγάλο ζαχαροπλαστείο. 
Πλάστηκε από τα κουρασμένα χέρια μιας ξενυχτισμένης συ-
νοικιακής φουρνάρισσας και ταξίδεψε μέσα σ’ ένα μικρούτσι-
κο κουτάκι, παρέα με καμιά δεκαριά αδέρφια. 

Όμως η ιστορία που είχε να διηγηθεί το χηρευάμενο τριγω-

νάκι ήταν πιο θλιβερή. Είχε εξυπηρετήσει στη ζωή του κάμπο-
σους καλαντιστές. Πριν χαθεί το ταίρι του, πρόλαβε να γνω-
ρίσει λίγη δόξα. Όταν το παιδί ήτανε καλλίφωνο, το τριγωνάκι 
μαζί με το ραβδάκι έκαναν ό, τι μπορούσαν για ν’ αναδείξουν 
το ταλέντο του. Όταν ήταν φάλτσο, η δουλειά τους γινόταν πιο 
απαιτητική, γιατί έπρεπε να καλύπτουν τις παραφωνίες! 

«Να ένα χρήσιμο επάγγελμα!» θαύμασε το μελομακάρονο, 
ξεχνώντας για λίγο την απογοήτευσή του «Αν δεν ήμουν με-
λομακάρονο, θα ’θελα να είμαι χριστουγεννιάτικο τριγωνάκι!» 

«Ναι, αλλά εσύ έχεις μία αυτοτέλεια, ενώ το τριγωνάκι όχι!» 
παρατήρησε το σακατεμένο αστέρι.

«Τι θα πει αυτό;» απόρησε το μελομακάρονο.

«Θα πει ότι εσύ δε χρειάζεσαι παρέα για να σε φάνε» εξήγη-
σε το ξεχαρβαλωμένο κουτί.

Σωστά. Το χριστουγεννιάτικο τριγωνάκι δεν μπορούσε να 
κάνει τίποτα χωρίς το ραβδάκι του. Δεν κατάφερνε από μόνο 
του να παράγει ήχους! Ήταν οι δυο τους σύντροφοι στη δου-
λειά, σύντροφοι και στη ζωή. Χάνοντας το ταίρι του, το καημένο 
το τριγωνάκι έχασε τα πάντα…

«Το μόνο που μπορώ πια να περιμένω» είπε στο μελομα-
κάρονο «είναι να περάσει η σκουπιδιάρα του δήμου για να με 
πάει στη χωματερή. Ενώ εσένα μπορεί να σε χάψει κανένας 
αδέσποτος σκύλος.»

«Ναι, αν τον καταπιεί αμάσητο…» παρατήρησε το χριστου-
γεννιάτικο αστέρι.

Το μελομακάρονο δεν παρεξηγήθηκε. Ένιωθε συμπόνια για 
τ’ αδέσποτα ζώα. Δεν θα αισθανόταν καθόλου καλά αν γινόταν 
η αιτία να χάσει τα δόντια του κανένα πεινασμένο ζωντανό. 

«Υπομονή!» σύστησε στους υπόλοιπους το κουτί του δώρου 
«Μέχρι αύριο που θα έρθει η σκουπιδιάρα έχουνε να γίνουν 
πολλά!»

«Δηλαδή;» ήθελε να μάθει το χριστουγεννιάτικο αστέρι.

Ήταν κι αυτό για κλάματα… Ένα αστέρι με τρεις άκρες γερές 
και δυο σπασμένες έχει πάψει πια να είναι αστέρι… Θα ’πρεπε 
να ’ναι κανείς μεθυσμένος για να του φανεί σαν κάτι χρήσιμο 
κι επιθυμητό.

Τα χριστουγεννιάτικα 
σκουπίδια

Αφουγκραστείτε τις «φωνές» των σιωπηλών πραγμάτων
και δείτε τα με άλλο μάτι...

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΉ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ
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Ό μως, το ξεχαρβαλωμένο κουτί ήξερε τι έλεγε. Είχε με-
γαλύτερη ηλικία και μεγαλύτερη ιστορία από εκείνη που 
έδειχνε και δε βρισκότανε για πρώτη φορά στο δρόμο.

«Έχετε μπροστά σας το Μαθουσάλα των χριστουγεννιάτικων 
σκουπιδιών!» αυτοπαρουσιάστηκε με κάποιο καμάρι.

Αν και δεν του φαινόταν, η σκούφια του κρατούσε από πολύ 
ψηλά! Στις αρχές της καριέρας του είχε φιλοξενήσει ένα ακρι-
βό δώρο, αγορασμένο από πολυτελέστατο μαγαζί. Το πρώτο 
σπίτι που του έτυχε ήταν σωστό παλάτι!  

Μα δεν ήταν καθόλου περήφανο για την καταγωγή του. Από 
τη δεύτερη κιόλας μέρα της σταδιοδρομίας του, παρά λίγο να 
καταλήξει στα σκουπίδια! Οι πλούσιοι που έμεναν στο «παλάτι» 
δε χρειάζονταν κουτιά, ας ήταν και γαλαζοαίματα. Έτσι, το υπη-
ρετικό προσωπικό διατάχτηκε να ξεφορτωθεί τη χριστουγεν-
νιάτικη «σαβούρα» στους κάδους. Ευτυχώς, η παραδουλεύ-
τρα του πλουσιόσπιτου σκέφτηκε να το πάρει σπίτι της… Εκεί 
φιλοξένησε ένα άλλο δώρο, πολύ φτηνότερο από το πρώτο, 
μπήκε όμως κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στη συ-
νέχεια ξέπεσε κι άλλο… Έγινε: κουτί του ραψίματος, κουτί για 
κέρματα και, τέλος, κουτί για χαμένα ταίρια κι εξαφανισμένους 
συγγενείς (κουμπιά, κάλτσες, φιόγκους για τα μαλλιά)… 

Στο σημείο αυτό το χηρευάμενο τριγωνάκι, θυμήθηκε το χα-
μένο ραβδάκι κι άρχισε να χαλάει τον κόσμο με τα ξεφωνητά 
του. Ήταν όμως περίεργο ν’ ακούσει τη συνέχεια και δεν άρ-
γησε να παρηγορηθεί.

«Να μην τα πολυλογώ…» είπε το κουτί-Μαθουσάλας «…τα 
επόμενα Χριστούγεννα γνώρισα και τους κάδους…»

Μ ε τόσο μεγάλη θητεία στο σπίτι της παραδουλεύτρας, 
δεν είχε πια μούρη για κάτω από το δέντρο και πε-
τάχτηκε στα σκουπίδια. Το μελομακάρονο, που δεν 

είχε ξανακούσει ιστορίες, κλεισμένο στη σκοτεινιά του κου-
τιού, έχασκε θαυμάζοντας (κι αν του απόμενε καθόλου μέλι, 
θα του ’τρεχαν τα μέλια, όπως στα παιδιά τρέχουνε τα σάλια, 
όταν ακούνε κάτι ενδιαφέρον). Το σπασμένο αστέρι ήταν πιο 
απαιτητικό: πού ήταν τα «πολλά που είχαν να γίνουν»;…

«Θα τα δείτε μόνοι σας!» δήλωσε το ξεχαρβαλωμένο κουτί 
«Τα περισσότερα συμβαίνουν όταν πέφτει το σκοτάδι!»

Έτσι, η παρέα έμαθε ότι τους κάδους δεν τους επισκέπτεται 
μόνο η σκουπιδιάρα. Πολύ πριν εμφανιστούν οι εργάτες του 
δήμου, ένα σωρό κόσμος υποβάλλει τα σέβη του στη μοσχο-
βολιστή γειτονιά τους. 

«Θες να πεις ότι ψάχνουν στα σκουπίδια;!» ρώτησαν οι άλλοι 
με μια φωνή.

«Αμέ! Οι κάδοι είναι το σούπερ μάρκετ των φτωχών και των 
άστεγων.»

Το κουτί-Μαθουσάλας είχε περάσει πολλά Χριστούγεννα 
κάτω από δέντρα οικογενειών που το ψάρεψαν, μαζί με άλλα 
«άχρηστα», από τα σκουπίδια. 

«Δεν είχαν πάντα λεφτά για δώρα. Πολλές φορές έμενα 
αδειανός. Πέρναγα όμως ωραία Χριστούγεννα γιατί οι φτω-
χοί μ’ εκτιμούσαν πραγματικά. Ένιωθα όμορφος και χρήσιμος 

γιατί αντιπροσώπευα την ελπίδα!»

«Τι σόι ελπίδα είναι αυτή;» ρώτησε το αστέρι. 

Δεν είχε πείρα από τη ζωή, γιατί δεν πρόλαβε να γνωρίσει 
τον κόσμο. Η ποιότητά του ήταν τόσο κακή που έσπασε σχεδόν 
αμέσως. Κι αν δεν το πέταξαν την ίδια στιγμή, ήταν μόνο γιατί 
το λυπήθηκαν!

«Η ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν ν’ αλλάξουν και θ’ αλλά-
ξουν» απάντησε το πολύπειρο κουτί. 

Το μελομακάρονο είχε μικρότερη πείρα της ζωής ακόμα κι 
από τ’ αστέρι. Ήθελε να ρωτήσει πώς θ’ άλλαζαν, όμως αυτό 
ούτε το κουτί ήξερε να το απαντήσει. Ήταν –είπε– δουλειά των 
ανθρώπων. Ήξεραν εκείνοι τι έπρεπε να κάνουν…

Ήξεραν;… Μακάρι. Αλλά είχε πέσει πια το σκοτάδι κι άρχι-
σαν ν’ αντιλαμβάνονται γύρω τους περίεργες κινήσεις. 

Μια χερούκλα χώθηκε ψαχουλεύοντας μέσα στη σακούλα 
με τα χριστουγεννιάτικα σκουπίδια. Το αστέρι, το κουτί-Μα-
θουσάλας, το τριγωνάκι χωρίς ταίρι και το αφάγωτο μελο-
μακάρονο είδαν να σκύβει από πάνω τους η πονηρούτσικη 
μουσούδα ενός γέρου. 

«Α… χριστουγεννιάτικα καλούδια!»

Ο αέρας είχε καταλαγιάσει, αλλά έπεφτε ένα ψιλό χιονόνερο, 
αραιό και παγωμένο. Ο άστεγος κιαλάρισε το μισοπεθαμένο 
δέντρο.

«Ωραίο στρώμα…»

Άδραξε το πεταμένο έλατο και το ’συρε κάτω από ένα υπό-
στεγο, όπου ήταν αραγμένο ένα καρότσι από σούπερ-μάρκετ, 
φίσκα. Ύστερα γύρισε για τη σακούλα με τα «καλούδια».

Ο άστεγος είχε κάνει τα κουμάντα του. Πρώτα έβγαλε από 
το καρότσι μια χοντρούτσικη κουβέρτα. Την έστρωσε πάνω 
στα κλαδιά του ελάτου και θρονιάστηκε σαν τον Αϊ-Βασίλη στο 
έλκηθρό του. Μετά, άδειασε τη σακούλα. Από κάποια τσέπη 
ξετρύπωσε έναν αναπτήρα, αλλά δεν άναβε.

«Δεν πειράζει» είπε «Κάνει και το φανάρι του δρόμου.» 

Ε, δε φώτιζε και πολύ, αλλά τα μάτια του άστεγου ήταν συ-
νηθισμένα. Έτσι, ήρθαν στο «φως» όλα τα θέλγητρα του σακα-
τεμένου άστρου, του ξεχαρβαλωμένου κουτιού, του άχρηστου 
χριστουγεννιάτικου τριγώνου και του πετρωμένου μελομακά-
ρονου…

Σε λίγη ώρα, τα πάντα είχαν τακτοποιηθεί. Θρονιασμένος 
στο «έλκηθρο», ο γέρος καμάρωνε τα καινούργια αποκτήματα. 
Είχε στήσει το αστέρι πάνω στο καρότσι κι έγλυφε απολαυστι-
κά το μελομακάρονο. Έτσι απολιθωμένο που ήταν, θα κρατού-
σε πολλές ώρες... Το κουτί-Μαθουσάλας του χρησίμεψε πολύ. 
Ένα σωρό ψιλοπράγματα βρήκαν τη θέση τους εκεί μέσα. 
Έστω και καθυστερημένα, δεν του έλειψαν ούτε τα κάλαντα. 
Ξαναπάντρεψε το χηρευάμενο τριγωνάκι μ’ ένα παλιό κουτάλι 
κι έκαναν τη δουλειά μια χαρά. Έγινε μάλιστα πιο απαιτητική 
από ποτέ! Τα φάλτσα του γέρου ήταν αδύνατο να τα υποφέ-
ρεις…

Εύη Κοντόρα
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Η φονική πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου καθώς και τα αποτελέσματα 
που αυτή είχε στις τοπικές κοινωνίες όλων των περιοχών που 

επλήγησαν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, αποτέλεσαν ένα πρωτόγνωρο 
φαινόμενο. Οι ζωές των κατοίκων άλλαξαν ριζικά μέσα σε μια νύχτα 
ενώ, εκτός από τις ανθρώπινες απώλειες και τις ανυπολόγιστες υλικές 
καταστροφές, οι πυρόπληκτοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα τεράστιο 
βουνό από προβλήματα και δυσκολίες, που αφορούσαν ακόμα και την 
ικανοποίηση των πιο στοιχειωδών ανθρώπινων αναγκών, όπως αυ-
τές της σίτισης και στέγασης.

Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση, σωματεία, συνδικάτα και μαζικοί 
φορείς, που ανήκουν στο Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και Ανατολικής 
Αττικής, πήραν άμεσα την πρωτοβουλία και έστησαν το «Στέκι Αλλη-
λεγγύης» με σκοπό την παροχή κάποιων αναγκαίων μέσων για τις 
πρώτες ανάγκες των πληγέντων. Ένας χώρος που πλαισιώθηκε και 
πήρε ζωή από εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, φοιτητές και 
μαθητές, που εθελοντικά πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους όπου χρει-
αζόταν. Ιδιαίτερη παρουσία είχαν οι Ομάδες Γυναικών της ΟΓΕ, που 
έρχονταν σε καθημερινή βάση, από κάθε άκρη της Αττικής, με σκοπό 
να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο, η εύρυθμη λειτουργία του «Στεκιού». 
Δειλά στην αρχή, πιο θαρρετά το επόμενο διάστημα, εκατοντάδες κά-
τοικοι των πληγεισών περιοχών επισκέφθηκαν τον χώρο, που σταδι-
ακά μετατράπηκε σε κάτι παραπάνω από ένα «hot spot», αποτέλεσε 
το στήριγμα και το «αποκούμπι» όλων αυτών των ανθρώπων που, 
εντελώς ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με προβλήματα ακόμα κι 
επιβίωσης.

Αντιλαμβανόμενοι την ανάγκη που υπήρχε για συσπείρωση των 
ανθρώπων της περιοχής, με σκοπό την άμεση διεκδίκηση σειράς 
αιτημάτων για την ικανοποίηση βασικών αναγκών, όσοι πυρόπλη-
κτοι βρεθήκαμε να βοηθάμε συναδέλφους που βρίσκονταν στην ίδια 
θέση με εμάς στο πλαίσιο του Στεκιού, αποφασίσαμε να στήσουμε την 
«Επιτροπή Πυρόπληκτων Κατοίκων Ραφήνας – Μαραθώνα». Μια 
επιτροπή, που από την πρώτη στιγμή υποστήριξε ότι έχει ως σκοπό 
να αγκαλιάσει τους κατοίκους των περιοχών από την Ραφήνα μέχρι 
και τον Μαραθώνα, καθώς όλοι, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είχαν 
πληγεί από την πυρκαγιά και άρα έπρεπε να παλέψουν ενιαία για να 
διεκδικήσουν ότι τους στέρησαν τόσο βίαια, μέσα σε λίγες ώρες. Μια 
επιτροπή που ήταν και παραμένει ανοιχτή σε οποιονδήποτε θέλει να 
προσφέρει τη βοήθειά του, με όποιον τρόπο επιθυμεί.

Άμεσα καταρτήθηκε κείμενο, με ένα πρώτο πλαίσιο αιτημάτων 
που καλούσε σε συμπόρευση όλους τους πυρόπληκτους κατοίκους 
των περιοχών. Ένα πλαίσιο, που εξ’ αρχής διευκρινίστηκε ότι θα επι-
καιροποιείται συνεχώς, αφού καθημερινά αλλάζουν και οι ανάγκες. 
Στην συνέχεια, η Επιτροπή, πάντα με την αμέριστη συμπαράσταση 
του Εργατικού Κέντρου, προχώρησε σε μία σειρά αγωνιστικών κι-
νητοποιήσεων, με σκοπό να ασκήσει πίεση στο κεντρικό κράτος, σε 
περιφέρεια και δήμους, για την άμεση ικανοποίηση του συνόλου των 

αιτημάτων των πυρόπληκτων. Ή κατάθεση υπομνήματος σε Βουλή και 
Περιφέρεια, οι παραστάσεις διαμαρτυρίας στους δύο δήμους της περι-
οχής, καθώς και η αγωνιστική μας παρουσία στο αγώνα Μαραθωνίου 
δρόμου, αποτελούν κάποιες από τις διεκδικητικές πρωτοβουλίες της 
Επιτροπής.

Μέσα από αυτές ακριβώς τις δράσεις, αλλά και της έμπρακτης αλ-
ληλεγγύης απέναντι στους πυρόπληκτους, η Επιτροπή έχει κερδίσει 
τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη ενός μεγάλου μέρους της τοπικής 
κοινωνίας. Ωστόσο η κατάκτηση αλλά και η διατήρηση αυτών, είναι 
ένας συνεχής, καθημερινός κι επίπονος αγώνας. Λόγω μιας σειράς 
παραγόντων, ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που έχει συμπορευτεί 
μαζί μας τους τελευταίους 4 μήνες, αμφιταλαντεύεται, κάνει βήματα 
μπροστά, μα έχει και πισωγυρίσματα. Τα ωραία λόγια και οι αμέτρητες 
υποσχέσεις που αφειδώς μοιράστηκαν το πρώτο διάστημα από κυ-
βερνητικά στελέχη και τα διάφορα «παπαγαλάκια» τους, αποτέλεσαν 
τροχοπέδη στην προσπάθεια ριζοσπαστικοποίησης και κερδίσματος 
συνειδήσεων, καθώς καλλιέργησαν ένα κλίμα αναμονής. Ταυτόχρο-
να, η έλλειψη πείρας από την συμμετοχή στο μαζικό κίνημα, η συνε-
παγόμενη εγγενής ανυπομονησία καθώς και η θεωρία της «αναπο-
τελεσματικότητας των αγώνων», δημιούργησαν ακόμα περισσότερες 
δυσκολίες.

Μπροστά σε όλα αυτά, τα μέλη της Επιτροπής προέταξαν τα δικά 
τους επιχειρήματα, ενώ ταυτόχρονα αναδείκνυαν συνεχώς τον τρόπο 
με τον οποίο κάθε απόφαση, κάθε πρωτοβουλία, κάθε κίνηση, τελικά, 
του κεντρικού κράτους αλλά και των δήμων, διαπνεόταν εξ ολοκλή-
ρου από τη λογική «κόστους – οφέλους». Μια λογική που βλέπει την 
προστασία της ανθρώπινης ζωής ως ένα ανούσιο έξοδο, που πρέπει 
με κάθε τρόπο να αποφευχθεί.

Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, αποκρυσταλλώθηκε σημαντική 
πείρα, βγήκαν συμπεράσματα, ενώ τα μέλη της Επιτροπής διαπαιδα-
γωγήθηκαν, ως προς τον τρόπο που πρέπει να δρούμε μέσα στο μαζι-
κό κίνημα, όταν μιλάμε με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τι σημαίνει 
«αγωνίζομαι», «διεκδικώ», «πολεμάω για αυτά που δικαιούμαι».

Ο δρόμος που έχουν να διανύσουν όλοι οι κάτοικοι των πυρόπλη-
κτων περιοχών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση, είναι μακρύς και 
δύσκολος, ενώ τα παραδείγματα από παρόμοιες καταστροφές είναι 
μάλλον αποθαρρυντικά. Ωστόσο, τα μέλη της Επιτροπής Πυρόπληκτων 
Κατοίκων Ραφήνας – Μαραθώνα, καθώς και οι μαζικοί φορείς, σω-
ματεία και συνδικάτα που ανήκουν στο Εργατικό Κέντρο Λαυρίου και 
Ανατολικής Αττικής, μέσα και από το «Στέκι Αλληλεγγύης» που ακόμα 
και σήμερα παραμένει ανοιχτό, είναι αποφασισμένοι να συμπορευ-
τούν μαζί τους, μέχρι την πλήρη ικανοποίηση του συνόλου των αιτη-
μάτων τους.

Η εμπειρία από την οργάνωση και δράση της 
επιτροπής πυροπλήκτων και τα πολύτιμα 
συμπεράσματα για τη συνέχεια

Γεωργία Λογοθέτη
Ομάδα Γυναικών Ν. Μάκρης - Μαραθώνα
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