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της Σύνταξης

Καλή Δύναμη - Καλή Ανάγνωση!

Αγαπητές αναγνώστριες,

Πέρασαν τρεις μήνες πανδημίας, ατελείωτες ώρες εγκλεισμού και καραντίνας, χιλιάδες απολύ-
σεις και εδραίωση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων, αμέτρητες στιγμές αγωνίας μπροστά 
στο φόβο της αρρώστιας, του θανάτου...

Στα νοσοκομεία δόθηκε μία μεγάλη μάχη για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Στους χώρους δου-
λειάς για αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Στους δρόμους για να μην 
μπουν σε καραντίνα τα εργατικά - λαϊκά δικαιώματα....

Είναι γνωστό σε όλους ότι δεν τελείωσε το ενδεχόμενο να μπούμε ξανά στην ίδια μεγάλη περι-
πέτεια ή παρόμοια που μπορεί να προκύψει. Ομως ο ιός ξεγύμνωσε, παγκόσμια, τη πολιτική που 
λογαριάζει την προστασία της υγείας και της ανθρώπινης ζωής ως “κόστος”... 

Αγαπητές αναγνώστριες, 

Ζήσαμε πρωτόγνωρες στιγμές, που πάτησαν στα παλιά βρώμικα χνάρια. Η επιδημία του κορω-
νοϊού αποτέλεσε το φυτίλι που πυροδότησε το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η 
οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Και στη χώρα μας και παγκόσμια καλούνται αυτήν την κρίση για 
μία ακόμα φορά να την πληρώσουν οι λαοί. Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα καλεί τις γυναίκες 
να μπούμε μπροστά και να μη ματώσουμε άλλη μια φορά για τους εκμεταλλευτές του μόχθου 
μας. Να μην πληρώσουμε τα σπασμένα των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών.

Στις σελίδες, αυτού του τεύχους δε θα γινόταν αλλιώς παρά να έχει περίοπτη θέση το αφιέρωμα 
μας στην «Υγεία». Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις αιτίες που έφεραν σε αυτήν την κατάσταση 
τη Δημόσια Υγεία. Να αναδείξουμε την πολιτική που ευθύνεται για την εμπορευματοποίηση της 
Υγείας, την υποβάθμιση των δημόσιων δομών που καθιστούν μακρινό όνειρο την πρόληψη και 
τη θεραπεία. Δεν ξεχνάμε τα έργα και τις ημέρες της σημερινής και των προηγούμενων κυβερ-
νήσεων που ακολουθώντας την κατεύθυνση της ΕΕ διαχρονικά ευθύνονται για την κατάσταση 
στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Κάνουμε και ένα οδοιπορικό σε χώρες κοντινές και μακρινές, 
που αποδεικνύει πόσο παρόμοιος είναι ο κατάλογος των εγκλημάτων αυτής της πολιτικής που 
αφήνει πίσω της χιλιάδες θύματα και μας ζητάει κι από πάνω να κλείσουμε τα μάτια στις αιτίες 
που απαξιώνουν τις ζωές μας. 

Κυρίαρχη θέση στις σελίδες μας είναι ένα αγκάθι της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας 
που σκίζει κάθε πλευρά της ζωής της γυναίκας, η βία κατά των γυναικών. Φωτίζουμε αυτήν την 
πλευρά ιδιαίτερα στις συνθήκες της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων. Επίσης προσεγγί-
ζουμε μια σύγχρονη ευέλικτη μορφή εργασίας με πρώτα θύματα τις γυναίκες εργαζόμενες, που 
σάρωσε τη περίοδο αυτή : την τηλεργασία.

Αγαπάμε τη ζωή και το Περιβάλλον, γι’ αυτό θέλουμε να γνωρίσουν οι γυναίκες ένα νέο έγκλημα, 
τον νέο αντιπεριβαλλοντικό νόμο της κυβέρνησης, μια «χρυσή ευκαιρία» για την κερδοφορία των 
επιχειρηματικών ομίλων. Στο επίκεντρο διαχρονικά των σελίδων μας βρίσκονται η μόρφωση 
των παιδιών μας και η μάστιγα των ναρκωτικών που στοχεύει το μυαλό και τη ζωή τους.

 Όμως ο κατ’ οίκον περιορισμός, δεν μας έκλεισε το στόμα. Κι αυτές τις μέρες της πανδημίας βγή-
καμε μαχητικά στο δρόμο του αγώνα. Στέλνουμε το μήνυμα της αλληλεγγύης, του συλλογικού 
οργανωμένου αγώνα για τα δικαιώματά μας στην δουλειά, για δημόσια δωρεάν υγεία. Αυτό το 
μήνυμα αναδεικνύουμε από το πλούσιο φωτογραφικό αφιέρωμα στη δράση μας. 



Η επιδημία του κορωνοϊού αποτέλεσε το φυτίλι που πυρο-
δότησε το ξέσπασμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 

η οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. ‘Ολες οι δεξαμενές σκέψης, 
τα οικονομικά επιτελεία των κυβερνήσεων, οι ιμπεριαλιστικοί 
μηχανισμοί διέβλεπαν αυτήν την προοπτική και η πανδημία 
αποτέλεσε απλώς την αφορμή που έφερε την κρίση μια ώρα 
αρχύτερα στο προσκήνιο. Χαρακτηριστική είναι η επισήμαν-
ση του Ρίτσαρντ Χάας, πρώην υψηλόβαθμου διπλωμάτη των 
ΗΠΑ, σε άρθρο του στο περιοδικό “Foreign Affairs” στις 7 
Απρίλη ότι «η πανδημία θα επιταχύνει την Ιστορία, παρά θα 
την αλλάξει»...

Αυτήν την οικονομική κρίση στη χώρα μας και παγκόσμια κα-
λούνται για μία ακόμα φορά να την πληρώσουν οι λαοί. Και 
αυτό φαίνεται από τα ειδικά μέτρα που παίρνουν όλες οι κυ-
βερνήσεις, όπως και η ελληνική, που τσακίζουν τις ανάγκες 
και τα δικαιώματα των εργαζομένων και των αυταπασχολου-
μένων στην πόλη και την ύπαιθρο, ενώ την ίδια στιγμή μοιρά-
ζουν τρισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους. 

Στη χώρα μας η κυβέρνηση της ΝΔ καλεί τους εργαζόμε-
νους να “βάλουν πλάτη” και να “πληρώσουν ακόμα μια φορά 
το μάρμαρο” της κρίσης των επιχειρηματικών ομίλων, που 
δεν μπορούν να επενδύσουν τα υπερσυσσωρευμένα τους 
κεφάλαια αποκομίζοντας ικανοποιητικά κέρδη. Και μάλιστα 
να το κάνουν αδιαμαρτύρητα και πειθαρχημένα. Να μην πουν 
κουβέντα που χάνουν τη δουλειά τους, που βλέπουν το μισθό 
τους να μειώνεται, που θα αναγκαστούν να κλείσουν το μαγαζί 

τους, γιατί καταρρέει από τα χρέη. Οι εργαζόμενες καλούνται 
να συμβιβαστούν με την ευέλικτη εργασία, με τα ωράρια-λά-
στιχο, με την τηλεργασία, για να τις ξεζουμίζουν όλη μέρα οι 
εργοδότες και όχι μόνο τις εργάσιμες ώρες. Ταυτόχρονα, η 
κυβέρνηση υπόσχεται στους επιχειρηματικούς ομίλους ζεστό 
κρατικό χρήμα, επιχορηγήσεις, δάνεια, φοροαπαλλαγές και 
εισφοροαπαλλαγές, που θα προέρχονται όλα από τη μεγάλη 
δεξαμενή της άγριας φορολογίας των δικών μας οικογενει-
ών. Χρήμα που προέρχεται από τα αντεργατικά μέτρα και τα 
μνημόνια, από τα ματωμένα πλεονάσματα. Η ΝΔ μάλιστα συ-
ναγωνίζεται με το ΣΥΡΙΖΑ στα μέτρα για το “ποιος θα δώσει πιο 
πολλά στους λίγους και πιο λίγα στους πολλούς”. 

Τέτοιο μέτρο είναι για παράδειγμα το πρόγραμμα της ΕΕ 
“SURE” που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, στο οποίο ο εργαζόμε-
νος ή η εργαζόμενη θα χάνει τη μισή δουλειά της και θα πλη-
ρώνει η ίδια με τα δικά της λεφτά (μέσω κρατικών δανείων 
του “Sure”) στον εργοδότη της τις μισές ασφαλιστικές εισφορές 
και σχεδόν το 25% του μισθού της. Εκτός από την εκμετάλ-
λευση της τσάμπα εργασίας, επιδιώκεται έτσι να ριζώσουν πιο 
βαθιά οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, να κατεδαφιστεί ό,τι 
θυμίζει πλήρη εργασία με δικαιώματα. 

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας με τη δράση μας για την Υγεία, τα δικαιώματα των 
εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ, στον επισιτισμό-τουρισμό, 
την Πρωτομαγιά στείλαμε το αγωνιστικό μας μήνυμα στις γυ-
ναίκες του καθημερινού μόχθου: Δεν θα συμβιβαστούμε να 
πληρώσουμε εμείς και πάλι τα σπασμένα της νέας κρίσης. 

Δεν θα ματώσουμε άλλη μια φορά για 
τους εκμεταλλευτές του μόχθου μας 
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Σήμερα, που γευόμαστε για τα καλά τις επιπτώσεις των αντερ-
γατικών μέτρων, βγαίνουμε μπροστά, συντονίζουμε τη δράση 
μας με τα εργατικά σωματεία, τις ενώσεις αυτοαπασχολουμέ-
νων και τους αγροτικούς συλλόγους και διεκδικούμε εργασία 
και ζωή με δικαιώματα. 

Οι ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις οξύνονται και η κρίση 
τροφοδοτεί πιο επικίνδυνους ανταγωνισμούς. 
Η πανδημία του κορονοϊού δεν επέδρασε ως καταλύτης μόνο 
στην κρίση, που σημάδια της υπήρχαν και πριν τον κορονοϊό, 
αλλά και στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Χαρακτηρι-
στικά τα λόγια του επικεφαλής της Εξωτερικής Πολιτικής της 
ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ: «Ίσως ο καλύτερος τρόπος είναι να δούμε 
τον COVID-19 ως τον μεγάλο επιταχυντή της Ιστορίας. Ενισχύει 
τις τάσεις που υπήρχαν ήδη στο παρελθόν».

Την ώρα λοιπόν που οι λαοί στενάζουν από τα μεγάλα προ-
βλήματα και θρηνούν τους νεκρούς τους, τα επιτελεία κυβερ-
νήσεων και οργανισμών ελέγχουν τις δυνάμεις τους και προ-
ετοιμάζονται για νέους γύρους ιμπεριαλιστικών πολέμων και 
επεμβάσεων.

Η στρατηγική που αποσκοπεί στον έλεγχο των πλουτοπαρα-
γωγικών πηγών και αγορών, όχι μόνο δεν μπήκε σε καραντί-
να τους τελευταίους μήνες, αλλά αντίθετα αναπροσαρμόζεται 
με βάση τις αντιθέσεις που γέννησε η πανδημία. Κάθε ιμπε-
ριαλιστικό μπλοκ παίρνει τα μέτρα του για να προωθήσει τα 
συμφέροντα των μονοπωλίων πιο επιθετικά.

Η «διπλωματία του κορονοϊού» αξιοποιείται για την από-
σπαση δυνάμεων και την αναδιάταξη συμμαχιών, όπως δεί-
χνουν οι κινήσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ, της Κίνας, της Ρωσίας, 
της Τουρκίας και άλλων κρατών. Η «νέα αρχιτεκτονική» στις 
διεθνείς σχέσεις που διαφημίζουν σημαδεύεται από τους τε-
ράστιους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και την επέκταση των 
ανταγωνισμών σε νέα πεδία. 

Όξυνση του ανταγωνισμού ΗΠΑ - Κίνας
Η αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας με αιχμή τον κορονοϊό είναι ένα 
από τα τελευταία επεισόδια στον μεταξύ τους ανταγωνισμό, 
που κλιμακώνεται σε οικονομικό, στρατιωτικό και πολιτικό 
επίπεδο.

Η Κίνα, αξιοποιώντας και την πανδημία, προσπάθησε να 
επεκτείνει την επιρροή της σε παραδοσιακούς συμμάχους 
των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, προσφέροντάς τους υγειονομική βο-
ήθεια, γεγονός που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις της άλ-
λης πλευράς. Τους προηγούμενους μήνες παρακολουθήσαμε 
την ένταση να κλιμακώνεται και να συνοδεύεται με αλληλοκα-

τηγορίες και υπονοούμενα για την προέλευση του κορονοϊού 
ή για την απόκρυψη στοιχείων από την εξέλιξή του.

Οι ΗΠΑ κάνουν απροκάλυπτα λόγο για «κινεζικό ιό», κατη-
γορούν την Κίνα ότι δεν μπόρεσε να τον ελέγξει στα αρχικά του 
στάδια, αφήνοντας την εξάπλωσή του να εξελιχθεί σε παγκό-
σμια πανδημία και ότι όλα έγιναν με την ανοχή, αν όχι με τη 
συνέργεια, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, από τον οποίο 
αποχώρησαν διαμαρτυρόμενες οι ΗΠΑ στα τέλη Μαΐου. Από 
την άλλη πλευρά η Κίνα έχει αφήσει ανοιχτά να εννοηθεί ότι 
ο ιός είναι αμερικανικής προέλευσης και ότι στο έδαφός της 
μεταφέρθηκε από τον στρατό των ΗΠΑ.

Οι αλληλοκατηγορίες αυτές συνοδεύονται με στοιχεία που 
παρουσιάζουν η μια και η άλλη πλευρά, με τους Αμερικα-
νούς να απειλούν μέχρι και με την απαίτηση αποζημιώσεων 
πολλών τρισ. ευρώ από την Κίνα, χρεώνοντάς της τα χιλιά-
δες θύματα που είχαν από τον κορονοϊό. Παρά τη συστημα-
τική προσπάθεια που γίνεται να αποδοθεί η κλιμάκωση της 
έντασης σε δευτερεύοντες λόγους, όπως για παράδειγμα στο 
προεκλογικό κλίμα των ΗΠΑ, δεν πρέπει να χάσουμε από τα 
μάτια τα βαθύτερα αίτια αυτού του ανταγωνισμού με την Κίνα. 

Η προσπάθεια των ΗΠΑ να διατηρήσουν τη θέση τους 
στην παγκόσμια ιμπεριαλιστική πυραμίδα και της Κίνας να 
αναβαθμίσει τη δική της, σε συνδυασμό με τις ανακατατά-
ξεις και το ρόλο άλλων παγκόσμιων δυνάμεων, όπως η Ρω-
σία, η ΕΕ, η Ινδία, που προωθούν όλες τα συμφέροντα των 
δικών τους επιχειρηματικών κολοσσών, είναι η πραγματική 

Δεν θα πληρώσουμε τα σπασμένα 
των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών
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αιτία των ανταγωνισμών που οξύνονται.
Έτσι ερμηνεύεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ - Κίνας, η αμ-

φισβήτηση από τις ΗΠΑ παγκόσμιων συμφωνιών και οργα-
νισμών, η ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων 
στην Κινέζικη Θάλασσα, μια ανάσα από τα χωρικά ύδατα της 
Κίνας, η προσπάθεια της τελευταίας να αυξήσει την επιρροή 
της σε συμμάχους των ΗΠΑ, αξιοποιώντας την οικονομική της 
ισχύ και το μεγαλεπήβολο σχέδιο του «Νέου Δρόμου του Με-
ταξιού». Έτσι εξηγείται η μεταφορά αμερικανικών επενδύσεων 
από την Κίνα στην Ινδία, αλλά και τα στρατιωτικά επεισόδια στα 
σύνορα των δύο ασιατικών χωρών μέσα στο Μάιο. Έτσι εξη-
γείται και η προσπάθεια των ΗΠΑ να επιβάλουν όρους απο-
κλεισμού των κινεζικών επενδύσεων και εξαγορών στρατη-
γικών ομίλων της τεχνολογίας, όχι μόνο στο δικό τους έδαφος 
αλλά και σε χώρες - συμμάχους τους, επικαλούμενες ζητήμα-
τα ασφάλειας του ΝΑΤΟ, όπως στην περίπτωση της ανάπτυξης 
δικτύου 5G στις ευρωπαϊκές χώρες από κινέζικα μονοπώλια.

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ...
Τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται και την ανησυχία του 
για τα λοξοκοιτάγματα κρατών-μελών του ΝΑΤΟ προς τα 
ανταγωνιστικά κέντρα, κυρίως τη Ρωσία και την Κίνα, απο-
τυπώνει πολύ χαρακτηριστικά η δήλωση του γ.γ. του ΝΑΤΟ Γ. 
Στόλτενμπεργκ ότι δεν πρέπει να αφήσουν «μια υγειονομική 
κρίση να γίνει κρίση ασφάλειας». 

Στις τηλεδιασκέψεις που γίνανε εν μέσω πανδημίας ο ίδιος 
τόνισε πως «έχουμε μια πιο επιθετική Ρωσία, η παγκόσμια 
ισορροπία ισχύος έχει μεταβληθεί με την άνοδο της Κίνας, 
άρα όλες οι προκλήσεις ασφάλειας κάθε άλλο παρά εξαφανί-
στηκαν με την έλευση του Covid-19». Και διαβεβαίωσε στους 
υπουργούς των κρατών μελών ότι οι ιμπεριαλιστικές επιχει-
ρήσεις της Συμμαχίας εξακολουθούν κανονικά σε Αφγανιστάν 
και Κόσοβο, συνεχίζουν να επιχειρούν τα συγκροτήματα μά-
χης στις Βαλτικές Χώρες και την Ανατολική Ευρώπη, συνε-
χίζεται επίσης η ναυτική και αεροπορική παρουσία στη Με-
σόγειο και το Αιγαίο για τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων, 
ενώ αποφασίστηκε και ενίσχυση της παρουσίας του ΝΑΤΟ σε 
Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων και για τη 
στήριξη της τουρκικής εισβολής στη Συρία.

Αποδεικνύεται άλλη μια φορά ο πραγματικός χαρακτή-
ρας του ΝΑΤΟ, αυτού του μηχανισμού που δεν σταματάει να 
σκορπάει τον πόλεμο και το θάνατο σ’ όλο τον κόσμο, ακόμα 
και μέσα στην πανδημία. 

Η συνεργασία της ΕΕ με το ΝΑΤΟ και η αποδοχή του ως 
βασικού πυλώνα ασφάλειας και άμυνας συμβαδίζει με μέτρα 
ενίσχυσης της «αυτονομίας» της και της παραπέρα στρατιωτι-
κοποίησής της. Δισεκατομμύρια ευρώ από την εκμετάλλευση 
και τη φορολεηλασία των λαών ξοδεύονται για εξοπλισμούς 
και στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ρίχνονται στην υπηρεσία της 
δημιουργίας ισχυρής πολιτικής - στρατιωτικής υποδομής για 
νέες επεμβάσεις και πολέμους, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέ-
λιξη 16 ιμπεριαλιστικές αποστολές της ΕΕ, εκ των οποίων 6 
στρατιωτικές με το μανδύα της «Κοινής Πολιτικής Ασφάλει-
ας και Αμυνας» (ΚΠΑΑ). Μέχρι το 2027 θα έχει μετατραπεί η 

Frontex σε μόνιμο στρατιωτικό σώμα με δύναμη 10.000 αν-
δρών.

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η νέα ιμπεριαλιστική 
επιχείρηση της ΕΕ, «Irini», στα ανοιχτά της Λιβύης, με πρόσχη-
μα την τήρηση του εμπάργκο όπλων που αποφάσισε ο ΟΗΕ, 
στην οποία συμμετέχουν ενεργά ελληνικές στρατιωτικές δυ-
νάμεις, που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση. 

...και η στάση της κυβέρνησης και των κομμάτων  
που τους υπηρετούν
Οι εξελίξεις στη Λιβύη αποδεικνύουν περίτρανα τη χρεοκοπία 
των παραμυθιών της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων 
που υπηρετούν τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ότι δήθεν 
η εμπλοκή της χώρας μας σ’ αυτούς αποτελεί «ασπίδα ασφα-
λείας» για το λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. 
Το πόσο έωλοι ήταν οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης αποδει-
κνύεται από την πρόσφατη στήριξη του ΝΑΤΟ στην τουρκική 
επέμβαση στη Λιβύη και στον Σάρατζ, που συνδέεται με την 
προσπάθεια να ανακοπεί η επιρροή της Ρωσίας. Οι ΝΑΤΟϊκές 
διαβεβαιώσεις βουλιάζουν τα παραμύθια του εφησυχασμού 
που διακινούσε όλο το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση, 
μετά την υπογραφή του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν υπερασπίζεται τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της χώρας, αλλά συμμετέχει με τα μπούνια στον 
αμερικανοΝΑΤΟϊκό σχεδιασμό, με στόχο να παραμείνει η 
Τουρκία αγκιστρωμένη στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο και 
στρατηγικός εταίρος της ΕΕ. Στο ίδιο παζάρι μπαίνει και το 
προσφυγικό, ο Έβρος, οι γκρίζες ζώνες του Αιγαίου, και η επι-
δίωξη διενέργειας ερευνών εντός της ελληνικής υφαλοκρη-
πίδας από την τουρική κρατική εταιρεία πετρελαίου.. 

Η δική μας απάντηση
Δε θα τους αφήσουμε να ρημάξουν τις ζωές μας και τις ζωές 
των παιδιών μας, για να αναβαθμίσουν τα συμφέροντα των 
εταιριών, που θέλουν να μοιραστούν την Ενέργεια, του δρό-
μους μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αγορές, που επιδι-
ώκουν να βγουν πιο δυνατές την επόμενη μέρα της κρίσης. 
Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα των ιμπεριαλιστικών 
ανταγωνισμών.

Μπροστά σ’ αυτές τις εξελίξεις, εμείς οι γυναίκες του καθη-
μερινού μόχθου εντείνουμε την πάλη μας για απεμπλοκή της 
Ελλάδας από τα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην 
περιοχή, για να κλείσουν όλες οι βάσεις.

Δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας να χύσουν το αίμα τους για 
να υπερασπίζουν ξένα συμφέροντα σε κάθε γωνιά του πλανή-
τη μακριά από τη χώρα μας.

Θα συνεχίσουμε ανυποχώρητα τον αγώνα για αποδέσμευ-
ση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που αποτελεί προϋπόθεση για να 
ζήσουμε μια ανθρώπινη ζωή, μια ζωή με δικαιώματα με βάση 
τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

Χριστίνα Σκαλούμπακα
Πρόεδρος της ΟΓΕ
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Ζ ήσαμε πρωτόγνωρες στιγμές, πατώντας όμως σε παλιά, γνωστά χνάρια... 
Τα μέτρα και οι οδηγίες για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού 

πέρασαν από τον «κόφτη» της αντιλαϊκής πολιτικής. Ο κορονοϊός, όμως, έχει 
ξεγυμνώσει, παγκόσμια, την πολιτική που λογαριάζει την προστασία της υγείας 
και της ανθρώπινης ζωής ως “κόστος”... Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι 
αυτήν την περίοδο αναγνώρισαν το μακρύ κατάλογο των εγκλημάτων της πο-
λιτικής του «κόστους - οφέλους» και στην υγεία, αφού είδαν να αφήνει πια 
χιλιάδες θύματα πίσω της. Πολλοί και πολλές πια αισθάνθηκαν την ανάγκη να 
σταματήσουν να κλείνουν τα μάτια στις αιτίες που απαξιώνουν τις ζωές μας. 
Η κυβέρνηση μας είπε: «μη συνωστίζεστε στα νοσοκομεία», χωρίς όμως να 
έχει εξασφαλίσει τις υποδομές Κέντρων Υγείας για να απευθυνθούμε. Μας 
είπαν: «απευθύνσου στον οικογενειακό γιατρό», χωρίς το υποβαθμισμένο 
σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να τον εξασφαλίζει... Μας είπαν: 
«μην κάνετε χρήση φαρμάκων μόνοι σας», αλλά κατά τα άλλα ήμασταν υπο-
χρεωμένες μόνες μας να παρακολουθούμε την πορεία της υγείας μας, με ή 
χωρίς κορωνοϊό και να χρυσοπληρώνουμε για το τεστ και τις άλλες εξετάσεις 
στα ιδιωτικά κέντρα υγείας. Νέες γυναίκες σπρώχνονταν στον ιδιωτικό τομέα 
για τις αναγκαίες εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, γιατί τα εξωτερικά ιατρεία 
των δημόσιων μαιευτικών κλινικών είχαν κλείσει. 

Όλα αυτά που ζήσαμε απέδειξαν ότι η υγεία των οικογενειών μας είναι 
ασύμβατη με τους νόμους της αγοράς και του κέρδους. Αυτή την περίοδο, 
περισσότερο από κάθε άλλη φορά, αναδείχτηκε η αξία ενός αποκλειστικά δη-
μόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας, σε όλες τις βαθμίδες, σύγχρονο και 
πλήρως εξοπλισμένο, που θα είναι ικανό να προστατεύει εμάς και τις οικογέ-
νειές μας σε κάθε περίσταση.

Δεν ξεχνάμε ποιος έφερε σε αυτήν την κατάσταση τη δημόσια Υγεία στη χώρα 
μας, όπως και σε όλη την ΕΕ, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Δεν ξεχνάμε τους 
ηθικούς και τους φυσικούς αυτουργούς της ανυπαρξίας πρόληψης, της εμπο-
ρευματοποίησης της Υγείας - Πρόνοιας. Δεν ξεχνάμε τα έργα και τις ημέρες 
της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, που ευθύνονται δια-
χρονικά γι’ αυτή την κατάσταση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα, βάζοντας τις ανάγκες μας στο προσκή-
νιο, γιατί το μέλλον μας δεν χωράει σε μια κοινωνία που έχει για θεό το κέρ-
δος των επιχειρηματικών ομίλων. Ο δικός μας ο δρόμος είναι η πάλη για ένα 
σύστημα Υγείας αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν για όλους, στο επίπεδο των 
δυνατοτήτων που προσφέρει σήμερα η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνο-
λογίας.

Η Υγεία στη χρονιά
του Κορονοϊού...

 Η πανδημία πανδημία, οι νεκροί νεκροί και τα κέρδη κέρδη... 

 Διεκδικούμε την ανάπτυξη ενός συστήματος υγείας με βάση τις ανάγκες μας 
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Η πανδημία του κορωνοϊού (SARS-CoV-2) ξεκίνησε στην 
Κίνα το Δεκέμβριο του 2019 και σταδιακά επεκτάθηκε 

σε δεκάδες χώρες ανά τον πλανήτη. Στη χώρα μας το πρώτο 
επιβεβαιωμένο κρούσμα παρουσιάστηκε στις 26 Φλεβάρη 
2020. Ακολούθησε η αύξηση των κρουσμάτων, ενώ τα μέτρα 
που πήρε η κυβέρνηση επικεντρώνονταν στην ατομική ευθύ-
νη και την απομόνωση, με στόχο τη μείωση και επιβράδυνση 
της διασποράς της νόσου, αλλά όχι και στην κάλυψη των χρό-
νιων και τεράστιων ελλείψεων στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

ΣΕ ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΤΑΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Το δημόσιο σύστημα υγείας της χώρας μας ήταν ανεπαρκές 
ήδη πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Ως ΟΓΕ έχουμε ασχο-
ληθεί συστηματικά και επαναλαμβανόμενα με τα προβλήματα 
των νοσοκομείων ανά την Ελλάδα, τις ελλείψεις προσωπι-
κού, την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων 
στους χώρους υγείας, την τραγική ανυπαρξία της δημόσιας 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και πρόληψης κ.ο.κ. 

Αυτό που έχει αξία να κάνουμε, πλην της περιγραφής των 
προβλημάτων, είναι, με αφορμή την πανδημία, να αναλύσου-
με τις αιτίες για την καταφανέστατη ανεπάρκεια του δημόσιου 
συστήματος υγείας και την στόχευση των υπεύθυνων γι’ αυτή 
την “κατάντια”, τόσο των νοσοκομείων όσο και των δομών 
ΠΦΥ. Διότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, ούτε οφείλεται σε ανεπάρ-
κειες διοικήσεων, υπουργών, πρωθυπουργών, κυβερνή-
σεων, ανοργανωσιά, αδυναμία και άλλα πολλά που ακούμε 
κατά καιρούς. Πρόκειται για επιλογές που χρονολογούνται 
εδώ και δεκαετίες, σε σταθερή κατεύθυνση, διαδέχονται η 
μία την άλλη, ακόμα και με τις αλλαγές κυβερνήσεων και δι-
οικήσεων ΥΠΕ και νοσοκομείων.

ΒΑΣΙΚΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ Ε.Ε. ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ:  
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Τα προβλήματα που βιώνουν οι ασθενείς, όταν επισκέπτο-
νται μία δομή του δημόσιου συστήματος υγείας, καθώς και 
οι εργαζόμενοι υγειονομικοί, αποτελούν την κορυφή του πα-
γόβουνου. Από κάτω υπάρχει οργανωμένη στόχευση, σύμ-
φωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., για τη μετατροπή των 
δημόσιων νοσοκομείων σε επιχειρήσεις. Η λειτουργία των 
δημόσιων μονάδων υγείας εναρμονίζεται όλο και περισσότε-
ρο με τους νόμους της αγοράς, βαθαίνει η εμπορευματοποίη-
ση των υπηρεσιών που παρέχονται, ενώ γινόμαστε μάρτυρες 
της σταδιακής απαλλαγής του κράτους και των εργοδοτών 
από τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων και δομών ΠΦΥ. 
Περίτρανη απόδειξη οι ολοένα συρρικνούμενοι προϋπολογι-
σμοί για το ΕΣΥ και την ΠΦΥ.

Πολύ συζήτηση γίνεται για τη “βιωσιμότητα” των δημόσιων 
μονάδων υγείας, με κριτήριο τα έσοδα που εξασφαλίζουν από 
πώληση εργασιών, είτε απευθείας στους ασθενείς είτε μέσω 
των ασφαλιστικών ταμείων. Μιλάνε κατ’ ουσία για ανταπο-
δοτικό κριτήριο λειτουργίας, με απώτερο στόχο τη λεγόμενη 
“αυτοχρηματοδότηση”. Με βάση αυτό το γνώμονα θα αξιολο-
γείται η συνέχιση της λειτουργίας, η ανάπτυξη, ο περιορισμός 
ή ακόμα και το κλείσιμο ενός τμήματος, ενός νοσοκομείου, 
μιας δομής ΠΦΥ. Γίνεται σαφές ότι το κριτήριο του κέρδους 
είναι αυτό που θα καθορίζει την ύπαρξη δημόσιων υποδο-
μών και παροχών για την πρόληψη-θεραπεία-αποκατάσταση 
της υγείας του λαού. 

Αναγκαία προϋπόθεση για τη λειτουργία των νοσοκομείων 
αλλά και των δομών ΠΦΥ ως επιχειρήσεις είναι η συρρίκνω-
ση του μισθολογικού κόστους. Στο πλαίσιο αυτό εξηγείται η 
σημαντική μείωση προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία τα 
τελευταία χρόνια, καθώς και η σταδιακή αντικατάσταση τού 
μόνιμου προσωπικού με εργαζόμενους με σύμβαση ορισμέ-
νου χρόνου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα των 
εργαζομένων και τη μείωση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

Εντέλει, ακόμα και οι προβλεπόμενες από τον ΕΟΠΥΥ πα-
ροχές έμεναν και προ πανδημίας στα χαρτιά, λόγω ελλείψεων 
ή υποστελέχωσης των δημόσιων δομών υγείας. Π.χ., λόγω 
μειωμένου αριθμού γαστρεντερολόγων, οπότε ένα προγραμ-
ματισμένο ραντεβού για γαστροσκόπηση σε νοσοκομείο του 
ΕΣΥ μπορεί να πάρει μήνες, άρα ο ασθενής καταφεύγει στον 
ιδιωτικό τομέα. Άλλο παράδειγμα η έλλειψη μαγνητικού το-
μογράφου και μαστογράφου σε πλειάδα δημόσιων νοσοκο-
μείων. Εδώ ας μην ξεχνάμε και τα λεγόμενα πλαφόν, που 
λειτουργούν στην πράξη ως κόφτες διαγνωστικών και θε-
ραπευτικών πρωτοκόλλων. Στόχο έχουν τη διατήρηση ελά-
χιστου πακέτου παροχών, ώστε οι ασθενείς να στοιχίζουν το 
λιγότερο δυνατό στο κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία. 

Αυτή η πραγματικότητα ωθεί τις λαϊκές οικογένειες στο 
δρόμο της ιδιωτικής ασφάλισης, που οριοθετεί ξεκάθαρα τις 
ανάγκες στην υγεία ως ατομική υπόθεση του καθενός.

DRGs: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΕΡΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ...
Τα DRGs (DiagnosticRelatedGroups) αφορούν στην κοστολό-
γηση ομοιογενών διαγνωστικών κατηγοριών. Εξυπηρετούν 
μια πάγια απαίτηση των ασφαλιστικών εταιριών για διαμόρ-
φωση παρόμοιων-ενιαίων όρων λειτουργίας μεταξύ δημό-
σιων νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών. Πιλοτικά ανα-
πτύχθηκαν σε 18 ελληνικά νοσοκομεία από την κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση της ΝΔ ανακοίνωσε ότι θα επεκταθεί 

Η πολιτική των κυβερνήσεων και της ΕΕ για την Υγεία
ΣΤΗΝ ΊΔΊΑ ΡΌΤΑ ΠΡΊΝ ΚΑΊ ΜΕΤΑ ΤΌΝ ΚΌΡΩΝΌΪΌ
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σε όλα τα νοσοκομεία μέχρι το 2021. Στην ουσία μιλάμε για 
ένα σύστημα κατηγοριοποίησης των ασθενών που νοσηλεύ-
ονται στα δημόσια νοσοκομεία, όχι με βάση τα κλινικά χαρα-
κτηριστικά ή την πάθηση, αλλά με βάση το πόσο κοστίζουν. 
Π.χ. τιμή αποζημίωσης εμφράγματος χωρίς επιπλοκές 3.000 
ευρώ, με επιπλοκές 6.000 ευρώ, με μηχανική υποστήριξη 
του ασθενούς 12.000 ευρώ. Πρόκειται για πλήρη και ωμή 
επικράτηση της λογικής του κόστους - οφέλους.

Αυτό το σύστημα κοστολόγησης εξυπηρετεί την πολιτική 
απόσυρσης του κράτους από τη χρηματοδότηση των δημό-
σιων νοσοκομείων, ενώ από την άλλη αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την εφαρμογή των συμπράξεων δημόσιων 
μονάδων υγείας με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. Στην 
πράξη η επίτευξη του μετρήσιμου πλέον ενιαίου κόστους, 
θα αποτελεί και το βασικό κριτήριο της απόδοσης του υγει-
ονομικού προσωπικού. Το οικονομικό δηλαδή κριτήριο θα 
υπερτερεί του επιστημονικού. Χαρακτηριστικό απλό παρά-
δειγμα από κράτη όπου ήδη εφαρμόζονται τα DRGs, είναι η 
αποφυγή από τους εφημερεύοντες ειδικευόμενους ιατρούς 
να καλέσουν ειδικό, όταν το κρίνουν, διότι προστίθεται κό-
στος στη θεραπεία του ασθενούς, για το οποίο ελέγχονται οι 
ειδικευόμενοι όταν ξεπερνούν το μέσο όρο του τμήματος στο 
οποίο εργάζονται.

Την ίδια ρότα της εμπορευματοποίησης υπηρετεί και η 
επιτάχυνση των ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημοσίου - Ιδιωτικού Το-

μέα). Μάλιστα η ηγεσία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου 
σε ρόλο “λαγού” έκανε προτάσεις όχι μόνο για ΣΔΙΤ, αλλά για 
μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ μη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα (Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου).

Τελικά, αντί το κράτος να σχεδιάζει την πλήρη κάλυψη των 
λαϊκών αναγκών για την υγεία, αναλαμβάνει το ρόλο ρυθμι-
στή του ανταγωνισμού, των κανόνων της αγοράς, που επε-
κτείνονται στο δημόσιο σύστημα υγείας και των ασφαλιστι-
κών ταμείων.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΦΥ...
Στη βάση της εμπορευματοποίησης κινήθηκε και η πολυ-
διαφημισμένη “μεταρρυθμιστική τομή” στην ΠΦΥ από την 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πολλά πομπώδη ακούστηκαν, ότι επιτέ-
λους θα καθιερωνόταν ο οικογενειακός ιατρός, οι κατ’ οίκον 
επισκέψεις κ.ά. Δυστυχώς, “άνθρακες ο θησαυρός”, καθώς 
τα παραπάνω δεν εφαρμόστηκαν ούτε κατ’ ελάχιστο. Η υπο-
τυπώδης στελέχωση και οι τεράστιες ελλείψεις στον εξοπλι-
σμό των δημόσιων δομών ΠΦΥ το μόνο που εξασφάλιζαν, 
προ πανδημίας ακόμα, ήταν συνήθως η συνταγογράφηση και 
το πολύ μια στοιχειώδη ιατρική εξέταση στις πλείστες των πε-
ριπτώσεων.

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ  
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Με βάση την παραπάνω ανάλυση της εμπορευματοποίησης 
μπορούμε να εξηγήσουμε και να αντιληφθούμε πιο ουσια-
στικά και σφαιρικά τα προβλήματα των νοσοκομείων και των 
δομών ΠΦΥ, που αποκαλύφθηκαν περισσότερο από ποτέ 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και επιπρόσθετα, που 
προέκυψαν στην πορεία λόγω των αυξημένων απαιτήσεων. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ελλείψεις προσωπικού, που δεν 
καλύφθηκαν ούτε κατά το 1/10, τις προσλήψεις κατά κύριο 
λόγο εργαζόμενων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, το άνοιγ-
μα κρεβατιών ΜΕΘ πολύ πίσω από τις ανάγκες, χωρίς πλή-
ρη σχεδιασμό και πρόσληψη του αναγκαίου εξειδικευμένου 
προσωπικού, την έλλειψη ή ακαταλληλότητα των μέσων ατο-
μικής προστασίας (ΜΑΠ) που δίνεται στο υγειονομικό προ-
σωπικό, τη μη αποζημίωση του τεστ για κορωνοϊό από τον 
ΕΟΠΥΥ. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό... 

Όσο για την ΠΦΥ, η “γύμνια” αποκαλύφθηκε ακόμα περισ-
σότερο. Στη συντριπτική πλειοψηφία τα περιφερικά ιατρεία, 
αλλά και πολλά κέντρα υγείας και ΤΟΜΥ, κρίθηκαν χωροτα-
ξικά ακατάλληλα, οπότε αποκλείστηκε ακόμα και η εξέταση 
ασθενών χωρίς πυρετό. Σε αυτό έπαιξε ρόλο και η απουσία 
προσωπικού καθαριότητας στις μονάδες αυτές.

Αποδεικτική της απόσυρσης του κράτους από τη χρηματο-
δότηση του δημόσιου τομέα υγείας είναι η αποδοχή και το 
“προμοτάρισμα” “δωρεών”, κυρίως από πολυεθνικές, επιχει-
ρηματίες και άλλες πηγές, που έγινε ο κανόνας της ενίσχυσης 
των νοσοκομείων κατά την πανδημία. Δωρεές μηχανημάτων, 
ΜΑΠ, κουβούκλιων - χώρων εξέτασης, ακόμα και χρηματο-
δότηση από ιδιώτες για δημιουργία ολόκληρων ΜΕΘ, με την 
αντίστοιχη διαφήμιση φυσικά.

9

Η Υγεία στη χρονιά του Κορονοϊού...



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Απέναντι σε όλα αυτά που δρομολογούνται για εμάς, 
χωρίς εμάς, σε βάρος των γυναικών και των οικο-
γενειών μας, πρέπει να πάρουμε σαφή θέση. Κατ’ 
αρχήν η πανδημία φαίνεται πως πέρασε, αλλά εν-
δεχόμενο δεύτερο κύμα είναι ορατό, το φθινόπωρο 
ή και νωρίτερα. Εμείς ξεκινάμε πάντα από την ίδια 
αφετηρία, ώστε να μην μπλεκόμαστε σε συγχύσεις 
και αποπροσανατολιστικά μονοπάτια: Η υγεία δεν εί-
ναι εμπόρευμα, δεν πρέπει να μπαίνει επουδενί στη 
λογική του κόστους. Επίσης, είναι κοινωνικό αγαθό, 
δικαίωμα του καθενός και της καθεμιάς από την 
στιγμή ήδη της σύλληψης, και υποχρέωση του κρά-
τους να την παρέχει καθολικά, δημόσια και δωρεάν, 
ποιοτικά, καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες, με 
βάση τις εξελισσόμενες δυνατότητες της επιστήμης 
και της τεχνολογίας. Με γνώμονα αυτή τη θεώρηση 
οφείλουμε να διεκδικήσουμε ένα σύστημα υγείας 
οργανωμένο σε τελείως άλλη βάση, με κατάργηση 
της επιχειρηματικότητας. Είναι ψευδαίσθηση να πι-
στεύουμε ότι ιδιωτικός και δημόσιος τομέας υγείας 
μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά. Δεν πρέπει να 
πέφτουμε στην παγίδα της λογικής του κόστους και 
των εσόδων, κάτι που ακούμε συχνά και από τους 
ίδιους τους υγειονομικούς. Τα νοσοκομεία δεν εί-
ναι επιχειρήσεις, η ασθένεια, η ζωή, ο θάνατος 
δεν πρέπει να κρίνονται με βάση το πορτοφόλι του 
καθενός.

Εφόσον το σύστημα υγείας που διεκδικούμε ορ-
γανωθεί σε αυτή τη βάση, τότε ακόμα και πανδημίες 
όπως αυτή του κορωνοϊού μπορούν να αντιμετω-
πιστούν αποτελεσματικά. Το κρίσιμο είναι να πι-
στέψουμε αυτά που δικαιούμαστε, να μην κάνουμε 
πίσω από τις απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η κυ-
βέρνηση μπορεί μέσα σε λίγες μέρες, εάν θέλει, να 
προκηρύξει σχεδιασμένα χιλιάδες μόνιμες θέσεις 
εργασίας για τα δημόσια νοσοκομεία. Αφού αυτές 
είναι οι ανάγκες και υπάρχουν τα άτομα για να ερ-
γαστούν. Δεν το κάνει με τη λογική που αναλύσαμε 
παραπάνω, ενώ μας έχουν ζαλίσει με το λεγόμενο 
“brain-drain”, τη μαζική μετανάστευση επιστημόνων 
στο εξωτερικό για εργασιακούς λόγους. 

Απέναντι στην αποδοχή της μιζέριας και των ελά-
χιστων απαιτήσεων αντιτάσσουμε, πιο επιτακτικά 
από ποτέ, τις διεκδικήσεις μας για το δημόσιο σύ-
στημα υγείας, που θα έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες 
της λαϊκής οικογένειας, των γυναικών, των παιδιών, 
των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ, τόσο σε πρόληψη, όσο 
και σε διάγνωση και θεραπεία.

Μαρία Μανιατάκου 
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ

ΔΊΕΚΔΊΚΌΎΜΕ:
4   Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων 

και ειδικοτήτων για να στελεχωθούν πλήρως δημόσια νοσοκο-
μεία, Κέντρα Υγείαs, ΕΚΑΒ.

4   Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και των συμβασιούχων, 
όλων των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις εργασίας, σε όλες 
τις δημόσιες δομές υγείας.

4   Επαναλειτουργία όλων των δημόσιων δομών Υγείας, που έκλει-
σαν τα προηγούμενα χρόνια.

4   Να ανοίξουν ΤΩΡΑ κλίνες ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία σε 
όλη την επικράτεια, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα για την 
κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού με πρόβλεψη και για νέο 
κύμα πανδημίας.

4   Να γίνεται δωρεάν προληπτικός έλεγχος όλων των ασθενών 
που εισάγονται στα δημόσια νοσοκομεία και συστηματική περιο-
δική εξέταση όλων των εργαζομένων.

4   Να εξασφαλιστεί η προμήθεια των δημόσιων δομών με μέσα 
ατομικής προστασίας, εξοπλισμό, υποδομές και φάρμακα. 

4   Ενίσχυση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με προ-
σλήψεις μόνιμου προσωπικού (ιατρών όλων των ειδικοτήτων, 
νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού), προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η 24ωρη λειτουργία τους, με επαρκή υλικοτεχνική 
υποδομή, με αποκεντρωμένα ιατρεία και κινητές μονάδες για 
κατ’ οίκον επισκέψεις, που συνδέονται με τα Κέντρα Υγείας. 

4   Να επεκταθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασί-
ας. Να ενταχθούν στα ΒΑΕ όλοι όσοι εργάζονται σε αντίστοιχες 
συνθήκες.

4   Να ενισχυθούν οι Επιτροπές Λοιμώξεων στα δημόσια νοσοκο-
μεία. Ενίσχυση και ανάπτυξη των δημόσιων δομών επιδημιολο-
γικής επιτήρησης και επαγρύπνησης.

4   Επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας, για να αντιμετωπιστούν 
άμεσα οι τεράστιες καθυστερήσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις, 
θεραπείες και επεμβάσεις.

4   Μέτρα για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στους χώ-
ρους δουλειάς.

4   Να γίνουν τώρα οι προσλήψεις που απαιτούνται για τα σχολεία 
και τους χώρους εκπαίδευσης. Να καλυφθούν τα αθλητικά 
κέντρα με το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό. 

4   Ιδιαίτερα για τις γυναίκες εγκύους να εξασφαλιστούν δωρεάν 
εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου.

Παλεύουμε για ενιαίο σύστημα 
Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας, για 
κατάργηση κάθε πληρωμής στην 
Υγεία, την Πρόνοια, το Φάρμακο
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Ποια ήταν η εικόνα τις δύσκολες εκείνες μέρες της 
καραντίνας και ποιά σήμερα στο νοσοκομείο;
Οι μέρες της καραντίνας όντως ήταν δύσκολες. Βέβαια, να 
πούμε ότι η ποσότητα της δουλειάς είχε μειωθεί, αφενός δι-
ότι έκλεισαν τα τακτικά ιατρεία και τα χειρουργεία, αφετέρου 
ο κόσμος φοβόταν και δίσταζε να προσέλθει στο νοσοκομείο. 
Λόγω της προπαγάνδας «μένουμε σπίτι» παρατηρήθηκαν και 
περιστατικά όπως με ασθενή που πονούσε επί 3 ημέρες και 
δεν προσερχόταν λόγω κορωνοϊού και τελικά, όταν προσήλθε, 
διαγνώστηκε οξύ έμφραγμα και κατέληξε. 

Η κατάσταση ήταν σίγουρα πρωτόγνωρη και αλλόκοτη για 
όλους μας. Αν και η ποσότητα της δουλειάς μειώθηκε, η ποι-
ότητα άλλαξε, έγινε πιο απαιτητική, αγχωτική και κουραστική. 
Στον ίδιο χρόνο που προ πανδημίας εξετάζαμε 5 ασθενείς, 
μπορεί στην πανδημία να εξετάζαμε έναν. Έπρεπε να είμαστε 
διαρκώς σε εγρήγορση για να κάνουμε τα δέοντα στον ασθενή 
όσο φορούσαμε την στολή και τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, 
διότι όταν τα βγάζαμε, για να ξαναπλησιάσουμε στον ασθενή 
έπρεπε να «ξαναντυθούμε». Διαδικασία χρονοβόρα και κο-
πιαστική, αφού για παράδειγμα η στολή δεν αντεχόταν πολλή 
ώρα, ήταν εξαιρετικά ζεστή. Η επιβάρυνση που υποστήκαμε 
ήταν πολύ μεγαλύτερη, δεδομένου ότι το προσωπικό ήταν 
πολύ λίγο και ότι δεν έγιναν προσλήψεις πλην 20 νοσηλευτών 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου.

Οι ίδιοι οι ιατροί επιφορτιστήκαμε ακόμα και με το πολύ ση-
μαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης του προσωπικού, ενώ δεν 
λάβαμε ποτέ από τις αρμόδιες υπηρεσίες ούτε εκπαίδευση 
ούτε καν σαφείς οδηγίες, παρά μόνο γενικές κατευθύνσεις.

Οπότε είμασταν αναγκασμένοι να μελετήσουμε τόσο την 
επιστημονική πλευρά της νόσου Covid-19 όσο και να εξειδι-
κεύσουμε παράλληλα το οργανωτικό κομμάτι, που ήταν κεφα-
λαιώδους σημασίας και πολύ σύνθετο στην πράξη. Αφορούσε 
τη διάταξη των χώρων, τον τρόπο διαλογής και εξέτασης, τη 
μεταφορά των ύποπτων περιστατικών, την αναμονή, το χώρο 
και τρόπο νοσηλείας μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του τεστ κ.ά.

Φυσικά, στην πορεία της πανδημίας οι οδηγίες άλλαζαν, 
οπότε επιφορτιστήκαμε οι ίδιοι άνθρωποι και την επικαιρο-

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε ΥΞ Ε Ι Σ 
με εργαζόμενες στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας
Η συζήτηση ξεκίνησε με την παθολόγο 
Μαρία Μανιατάκου, ιατρό στο Γ.Ν. 
Θήβας, με στόχο να μας περιγράψει την 
σκληρή πραγματικότητα που έζησαν οι 
υγειονομικοί την περίοδο της καραντίνας, 
αλλά και τις χρόνιες τραγικές ελλείψεις 
του συστήματος υγείας, που παραμένουν 
απειλητικές και την επόμενη μέρα.

TO ΓΕΝΙΚΌ ΝΌΣΌΚΌΜΕΙΌ ΘΉΒΑΣ καλύπτει μία περιοχή 
με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους, μία σημαντική σε μέ-

γεθος κοινότητα Ρομά, 2 camp με  πρόσφυγες (στη Θήβα και 
τη Ριτσώνα), καθώς και το κατάστημα κράτησης γυναικών 
Ελαιώνα με 450 κρατούμενες. Επιπλέον, στην ευρύτερη πε-
ριοχή υπάρχουν μεγάλα εργοστάσια με πολλούς εργαζόμε-
νους και σοβαρά εργατικά ατυχήματα, ενώ το νοσοκομείο 
γειτνιάζει με την Εθνική οδό, οπότε πολλά σοβαρά τροχαία 
μεταφέρονται στο Τμήμα Επειγόντων (ΤΕΠ). Το νοσοκομείο 
εφημερεύει καθημερινά, όμως έχει σημαντικές ελλείψεις 
σε ιατρικό προσωπικό, δεν έχει αιμοδοσία, δεν έχει ΜΕΘ, 
ενώ τα χειρουργεία λειτουργούν μόνο μέχρι το μεσημέρι. 
Όσο για το κέντρο αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ), που είναι 
δίπλα στο νοσοκομείο, αν και σύγχρονο και εξοπλισμένο, 
είναι πλήρως παροπλισμένο, χωρίς καθόλου προσωπικό, 
πλην ενός φυσιάτρου και μιας φυσικοθεραπεύτριας μόνο.

OIΔΌΜΕΣ ΠΡΩΤΌΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΌΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ της 
ευρύτερης περιοχής είναι υποτυπώδεις και σίγουρα 

πίσω από τις ανάγκες του πληθυσμού.  Το ΚΥ Θήβας (πρώ-
ην ΠΕΔΥ) μόνο κατ’ όνομα είναι κέντρο υγείας. Το ΚΥ Ερυ-
θρών λειτουργεί καθημερινά μέχρι το μεσημέρι και εφημε-
ρεύει μόνο δύο Κυριακές το μήνα. Δεν υπάρχει δυνατότητα 
ούτε για βασικό εργαστηριακό έλεγχο, ενώ δεν διαθέτει κα-
μία κλίνη, έστω για ολιγόωρη βραχεία νοσηλεία. Το έτερο 
ΚΥ Σχηματαρίου έχει επίσης σοβαρότατα προβλήματα και 
ανεπάρκειες. Η μονάδα ΤΟΜΥ Θήβας λειτουργεί με 2 ια-
τρούς, εκ των οποίων ο ένας με απόσπαση από άλλη δομή 
(ΚΥ Αλιάρτου). Η όποια λειτουργία των δομών της ΠΦΥ 
εναπόκειται στο φιλότιμο και τις προσπάθειες των συνα-
δέλφων,  που παρά τις ανεπάρκειες, εκτελούν χρέη ακόμα 
και καθαρισμού, διοικητικά, φύλαξης κ.ά.

Λόγω της κατάστασης αυτής οι κάτοικοι της περιοχής δεν 
έχουν αποκούμπι να απευθυνθούν συστηματικά και όλο 

το 24ωρο σε δομή ΠΦΥ, με αποτέλεσμα να προσέρχονται 
στο νοσοκομείο, ακόμα και στο Τμήμα Επειγόντων Περι-
στατικών (ΤΕΠ) χωρίς οξύ πρόβλημα. Κατά την έξαρση της 
πανδημίας η κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε επιπλέον, εφό-
σον οι δομές ΠΦΥ υπολειτουργούσαν ακόμα περισσότερο 
για αποφυγή πρόληψης διασποράς, λόγω χωροταξικής 
ακαταλληλότητας, έλλειψης προσωπικού καθαριότητας 
κ.λπ. Οπότε, ούτε για υποτυπώδη εξέταση δεν μπορούσε 
να απευθυνθεί κάποιος.
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ποίηση των οδηγιών για το προσωπικό του νοσοκομείου. Από 
τα χέρια τα δικά μας φτιάχτηκαν ακόμα οι ειδικές άδειες πα-
ραμονής συνοδών ασθενών, γιατί ανεστάλη το επισκεπτήριο, 
οι αφισέτες με οδηγίες για ασθενείς-συνοδούς για το χώρο 
των κλινικών, οι γραπτές προτυποποιημένες οδηγίες για τους 
ασθενείς και πολλά άλλα. Ακόμα και στο σπίτι μας δουλεύαμε, 
όσοι ασχοληθήκαμε ενεργά με την πανδημία.

Σοβαρό πρόβλημα που μας απασχόλησε και μας απασχο-
λεί είναι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, τα οποία, παρά τα όσα 
ακούγονται στα ΜΜΕ από τους κυβερνώντες, με βάση τη δική 
μας εμπειρία, ποτέ δεν τα είχαμε σε επάρκεια. Από την αρχή 
δίνονταν σε μικρές και τυχαίες ποσότητες, χωρίς υπολογισμό 
βάσει των ημερήσιων αναγκών του προσωπικού. Έτσι, είχαμε 
μέσα σε όλα τα άλλα και τον προβληματισμό πώς να τα χρησι-
μοποιήσουμε, με φειδώ, ενάντια στις οδηγίες, π.χ. την ίδια στο-
λή για εξέταση περισσότερων του ενός ασθενών ή σύμφωνα 
με τις οδηγίες, οπότε θα ξεμέναμε σύντομα, ακόμα και μέσα 
στην ημέρα κάποιες φορές. Βέβαια, και μέσω του ίδιου του 
ΕΟΔΥ, προφανώς λόγω γενικής έλλειψης σε ΜΑΠ, οι οδηγίες 
ασφαλούς περίθαλψης-εξέτασης άλλαξαν σε λίγες εβδομάδες, 
θέτοντας κατ’ ουσία το όριο ένδυσης προς τα κάτω. Το γεγονός 
αυτό κατήγγειλε το συνδικαλιστικό μας όργανο, η ΟΕΝΓΕ.

Άλλο σχετικό πρόβλημα είναι η αμφιβολία μας για την κα-
ταλληλότητα των διανεμόμενων στο προσωπικό ΜΑΠ. Για 
παράδειγμα, μας δόθηκαν μάσκες που χρησιμοποιούσαμε ως 
υψηλής προστασίας FFP2 και διαπιστώσαμε εκ των υστέρων 
ότι ήταν σκονομάσκες για εργοστασιακή και όχι νοσοκομειακή 
χρήση. Η απάντηση της διοίκησης ήταν ότι επρόκειτο για μια 
παρτίδα 30 μασκών από δωρεά. Για τον έλεγχο της καταλλη-
λότητας των μασκών και των ΜΑΠ απευθύναμε 3 έγγραφα 
στη διοίκηση, το ιατρικό προσωπικό και το σωματείο. Για πα-
ράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, εξετάζουμε ύποπτα περιστατι-
κά-εμπύρετα και τα νοσηλεύουμε φορώντας κάτι κοντές στο-
λές μιας χρήσης.

Παρ’ ολα αυτά, σε τέτοια φονική πανδημία, εάν στο 
επίκεντρο ήταν ο άνθρωπος, η υγεία, η ασφάλεια των 
εργαζομένων και όχι το κέρδος, θα μπορούσαν εκατοντάδες 
εργοστάσια να παράξουν σε μικρό χρονικό διάστημα τέτοιες 
ποσότητες ΜΑΠ, που να πληρούν τις προδιαγραφές και να 
καλύψουν τις ανάγκες όλου του πλανήτη.
Όλος αυτός ο φόρτος δυσκόλεψε και τη συνδικαλιστική μας 
δράση. Η κατάσταση που βιώσαμε αποδεικνύει ότι χρειάζεται 
περισσότερο μόνιμο προσωπικό για τη δουλειά. Και γι’ αυτό 
το ζήτημα και για όλα τα προβλήματά μας είναι ανάγκη σή-
μερα να δραστηριοποιηθούν περισσότεροι εργαζόμενοι και 
να προβάλλουν τις διεκδικήσεις μέσα από τα σωματεία και 
τα συνδικαλιστικά μας όργανα. Η ΟΕΝΓΕ έπαιξε θετικό ρόλο 
σε όλο αυτό, της ανάδειξης των πραγματικών προβλημάτων 
και των αιτημάτων μας, παρ’ όλο που δεν έδιναν βήμα στους 
εκλεγμένους μας συχνά ή διαστρέβλωναν τα λεγόμενα και τα 
γραφόμενα. Ήταν πραγματικό στήριγμα, αποκούμπι και εμψυ-
χωτής για εμάς, κατά την προσωπική μου άποψη, αλλά και 

πολλών συναδέλφων. Να πω επίσης ότι η αξία της ανάδειξης 
προβλημάτων και διεκδίκησης είναι ορατή σε αρκετούς υγει-
ονομικούς μετά την πανδημία, καθώς όταν πιέζαμε υπήρχε σε 
πολλές περιπτώσεις ανταπόκριση, για θέματα που φαίνονται 
μεμονωμένα και μικρά, αλλά τελικά όλα είναι σημαντικά.

Όλο το προηγούμενο διάστημα ακούμε για έγκαιρα  
και επαρκή μέτρα της κυβέρνησης. Είναι όντως έτσι;
Τα μόνα που κρίνω ως έγκαιρα ήταν τα μέτρα περιορισμού, 
που αφορούσαν στην ατομική ευθύνη του καθενός. Τα λοιπά 
μέτρα, τουλάχιστον αυτά που αφορούν στο δημόσιο σύστημα 
υγείας, ούτε έγκαιρα είναι και κάθε άλλο παρά επαρκή. Άλ-
λωστε, προ πανδημίας ακόμα, οι ελλείψεις στα νοσοκομεία 
και την ΠΦΥ ως γνωστό ήταν τεράστιες. Οι υγειονομικοί, προ, 
κατά και μετά την πανδημία, που δεν έχει τελειώσει, καθώς 
ο κορωνοϊός υπάρχει, είμαστε αντιμέτωποι με τα εγκληματικά 
κενά και είναι αλήθεια ότι κινδυνεύουμε να νοσήσουμε περισ-
σότερο από όλους. Λόγω αυτών των ελλείψεων πολλοί θυσι-
άσαμε, όπως εγώ για παράδειγμα, την άδεια ειδικού σκοπού 
που δικαιούμαστε. Ειδικά οι γυναίκες συνάδελφοι επιβαρυν-
θήκαμε επιπλέον, δεν είχαμε πού να αφήσουμε τα παιδιά μας, 
που δεν είχαν σχολείο ή παιδικό σταθμό. Τώρα που μιλάμε 
δεν έχουμε δικαίωμα ακόμα ούτε κανονική άδεια να πάρουμε. 
Εάν ήμασταν σε αριθμό όσοι απαιτούνται με βάση τις ανάγκες, 
θα μπορούσαμε να πάρουμε τις άδειες και να εργαζόμαστε με 
περισσότερη ασφάλεια και πιο ανθρώπινα.

Με βάση την πείρα μου από το νοσοκομείο Θήβας, και 
ανάλογα ισχύει σε όλα τα νοσοκομεία πανελλαδικά, τα μέτρα 
προετοιμασίας για ενδεχόμενο δεύτερο κύμα πανδημίας είναι 
ανεπαρκέστατα. Καταρχήν, δεν προσελήφθη επιπλέον προ-
σωπικό, ούτε ιατροί, ούτε τραυματιοφορείς, ούτε για καθαριό-
τητα και φύλαξη. Μόνο 20 νοσηλευτές με σύμβαση ορισμένου 
χρόνου στο δικό μας νοσοκομείο. Δεύτερο, τα ΜΑΠ είναι ελ-
λιπή και χωρίς υπερβολή κινδυνεύει η υγεία μας. Τρίτο, δεν 
προχώρησε η διαδικασία για λειτουργία ΜΕΘ, παρότι υπάρχει 
πρόβλεψη στον οργανισμό του νοσοκομείου από παλιά. Καθα-
ρίστηκε ο χώρος που λειτουργούσε σαν αποθήκη, αλλά μέχρι 
εκεί. Ούτε κρατική επιχορήγηση έχει δοθεί, ούτε ο αναγκαίος 
σχεδιασμός έχει γίνει, ούτε το εξειδικευμένο προσωπικό έχει 
προσληφθεί.

Να σας πω ότι στην ιστοσελίδα του ΓΝ Θήβας η διοίκηση έχει 
αναρτήσει ευχαριστήρια για τις δεκάδες δωρεές από ιδιώτες, 
εργοστάσια κ.α. λόγω πανδημίας. Ενίσχυση του νοσοκομείου 
από τον κρατικό προϋπολογισμό δεν υπήρξε. Άρα, η συμβο-
λή του κράτους είναι ελάχιστη και ο χρόνος που κερδίσαμε 
στη μάχη με τον ιό δεν έχει αξιοποιηθεί για την πραγματική 
θωράκισή του δημόσιου συστήματος υγείας. Όσα ακούγονται 
στα ΜΜΕ από τους κυβερνώντες τα θεωρώ λόγια κούφια και 
εντυπωσιασμού. Δεν θέλουμε επαίνους και χειροκροτήματα, 
θέλουμε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με βάση τις ανά-
γκες, ΜΑΠ σε επάρκεια, υλικοτεχνική ενίσχυση των νοσοκο-
μείων και των δομών ΠΦΥ, ένταξη όλων των υγειονομικών 
στα ΒΑΕ, αύξηση του μισθολογίου μας στα προ οικονομικής 
κρίσης επίπεδα.
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Η συζήτηση συνεχίστηκε 
με τη νοσηλεύτρια Μ.Χ. 
του παθολογικού τμήματος

Ποια θεωρείς τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζατε το νοσηλευτικό προσωπικό 
πριν την πανδημία;
Η έλλειψη προσωπικού είναι το κυριότερο, με συνέπεια τη 
μακροχρόνια επιβάρυνσή μας. Σκεφτείτε ότι στη νυχτερινή 
βάρδια ήταν συνήθως μία μόνο νοσηλεύτρια, ακόμα και σε 
γεμάτη κλινική με 25 ασθενείς.

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίσατε, το νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό 
της Παθολογικής κλινικής, λόγω της πανδημίας;
Καταρχήν, ήταν ελλιπής και μη οργανωμένη η εκπαίδευσή 
μας σχετικά με τον κορωνοϊό και την κατάσταση.‘Έπρεπε να 
κάνουμε πλήρη χωροταξική αναδιαμόρφωση για την πρόλη-
ψη διασποράς. Σημαντικότατο πρόβλημα που μας δημιουρ-
γούσε, και μας δημιουργεί, επιπλέον έγνοια και άγχος είναι 
η έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και η 
ανασφάλεια σχετικά με την καταλληλότητά τους.

Τι συναισθήματα βιώσατε εντός και εκτός νοσοκομείου λόγω 
αυτής της κατάστασης;
Στην αρχή νιώσαμε άγχος και φόβο, κυρίως για το τι θα κου-
βαλήσουμε στις οικογένειές μας. Μετά το πρώτο σοκ ηρεμή-
σαμε. Συνηθίσαμε τον τρόπο νοσηλείας, τις στολές, τα ΜΑΠ και 
ο πανικός σταδιακά υποχώρησε. Ήταν πρωτόγνωρες συνθή-
κες για εμάς.

Επίσης, εμείς, το προσωπικό της κλινικής, υποστήκαμε κά-
ποιο είδος bulling, λόγω του ότι νοσηλεύαμε τα ύποπτα για 
κορωνοϊό περιστατικά. Όχι μόνο εκτός νοσοκομείου, αλλά 
ακόμα και στο χώρο εργασίας. Επιπλέον πρόβλημα που αντι-
μετωπίσαμε ήταν η μη χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού σε 
συναδέλφους που τη δικαιούνταν, με πρόσχημα ότι είμαστε 
στην πρώτη γραμμή. Κάποιες συνάδελφοι δεν είχαν πού να 
αφήσουν τα παιδιά τους. 

Η αποτελεσματικότητα στο έργο μας υπήρξε λόγω της ψυ-
χραιμίας και της αγαστής συνεργασίας του προσωπικού, κα-
θώς και του ήρεμου κλίματος και δημιούργησε ακόμα μεγα-
λύτερο δέσιμο μεταξύ μας.

Τελικά, μετά το πέρας του πρώτου κύματος της πανδημίας, 
το νοσοκομείο Θήβας είναι πιο ενισχυμένο, σύμφωνα 
και με τα όσα ακούγονται για θωράκιση του ΕΣΥ;
Δεν λειτούργησε τίποτα από τις εξαγγελίες. Προσελήφθησαν 
μόνο 20 νοσηλευτές με σύμβαση ορισμένου χρόνου, δηλαδή 
σύμβαση που έχει ημερομηνία λήξης. Αυτοί οι συνάδελφοι σε 
καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες 

ανάγκες. Επίσης, λοιπό προσωπικό δεν προσελήφθη κανένας. 
Συνολικά νομίζω ότι δεν υπήρξε ουσιαστική ενίσχυση του νο-
σοκομείου λόγω πανδημίας και ούτε μπορούμε να επαναπαυ-
τούμε στα ψίχουλα των δωρεών. Π.χ., ένας χώρος 2 δωματί-
ων στο προαύλιο του νοσοκομείου. 

Ποια είναι τα αιτήματά σας;
Σίγουρα ζητάμε ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό, με ή χωρίς 
επιδημία. Πολύ περισσότερο εάν λειτουργήσει επιπλέον πτέ-
ρυγα με 10 κλίνες για τη νοσηλεία ύποπτων περιστατικών σε 
ενδεχόμενο άλλο κύμα πανδημίας, όπως μας λένε.

Λόγω της πανδημίας ζητάμε το νοσηλευτικό και λοιπό προ-
σωπικό του τμήματος να πάρει επιπλέον άδεια, κυκλικά, για 
αποσυμφόρηση, ψυχική και σωματική. Αυτό πρέπει να γίνεται 
και κατά την έξαρση του κορωνοϊού. Απαιτούμε την ένταξη στα 
ΒΑΕ και την αλλαγή του ενιαίου μισθολογίου προς τα πάνω.

Συζητήσαμε και με την Μ.Α., 
εργαζόμενη στην υπηρεσία 
καθαριότητας του Γ.Ν. Θήβας, για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει στην 
εργασία της προ πανδημίας, κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας και την 
εμπειρία της συνολικά.

Τι προβλήματα θα ιεραρχούσες ως σημαντικότερα σαν 
εργαζόμενη στο νοσοκομείο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας;
Εργάζομαι στο νοσοκομείο 6 χρόνια. Αρχικά σε εργολάβο 
που μας είχε αφήσει μέχρι και ένα χρόνο απλήρωτες. Εδώ 
και δύο χρόνια εργάζομαι μέσω ΑΣΕΠ με ατομική σύμβαση 
εργασίας. Βασικό πρόβλημα και προ πανδημίας είναι ότι δεν 
έχουμε μόνιμη εργασία. Ζούμε συνεχώς μ’ αυτή την ανασφά-
λεια. Τα άτομα που εργάζονται στο χώρο της υγείας καλό εί-
ναι να προσλαμβάνονται με μόνιμη σχέση εργασίας. Όταν σε 
πάνε από πόστο σε πόστο και ξέρεις ότι θα φύγεις σε 5 μήνες, 
έρχεσαι μόνο για το μεροκάματο. Ίσως να μην ενδιαφερθείς 
τόσο για τη δουλειά. Επίσης, είμαστε λίγα άτομα για τον όγκο 
της δουλειάς. Τρέχαμε συνέχεια και προ κορωνοϊού να προ-
λάβουμε όλες τις δουλειές. Ενώ το κτίριο του νοσοκομείου 
Θήβας είναι καλό, με άνετους χώρους, είναι κακοσυντηρη-
μένο, με αποτέλεσμα να είναι και πολύ δύσκολο για καθα-
ριότητα.

Τι προβλήματα αντιμετωπίσατε στο χώρο του 
νοσοκομείου λόγω της πανδημίας;
Δεν προσέλαβαν κανένα επιπλέον άτομο για το συνεργείο κα-
θαριότητας κατά την πανδημία. Οπότε έπρεπε να βγει η δου-
λειά, που όπως καταλαβαίνετε λόγω της πανδημίας ήταν πολύ 
αυξημένη από τον ίδιο αριθμό ατόμων. Η επιπρόσθετη ήταν 

13

Η Υγεία στη χρονιά του Κορονοϊού...



αυξημένων και ειδικών απαιτήσεων, διότι αφορούσε την απο-
λύμανση του χώρου εξέτασης λοιμώξεων στο ΤΕΠ, δηλαδή 
εκεί όπου εξετάζονταν ασθενείς ύποπτοι για κορωνοϊό. Κάθε 
φορά που εξεταζόταν, και εξετάζεται ακόμα, ένας ασθενής, 
όταν εξέλθει πρέπει να γίνει απολύμανση από το συνεργείο 
καθαριότητας για να εξεταστεί ο επόμενος. Επίσης, το ίδιο γί-
νεται και για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στην Παθολογι-
κή Κλινική, μέχρι να βγει το αποτέλεσμα του τεστ κορωνοϊού. 
Ευνόητο είναι πως, για την πρόληψη της διασποράς σε όλους 
τους χώρους του νοσοκομείου, έπρεπε και πρέπει να γίνεται 
ακόμα πιο σχολαστικός καθαρισμός και απολύμανση από πριν. 

Επιβαρυνθήκαμε πολύ λόγω της πανδημίας. Επειδή είμα-
στε λίγα άτομα, μας βάλανε σε διαδικασία ετοιμότητας με το 
τηλεφωνο. Σε εξάωρες βάρδιες ετοιμότητας. Και καθημερινά 
να τρέχω από τον έκτο όροφο που είμαι χρεωμένη στο χώρο 
των λοιμώξεων, αν υπήρχε περιστατικό, και μετά πάλι πίσω. 
20 επιπλέον ώρες την εβδομάδα είμαστε σε ετοιμότητα. Εγώ 
από την αρχή της πανδημίας έχω γράψει συνολικά 132 ώρες 
εργασία ετοιμότητας, πέραν της υπόλοιπης. Η διοίκηση του 
νοσοκομείου δεν έκανε γραπτή συμφωνία μαζί μας για όλη 
την επιπλέον δουλειά, δεν υπογράψαμε καμία συμπληρωμα-
τική σύμβαση. Προφορικά μας είπαν ότι θα πληρωθούμε 3 
ευρώ την ώρα ετοιμότητας. Μεσολάβησε το σωματείο, διότι 
η διοίκηση το άφησε φλου. Μας είπαν ότι θα μας πληρώσουν 
τα επιπλέον με δόσεις. Ακόμα, μετά από δύο και πλέον μήνες, 
δεν έχουμε πληρωθεί τίποτα.

Επίσης, μετά από δική μας πίεση προμηθεύτηκαν ειδική 
πιεστική συσκευή καθαριότητας. Λόγω συχνών ψεκασμών 
με διαλύματα χλωρίνης έχουμε αναπνευστική επιβάρυνση 
και πονοκεφάλους.

Όταν πρωτοέβαλα την στολή με έπιασε κρίση πανικού. Επί-
σης, απέκτησα ακμή στο πρόσωπο λόγω της μάσκας και μά-
λιστα δεν με δεχόταν κανένας ιατρός δερματολόγος ιδιώτης, 
όταν έλεγα πως εργάζομαι στο νοσοκομείο. Η όλη κατάσταση 
ήταν πολύ αγχωτική. Την πρώτη εβδομάδα δεν περνούσε η 
ώρα όταν είχα βάρδια. 

Αντιμετωπίσατε προβλήματα εκτός νοσοκομείου λόγω 
της εργασίας σας στο νοσοκομείο κατά την πανδημία:
Διαταράχθηκε η οικογενειακή μου γαλήνη. Είχα ένταση στο 
σπίτι. Ο σύζυγός μου στην αρχή μου έλεγε να πάω να μείνω 
αλλού. Γκρίνιαζε συνεχώς. Φοβόταν. Του έλεγα να κλείσει 
την τηλεόραση. Η μητέρα μου μου είπε μια μέρα στο τηλέφω-
νο να πάω εγώ για ψώνια και εξωτερικές δουλειές και όχι τα 
αδέλφια μου, αφού ούτως ή άλλως επρόκειτο να κολλήσω.

Δεν πήγα στα εγγόνια μου και στη μαμά μου για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Όταν ήμουν σε ετοιμότητα στο σπίτι, ήμουν 
με το τηλέφωνο στο χέρι. Δεν ξεκινούσα καμία άλλη δουλειά. 
Το απόγευμα και η νύχτα φάνταζαν ατελείωτα. Το χειρότερο 
ήταν όταν χτύπαγε το τηλέφωνο.

Τι εμπειρία αποκτήσατε με δυο λόγια από την εργασία 
σας στην πανδημία; Τι αιτήματα έχετε ως εργαζόμενες;
Θεωρώ ότι κινδύνεψε η ζωή μας και η υγεία μας. Εγώ εί-
μαι ικανοποιημένη, διότι ξεπέρασα την κρίση πανικού χωρίς 
φάρμακα, την αντιμετώπισα. Η κατάσταση αυτή μας έκανε 
τελικά να νιώθουμε πιο δυνατές.’Εχουμε προσφέρει, έχουμε 
δώσει τον εαυτό μας και είναι μεγάλη αδικία να μη ληφθεί 
υπόψη και να βρεθούμε χωρίς δουλειά το Δεκέμβρη που 
λήγει η σύμβαση. 

Ζ Η ΤΑ Μ Ε
Για να λειτουργήσει σωστά το νοσοκομείο χρειάζεται περισ-
σότερους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας, που να 
έχουν μόνιμη εργασία. Επίσης, πρέπει να παρέχεται ο κατάλ-
ληλος εξοπλισμός και για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους 
και για να έχουν μέσα προστασίας της υγείας τους. Ζητάμε 
επίσης να πληρωθούμε άμεσα τα χρωστούμενα δεδουλευμέ-
να και για τις επιπλέον ώρες και να υπογραφεί η σύμβαση γι‘ 
αυτές. 
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 ΙΤΑΛΙΑ
Στη βαριά χτυπημένη από τον Covid-19 Ιταλία 
τα στοιχεία μιλάνε... και δείχνουν: τον ιό... των 
συμφερόντων των Ιταλών μεγαλοβιομηχάνων

Σ τις 11 Μάρτη, η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές ανακοίνω-
σαν μέτρα στο όνομα του περιορισμού των συνωστισμών, 

ωστόσο αντίστοιχα μέτρα δεν επιβλήθηκαν για τους μεγαλο-
βιομήχανους της περιοχής. Ο εκπρόσωπος της ένωσης των 
Ιταλών μεγαλοβιομηχάνων Confindustria στη Λομβαρδία, 
Μάρκο Μπονομέτι, αντιδρούσε, την ίδια μέρα, λέγοντας ότι 
«είναι ανάγκη να παραμείνουν ανοιχτές οι εταιρείες», χωρίς 
όμως να δεσμεύεται για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους 
χώρους δουλειάς, χαρακτηρίζοντας μάλιστα «ανεύθυνες» τις 
κινητοποιήσεις που ξεκινούσαν εργαζόμενοι σε διάφορα ερ-
γοστάσια, οι οποίοι κατήγγειλαν ότι δεν τηρούνται στοιχειώδη 
μέτρα προστασίας και πρόληψης, που σε τέτοιες συνθήκες 
αφορούσαν και τη δημόσια υγεία. 

Η κατάσταση εξελισσόταν ανησυχητικά, αλλά η κυβέρνηση 
Κόντε δεν θεώρησε σκόπιμο να ενοχλήσει τους μεγαλοερ-
γοδότες. Έτσι, στους εργαζόμενους στο βιομηχανικό βορρά, 
από τη μία μεριά, έλεγαν ότι δεν μπορούν καλά καλά ούτε να 
κηδέψουν ένα αγαπημένο άτομο χαμένο από την πανδημία, 
αλλά, από την άλλη μεριά, τους έλεγαν ότι δεν τρέχει τίποτα 
να συνωστίζονται στη γραμμή παραγωγής με τον συνάδελφό 
τους ή στο μετρό για να πάνε στο εργοστάσιο. Από εκείνες τις 
βδομάδες υπολογιζόταν –σύμφωνα με ορισμένα ρεπορτάζ– 
ότι οι επαρχίες του Μπέργκαμο και της Μπρέσια στη Λομβαρ-
δία συγκέντρωναν σχεδόν το 1/4 όλων των κρουσμάτων.

Σημειωτέον ότι, όταν μιλάμε για τον ιταλικό βιομηχανικό 
βορρά, μιλάμε για μία από τις πλουσιότερες περιοχές όχι απλά 
της Ιταλίας, αλλά όλης της Ευρώπης. Η Λομβαρδία (όπου βρί-
σκεται και το Μπέργκαμο) υπολογίζεται ότι παράγει το 20% του 

ιταλικού ΑΕΠ. Περιλαμβάνεται μάλιστα στους «τέσσερις κινη-
τήρες» όλης της Ευρώπης. Παρά τα τεράστια κέρδη τους, οι 
μεγαλοεργοδότες αρνούνταν πεισματικά μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας ή περιορισμούς της παραγωγής, έστω προσωρινά. 
Σήμερα επικαλούνται βέβαια αυτή την «έκτακτη περίοδο», για 
να ζητήσουν νέα προνόμια και νέα μεγαλύτερα περιθώρια για 
να επιτεθούν στους εργαζόμενους. «Και την πίτα ολάκερη και 
το σκύλο χορτάτο....»

Τι έκανε η κυβέρνηση Κόντε; Ενίσχυσε κι άλλο τα πρόστιμα 
για όσους παραβιάζουν τα μέτρα περιορισμού των μετακινή-
σεων. Έβγαλε ακόμα και στρατό στους δρόμους για να επι-
βάλλει την τήρηση των μέτρων αυτών.

Δηλαδή, οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώσουν την όποια 
εξέλιξη, έτσι και αλλιώς. 

 ΙΣΠΑΝΙΑ
Χιλιάδες θάνατοι ηλικιωμένων στην Ισπανία. 
Γηροκομεία και κέντρα φροντίδας στο έλεος  
της πολιτικής «κόστους - οφέλους»

Μ έχρι τέλος Απριλίου συνολικά 114.081 ασθενείς με κορο-
νοϊό χρειάστηκαν νοσηλεία στην Ισπανία από την αρχή 

της πανδημίας, αριθμός που στάθηκε ικανός να προκαλέσει 
κατάρρευση στο σύστημα Υγείας, εξ αιτίας της ανεπαρκούς 
κρατικής χρηματοδότησης και ανάπτυξής του σύμφωνα με τις 
σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, λόγω των περικοπών σε κλίνες 
και προσωπικό και των ιδιωτικοποιήσεων, ενώ συνέβαλε και 
η αργοπορία στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Φυσι-
κά στον αριθμό αυτό δεν περιλαμβάνονται οι χιλιάδες ηλικι-
ωμένοι και άτομα με αναπηρία, που πέθαναν αβοήθητοι σε 
γηροκομεία και δομές φιλοξενίας.

Υπολογίζεται ότι υπήρξαν πάνω από 10.000 θάνατοι με συ-

ΔΗΜΌΣΊΑ ΣΎΣΤΗΜΑΤΑ ΎΓΕΊΑΣ
ΑΠΌΔΎΝΑΜΩΜΕΝΑ ΚΑΊ ΑΠΑΞΊΩΜΕΝΑ 

ΑΠΌ ΤΊΣ ΑΝΤΊΛΑΪΚΕΣ ΠΌΛΊΤΊΚΕΣ

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε τα οξυμένα προβλή-
ματα και την ανεπάρκεια των συστημάτων Υγείας να κα-

λύψουν τις λαϊκές ανάγκες σε όλες τις χώρες, στις οποίες θεός 
είναι το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Εδώ και πολλά 
χρόνια μειώνουν συστηματικά τις κρατικές δαπάνες για την 
υγειονομική περίθαλψη, παγώνουν τις προσλήψεις, ελαστικο-
ποιούν τις εργασιακές σχέσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού, μειώνουν τις νοσοκομειακές κλίνες, κλείνουν 

νοσοκομειακές υποδομές, αναθέτουν υπηρεσίες σε ιδιώτες, 
ιδιωτικοποιούν - εμπορευματοποιούν τις υπηρεσίες Υγείας.

Άλλωστε, ο στόχος σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη είναι ο 
ίδιος: Να βελτιωθεί η επίδοση της κρατικής αντιλαϊκής πο-
λιτικής, με «δείκτες» τη λειτουργία των δημόσιων δομών με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και τη μεγαλύτερη απαλλαγή του 
κράτους και της εργοδοσίας από το «κόστος» που συνεπάγο-
νται η ασφάλιση και η υγεία των εργαζομένων και του λαού.

Ενδεικτικά φωτίζουμε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα:
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μπτώματα κορονοϊού σε γηροκομεία, κέντρα φροντίδας ΑμεΑ 
και σπίτια δεν έχουν καταγραφεί, επειδή δεν έχουν επιβεβαι-
ωθεί με διαγνωστικό τεστ.

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία για τις διαγραφές συνταξιού-
χων λόγω θανάτου από το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας. 
Περίπου 30.000 περισσότεροι συνταξιούχοι διαγράφηκαν κατά 
τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2020, σε σχέση με την αντί-
στοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιο-
ποίησε το υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ο υψηλός αυτός αριθμός, εν μέρει, οφείλεται στην πανδη-
μία, αλλά και στις γενικότερες συνέπειες της πανδημίας και 
της κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος Υγείας, που υπο-
βάθμισε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε αυτό, επιδεί-
νωσε τους όρους ζωής.

Να σημειωθεί ότι, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, στην 
Ισπανία οι νεκροί από κορονοϊό εκτιμάται ότι είναι πολλαπλά-
σιοι από τους επίσημα καταγεγραμμένους, καθώς όσοι πέθα-
ναν έχοντας συμπτώματα, αλλά χωρίς να έχουν κάνει τεστ, δεν 
καταμετρώνται.

 ΣΟΥΗΔΙΑ
Κρίση εξαιτίας της πανδημίας ή οικονομική 
κρίση, που έφερε σαν καταλύτης η πανδημία 
πιο γρήγορα; Το σουηδικό πείραμα 
αποκαλύπτει την αλήθεια.

Η αμφιλεγόμενη στρατηγική της Σουηδίας απέναντι στον κο-
ροναϊό ήταν να κρατήσει ανοιχτό μεγάλο μέρος της οικονο-

μίας της. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα κατευθύνεται ολοταχώς προς 
τη χειρότερη οικονομική ύφεση που έχει βιώσει μετά το Β΄ 
παγκόσμιο πόλεμο.

Η Σουηδία κράτησε ανοιχτά τα καταστήματα, τα εστιατόρια, τα 
γυμναστήρια και τα σχολεία καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας, 
ενώ ενθάρρυνε τους πολίτες να συμπεριφερθούν βάσει κοινής 
λογικής και να ακολουθήσουν τις οδηγίες κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης. Αν και η χώρα έχει ξεπεράσει σε αριθμό θανάτων 
τις γειτονικές της χώρες, που εφάρμοσαν αυστηρότερα μέτρα, 
ορισμένοι ειδικοί εκτιμούσαν ότι αν μη τι άλλο θα κατάφερνε να 
αποφύγει μέρος των οικονομικών επιπτώσεων.

Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία καταρρίπτουν και αυτή την 
ελπίδα. Η υπουργός οικονομικών Μαγκνταλένα Άντερσον 
τόνισε ότι η χώρα της είναι πλέον αντιμέτωπη με μια «εξαι-
ρετικά σφοδρή οικονομική κρίση». Επιπλέον, σημείωσε ότι 
«η έντονη οικονομική ύφεση εξελίσσεται πιο γρήγορα από 
ό,τι περιμέναμε». Ξεχωριστή μελέτη αποκάλυψε πως το 40% 
των σουηδικών επιχειρήσεων απειλούνται με πτώχευση. Ο 
MartenBjellerup, επικεφαλής οικονομολόγος της υπηρεσίας 
χρέους στη Στοκχόλμη, δήλωσε ότι πιστεύει πως η Σουηδία 
θα τα καταφέρει «λίγο καλύτερα» από άλλες χώρες, όμως 
αναγνώρισε ότι «η διαφορά είναι οριακή». ΟΥΔΕΝ ΣΧΟΛΙΟ...

   

 ΗΠΑ
Ο βασιλιάς είναι γυμνός 

Η πανδημία του Covid-19 δεν κατέστρεψε μόνο εκατομμύρια 
ζωές, αλλά έριξε και το τελευταίο φύλλο συκής, αφήνοντας 

γυμνό τον βασιλιά. Απογύμνωσε το σύστημα που παρουσία-
ζε σε ιλουστρασιόν περιτύλιγμα ό,τι πιο σάπιο επινόησε: Την 
Υγεία - εμπόρευμα στην πιο ακραία της έκφραση.

Δαιδαλώδης και βαθιά ταξικός ο τομέας της Υγείας αντιπρο-
σωπεύει τον μεγαλύτερο τομέα της οικονομικής δραστηριότη-
τας στις ΗΠΑ. Το 2019 αντιπροσώπευε το 17,8% του ΑΕΠ (3,8 
τρισ. δολάρια). Όπως είναι κατανοητό, η πίτα είναι μεγάλη και 
τα αρπακτικά του κλάδου έχουν πέσει με βουλιμία στο θήρα-
μα, που δεν πρόκειται να το αφήσουν, αν δεν το ξεκοκαλίσουν.
Αυτό το σύστημα έχει στηριχτεί και σχεδιαστεί κατά έναν πο-
λύπλοκο και δυσνόητο τρόπο, που ακόμα και ειδικοί χάνονται 
μέσα στον λαβύρινθο τριών βασικών πυλώνων: δημόσιος, 
ιδιωτικός και συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού, που είναι αλ-
ληλοκαλυπτόμενοι σε ένα σύνθετο πολυδαίδαλο σύμπλεγμα. 
Είναι ένα σύστημα που έχει στο DNA του την εκμετάλλευση 
και τον ανταγωνισμό για την επικράτηση του ισχυρότερου. Μία 
πανδημία ήταν αρκετή για να δείξει τη γύμνια του.

Η έλλειψη κλινών, ΜΕΘ, ΜΑΦ, η υποστελέχωση των νοσο-
κομείων με ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό, η 
έλλειψη μηχανικής στήριξης των ασθενών (αναπνευστήρες και 
άλλα ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμός), η έλλειψη αναλώσι-
μων (μάσκες, γάντια κ.λπ.) συνθέτουν μια εικόνα τριτοκοσμική, 
που κουρελιάζει όλο αυτό το «περίλαμπρο» οικοδόμημα. 

Σύμφωνα με τις ανάγκες που παρουσιάστηκαν, θα έπρεπε 
να έχουν 2.400.000 κλίνες και έχουν μόνο 900.000. Επίσης, 
οι ελλείψεις σε ΜΕΘ και αναπνευστήρες, ειδικά τις πρώτες 
μέρες, ήταν τόσο μεγάλες, που αναγκάζονταν να έχουν δύο 
ασθενείς σε έναν αναπνευστήρα.

Πολλοί ασθενείς πλήρωσαν με τη ζωή τους, γιατί δεν μπο-
ρούσαν να έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία για να υποβλη-
θούν στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Στα πρώτα στάδια, 
που είναι και τα πιο κρίσιμα, τους έστελναν σπίτι και τους συ-
νέστηναν σε πολλές περιπτώσεις τηλεϊατρική παρακολούθη-
ση (!), όπου υπάλληλοι - τηλεφωνητές, χωρίς καμία σχέση με 
την Ιατρική, υποβάλλουν στον ασθενή μερικές τυποποιημένες 
ερωτήσεις από έναν κατάλογο και καταγράφουν τις απαντήσεις, 
ώστε αργότερα να τις επεξεργαστούν ειδικοί για να αποφασί-
σουν αν συντρέχουν λόγοι εισαγωγής σε νοσηλευτικό ίδρυμα.

Μία διαδικασία χρονοβόρα, όταν ο χώρος της Ιατρικής δεν 
σηκώνει χρονοτριβή, ιδιαίτερα σε εξελισσόμενη ασθένεια με 
απρόβλεπτες μεταπτώσεις. Υπάρχουν άπειρα τέτοια περιστα-
τικά, ακόμη και γνωστών που την πλήρωσαν με τη ζωή τους, 
γιατί τους έστειλαν σπίτι, επειδή το σύστημα ήταν υπερφορτω-
μένο και δεν μπορούσαν τα νοσοκομεία να δεχτούν άλλους 
ασθενείς.

Φυσικά εκεί που το σύστημα έδειξε τον πραγματικά ταξι-
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κό του χαρακτήρα ήταν στις περιπτώσεις Αφροαμερικανών, 
Λατίνων, άλλων μεταναστών, φτωχών και αστέγων, που είναι 
και οι πιο εκτεθειμένοι στην πανδημία. Αυτοί μετρούν πολλά 
θύματα, που πετάγονται στα αζήτητα και θάβονται σε ομαδι-
κούς τάφους στο Hart Island.

 ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Η «ανοσία της αγέλης».
Ξεκάθαρες προτεραιότητες - καθαρές επιλογές

Η επιλογή της βρετανικής κυβέρνησης να μη λάβει μέτρα, 
προκειμένου να αναπτυχθεί η «ανοσία της αγέλης», οδή-

γησε στην περαιτέρω εξάπλωση του ιού και στην κατακόρυφη 
αύξηση των κρουσμάτων.

Η πραγματική αιτία αυτής της επιλογής είναι η προτεραιότη-
τα που δίνει κάθε κυβέρνηση στη διασφάλιση της κερδοφορί-
ας των επιχειρηματικών ομίλων, υποτάσσοντας σε αυτήν την 
πολιτική της στον τομέα της Υγείας τη διαχείριση επιδημιών. 

Εξάλλου, όπως φέρεται να έχει δηλώσει ο Ντ. Κάμινγκς, 
πρώτος σύμβουλος του Μπ. Τζόνσον, στα πρώτα στάδια της 
πανδημίας, σχετικά με την τακτική της κυβέρνησης, «ανοσία 
αγέλης, προστατέψτε την οικονομία κι αν αυτό σημαίνει ότι κά-
ποιοι συνταξιούχοι θα πεθάνουν, τι να κάνουμε!».

Το ΝΗS είναι το σύστημα Υγείας της 5ης πιο ισχυρής κα-
πιταλιστικής οικονομίας στον πλανήτη, ίσως ο μεγαλύτερος 
εργοδότης στη Βρετανία και υπεύθυνος για την Ασφάλιση και 
την περίθαλψη όλων των κατοίκων της χώρας. Επίσης, πρό-

κειται για ένα σύστημα το οποίο αποτελεί τη βάση ενός εκ των 
πιο σημαντικών κέντρων ιατρικής έρευνας παγκοσμίως, με 
ιατρικούς και βιολογικούς εξοπλισμούς αιχμής, αλλά και με 
ικανότατο ιατρικό και επιστημονικό προσωπικό. Παράλληλα, 
εδώ και 35 περίπου χρόνια, έχει υποστεί πολλαπλά κύματα 
ιδιωτικοποίησης, αποτελώντας πρότυπο για τις αναδιαρθρώ-
σεις στα συστήματα Υγείας των κρατών - μελών της ΕΕ. 

Προτεραιότητα η κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων
Με δεδομένη την παραπάνω κατάσταση του NHS και με τις 
ιατρικές υπηρεσίες να καλύπτουν με δυσκολία τις τρέχουσες 
ανάγκες, θα ήταν αναμενόμενες μια άμεση «ένεση» έκτακτων 
κονδυλίων στο σύστημα Υγείας, μια αύξηση του μόνιμου προ-
σωπικού, και άλλα αναγκαία.

Οι αποφάσεις της βρετανικής κυβέρνησης δείχνουν όμως 
ξεκάθαρα ποιες είναι οι προτεραιότητες. Η κρατική επιχορή-
γηση 330 δισ. λιρών (15% του ΑΕΠ) ανακοινώθηκε σχεδόν δύο 
βδομάδες πριν ανακοινωθεί lockdown, για να εξασφαλιστεί, 
σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, η ρευστότητα των μεγάλων 
επιχειρήσεων, ορίζοντας ένα ποσό δανεισμού έως 5 εκατ. λί-
ρες, και μικρότερα ποσά για μικρότερες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, η σύναψη συμβολαίων με τον ιδιωτικό τομέα της 
Υγείας, αντί για την επίταξή του αποτέλεσε ουσιαστικά πακέτο 
διάσωσής του, προσφέροντας στο NHS μόνο 8% αύξηση των 
διαθέσιμων κλινών. Ο ιδιωτικός τομέας, εκτεθειμένος σε υπέ-
ρογκα χρέη, θα αδυνατούσε να λειτουργήσει λόγω της ακύ-
ρωσης προγραμματισμένων ιατρικών υπηρεσιών και έλλει-
ψης ιατρικού προσωπικού (το μεγαλύτερο μέρος των γιατρών 
του δουλεύουν πρώτα και κύρια στο NHS). Οι προτεραιότητες 
είναι ολοφάνερες.

Ιταλία: γιατροί και φοιτητές ιατρικής διεκδικούν προσλήψεις, καλύτερες συνθήκες εργασίες και σπουδών.
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ΣΕ ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΡΗΚΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ;
Η Γερμανία δεν θα μπορούσε να αποτελεί εξαίρεση στη συ-
νολική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μετατρέπει 
την υγεία από δημόσιο αγαθό σε προσοδοφόρο εμπόρευμα. 
Τα τελευταία χρόνια ακολουθείται σταθερή πορεία περικο-
πών, υποχρηματοδότησης και ιδιωτικοποιήσεων. Από το 1991 
έως το 2017 το 1/5 περίπου των νοσοκομείων κλείνει και μει-
ώνονται οι κλίνες κατά 170.000. Περίπου το 40% των νοσο-
κομείων έχουν ιδιωτικοποιηθεί, ενώ υπάρχουν και κρατίδια 
όπως στο Αμβούργο, όπου η συντριπτική πλειοψηφία (>90%) 
των νοσοκομείων είναι ιδιωτικά. 

Όμως και τα νοσοκομεία που χαρακτηρίζονται δημόσια λει-
τουργούν με κριτήριο το κέρδος. Τα τελευταία χρόνια εφαρ-
μόζεται το σύστημα DRG (Diagnosis Related Groups), το οποίο 
ουσιαστικά είναι ένας τιμοκατάλογος, σύμφωνα με τον οποίο 
το νοσοκομείο αμείβεται για κάθε ασθενή με ένα σταθερό νο-
σήλιο (ανάλογα με τη νοσοκομειακή πράξη), ανεξάρτητα από 
τον πραγματικό χρόνο νοσηλείας. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι 
διοικήσεις των νοσοκομείων να αποφασίζουν με γνώμονα το 
κέρδος, με έμφαση σε ειδικότητες που αποφέρουν κέρδος και 
με την πολιτική των γρήγορων εξιτηρίων για να μειώνουν το 
κόστος. 

Χέρι χέρι με την υποχρηματοδότηση πάνε και οι ελλείψεις 
προσωπικού, οι οποίες σύμφωνα με τις πλέον συντηρητικές 
εκτιμήσεις ανέρχονται σε 17.000 θέσεις νοσηλευτικού και 
5.500-6.000  θέσεις ιατρικού προσωπικού. Στην πραγματικό-
τητα, οι ίδιοι οι υγειονομικοί μέσα από τα συνδικάτα τους εκτι-
μούν πως τα κενά είναι πολύ περισσότερα και υπήρχαν και 
πριν το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19. 

ΠΩΣ ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ; ΠΟΙΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΧΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΜΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ στην  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ; 
Με το ξεκίνημα της πανδημίας τα κενά και οι ελλείψεις έγι-
ναν ακόμη πιο εμφανή. Χαρακτηριστικό πρόβλημα, παρά το 
γεγονός ότι μιλάμε για μια χώρα με πολύ ισχυρή βιομηχανία, 

ήταν η έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού (μάσκες, γάντια, 
ποδιές). Επιπλέον, και λόγω της έλλειψης προσωπικού στα 
νοσοκομεία, η εργασία εντατικοποιήθηκε ακόμη περισσότερο, 
οπότε και έπρεπε οι γιατροί και οι νοσηλευτές να κάνουν μέρα 
πάρα μέρα εφημερίες, καθώς υπήρξαν πολλά κρούσματα. 
Με δεδομένο το κλείσιμο των δομών εκπαίδευσης, υπήρξε η 
πρόβλεψη να μείνουν οι παιδικοί και τα σχολεία ανοιχτά για τα 
παιδιά εργαζομένων σε κλάδους που εξυπηρετούσαν βασικές 
ανάγκες όπως στην υγεία, τα σούπερ μάρκετ, καθαριότητα, τα-
χυδρομεία, συγκοινωνίες, ενέργεια, κ.α. Αυτό σε ένα βαθμό 
βοήθησε πρακτικά, ωστόσο μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τις 
δυσκολίες που υπήρχαν ιδιαίτερα για μητέρες με παιδιά σε 
μικρότερες ηλικίες, που χρειαζόταν να μείνουν στον παιδικό 
χωρίς τη συντροφιά άλλων παιδιών. Επιπλέον, η φύλαξη των 
παιδιών ήταν και είναι ακόμη προς το παρόν για ορισμένες 
μόνο ώρες, επομένως και πάλι δεν καλύπτονται οι ανάγκες 
των περισσότερων οικογενειών. 

Ένα ακόμη ζήτημα, ιδιαίτερα για τις εργαζόμενες στα νοσοκο-
μεία, ήταν και ο κίνδυνος μεταφοράς του ιού στο σπίτι. Είναι 
γεγονός ότι τα κρούσματα ανάμεσα στο υγειονομικό προσω-
πικό ήταν αυξημένα (πάνω από 10.000, με 16 θανάτους) και 

Όι επιπτώσεις τις πανδημίας
στους εργαζόμενους στη Γερμανία

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η  Μ Ε  Τ Ι Σ :
Δέσποινα Όικονόμου
Διδάκτωρ γλωσσολογίας, 

Επιστημονικό Συνεργάτη στο Πανεπιστήμιο Humboldt,  
στο Βερολίνο, μητέρα παιδιού 2,5 ετών

Έλσα Φωτιάδου
Ιατρό ενδοκρινολόγο σε ιδιωτικό εξειδικευμένο 
ιατρικό κέντρο, έγκυο, 
μητέρα ενός παιδιού 4 ετών

Ράβοντας μάσκες προστασίας σε εργοστάσιο της Γερμανίας
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αυτό είχε να κάνει και με την ανεπαρκή προστασία τους. Χα-
ρακτηριστικό είναι, όπως μας μεταφέρουν οι υγειονομικοί, ότι 
οι οδηγίες από το ινστιτούτο Robert Koch για την προστασία 
των υγειονομικών μεταβάλλονταν ανάλογα με τη διαθεσιμό-
τητα των μέσων προστασίας, τα οποία δίνονταν με το σταγο-
νόμετρο. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΗΜΕΡΑ, ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ, σε σχέση με τις αναγκαίες 
διαγνωστικές, προληπτικές εξετάσεις των γυναικών 
(π.χ. προγεννητικός έλεγχος), γενικά του λαού;
Σε αυτό το διάστημα (από το ξέσπασμα της πανδημίας έως σή-
μερα) στη Γερμανία υπήρξε αύξηση κλινών ΜΕΘ (από 28.000 
κρεβάτια περίπου στα 40.000 σήμερα). Είναι ενδιαφέρον να 
σημειώσουμε ότι για κάθε άδειο κρεβάτι εντατικής που εξα-
σφάλιζε κάθε νοσοκομείο λάμβανε 560€. Παράλληλα, η αύ-
ξηση των κλινών ΜΕΘ δεν συνοδεύτηκε από την αντίστοιχη 
αύξηση του προσωπικού που είναι απαραίτητο στα νοσοκο-
μεία. Προσπάθησαν μέσα σε λίγες μέρες να εκπαιδεύσουν 
γιατρούς και νοσηλευτές, για να μπορέσουν να στελεχώσουν 
τις εντατικές. Επίσης, παρατηρήθηκε το εξής αντιφατικό, εν 
μέσω πανδημίας ιδιωτικές κλινικές να χρεοκοπούν και να 
κλείνουν. Αυτό συνέβη γιατί οι κλινικές λειτουργούν στη λο-
γική του κέρδους και λόγω αναβολής αρκετών προγραμματι-
σμένων εξετάσεων ή και χειρουργείων, τα κέρδη μειώθηκαν 
δραστικά και η λειτουργία εν μέσω κορωνοίου θεωρήθηκε 
ζημιογόνα. Χαρακτηριστική είναι η περίπωση ιδιωτικής κλι-
νικής στο Havelberg, η οποία, παρά τις αντιδράσεις των ερ-
γαζομένων, οι οποίοι διεκδικούσαν να λειτουργήσει η κλινική 
και να συμβάλει στη μαχη του κορωνοϊού, κήρυξε πτώχευση, 
αφήνοντας τους εργαζόμενους ξεκρέμαστους. Έτσι παρατη-
ρήθηκε από τη μια να υπάρχουν γιατροί και νοσηλευτες εξου-
θενωμένοι από τις υπερωρίες και απο την άλλη απολυμένοι 
εν μέσω πανδημίας. Αντίστοιχα σε άλλες περιπτώσεις εργα-
ζόμενοι στην υγεία, σε διάφορες κλινικές στις περιοχές του 
Witten και Hamm οδηγήθηκαν σε εκ περιτροπής εργασίας. 

 Σήμερα, σχεδόν δυόμισι μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδη-
μίας, και ενώ τα μέτρα περιορισμού έχουν χαλαρώσει, τίποτα 
δεν έχει αλλάξει στην πορεία εμπορευματοποίησης της υγεί-
ας. Οι εξετάσεις και οι επισκέψεις σε ιατρεία πραγματοποιού-
νται κανονικά, ωστόσο δεν αλλάζει το γεγονός ότι πολλές από 
τις απαραίτητες εξετάσεις κοστιζουν πλέον ακριβά, ενώ άλλες 
έχουν χαρακτηριστεί προαιρετικές, χωρίς να είναι. Ταυτόχρο-
να, το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας και πρόληψης παραμένει 
υποβαθμισμένο, παρά το ότι όλοι οι υγειονομικοί συμφωνούν 
ότι είναι η κύρια ασπίδα θωράκισης του πληθυσμού, όχι μόνο 
απέναντι στον κορωνοϊό, αλλά συνολικότερα και διαχρονικά. 

ΣΕ ΟΛΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΟΙΑ  
ΗΤΑΝ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ; 
Αν και η ηγεσία των συνδικάτων (Ver.di και Marburger Bund) 
των υγειονομικών ήταν εμφανώς απούσα, οι υγειονομικοί 

σε αρκετές περιπτώσεις ανέδειξαν τα κενά και διεκδίκησαν 
μέσα προστασίας τόσο για τους ίδιους όσο και για το λαό. Ιδι-
αίτερα εκεί όπου υπήρχαν και ταξικές δυνάμεις, μπόρεσαν 
να βάλουν κάποια αιτήματα κι αυτό αναγνωρίστηκε συνολικά 
από τους εργαζόμενους. Στην περιοχή του Αμβούργου, ήδη 
πριν από την πανδημία υπήρχαν κινητοποιήσεις ενάντια στην 
εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Τόσο οι υγειο-
νομικοί όσο και ο λαός κινητοποιήθηκαν ενάντια στη συνεχή 
υποβάθμιση της υγείας. Μάλιστα, έγινε δημοψήφισμα με αί-
τημα να καθοριστεί μέσω του νόμου αναλογία ασθενών και 
νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο, παρ’ ότι υποστήριχθηκε 
από την πλειοψηφία, δεν έγινε δεκτό από τις αρχές. Σε αυτές 
τις κινητοποιήσεις βρέθηκαν και οι δικές μας επιτροπές αγώ-
να μεταναστών, οι οποίες έβαλαν και πιο εντονα το ζήτημα 
της υγείας ως αγαθό και όχι ως εμπόρευμα. Τόσο σε αυτές 
όσο και σε άλλες κατα τόπους κινητοποίησεις υγειονομικών, 
αναδείχθηκε η σημασία του ταξικά προσανατολισμένου κι-
νήματος, της οργανωμένης διεκδικήσης ενάντια στις λογικές 
συμβιβασμού και υποχώρησης που επικρατούν στη συνδικα-
λιστική ηγεσία. 

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ; ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΥΠΗΡΧΑΝ 
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΦΩΝΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  ΚΑΙ 
ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΟΔΥΝΗΡΕΣ;
Οι επιπτώσεις όντως προβλέπονται οδυνηρές και ήδη τα πο-
σοστά των εκ περίτροπής εργαζόμενων είναι πολύ μεγάλα 
(>4.000.000 εργαζόμενοι). Σχεδόν σε 1,5 εκ. εργαζόμενους 
μείωσαν τις ώρες εργασίας και αντίστοιχα και το μισθό, χάρη 
στους ευέλικτους νόμους που πέρασε η κυβέρνηση ήδη από 
την  αρχή της πανδημίας. Μέσα σε έναν μήνα, από Μάρτη προς 
Απρίλη, έχασαν τελείως τη δουλειά τους 308.000 εργαζόμενοι. 
Οι οργανωμένες φωνές διεκδίκησης δεν λείπουν. Χαρακτη-
ριστική είναι η εμπειρία που μας έρχεται από ένα εργοστάσιο 
στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην περιοχή Gütersloh, όπου το 
συμβούλιο εργατών, ταξικά προσανατολισμένο, διεκδίκησε 
μέτρα προστασίας και αντιτάχθηκε, όταν η διοίκηση του εργο-
στασίου ζήτησε από δύο εργαζόμενους, που δήλωσαν ασθέ-
νεια, “να δουλέψουν Κυριακή (αντί για καθημερινή), που το 
εργοστάσιο έχει λιγότερους εργάτες”! 

Το συμπέρασμα σε κάθε περίπτωση είναι ένα: η επίθεση στα 
εργασιακά διακαιώματα εντείνεται και αυτό είναι φανερό και 
στη Γερμανία. Η εκ περιτροπής εργασία, η τηλεργασία, τα ευ-
έλικτα ωράρια υπάρχουν χρόνια τώρα και πλήττουν όλους, 
αλλά σε πρώτο επίπεδο πάντα τις γυναίκες. Η έντασή τους 
αυτό το διάστημα χτυπάει ακόμη περισσότερο τις ήδη ευάλω-
τες ομάδες, ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, εργαζόμενους με 
μικρά παιδιά, μετανάστες. Η λύση είναι παντού και πάντα η 
οργάνωση στο ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα, ο αγώνας και η 
αλληλεγγύη. Για να προστατέψουμε την υγεία της οικογένειάς 
μας, αλλά και συνολικότερα τη ζωή μας απέναντι στη βαρβα-
ρότητα του καπιταλιστικού συστήματος.
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Ο στυγνός εκβιασμός του γαλλικού φαρμακευτικού κολοσ-
σού «Sanofi», ότι όποιος πληρώσει πρώτος (και περισ-

σότερα) θα πάρει και πρώτος ένα πιθανό εμβόλιο κατά του 
νέου κορονοϊού, έφερε στην επιφάνεια τον ανελέητο ανταγω-
νισμό φαρμακοβιομηχανιών και κρατών για κέρδη. 

Ανταγωνισμός που όχι μόνο δεν τραβάει μπροστά την επιστη-
μονική εξέλιξη, αλλά κρατάει ομήρους ολόκληρους λαούς. 
Στην παγκόσμια κούρσα για την ανακάλυψη και παραγωγή 
του εμβολίου οι φαρμακοβιομηχανίες εκβιάζουν για όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη (και μάλιστα εξασφαλισμένα από 
πριν), τεράστιες επιδοτήσεις από κρατικό χρήμα, υψηλές τιμές 
πώλησης.

Η «Sanofi» είναι μία από τις περίπου 100 εταιρείες και ερευνη-
τικές ομάδες παγκοσμίως που ανταγωνίζονται για ένα εμβόλιο 
κατά του Covid-19 και μαζί με τις «GlaxoSmithKline», «Merck» 
και «Pfizer» είναι από τους μεγαλύτερους παρασκευαστές εμ-
βολίων στον κόσμο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Sanofi», Πολ Χάντσον, δήλωσε 
πως οι ΗΠΑ θα πρέπει να είναι η πρώτη χώρα που θα λάβει 
ένα πιθανό εμβόλιο: «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει το δικαίωμα 
να προπαραγγείλει, επειδή έχει επενδύσει για να αναλάβει τον 
κίνδυνο». Δηλαδή, έχει πληρώσει τη φαρμακευτική εταιρεία 
για την περίπτωση που η επένδυσή της στο εμβόλιο δεν απο-
φέρει τα αναμενόμενα κέρδη.

Η προκλητική δήλωση του ομίλου «Sanofi» απευθύνεται σε 
άλλα κράτη, κυρίως στην ΕΕ, παζαρεύοντας «στα ίσα» μεγα-
λύτερες επιδοτήσεις για να κερδίσουν προβάδισμα. Εξάλλου, 
αυτή η εταιρία είναι μεταξύ των ομίλων που εδώ και καιρό 
καλούν τις κυβερνήσεις στην Ευρώπη να δημιουργήσουν 
έναν εξίσου ισχυρό –και κυρίως πρόθυμο να χρηματοδοτήσει – 
θεσμό όπως η BARDA στις ΗΠΑ, για να εξασφαλίσουν στην 
ήπειρο την καλύτερη δυνατή θέση στη μελλοντική παροχή 
εμβολίων. Γι’ αυτό, όπως δηλώθηκε, «η εταιρεία διεξάγει επί 
του παρόντος πολύ εποικοδομητικές συνομιλίες με την ΕΕ και 
με τη γαλλική και γερμανική κυβέρνηση για την προώθηση 
της περιφερειακής ανάπτυξης εμβολίων», ενώ χαιρέτισε την 
πρωτοβουλία της Κομισιόν να συγκεντρώσει από δωρητές 
7,4 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης εμβολίων, 
φαρμάκων και διαγνωστικών τεστ.

Η «Curevac» είναι μία από τις δύο γερμανικές εταιρείες βι-
οτεχνολογίας που θεωρείται ότι βρίσκεται στην κούρσα του 
ανταγωνισμού με άλλους ομίλους για ένα πολλά υποσχόμενο 
εμβόλιο. Η επίσης γερμανική «Biontech» ήδη επεκτείνει τις 
εγκαταστάσεις παραγωγής της και αγοράζει πρώτες ύλες και 

εξοπλισμό δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχει εξασφα-
λίσει την υποστήριξη του αμερικανικού φαρμακευτικού ομί-
λου «Pfizer» και του κινεζικού «Fosun Pharma». 

Επίσης, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, η αμερικάνικη Barda 
έχει υποσχεθεί περίπου 1,2 δισ. δολάρια και στη βρετανική 
φαρμακευτική εταιρεία «Astra Zeneca» για την ανάπτυξη, πα-
ραγωγή και παράδοση ενός πιθανού εμβολίου, το οποίο εν-
δέχεται να προέλθει από την έρευνα του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης και του Ινστιτούτου Jenner. Ετσι, ο φαρμακευτικός 
κολοσσός, που είναι υπεύθυνος για το μάρκετινγκ και τη μα-
ζική παραγωγή εμβολιαστικών δόσεων, εξασφάλισε ακόμη 
έναν σημαντικό πελάτη, τις ΗΠΑ.

Οι επιστημονικές ομάδες, φαρμακοβιομηχανίες και κράτη 
ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Επιπλέον, οι πατέντες (πνευμα-
τικά δικαιώματα), που εξασφαλίζουν υψηλότατη κερδοφορία 
στις φαρμακοβιομηχανίες, ανεβάζουν ακόμη περισσότερο τις 
τιμές πώλησης. 

Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που τα φάρμακα και οι θε-
ραπείες είναι εμπόρευμα στα χέρια επιχειρηματιών, που αυτοί 
κάνουν «κουμάντο», πάντα θα πωλούν όπου, για όσο και σε 
όποιες τιμές τους συμφέρει. Τα παραδείγματα αντιμετώπισης 
άλλων κορονοϊών και επιδημιών (SARS 1, MERS, Ebola κ.λπ.) 
αποδεικνύουν ότι η έρευνα και οι θεραπείες, τα εμβόλια δεν 
προχώρησαν όσο θα μπορούσε –γνώση που θα βοηθούσε 
παρά πολύ και στη σημερινή κατάσταση–, γιατί ακριβώς από 
τους φαρμακευτικούς κολοσσούς κρίθηκε ότι δεν θα είχαν 
μεγάλα κέρδη, επειδή οι επιδημίες αφορούσαν μικρότερο 
αριθμό ανθρώπων και σε παραμελημένες περιοχές, όπως η 
Νοτιοανατολική Ασία και η Αφρική.

Σήμερα είναι ζητούμενο ποιες θα είναι οι ποσότητες που θα 
παραχθούν. Πέρα από αυτό, είναι και οι τιμές πώλησης που 
βασικά θα καθοριστούν από τους ομίλους ή θα πληρωθούν 
από τις κυβερνήσεις –με χρήματα των λαών– για να κρατή-
σουν σχετικά προσιτές τιμές. Επομένως, τίθεται το ερώτημα: 
Οι φαρμακοβιομηχανίες που θα κατέχουν την πατέντα ενός 
εμβολίου θα διαθέσουν δωρεάν ή φθηνά τους «τύπους» για 
την παραγωγή αντιγράφων εμβολίων; 

Καθημερινά καταρρέει η άποψη που λέει ότι ο 
ανταγωνισμός φέρνει πρόοδο και προάγει την 
επιστήμη. Το κυνήγι του κέρδους μπαίνει τροχοπέδη 
στις τεράστιες δυνατότητες που θα επέτρεπε η 
επιστημονική συνεργασία ανάμεσα σε ερευνητικά 
κέντρα και κράτη, αν αυτά ήταν πραγματικά στην 
υπηρεσία των λαϊκών αναγκών. 

«ΜΑΧΗ» ΓΊΑ ΤΌ ΕΜΒΌΛΊΌ
Οι φαρμακοβιομηχανίες εκβιάζουν ανοιχτά 

για τεράστιες επιδοτήσεις και εγγυημένα κέρδη
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Την τελευταία περίοδο βρέθηκαν στην επικαιρότητα ορισμέ-
νες μορφές της πολύμορφης βίας σε βάρος των γυναικών. 

Αφορμή στάθηκε η δημοσιοποίηση στοιχείων από την Ελλά-
δα και άλλες χώρες του κόσμου για καταγγελίες περιστατι-
κών ενδοοικογενειακής βίας, που εκτιμάται ότι οξύνθηκαν 
στις συνθήκες του εγκλεισμού. 

Οπωσδήποτε σε ιδιαίτερες συνθήκες, όπως ήταν η περίο-
δος της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που κλό-
νισαν κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής, σε συνθήκες που 
γενικεύτηκε ο φόβος, η ανασφάλεια για την υγεία και για την 
«επόμενη μέρα» στις εργασιακές σχέσεις, στο εισόδημα των 
εργαζομένων, του λαού, ξεπροβάλλουν ακόμα πιο αποκρου-
στικά τα αντιδραστικά δόντια της σύγχρονης εκμεταλλευτι-
κής κοινωνίας. Ο ατομισμός, ο ανταγωνισμός, ο εγωιστικός 
τρόπος ζωής και σκέψης, που αποτελούν ορισμένα από τα 
αντιδραστικά χαρακτηριστικά της, σκίζουν ακόμα πιο βαθιά 
τις κοινωνικές σχέσεις, ιδιαίτερα τις σχέσεις μεταξύ των δύο 
φύλων, τις οικογενειακές σχέσεις. 

Πάνω σε αυτό το έδαφος οξύνονται και οι καταδικαστέες 
και απαράδεκτες συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες, που 
φτάνουν μέχρι την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική πα-
ρενόχληση, το βιασμό, ακόμα και τις δολοφονίες γυναικών. 
Αποτελούν, όμως, την κορυφή του παγόβουνου. Είναι το απο-

τέλεσμα –και όχι η αιτία– της ανισότιμης θέσης της γυναίκας 
στην εκμεταλλευτική κοινωνία, η οποία συνεχώς οξύνει τις 
κοινωνικές ανισότητες.

Ο παραμορφωτικός φακός των αναλύσεων  
για την πολύμορφη βία κατά των γυναικών
Οι αναλύσεις για τη βία κατά των γυναικών την «περίοδο του 
COVID 19», που δημοσιεύτηκαν στα ηλεκτρονικά μέσα και 
στις εφημερίδες, αλλά και στις τοποθετήσεις των διεθνών ορ-
γανισμών –όπως του ΟΗΕ, δια στόματος του Α. Γκουτιέρες– 
των ευρωπαϊκών επιτελείων και των αντίστοιχων κυβερνη-
τικών θεσμών, όπως η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής 
Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων στη χώρα μας, στέκονται 
μόνο στην επιφάνεια αυτού του σύνθετου κοινωνικού ζη-
τήματος. Προσπαθούν να βγάλουν συμπεράσματα μόνο από 
τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους σε μια συγκεκριμένη 
στιγμή και «φωτογραφίζουν» τη βία σε βάρος της γυναίκας, 
περιορίζοντάς την στην ενδοοικογενειακή και σεξουαλική. 
Δεν κάνουν καμία αναφορά στις αιτίες, τις μορφές της, αλλά 
και την εξέλιξή της στη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία. 
Αποφεύγουν να βουτήξουν στο βάθος των παραγόντων και 
των εξελίξεων που υποβόσκουν και αλληλοεπιδρούν στις 
σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων, στις ανθρώπινες σχέσεις, 

Βία κατά των 
γυναικών...
Ένα αγκάθι της 

σύγχρονης 
εκμεταλλευτικής 

κοινωνίας, που σκίζει 
κάθε πλευρά της ζωής 

της γυναίκας 
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στην ίδια την οικογένεια, όχι μόνο στις συνθήκες της πανδη-
μίας και των περιοριστικών μέτρων, αλλά σε όλη την πορεία 
αντιδραστικοποίησης της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοι-
νωνίας. 

Έτσι, περιορίζονται στο χαρακτηρισμό της ενδοοικογενεια-
κής και σεξουαλικής βίας ως ένα «διαταξικό» πρόβλημα. Η 
αλήθεια είναι ότι η ανισότιμη θέση της γυναίκας στην κοινω-
νία και την οικογένεια αναπαράγεται με παθογόνες συμπε-
ριφορές τόσο στην εργατική, λαϊκή οικογένεια όσο και την 
οικογένεια των μεγαλομετόχων επιχειρηματικών κολοσσών 
στη βιομηχανία, το εμπόριο, τον τουρισμό, τη ναυτιλία - μετα-
φορές κα. Όμως, οι συνέπειες της βίας μέσα στην οικογένεια 
και οι δυνατότητες να ξεφύγει η γυναίκα από μια παθογόνα, 
βίαιη σχέση δεν είναι ίδιες για τις εργαζόμενες, τις άνεργες 
γυναίκες και για τις γυναίκες των αστικών οικογενειών. Γιατί 
οι συνέπειες του οικονομικού και κοινωνικού καταναγκα-
σμού στο πλαίσιο της οικογένειας είναι πιο βαριές για την 
εργαζόμενη ή άνεργη γυναίκα – ανεξάρτητως μορφωτικού 
επιπέδου– η οποία βιώνει την ανασφάλεια της «ευέλικτης» 
εργασίας, του πετσοκομμένου εισοδήματος, των υποβαθ-
μισμένων και εμπορευματοποιημένων υπηρεσιών Υγείας, 
Πρόνοιας. 

Ο παραμορφωτικός φακός των πρόσφατων αναλύσεων, 
βέβαια, ισχύει και για την υπόθεση της δίκης για την άγρια 
δολοφονία της φοιτήτριας Ελένης Τοπαλούδη στη Ρόδο, μετά 
από το βιασμό και τη βάναυση κακοποίησή της. Το Μεικτό 
Ορκωτό Δικαστήριο καταδίκασε ομόφωνα τους δύο κατη-
γορουμένους, επιβάλλοντας ισόβια κάθειρξη για το αδίκημα 
της ανθρωποκτονίας και κάθειρξη 15 ετών για το αδίκημα 
του ομαδικού βιασμού. Η ατομική ευθύνη των ενόχων για 

το έγκλημα που διέπραξαν, σωστά 
αποδόθηκε από το δικαστήριο, 

ενώ συγχρονίστηκε και με 
το λαϊκό αίσθημα. 

Από όλη την εξέλιξη 
της υπόθεσης επι-

βεβαιώθηκε ότι η 
ατομική εγκλη-
ματικότητα δεν 
αναπτύσσεται 
σε κοινωνικό 
κενό, αλλά 
στο έδαφος 
των αντιδρα-
στικών, ανα-
χρονιστικών 
απόψεων για 

την κοινωνική 
θέση της γυναί-

κας. Και τα «αγκά-
θια» αυτά ανθίζουν 

ιδιαίτερα στον «του-
ριστικό παράδεισο» της 

Ρόδου και άλλων νησιών, 
με το «τουριστικό προϊόν» των 

μεγαλοξενοδόχων και με επίδραση συνολικά στην κοινωνική 
ζωή του νησιού. 

Όμως, η όλη συζήτηση για τη δίκη στον έντυπο και ηλε-
κτρονικό τύπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικεντρώ-
θηκε είτε σε λεπτομέρειες, ερμηνείες και προεκτάσεις που 
αφορούσαν την προσωπική ζωή της Ελένης είτε σε διαρροές 
των καταθέσεων και της δικογραφίας, στο όνομα πάντα του 
...«ρεπορτάζ». 

Με αντίστοιχο τρόπο προβλήθηκε και η αγόρευση της εισαγ-
γελέως, η οποία δέχτηκε την απαράδεκτη, προκλητική παρέμ-
βαση του υφυπουργού Άκη Σκέρτσου, που την καταδίκασε. 
Πέρα από τις νομικές προεκτάσεις του ζητήματος, «θάφτηκε» 
το γεγονός ότι η Δικαιοσύνη απονέμεται στο πλαίσιο των νό-
μων και των αξιών που κυριαρχούν στη σύγχρονη καπιταλι-
στική κοινωνία, μέσα στην οποία οι νέες γυναίκες παραμέ-
νουν ανισότιμες και απροστάτευτες από την πολύμορφη βία. 

Δεν ξεκίνησε καμιά «νέα εποχή» για τη δικαιοσύνη, ούτε οι 
αποφάσεις της απέκτησαν «θηλυκές αξίες», όπως ισχυρίστη-
κε προκλητικά σε ανακοίνωση το «ελληνικό δίκτυο για την 
φεμινιστική απεργία». Τολμούν να μιλούν για «νέα εποχή», 
κρύβοντας ότι παραμένει στο ακέραιο το νομοθετικό πλαίσιο 
που αποδυνάμωσε την προστασία των γυναικών. Αυτό το γε-
γονός αποτυπώνεται και στις πρόσφατες αλλαγές του Ποινι-
κού Κώδικα, που ψηφίστηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και 
διατηρήθηκαν από την κυβέρνηση της ΝΔ.

Με τις αλλαγές αυτές απαλείφθηκε ακόμα και η κατώτατη 
ποινή για τη σεξουαλική παρενόχληση εργαζόμενων γυναι-
κών από εργοδότη (άρθρο 337), ενώ οι μαστροποί διώκονται 
μόνο βάσει του άρθρου 323Α για την «εμπορία ανθρώπων», 
εφόσον δηλαδή αποδειχθεί ότι υπάρχει κακοποίηση. Οπό-
τε, αν θεωρηθεί ότι υπάρχει «συναίνεση» της γυναίκας, δεν 
υπάρχει καν δίωξη(!) ρίχνοντας στα «μαλακά» τους ενόχους.

Όταν τα κροκοδείλια δάκρυα για τη ενδοοικογενειακή 
βία γίνονται άλλοθι για την κρατική και 
εργοδοτική βία σε βάρος των γυναικών
Η αλήθεια επομένως είναι ότι τα κροκοδείλια δάκρυα για τη 
δολοφονία της Ελένης, για την ενδοοικογενειακή βία γίνονται 
άλλοθι για την κρατική και εργοδοτική βία σε βάρος των γυ-
ναικών, που τρέφει η βάρβαρη πολιτική των κυβερνήσεων 
διαχρονικά, με τις γυναίκες εκπροσώπους τους.

Αποκαλυπτική ήταν η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 
για τα περιστατικά καταγγελιών που αντιμετώπισε μόνο το 
2019: απολύσεις εγκύων, εργαζόμενες που στερούνται ακό-
μα και την εξάμηνη άδεια του ΟΑΕΔ, όπως οι εργαζόμενες 
με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου σε δομές του Δημοσίου, οι 
διακρίσεις σε βάρος εγκύων αναπληρωτριών εκπαιδευτι-
κών, σε βάρος μητέρων μονογονεϊκών οικογενειών. Μέχρι 
και περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης από εργοδότες 
επιχειρηματικών κολοσσών σε εργαζόμενες, οι οποίοι την 
«έβγαλαν καθαρή» με μια χρηματική ποινή, περιλαμβάνει η 
έκθεση. 

Στις σύγχρονες συνθήκες των αντεργατικών Πράξεων Νο-
μοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης ΝΔ, με αφορμή τα 
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lock down, οι εργαζόμενες αντιμετωπίζουν την εργοδοτική 
βία της εκ περιτροπής εργασίας, της αναστολής σύμβασης, 
των ωραρίων εργασίας - λάστιχο, της τηλεργασίας, που δια-
λύει την οικογενειακή και κοινωνική τους ζωής.

Έτσι, μόνο πρόκληση αποτελούν οι «πρωτοβουλίες» επι-
χειρηματικού κολοσσού στις τηλεπικοινωνίες - πληροφορική 
για τη στήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, όταν ο 
ίδιος όμιλος επέβαλε βίαια το σμπαράλιασμα της οικογενει-
ακής ζωής των εργαζόμενων γυναικών μέσω της τηλεργα-
σίας, που ήρθε για να μείνει. Έφτασαν να δίνουν οδηγίες στις 
εργαζόμενες μητέρες με σποτάκια για το πώς θα «περιορί-
σουν» τα παιδιά τους όσο δουλεύουν από το σπίτι για όσο τις 
χρειάζεται η εργοδοσία, παρεμβαίνοντας βίαια στην οικογε-
νειακή τους ζωή. 

Κερασάκι στην τούρτα αποτέλεσε η παρέμβαση του αμερι-
κανού πρέσβη Πάιατ, που εξέφρασε την υποκριτική του ευαι-
σθησία για την ενδοοικογενειακή βία, όταν η κυβέρνηση και 
το κράτος των ΗΠΑ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ, και με κυβέρνηση Τραμπ 
και με κυβέρνηση Ομπάμα:
• Εξαπολύει πολέμους και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε 
κάθε γωνιά της γης, αιματοκυλώντας λαούς, σπέρνοντας την 
προσφυγιά σε χιλιάδες γυναίκες πρόσφυγες, οι οποίες αφή-
νουν την κόλαση του πολέμου για να βρεθούν στα κολαστή-
ρια των καταυλισμών προσφύγων, ανοιχτών και κλειστών. 
• Τροφοδοτούν τα ρατσιστικά εγκλήματα, το φυλετικό και 
εθνικιστικό μίσος, την αστυνομική βία και καταστολή, τα 
οποία καταγγέλλουν με τις διαδηλώσεις τους χιλιάδες λαού 
και νεολαίας στις ΗΠΑ αυτή την περίοδο.

Δυναμώνουμε την πάλη για μέτρα 
προστασίας με ευθύνη του κράτους
Η βία σε βάρος των γυναικών δεν αντιμετωπίζεται μόνο με 
την αναγκαία ενημέρωση και αποφασιστική καταδίκη των 
περιστατικών που παραβιάζουν θεμελιώδη δικαιώματα των 
γυναικών. Απαιτείται βέβαια γενναία κρατική χρηματοδότηση 
για την ανάπτυξη και λειτουργία κρατικών - κοινωνικών υπη-
ρεσιών και υποδομών για την πρόληψη της βίας κατά των 
γυναικών και για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναικών 
(ξενώνες, τηλεφωνικές γραμμές, νομική στήριξη κ.ά.), με 
άμεσες προσλήψεις και πλήρη στελέχωσή τους από εξειδι-
κευμένο προσωπικό με μόνιμη και σταθερή εργασία, χωρίς 
εμπλοκή ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ.

Χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη ενάντια στις «παλιές» και 
«σύγχρονες» αντιδραστικές κοινωνικές προκαταλήψεις, ενά-
ντια στις κοινωνικές αντιλήψεις για τις σχέσεις μεταξύ των 
φύλων, που αναπαράγονται στη σύγχρονη βαρβαρότητα. Κυ-
ρίως, χρειάζεται να δυναμώσει ο αγώνας για να ξεριζώσουμε 
το αγκάθι της εκμετάλλευσης και καταπίεσης που ξεσκίζει τις 
σύγχρονες δυνατότητες να ζήσουμε όπως μας αξίζει τον 21ο 
αιώνα. 

Βιβή Δάγκα
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ

Κλήσεις για περιστατικά βίας
Απρίλιο 2020: 1070 
Μάρτιο 2020: 325 

Από τα 648 περιστατικά 
ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλθηκαν:

61%, δηλαδή 485 περιστατικά, 
αφορούσαν βία σε βάρος συζύγου 

ή συντρόφου

10%, δηλαδή 77 περιστατικά, αφορούσαν 
βία σε βάρος παιδιών.

8%, δηλαδή 56 περιστατικά, αφορούσε 
σε πρώην συζύγους – πρώην 

συντρόφους 

9%, δηλαδή 67 περιστατικά, αφορούσαν 
περιστατικά βίας κατά ηλικιωμένων 

γονέων και αδελφών.

Ή κύρια ηλικιακή ομάδα που κάλεσε 
στη γραμμή SOS, ήταν από 40-54 ετών 
(27%) και ακολουθεί η ηλικιακή ομάδα 

των 25-39 ετών (18%).

Μόνο το 21% των γυναικών 
δήλωσαν ότι εργάζονται. 

Ή οικογενειακή κατάσταση των 
κακοποιημένων γυναικών:

52% ήταν έγγαμες 
62% ήταν γυναίκες με παιδιά

Αιτήματα:

40% ήθελε ψυχοκοινωνική στήριξη

36% νομική συμβουλευτική και βοήθεια.

41 κλήσεις αφορούσαν αιτήματα 
φιλοξενίας σε ξενώνες.

Στοιχεία για την τηλεφωνική 
γραμμή SOS 15900
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Χ ιλιάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν τους τελευταίους δύο μή-
νες, στις συνθήκες των περιοριστικών μέτρων που πάρ-

θηκαν από την κυβέρνηση για την πρόληψη της μετάδοσης 
του κορονοϊού, να δουλεύουν από το σπίτι τους. Ανάμεσα σε 
αυτούς περιλαμβάνονται εργαζόμενες γυναίκες, ιδιαίτερα σε 
κλάδους όπως το χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τηλεπικοι-
νωνίες και η πληροφορική, οι λογιστικές - ελεγκτικές εταιρεί-
ες, αλλά και εργαζόμενες σε διοικητικές υπηρεσίες επιχειρή-
σεων κάθε κλάδου και τομέα. Η δουλειά από το σπίτι έδωσε 
μια κάποια προσωρινή λύση στην έκθεση στους κινδύνους 
μετάδοσης του κορονοϊού, που δημιουργεί ο συνωστισμός 
εκατοντάδων ατόμων, συχνά σε ακατάλληλα κτήρια και χω-
ρίς να λαμβάνονται τα αναγκαία μέσα προστασίας. Παράλλη-
λα όμως αποκάλυψε μια σειρά προβλήματα και αδιέξοδα στα 
οποία οδηγεί η πολυδιαφημισμένη τηλεργασία, καθώς και τα 
σχέδια για τη γενίκευση και παγίωσή της.

Η συγκυρία της πανδημίας αξιοποιήθηκε και συνεχίζει να 
αξιοποιείται σαν καταλύτης για τη διάδοση μιας ακόμα «ευέ-
λικτης» εργασιακής σχέσης. Εξάλλου, η τηλεργασία είχε πά-
ρει πολύ πριν την εμφάνιση του κορονοϊού μια θέση ανάμεσα 
στις μορφές της «ευελιξίας» που προωθούν οι επιχειρηματι-
κοί όμιλοι, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις. Η πείρα του τελευταίου 

δίμηνου έχει σταθεί αρκετή ώστε να αποτυπωθούν τόσο οι 
επιπτώσεις της δουλειάς από το σπίτι στα εργασιακά δικαιώ-
ματα και συνολικότερα στη ζωή των εργαζομένων όσο και οι 
προθέσεις της εργοδοσίας και της κυβέρνησης να διατηρηθεί 
και να επεκταθεί η τηλεργασία στο εργασιακό τοπίο που σχε-
διάζουν για την «επόμενη μέρα».

Στο έδαφος αυτό, μια σειρά κλαδικά και επιχειρησιακά σω-
ματεία έχουν ήδη οργανώσεις αγωνιστικές πρωτοβουλίες, 
διεκδικώντας να μπει τέρμα στην τηλεργασία, να επιστρέψουν 
οι εργαζόμενοι στις θέσεις τους, να παρθούν όλα τα μέτρα για 
την προστασία της υγείας τους στους εργασιακούς χώρους.

Ευκαιρία για τους επιχειρηματικούς ομίλους...
Στις βασικές προτεραιότητες του ΣΕΒ ήδη πριν από ένα χρόνο 
έμπαινε η ανάγκη να προωθηθεί με συγκεκριμένο πλαίσιο η 
μορφή της τηλεργασίας στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι η επιχειρηματολογία του εργοδοτικού φορέα υπέρ της διά-
δοσης της δουλειάς από το σπίτι δεν περιορίζεται στην «προ-
στασία της δημόσιας υγείας από τον κορονοϊό». Αντίθετα, στον 
«οδηγό» που εξέδωσε πρόσφατα κάνει λόγο για «μια σύγ-
χρονη και ανερχόμενη μορφή οργάνωσης της εργασίας», η 
οποία «μειώνει το λειτουργικό κόστος» για τις επιχειρήσεις και 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΊΑ:
Κατέρρευσε ο μύθος της «ισορροπίας 

επαγγελματικής και προσωπικής ζωής»
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«προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου 
εργασίας και στην ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής» για τους εργαζόμενους.

Παρά τις προσπάθειες να παρουσιαστεί η δουλειά από το 
σπίτι ως τρόπος οργάνωσης της εργασίας, που «ταιριάζει» στις 
γυναίκες και τις ανάγκες τους, όπως έχει γίνει ήδη τις περα-
σμένες δεκαετίες με τη μερική απασχόληση, η πραγματικότη-
τα αποτυπώνεται διαφορετική. Η τηλεργασία όχι μόνο δεν λύ-
νει τα προβλήματα για τα οποία παρουσιάζεται ως «φάρμακο», 
αλλά επηρεάζει αρνητικά τη ζωή των εργαζόμενων και των 
οικογενειών τους και οδηγεί σε νέα αδιέξοδα.

Οι εργαζόμενες που κλήθηκαν να δουλέψουν από το χώρο 
όπου ζουν μαζί με τις οικογένειές τους, βρέθηκαν αντιμέτω-
πες με μια πολύ δύσκολη καθημερινότητα: Οι μητέρες μικρών 
παιδιών είδαν την τηλεργασία να μεταφράζεται σε δουλειά με 
τα παιδιά στην αγκαλιά, να αποζητούν την προσοχή τους και 
να έχουν ανάγκη τη φροντίδα τους. Η δουλειά έπρεπε να συν-
δυαστεί με την ανάγκη να αφιερώσουν χρόνο σε δημιουργι-
κή δραστηριότητα με τα παιδιά των μικρότερων ηλικιών, να 
βοηθήσουν στο διάβασμα τα παιδιά σχολικής ηλικίας, τους 
μεγαλύτερους μαθητές που προετοιμάζονται να δώσουν εξε-
τάσεις. Έκαναν «διάλειμμα» από τη δουλειά για να ετοιμάσουν 
το φαγητό, να απλώσουν την μπουγάδα, να καθαρίσουν το 
σπίτι. Είδαν το ωράριό τους να τεντώνεται και τις απαιτήσεις 
της εργοδοσίας να ξεκινούν από το πρωί και να τελειώνουν το 
βράδυ, να μη σταματούν Σαββατοκύριακα και αργίες.

...Εντατικοποίηση αντί για «εξισορρόπηση» 
για τις εργαζόμενες
Το πόσο πολύ κόπτεται η εργοδοσία για την «ισορροπία» οικο-
γενειακής και επαγγελματικής ζωής αποτυπώθηκε στις οδη-
γίες, τις συστάσεις και τις παρατηρήσεις της. Οι εργαζόμενοι 
έλαβαν μηνύματα που τους υποδείκνυαν πως «ο χώρος ο 
οποίος εργαζόμαστε θα πρέπει να απομονώνεται», λες και στα 
σπίτια των περισσότερων οικογενειών περισσεύουν τα δωμά-
τια στα οποία μπορεί να εγκατασταθεί το «γραφείο».

Στις «συμβουλές» και τις «οδηγίες» για το πώς να συνεχί-
σουν να είναι «παραγωγικοί» και «αποδοτικοί» δουλεύοντας 
από το σπίτι, κλήθηκαν σε άλλη περίπτωση να «οριοθετήσουν 
τους οικείους τους», δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη της οικογέ-
νειάς τους. Η συγκεκριμένη σύσταση είναι εκτός πραγματι-
κότητας, καθώς μια εργαζόμενη μητέρα δεν μπορεί απλά να 
κλείσει την πόρτα του δωματίου και να δουλέψει, όταν στο 
σπίτι υπάρχουν βρέφη και νήπια, ενώ στις περιπτώσεις μεγα-
λύτερων παιδιών ο οικιακός υπολογιστής έπρεπε να χρησιμο-
ποιηθεί και από τους μαθητές που παρακολουθούσαν την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση.

Εργαζόμενες μητέρες σε τηλεφωνικά κέντρα δέχθηκαν τις 
...επιπλήξεις της εργοδοσίας όταν κατά τη διάρκεια κλήσεων 
ακούγονταν οι φωνές των παιδιών, τα οποία προφανώς ήταν 
και αυτά στο σπίτι, μαζί με συστάσεις να ...μαζέψουν «τα παιδιά 
και τα σκυλιά» τους, γιατί ενοχλούνται οι πελάτες.

Μαζί με τη δουλειά, οι εργαζόμενες πήραν σπίτι τους και 
την πίεση που ασκεί η εργοδοσία με βάση τους «στόχους», τις 

προθεσμίες που θέτει, την εντατικοποίηση, τις πολλές απλή-
ρωτες ώρες δουλειάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις εταιρείες 
επιστράτευσαν ακόμα και κάμερες στους υπολογιστές των 
εργαζομένων για να τους επιβλέπουν και να τους επιτηρούν, 
ενώ τροποποίησαν συμβάσεων ώστε να προβλέπεται η δυνα-
τότητα «ελέγχων» στα σπίτια των εργαζομένων.

Ωράριο και ζωή - λάστιχο
Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν κάθε λόγο να 
πλέκουν το εγκώμιο της τηλεργασίας, καθώς αυτή λειτουργεί 
ως πολιορκητικός κριός για το ωράριο. Ομαδικά «meeting» 
κάθε πρωί, τηλεφωνήματα από τους προϊσταμένους μέχρι το 
βράδυ, τηλεδιασκέψεις σε μεσημέρια Κυριακής και μέρες 
αργίας, e-mail μέχρι αργά το βράδυ, «τέντωσαν» το ωράριο 
εργασίας μέχρι εκεί που δεν πάει. Οι ώρες δουλειάς παρατεί-
νονται, τα διαλείμματα ροκανίζονται, οι κλήσεις και τα μηνύμα-
τα συνεχίζονται και εκτός ωραρίου.

Το αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι να «δια-
γράφονται» για τις εργαζόμενες τα όρια ανάμεσα στον εργάσι-
μο και τον μη εργάσιμο χρόνο, ανάμεσα στο ωράριο εργασίας, 
στις δουλειές του σπιτιού και τον ελεύθερο χρόνο. Κάθε μέρα 
και ώρα καταλήγει να είναι εν δυνάμει εργάσιμη και η δια-
θεσιμότητα τής κάθε εργαζόμενης και εργαζόμενου ανά πάσα 
στιγμή θεωρείται δεδομένη.

Η σημερινή κατάσταση στους χώρους δουλειάς, με τα ελλι-
πή μέτρα προστασίας, την απουσία ελέγχου της εργοδοτικής 
ευθύνης, τη λειψή καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και 
επαγγελματικών ασθενειών, οξύνεται στο έδαφος της τηλερ-
γασίας. Η απουσία ουσιαστικής ασφαλιστικής κάλυψης του 
εργαζόμενου από εργατικό ατύχημα και επαγγελματική ασθέ-
νεια, η συγκάλυψη της εργοδοτικής ευθύνης, μεγενθύνονται, 
καθώς η τεκμηρίωση της ευθύνης του εργοδότη σε περίπτω-
ση εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας γίνε-
ται πολύ πιο δύσκολη. Την ίδια στιγμή, μελέτες καταγράφουν 
προβλήματα υγείας, όπως μυοσκελετικές παθήσεις, οπτική 
και νοητική κόπωση, που ταλαιπωρούν τους εργαζόμενους 
που δουλεύουν σε συνθήκες τηλεργασίας.

Δίπλα στην κυβέρνηση της ΝΔ, που με τις αποφάσεις για τα 
έκτακτα μέτρα για τον κορονοϊό έδωσε τη δυνατότητα στους 
εργοδότες να θέτουν μονομερώς σε τηλεργασία τον εργαζό-
μενο, το δικό του λιθαράκι στη «ρύθμιση» της μονιμοποίησης 
μιας ακόμα μορφής «ευέλικτης» εργασίας, έσπευσε να προ-
σθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. «Το καθεστώς αυτό για μεγάλο μέρος 
των εργαζομένων θα συνεχιστεί και ενδεχομένως να μονιμο-
ποιηθεί», δήλωσε η βουλευτής του και πρώην υπουργός Ερ-
γασίας, Έφη Αχτσιόγλου, προτείνοντας ένα «αυστηρό πλαίσιο 
εφαρμογής και ελέγχου της τηλεργασίας». Δηλαδή, η επέκτα-
ση του εργάσιμου χρόνου να γίνεται με «ηλεκτρονική κατα-
γραφή», οι εργαζόμενοι να έχουν «δικαίωμα στην αποσύνδε-
ση», ενώ η χρήση κάμερας να γίνεται ...υπό προϋποθέσεις και 
«μόνο εάν είναι αιτιολογημένη από τις ανάγκες της εργασίας».

Ευτυχία Χαϊντούτη 
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Σ ε συνθήκες πανδημίας η τηλεργασία παρουσιάστηκε από 
την κυβέρνηση και την εργοδοσία ως το απόλυτο γιατρικό 

απέναντι στον ιό και εφαρμόστηκε καθολικά στον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών – πληροφορικής, μετατρέποντας ακόμα πα-
ραπάνω τη ζωή και τη δουλειά μας σε λάστιχο. 

Η τηλεργασία και πριν την πανδημία διαφημιζόταν ως προνό-
μιο και παροχή στους εργαζόμενους, ειδικά στις εργαζόμενες 
γυναίκες. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών 
από ό,τι άντρες στην Ε.Ε. δουλεύει από το σπίτι περιστασιακά, 
μια με δύο φορές την εβδομάδα. Η «θετική» προβολή της γίνε-
ται με πρόσχημα κυρίως την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων 
λόγω της μειωμένης μετακίνησης από και προς την εργασία. 
Για τις γυναίκες προβάλλεται περισσότερο η δυνατότητα πα-
ραμονής στο σπίτι, προκειμένου ταυτόχρονα με την εργασία να 
“επιλύουν” και ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, όπως η 
φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμεΑ.

Ποιες είναι οι συνέπειες της τηλεργασίας ;
Η πείρα μας στην πανδημία επιβεβαιώνει ότι οι τηλ-εργαζό-
μενοι υποφέρουν περισσότερο από κούραση και στρες. Έχουν 
συχνότερα πονοκέφαλους, πόνους στα μάτια, διαταραχές 
ύπνου, μυοσκελετικά, ενώ ακόμα και όταν είναι άρρωστοι είναι 
αναγκασμένοι να δουλεύουν. Εμφανίζονται νέες μορφές επαγ-
γελματικών ασθενειών όπως το λεγόμενο “presenteeism”, το 
άγχος του να είσαι συνέχεια παρών, καρφωμένος στον υπο-
λογιστή. Σ’ αυτός το έδαφος εμφανίζεται ακόμα συχνότερα το 
σύγχρονο σύνδρομο εξουθένωσης (burnout).

Τηλεργασία επίσης σημαίνει ότι μια σειρά αδιαμφισβήτη-
τες ευθύνες της εργοδοσίας, όπως η καθαριότητα, η φύλαξη, 
ο κλιματισμός, η παροχή εξοπλισμού, η καταλληλόλητα των 
χώρων, τα εργονομικά γραφεία, περνάνε στην ατομική ευ-
θύνη του εργαζομένου. Ξεφορτώνονται οι όμιλοι τον βραχνά, 
το κόστος της Υγείας, Υγιεινής και Ασφάλειας του χώρου ερ-

γασίας και εξοικονομούν λειτουργικό κόστος. Οι εργαζόμενοι 
καλούνται να διαχειριστούν στο σπίτι τους εταιρικά δεδομένα, 
προσωπικά δεδομένα πελατών, να εκθέτουν και οι ίδιοι προ-
σωπικά τους δεδομένα.

Να ποια είναι η αλήθεια για την τηλεργασία: Από τη μια 
θεαματική αύξηση του απλήρωτου χρόνου εργασίας, που 
σημαίνει μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων από 
τους επιχειρηματικούς ομίλους και από την άλλη η πρω-
τόγνωρη φθορά του εργαζόμενου, και της εργαζόμενης, η 
διάλυση της ζωής του. 

Σε συνθήκες lockdown και καθολικής επιβολής της τηλερ-
γασίας πολλοί όμιλοι εξανάγκασαν τις εργαζόμενες να πάρουν 
τις κανονικές άδειες τους, αφού σε αρκετές περιπτώσεις πρώ-
τα τους είχαν αρνηθεί την άδεια ειδικού σκοπού που δικαιού-
νταν. 

Επιχειρήθηκε να επιβληθεί σπαστό ωράριο, όχι μόνο σε κα-
ταστήματα, αλλά σε πολλές τηλεφωνικές υπηρεσίες. Έφτασαν 

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: μια σύγχρονη ευέλικτη 
μορφή εργασίας με πρώτα θύματα τις 

γυναίκες εργαζόμενες
«Ο μικρός έχει μάθημα και μου παίρνει το λάπτοπ».

«Το βράδυ είναι η μόνη στιγμή που έχει ησυχία στο σπίτι και μπορώ να συγκεντρωθώ να δουλέψω».
«Και τι να κάνω; το τηλέφωνο χτυπάει όλη μέρα.»

«Μια ο προϊστάμενος θυμάται κάτι “επείγον”, μια ένας συνάδελφος χρειάζεται βοήθεια σε κάτι ... απλό» 
«Το πρωί; Πώς να δουλέψω το πρωί; Το πρωί διαβάζω το παιδί».

«10 λεπτά μου πήρε, αφού στο σπίτι είμαι ούτως ή άλλως».

Αυτές είναι κάποιες από τις απαντήσεις εργαζόμενων γυναικών 
στην ερώτηση «μα γιατί τελικά δουλεύεις τόσες ώρες με την τηλεργασία;»
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στο συνδικάτο από εργαζόμενες σε εταιρείες πληροφορικής, 
σε παρόχους δικτύου (OTE, Vodafone, Wind) εκατοντάδες κα-
ταγγελίες για καταστρατήγηση του ωραρίου, για επιβολή της 
μόνιμης διαθεσιμότητας-παρουσίας, για διευθέτηση του χρό-
νου εργασίας, για ενταντικοποίηση, τρομοκρατία, ασφυκτικό 
έλεγχο, που έφτασε μέχρι στην προκλητική απαίτηση εργοδο-
τών για την τοποθέτηση καμερών μέσα στα σπίτια των εργα-
ζόμενων. 

Αυτές οι συνθήκες κάνουν δυσδιάκριτα τα όρια ανάμεσα 
στον εργάσιμο και το μη εργάσιμο χρόνο. Η εργαζόμενη δεν 
μπορεί να ξεχωρίσει πλέον ποιο κομμάτι της μέρας είναι “δικό” 
της, για να αναπαυθεί, να ψυχαγωγηθεί, να αφιερωθεί στην 
ουσιαστική δημιουργική διαπαιδαγώγηση των παιδιών της, 
αλλά και στα ενδιαφέροντά της ή ακόμα και στην κοινωνική 
δράση.

Και σ’ αυτήν την οικονομική κρίση, όπως και στην προη-
γούμενη, οι όμιλοι υπολογίζουν τι θα φορτώσουν στις πλάτες 
μας, τι παραπάνω μπορούν να κερδίσουν από την αύξηση της 
κλεμμένης μας δουλειάς. 

Η ταχύτητα με την οποία πολλές εταιρείες “άδειασαν τους 
χώρους δουλειάς” αποδεικνύει τη γύμνια και σαπίλα του κα-
πιταλιστικού συστήματος, που στον 21ο αιώνα δεν μπορεί να 
αντιμετωπίσει έναν ιο γρίπης. Γι’ αυτό πολλοί συνάδελφοί μας, 
αντιλαμβανόμενοι την ανεπάρκεια του δημόσιου συστήματος 
υγείας, την αθλιότητα των χώρων εργασίας και την ακαταλ-
ληλότητα των ΜΜΜ, κατέφυγαν ή και εξαναγκάστηκαν στην 
εργασία από το σπίτι ως ελάχιστο μέσο ατομικής προστασίας. 

Αποδεικνύει ακόμα ότι το κριτήριο της κυβέρνησης, των 
ομίλων για όλα τα μέτρα και τις κινήσεις τους, και μέσα στην 
πανδημία, ήταν η διασφάλιση της συνέχειας της παραγωγής με 
κάθε κόστος, ως αναγκαίος όρος για να θωρακιστούν τα κέρ-
δη των επιχειρήσεων. Γι’ αυτό τη μία μέρα μας έλεγαν ότι τα 
γάντια ήταν υποχρεωτικά και την άλλη μας καθησύχαζαν. Τη 
μία μέρα η υφασμάτινη μάσκα ήταν άχρηστη και την επόμενη 
ήταν αποτελεσματική. Γι’ αυτό από τη μία πλευρά διακήρυτ-
ταν ότι αν υπήρχε κρούσμα έπρεπε να εφαρμοστούν οι όροι 
της καραντίνας και από την άλλη, όταν υπήρξαν κρούσματα 
σε χώρους δουλειάς όπως στη Vodafone, τη Forthnet και την 
Teleperformance, επιχείρησαν να μην σταματήσει η παραγω-
γή. Δεν τα κατάφεραν, χάρη στην άμεση παρέμβαση των συν-
δικάτων. Γι’ αυτό επίσης καταστήματα έμειναν ανοιχτά για να 
πληρώνονται λογαριασμοί και μέτρα πάρθηκαν όπου πάρθη-
καν μόνο μετά την αποφασιστική παρέμβαση των σωματείων.

Η τηλεργασία διασφάλισε στις επιχειρήσεις τη βασική τους 
ανάγκη, δηλαδή την απρόσκοπτη συνέχεια της παραγωγής. 
Όμως, για τους εργαζόμενους σημαίνει αποξένωση, στέρη-
ση της άμεσης κοινωνικής επαφής, της κοινωνικοποίησης 
και της συλλογικότητας που δημιουργεί αντικειμενικά η 
συνύπαρξη και αλληλεπίδραση στο χώρο εργασίας. Η εργα-
ζόμενη μένει μόνη της απέναντι στον εργοδότη και στερεί-
ται τελικά ένα μεγάλο της όπλο: Την οργανωμένη συλλογι-
κή διεκδίκηση. Υπάρχει πλούσια πείρα στις τηλεπικοινωνίες, 
όπως στις εταιρείες Wind και Victus, ενάντια σε απολύσεις, 
στη Vodafone για την υπεράσπιση του διαλείμματος και αλ-
λού: Μπροστά στην εργοδοτική επίθεση τα σωματεία πήραν 

πρωτοβουλίες, ξεσήκωσαν τους εργαζόμενους, οργάνωσαν 
συνελεύσεις, οδήγησαν την δικαιολογημένη οργή και αγανά-
κτηση σε συμμετοχή και οργάνωση, σε διεκδίκηση και αγώνα. 
Με την τηλεργασία χάνεται εκτός των άλλων η αμεσότητα, η 
ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματά μας. Ελλοχεύει ο κίν-
δυνος αλλοίωσης των χαρακτηριστικών και του περιεχομένου 
της δράσης των σωματείων. 

Οι τελευταίες εξελίξεις αποδεικνύουν επίσης τις τεράστιες 
τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες που υπάρχουν 
σήμερα. Η ταχύτητα με την οποία στήθηκαν εταιρικά δίκτυα, 
μεταφέρθηκαν γραμμές, διαμορφώθηκαν οι αναγκαίες υπο-
δομές για την επιβολή της καθολικής τηλεργασίας είναι η κα-
λύτερη απόδειξη των δυνατοτήτων αυτών, όπως η λεγόμενη 
4η βιομηχανική επανάσταση, η ανάπτυξη των ευρυζωνικών 
δικτύων, το δίκτυο 5G, η τεχνητή νοημοσύνη. Όλα αυτά απο-
δεικνύουν τους νέους ορίζοντες που μπορούν να ανοιχτούν 
στην ανθρωπότητα. 

Όμως πώς χρησιμοποιούνται τα τεχνολογικά εργαλεία σήμερα;
Η τηλεργασία εισήχθη σαν ελαστική μορφή εργασίας αξιο-
ποιώντας την τεχνολογία προς όφελος των επιχειρήσεων. 
Μελέτες δείχνουν ότι παρά τις διαφοροποιήσεις η απόδοση 
των εργαζόμενων αυξάνεται συμβάλλοντας στην αύξηση της 
κερδοφορίας τους. Και πώς να μην αυξάνεται, αφού αυξάνεται 
η εκμετάλλευση των εργαζομένων, που “δουλεύουν από πα-
ντού, οποτεδήποτε”, όπως προτάσσει η τηλεργασία. Έτσι υλο-
ποιήθηκε ένας διακαής πόθος των ομίλων: η επέκταση μιας 
ακόμα ελαστικής μορφής απασχόλησης, που αποφέρει κέρδη 
στον εργοδότη και μόνο δεινά για τον εργαζόμενο. Τα αντερ-
γατικά μέτρα ήρθαν για να μείνουν, όπως και η τηλεργασία. 
Γι’ αυτό τώρα ο ΣΕΒ κάνει προτάσεις για το πώς θα ρυθμι-
στεί και νομοθετικά η επέκτασή τους. Γι’ αυτό οι επιχειρήσεις 
καλούν τους εργαζόμενους να απαντούν σε ερωτηματολόγια 
για τη μονιμοποίησή της. Γι’ αυτό η επίσημη πρόταση του “φι-
λεργατικού” ΣΥΡΙΖΑ, των συνδικαλιστών του στα σωματεία 
συγκλίνουν στο ότι τα οφέλη της τηλεργασίας είναι πολλά, και 
μέσω του κοινωνικού διαλόγου πρέπει να υπάρξει κατάλληλο 
νομοθετικό πλαίσιο.

Η θέση των εργαζομένων είναι να βρίσκονται σε χώρους 
δουλειάς που η υγεία και η ασφάλεια τους θα προστατεύεται 
και να έχουν σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Η θέση της ερ-
γαζόμενης γυναίκας είναι στην συλλογική δράση, στην συσπεί-
ρωση στα σωματεία. Μόνο έτσι βάζουμε στο προσκήνιο τις 
σύγχρονες ανάγκες μας. Μόνο έτσι σημαδεύουμε στην καρδιά 
του προβλήματος, τη διασφάλιση της «κερδοφορίας και της 
ανταγωνιστικότητας» των ομίλων. Παλεύουμε για ανάκτηση 
των απωλειών, για ζωή και δικαιώματα σύμφωνα με τις ανά-
γκες τις δικές μας και των οικογενειών μας και τις σύγχρονες 
δυνατότητες όπως προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης 
και της τεχνολογίας. 

Κολιούση Όλγα
Γενική Γραμματέας ΣΕΤΗΠ 

(Συνδικάτο Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ν. Αττικής)
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8 Μάρτη 2020

Από την κεντρική εκδήλωση στο Σύνταγμα
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Δράσεις της ΟΓΕ - Φωτογραφικό Αφιέρωμα



Θεσσαλονίκη

Λάρισα

Μαγνησία
Τρίκαλα

Καλλιθέα

Κρήτη
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Δράσεις της ΟΓΕ - Φωτογραφικό Αφιέρωμα

7 Απρίλη - Παγκόσμια Μέρα Υγείας

Νίκαια - Κορυδαλλός

Νοσ. «Ευαγγελισμός»

Αιγάλεω

Ζωγράφου

Σαντορίνη

Καρδίτσα
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Γέρακας - Ανθούσα

Δράσεις της ΟΓΕ - Φωτογραφικό Αφιέρωμα

Καλλιθέα

ΜενίδιΠειραιάς

Ελευσίνα

Εξάρχεια

Αμπελόκηποι

Αργυρούπολη

Πάτρα

Άνοιξη - Αγ. Στέφανος - Διόνυσος

15 Απρίλη - Μέρα Δράσης στα Supermarket
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Δράσεις της ΟΓΕ - Φωτογραφικό Αφιέρωμα

Λάρισα
Ίλιον

Πατήσια

Καλαμπάκα

Πέραμα

15 Απρίλη - Μέρα Δράσης στα Supermarket

Ηράκλειο Κρήτης

Πετρούπολη
Χαλάνδρι

Πειραιάς
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Δράσεις της ΟΓΕ - Φωτογραφικό Αφιέρωμα

18 Απρίλη - Δράση στο Γηροκομείο Ν. Μάκρης

28 Απρίλη - Μέρα δράσης στους χώρους εργασίας

Ομάδα Ν.  Μάκρης - Μαραθώνα

Σύλλογος Εξαρχείων - Ομάδα 7ου διαμερίσματος Αθήνας

Νοσ. «Αλεξάνδρα»

Νοσ. «Έλενα»

Η ΟΓΕ διεκδικεί
δωρεάν εξετάσεις

προγεννητικού ελέγχου
για όλες τις εγκύους.
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Δράσεις της ΟΓΕ - Φωτογραφικό Αφιέρωμα

Πρωτομαγιά 2020

Από την κεντρική εκδήλωση στο Σύνταγμα

34



Δράσεις της ΟΓΕ - Φωτογραφικό Αφιέρωμα

Πειραιάς - Πασαλιμάνι

Νίκαια - Κορυδαλλός

Τρίκαλα

Πειραιάς, παλιό εργοστάσιο Ρετσίνα, όπου έγινε η πρώτη απεργία εργατριών στην Ελλάδα (1892)

Λάρισα

Καλλιθέα

Χανιά

Θεσσαλονίκη
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22 Μαΐου - Η ΟΓΕ τιμά τον Γ. Λαμπράκη

Δράσεις της ΟΓΕ - Φωτογραφικό Αφιέρωμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών Νίκαιας εκφράζει τη βαθιά θλίψη του για το θάνατο 
της αγαπημένης μας συναγωνίστριας Μαρία Γάτη. 

Η Μαρία διετέλεσε για πολλά χρόνια πολύτιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 
μας. Με το παράδειγμα της ζωής της μας έμαθε, ανεξαρτήτως συνθηκών, πώς να κρατάμε τη 
σπίθα του αγώνα με το κεφάλι ψηλά. Όσα λόγια κι αν πούμε για την Μαρία, δεν είναι αρκετά για 
να περιγράψουν τη δύναμη που κουβαλούσε μέσα της. Και η δύναμη αυτή είναι παρακαταθήκη. 
Μας την άφησε απλόχερα και εμείς οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος δε-
σμευόμαστε να τη θρέφουμε και να την απλώνουμε όπως εκείνη μας δίδαξε. 

Θα μας λείψει πολύ και δε θα πάψουμε να τη θυμόμαστε. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπη-
τήρια μας στην οικογένεια της.

24 Μαΐου - Εξόρμηση στο εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας και ομάδες της ΟΓΕ 
καλούν τις εργαζόμενες στον συλλογικό αγώνα απέναντι στις 

μεθοδεύσεις της εργοδοσίας και κυβέρνησης.

Ομάδα Ν. Μάκρης -Μαραθώνα

Ομάδες Μεσογείων της ΟΓΕ
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Μέσα κι έξω από τις στοές...
...με αφορμή ένα βιβλίο

Στις 27 Γενάρη του 1977, σχεδόν 900 εργατοτεχνίτες της ΛΑΡΚΟ στη 
Λάρυμνα ξεκίνησαν μια απεργία που κράτησε 110 μέρες. Τα αιτήματά 
τους ήταν η αύξηση των μισθών κατά σχεδόν 20% και η βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας. Απέναντί τους είχαν όχι μόνο τον Μποδοσάκη, ιδιο-
κτήτη της επιχείρησης, αλλά και ολόκληρη την κρατική μηχανή.

Στις 5 Απρίλη το απόγευμα, έγινε συγκέντρωση έξω από το εργοστάσιο 
με πρωτοβουλία των γυναικών της Λάρυμνας. Ο στόχος ήταν να μιλήσουν 
στους εργάτες που έφερνε η εταιρεία καθημερινά με δύο πούλμαν από την 
Αθήνα και τους χρησιμοποιούσε ως απεργοσπάστες. Να τους πουν για τον 
αγώνα που έδιναν.

Η νουβέλα της Πίτσας Σωτηράκου «Ο Αντώνης δε θα σκολάσει απόψε…», 
που επανεκδόθηκε φέτος από τη «Σύγχρονη Εποχή», πρωτοκυκλοφόρησε 
το 1986. Περιγράφει με τη ματιά της 25χρονης γυναίκας ενός εργάτη της 
ΛΑΡΚΟ τη ζωή των μεταλλωρύχων, αλλά και τα γεγονότα του τότε. Μέσα 
από οδυνηρές εμπειρίες και προσωπικές απώλειες, η νεαρή γυναίκα θ’ ανέ-
βει ένα ένα τα σκαλιά της ταξικής συνειδητοποίησης και θα μεταβληθεί από 
άπραγη χωριατοπούλα σε ατρόμητη αγωνίστρια.*

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω απόσπασμα: 
«Το πλάτωμα ήταν πλημμυρισμένο κόσμο κι απ΄τις σημαίες, 
τ’ αεροπανό π’ ανέμιζαν, τις υψωμένες γροθιές, βελόνα να ’ριχνες 
χάμου δε θα ΄πεφτε, που λέει ο λόγος. Είχε και χωροφυλακή πολλή. 
Στην Πύλη, γύρω απο τους συγκεντρωμένους, σε τζιπάκια, μέσα σε 
λεωφορεία, έξω από την πόρτα κάθε μαγαζιού, σε περιπολία, δεν 
πείραζαν, όμως, παρακολουθούσαν αμέτοχοι. Πέντε – έξι εργάτες 
ήταν ανεβασμένοι σ’ ένα μισογκρεμισμένο οχυρό κι ένας τους έβγαζε 
λόγο. Τα λόγια του δεν τα ξεχώριζε η Βαγγελή, η μικροφωνική 
εγκατάσταση ήταν κακή, το ύφος του, όμως, το παράστημά του, 
η τόλμη του, ο τόνος του, βροντώδικος και σθεναρός, ζεστός κι 
εγκάρδιος συνάμα, την γοήτευαν. Έτσι ονειρευόταν τον άντρα της. 
Ξεχωριστό, μπροστάρη, να μπορεί να ’ναι περήφανη γι’ αυτόν...»

M ε αφορμή τις σελίδες του 
βιβλίου, θα κάνουμε μια 

σύντομη διαδρομή στο χθες και 
στο σήμερα, για να συναντήσουμε 
τη γυναίκα εργάτρια των ορυχείων 
στην πάλη για την επιβίωση, μέσα 
σε αντίξοες συνθήκες και τεράστια 
κοινωνικά εμπόδια. Είναι, άλλω-

στε, γνωστό ότι γυναίκες και παιδιά 
δούλευαν και στα μεταλλεία του 
Λαυρίου, όταν ξαναλειτούργησαν το 
1864, ύστερα από πολλούς αιώνες. 
Η δουλειά άρχιζε τα ξημερώμα-
τα και συνεχιζόταν ως τη δύση του 
ήλιου χωρίς σταματημό. Για παρέα 
τους είχαν τα ποντίκια, τα μοναδικά 

ζώα που επιβίωναν στην περιοχή 
και μέσα στις στοές. Τις περισσό-
τερες φορές πέθαιναν νωρίς από 
μολυβδίαση ή πνευμονοκονίαση, 
ασθένειες που εμφανίζονται σε αν-
θρώπους που εκτίθενται στη σκόνη 
και τις θανατηφόρες χημικές ουσίες 
των ορυχείων.

* Αναλυτική 
παρουσίαση της 
νουβέλας της Πίτσας 
Σωτηράκου μπορείτε 
να βρείτε στην 
ιστοσελίδα της ΟΓΕ 
στη στήλη Πολιτισμός 
και στη θέση Βιβλίο. 
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Τα «κορίτσια του φρυδιού» στο Λάνκασιρ
 (Βρετανία) τον 19ο αιώνα

Σ τα ανθρακωρυχεία της Βρετανίας, πριν τον Αύγου-
στο του 1842, δούλευαν ολόκληρες οικογένειες, για 

να μπορέσουν να επιβιώσουν. Οι γυναίκες και τα μεγα-
λύτερα παιδιά εργάζονταν σαν μεταφορείς, τραβώντας τα 
καροτσάκια από την επιφάνεια ως τα βάθη του ορυχείου. 
Ύστερα από ένα ατύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 26 παι-
διά και των δύο φύλων, πέρασε ένας νόμος που απαγό-
ρευε σε γυναίκες και ανήλικα αγόρια κάτω των δέκα να 
δουλεύουν στις στοές. 

Παρά τον κίνδυνο και τις άθλιες συνθήκες δουλειάς 
κάτω από τη γη, η απαγόρευση αυτή σήμαινε καταστρο-
φή για πάρα πολλές οικογένειες ανθρακωρύχων, που 
προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα τσοντάροντας τα πε-
νιχρά μεροκάματα των γυναικών και των παιδιών τους. 

Έτσι, εμφανίστηκε μια νέα κατηγορία εργατριών που 
εργαζόταν στις επιφανειακές εκτάσεις των ορυχείων κο-
ντά στο φρύδι του πρανούς έως τη δεκαετία του 1960, 
παίρνοντας την προσωνυμία «τα 
κορίτσια του φρυδιού» (Pit Brow 
Lasses). Η δουλειά τους ήταν να κα-
θαρίζουν από τις πέτρες το κάρβου-
νο, όταν ανέβαινε στην επιφάνεια, να 
το ταξινομούν και να το φορτώνουν 
σε βαγόνια. Το μεγαλύτερο μέρος 
των εργατριών με τέτοιο περιεχόμε-
νο δουλειάς απασχολούνταν στα αν-
θρακωρυχεία του Λάνκασιρ.

Ήταν ένα σκληρό και επικίνδυ-
νο επάγγελμα, φαίνεται ωστόσο ότι, 
έχοντας να επιλέξουν ανάμεσα σε 

αυτό και το εργοστάσιο, αρκετές ήταν οι γυναίκες που 
προτιμούσαν να δουλεύουν στον καθαρό αέρα, έστω και 
σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δεν είχαν την ευκαιρία 
όλες οι εργάτριες που πριν δούλευαν υπόγεια να προ-
σληφθούν. Η δουλειά αυτή προοριζόταν κυρίως για ερ-
γάτες ηλικιωμένους και ανάπηρους. Κάποιοι εργοδότες 
δεν ήθελαν γυναίκες, άλλοι όμως τις προτιμούσαν, γιατί 
ήταν εξοικειωμένες με τις εργασιακές συνήθειες των αν-
θρακωρυχείων, εξάλλου τις πλήρωναν τα μισά από τους 
άντρες, για πενθήμερη δωδεκάωρη βάρδια και μικρότε-
ρη βάρδια τις Κυριακές. Ας σημειωθεί ότι αρκετοί από 
τους ιδιοκτήτες ορυχείων εξακολουθούσαν να προσλαμ-
βάνουν γυναίκες εργάτριες για υπόγεια εργασία, παρά 
την απαγόρευση. 

Μέχρι το 1851, τα περισσότερα «κορίτσια του φρυδιού» 
ήσαν κάτω των είκοσι και ανύπαντρα. Πολλές από τις ερ-
γάτριες είχαν να συντηρήσουν γέρους γονείς και χήρες 
μητέρες ή προέρχονταν από οικογένειες ανθρακωρύ-
χων για κάμποσες γενιές. Ήταν δυνατές και ψηλές, γιατί η 
δουλειά τους απαιτούσε ένα συγκεκριμένο σωματότυπο. 
Για πρακτικούς λόγους φορούσαν παντελόνια κάτω από 
άσπρες φούστες, χοντρές μπότες, παλιά σακάκια και μα-
ντίλι στο κεφάλι, για να προστατεύουν τα μαλλιά τους από 
την καρβουνόσκονη. Η παράξενη για γυναίκες εκείνης 
της εποχής περιβολή τράβηξε το ενδιαφέρον του κοινού, 
αλλά και την αποδοκιμασία. Γύρω στο 1860 η εχθρότητα 
απέναντί τους εντάθηκε, γιατί είχε αρχίσει η συζήτηση για 
το αν έπρεπε να καταλαμβάνουν οι γυναίκες θέσεις στις 
οποίες μπορούσαν να απασχοληθούν άντρες. 

 Τα «κορίτσια του φρυδιού» έβγαλαν κακό όνομα: τις 
χαρακτήριζαν ακατάλληλες για συζύγους και μητέρες. 

Στη βικτοριανή εποχή, μια γυναίκα 
που ντύνεται με παντελόνια, εργά-
ζεται εξοντωτικά κι είναι διαρκώς 
καλυμμένη με καρβουνόσκονη δεν 
ταίριαζε στα γούστα των αστών. Ωστό-
σο, τα «κορίτσια του φρυδιού» δεν 
έκαναν κάτι επαναστατικό, έκαναν 
απλώς κάτι αναγκαίο: σαν γυναίκες 
της εργατικής τάξης δούλευαν σε μια 
δουλειά για να καλύψουν τις ανάγκες 
τους. Ήταν, εξάλλου, γεγονός πως 
υπήρχε αλληλεγγύη και συντροφικό-
τητα ανάμεσά τους. 
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Όι «κόρες της Awichita» ή «pallanqueras»
στη Rinconada (Περού) τον 21ο αιώνα

T ο να δουλεύεις στα ορυ-
χεία χρυσού της πόλης La 

Rinconada είναι επικίνδυνο, αλλά 
και παράνομο, γιατί παράνομα είναι 
και τα ίδια τα ορυχεία. Κυκλοφο-
ρεί η φήμη ότι εκεί βγάζεις πολλά 
λεφτά αλλά, σύμφωνα με τον φω-
τογράφο Omar Lucas, που επισκέ-
φτηκε την περιοχή, αυτό είναι ψέμα: 
«Ο κόσμος που δουλεύει εκεί το 
κάνει επειδή δεν έχει άλλη επιλο-
γή. Ειδικά οι αγρότες. Οι μόνοι που 
βγάζουν χρήματα είναι οι εργολάβοι 
των ορυχείων».

Ένας μύθος λέει ότι ο χρυσός θα 
εξαφανιστεί, αν εργαστούν γυναίκες 
στα ορυχεία, κι επειδή οι προλήψεις 
(που απηχούν τη γυναικεία ανισοτι-
μία) στις αγροτικές περιοχές του 
Περού είναι ισχυρές, δεν τους επι-
τρέπεται η δουλειά στις στοές. Έτσι, 
αναγκάζονται να δουλέψουν σε κά-
ποια απόσταση από την είσοδο του 
ορυχείου, ψάχνοντας για χρυσό στα 
μπάζα που αφήνουν τα φορτηγά. Η 
φτώχεια γυναικών και αντρών είναι 
τρομερή, εξάλλου ο νόμος δεν θέλει 
να ξέρει και πολλά για τους κατοί-
κους της περιοχής που είναι κάτι 
σαν φαβέλα.

Η μέρα των εργατριών αρχίζει με 
προσφορά στην περουβιανή θεότη-
τα Awichita (από κει και το προσω-

νύμιο). Φτάνουν στη δουλειά ύστε-
ρα από 40 λεπτά ή μία ώρα (τόσο 
απέχουν τα ορυχεία από την πόλη) 
και δουλεύουν 12 ώρες –από τις 
6 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα– 
χωρίς κανένα είδος ασφάλισης. 
Ύστερα καταφθάνει η επόμενη βάρ-
δια pallanqueras (ονομάζονται έτσι 
από το θεό που προστατεύει τους 
εργάτες των ορυχείων). Η εμπει-
ρία τις έχει προικίσει με την ικανό-
τητα να μπορούν να διακρίνουν το 
χρυσό ακόμα και το βράδυ, αλλά η 
δουλειά τους είναι σκληρή. Το συ-
χνότερο πρόβλημα υγείας είναι οι 

ουρολοιμώξεις, λόγω της έλλειψης 
αποχετευτικού συστήματος, αλλά 
και καθαρού νερού.

 Όπως γινόταν πάντα στις εκμε-
ταλλευτικές κοινωνίες, όπου το 
κέρδος λίγων είναι η κύρια αξία, 
ενώ ο άνθρωπος κρατά το ρόλο 
του εργαλείου που θα αυξήσει αυτό 
το κέρδος, η γυναικεία εργασία (το 
είδος, οι συνθήκες, η αμοιβή, ο 
ίδιος ο αριθμός των εργαζόμενων 
γυναικών) είναι ένα λάστιχο που 
μαζεύεται και τεντώνεται για να 
υπηρετήσει την αξία αυτή. Λάστιχο 
γίνεται επίσης και η ζωή μας, όταν 
αδιαμαρτύρητα δεχόμαστε να συ-
μπεριλάβουμε μια τέτοια κίβδηλη 
αξία στον κατάλογο των δικών μας 
αξιών. 

Δεν συναινούμε!... Με όπλα μας 
τη γνώση, την αλληλεγγύη και την 
αποφασιστικότητα στους καθη-
μερινούς αγώνες, παλεύουμε για 
ισοτιμία και χειραφέτηση σε κάθε 
πλευρά της εργασιακής, κοινωνι-
κής, οικογενειακής, προσωπικής 
και συλλογικής μας ζωής. 

Εύη Κοντόρα
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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Τ ην περίοδο της πανδημίας επέλεξε η κυβέρνηση της ΝΔ, 
όχι τυχαία όπως φαίνεται, να ψηφίσει στη Βουλή το νόμο – 

έκτρωμα για το περιβάλλον. Πρόκειται για ένα ακόμα νομοθέ-
τημα αυτής της περιόδου που βάζει στο στόχαστρο τα δικαιώ-
ματα και τις ανάγκες των γυναικών και των οικογενειών μας, 
για να ωφεληθούν ακόμα μία φορά οι επιχειρηματικοί όμιλοι. 

 
Η κυβέρνηση της ΝΔ με το νέο αντιπεριβαλλοντικό νόμο 

που ψήφισε με fast track διαδικασίες, παρά τις αντιδράσεις, 
έκλεισε τις “εκκρεμότητες” που δεν πρόλαβε να υλοποιήσει ο 
ΣΥΡΙΖΑ, όταν ένα χρόνο πριν ο ΣΕΒ, μέσα από το ενημερωτικό 
του δελτίο του υποδείκνυε να πάρει μέτρα για την ταχύτερη 
περιβαλλοντική αδειοδότηση των επενδύσεων.

Πρόκειται για νόμο-οδοστρωτήρα, που ισοπεδώνει τα τε-
λευταία μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που είχαν απο-
μείνει. Μέσα από τις διατάξεις του, ουσιαστικά καταργείται η 
έννοια της “περιβαλλοντικής αδειοδότησης”. Οι χρόνοι των 
απαιτούμενων διαδικασιών εξέτασης, αξιολόγησης και γνω-
μοδότησης μειώνονται σε τέτοιο βαθμό που υπονομεύουν 
τους ελέγχους και άρα την προστασία του περιβάλλοντος. 
Μάλιστα, ενεργοποιείται διάταξη, που υπήρχε σε προηγούμε-
νο νόμο του 2011 και διατήρησε ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, βάζει ιδι-
ωτικές εταιρείες να αξιολογούν περιβαλλοντικά ιδιωτικές 
επενδύσεις άλλων εταιρειών. Με άλλα λόγια, ιδιωτικοποιού-
νται οι κρατικοί έλεγχοι και οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. 

Για τα κέρδη τους θυσιάζουν δάση, βουνά και θάλασσες....
Με το πρόσχημα ότι η χώρα μας διαθέτει “πολλές δασικές 
εκτάσεις και περιοχές NATURA” που μένουν ανεκμετάλλευ-
τες, καταργείται το πλαίσιο προστασίας τους για χάρη των 
επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), ανε-
μογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, που βαφτίζονται “ήπιες δρα-
στηριότητες”. Οι ΑΠΕ πλέον μπορούν να εγκατασταθούν πα-
ντού, ακόμα και σε παρθένα δάση και περιοχές ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους που πριν απαγορευόταν (π.χ. Άγραφα). Οι 
Εθνικοί Δρυμοί μετονομάζονται σε Εθνικά Πάρκα και οδη-
γούνται στην υποβάθμιση, αφού επιτρέπεται η εγκατάσταση 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ακόμη και στον πυρήνα 
τους, κάτι που πριν απαγορευόταν. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι φορείς όπως η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής 
Ενέργειας πιέζουν επανειλημμένα για να προχωρήσει η εγκα-
τάσταση σταθμών ΑΠΕ σε Πάρνηθα, Υμηττό και Πεντέλη...

Σε αυτό το πλαίσιο και προκειμένου να διευκολυνθούν 
κατασκευαστικές-μεταλλευτικές δραστηριότητες, εξορύξεις 
υδρογονανθράκων και τουριστικές επιχειρήσεις, που θέλουν 

να δραστηριοποιηθούν εις βάρος των προστατευόμενων 
περιοχών, “σπάει” το ενιαίο πλαίσιο προστασίας σε 4 ζώνες 
“κλιμακούμενης προστασίας”, με στόχο την “απελευθέρωση” 
των επενδύσεων των επιχειρηματικών ομίλων σε αυτούς του 
κλάδους.

Ο νόμος ακυρώνει τους ισχύοντες, έως σήμερα, σασικούς 
χάρτες, νομιμοποιώντας τα αυθαίρετα εντός δασικών εκτάσεων 
και κατά περίπτωση εντός υγροτόπων και ρεμάτων. Προβλέπει 
δυνατότητα χρήσης κρατικών δασικών οικοσυστημάτων για γή-
πεδα γκόλφ καθώς και την, κατ’ εξαίρεση, πώληση δημόσιων 
εκτάσεων στον παλαιό αιγιαλό που έχουν χαρακτηριστεί κοι-
νόχρηστες. Φτάνουν στο σημείο να επιτρέπουν στους ιδιώτες 
επενδυτές μεγάλων τουριστικών μονάδων να προσμετρήσουν 
μαζί με τις ιδιοκτησίες τους δημόσιες δασικές εκτάσεις που 
παρεμβάλλονται στα οικόπεδά τους, προκειμένου να γίνουν 
οικοδομήσιμα, δηλαδή να μπορούν να χτίσουν… κάτι που, μέ-
χρι σήμερα, δεν μπορούσαν να κάνουν, γιατί τα οικόπεδά τους 
δεν είχαν την απαιτούμενη “αρτιότητα”.

Ο αντιπεριβαλλοντικός νόμος φαινομενικά “συμμορφώνε-
ται” με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), 
που έκρινε ότι δεν πρέπει να εξαιρούνται από την ανάρτηση 
στους δασικούς χάρτες οι λεγόμενες “οικιστικές πυκνώσεις” 
(δηλαδή οι αυθαίρετοι οικισμοί εντός δασών και δασικών 
εκτάσεων), που θέσπισε με νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016. Στην πρά-
ξη με το νέο νόμο οι “πυκνώσεις” εξαιρούνται με παράκαμψη 
της απόφασης του ΣτΕ “από την πίσω πόρτα”, καθώς οι εν-
διαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν ένσταση, αν διαφω-
νούν με το χαρακτήρα μιας έκτασης στο χάρτη. Αποτέλεσμα 
της ρύθμισης είναι να διαιωνιστεί το καθεστώς διατήρησης 
των αυθαιρέτων, καθώς με τη γνώριμη τακτική θα συσσω-
ρευθεί μεγάλος αριθμός νέων ενστάσεων, που στη συνέχεια 
θα φέρουν νέα ρύθμιση, η οποία θα κριθεί και πάλι αντισυ-
νταγματική από το ΣτΕ και ούτω καθεξής… 

Τα σκουπίδια μυρίζουν... χρυσάφι
Φυσικά, ο νόμος δεν άφησε απέξω τον κερδοφόρο τομέα της 
διαχείρισης απορριμάτων. Και εδώ προωθείται η ολοκληρω-
τική εκχώρηση αποκομιδής και διαχείρισης στους ομίλους, 
που πιέζουν και διεκδικούν να βάλουν “χέρι στο μέλι” … σε 
όλη την ελληνική επικράτεια. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε τη διαιώνιση του Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων Φυλής, που έχει αποδει-
χθεί καταστροφική για την υγεία των λαϊκών στρωμάτων του 
Θριάσιου και της Δυτικής Αθήνας και τη δυνατότητα μεταφο-
ράς όλων των απορριμάτων της Αττικής στο Γραμματικό.

Νομιμοποιούνται οι υφιστάμενες αυθαίρετες εγκαταστά-

Πανδημία: «χρυσή ευκαιρία» για τη λεηλασία 
του περιβάλλοντος από τους ομίλους
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σεις μεταφόρτωσης απορριμμάτων που λειτουργούν χωρίς 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους σε ισχύ και απο-
τελούν εστίες ρύπανσης, με το πρόσχημα της “προσωρινής 
λειτουργίας” (πενταετία και βλέπουμε ...) σε 25 θέσεις, εκ των 
οποίων οι 22 βρίσκονται σε Δήμους της Αττικής. 

Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την αντιμε-
τώπιση της ανεξέλεγκτης διαχείρισης επικίνδυνων βιομη-
χανικών αποβλήτων, που αποτελεί υγειονομική και περιβαλ-
λοντική “βόμβα”.

Τέλος, στο νομοσχέδιο υπήρχαν διατάξεις που τελικά απο-
σύρθηκαν, για να έρθουν σε επόμενο νομοσχέδιο, και οι οποί-
ες έφερναν αλλαγές ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης 
για το κέντρο της Αθήνας προς όφελος των μεγάλων τουρι-
στικών ομίλων, “απελευθερώνοντάς” τους από τον “περιο-
ρισμό” των 100 κλινών. Όμως, πέρασαν ρυθμίσεις που νο-
μιμοποιούν τις εμπορικές χρήσεις στα ισόγεια κτιρίων εντός 
ιστορικού κέντρου, που μέχρι σήμερα δεν επιτρέπονταν. Αυ-
τές οι ρυθμίσεις είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα του 
τουριστικού και κατασκευαστικού κεφαλαίου, που ενισχύει το 
“real estate” χώρων εμπορικής χρήσης 
από το Σύνταγμα μέχρι το Μοναστηράκι 
και την Ομόνοια.

Η αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο νόμο δεν 
μπορεί να συγκαλύψει τη στρατηγική του 
ταύτιση με τη ΝΔ. Ο καβγάς τους αφορά 
στο ποιος είναι ικανότερος διαχειριστής 
στην προσέλκυση επενδύσεων. Γι’ αυτό 
και ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε την κυβέρνηση 
ότι με το νέο νόμο φέρνει μια “ψευδεπί-
γραφη επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων 
που αποθαρρύνει τους σοβαρούς επεν-
δυτές”. Άλλωστε, τον ίδιο δρόμο υπηρέ-
τησε ως κυβέρνηση όταν με fast track δι-
αδικασίες προχώρησε στην αδειοδότηση 
της επένδυσης του “Ελληνικού”, παρακά-
μπτοντας τους περιβαλλοντικούς όρους. 
Δεν είναι εξάλλου καθόλου τυχαίο ότι 
«έστριψε διά της αποχής» από την ονομα-
στική ψηφοφορία, για να μην πάει κόντρα 
σε όλα αυτά τα εγκλήματα που υπηρέτη-
σε ως κυβέρνηση!

Το κέρδος των επενδυτών δεν συμ-
βαδίζει με την κάλυψη των σύγχρονων 
αναγκών και την προστασία του περι-
βάλλοντος. Δε μπορούν να συνυπάρ-
ξουν κερδοφόρες επενδύσεις στις ΑΠΕ, 
τα μεγάλα ξενοδοχεία, τη διαχείριση 
απορριμμάτων, την εξόρυξη χρυσού και 
πετρελαίου με τη φθηνή ενέργεια για το 
λαό, τη διασφάλιση της δημόσιας υγεί-
ας, τη λαϊκή αναψυχή και την προστασία 
του περιβάλλοντος. Όσο η ανάπτυξη θα 
στηρίζεται στην εκμετάλλευση ανθρώ-

που από άνθρωπο και στο κυνήγι του κέρδους από τους 
επιχειρηματικούς ομίλους, οι ανάγκες μας θα είναι πάντα ο 
μεγάλος χαμένος. 

 
Γι’ αυτό το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα συντονίζει τη 

δράση του με εργατικά σωματεία, ενώσεις αυταπασχολουμέ-
νων, αγροτικούς συλλόγους, για να αντιπαλέψει την πολιτική 
που όχι μόνο κατεδαφίζει εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά 
δικαιώματα, αλλά θυσιάζει τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον, 
την ίδια τη ζωή μας.

Στο επόμενο διάστημα ο αγώνας μας για να να μην πλη-
ρώσουμε ξανά εμείς οι γυναίκες του μόχθου και οι οικογέ-
νειες μας τη νέα κρίση περιλαμβάνει και την αποκάλυψη και 
σύγκρουση με την αντιπεριβαλλοντική κλιμάκωση της ΝΔ και 
των υπολοίπων κομμάτων που στηρίζουν τους εκμεταλλευτές 
του μόχθου μας.

Αφροδίτη Αυγερινού
Ομάδα Μισθωτών Τεχνικών

Απρόκλητη επίθεση των αστυνομικών δυνάμεων στην Τήνο, σε βάρος 
των κατοίκων που διαμαρτύρονται για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών 

στο νησί, από εταιρεία γερμανικών συμφερόντων
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Σ την πρωτόγνωρη κατάσταση της πανδημίας, κλείνοντας τα σχολεία, χιλιάδες ήταν 
οι οικογένειες, οι μητέρες, που βίωσαν το άγχος και την ανησυχία για την εξέ-

λιξη της μαθησιακής διαδικασίας και προόδου των παιδιών τους, την κάλυψη της 
απαραίτητης ύλης, τις επιπτώσεις που θα έχει στα παιδιά το μακροχρόνιο κλείσιμο 
των σχολείων. Άλλωστε, η κατάσταση σε πολλές οικογένειες δυσκόλευσε ακόμα 
περισσότερο, αφού πολλοί γονείς έμειναν χωρίς μισθό, δούλευαν με ελαστικά 
ωράρια, με εξαντλητικούς ρυθμούς ή απολύθηκαν.

Η κυβέρνηση, μάλιστα, χωρίς καμία υποδομή, και με «εντυπωσιακές» δηλώσεις, 
προχώρησε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τη στιγμή που δεν είχε εξασφαλίσει 
ούτε στο ελάχιστο την ενιαία εφαρμογή του μέτρου, χωρίς υλικοτεχνική υποδομή 
και προετοιμασία-εξοικείωση μαθητών, γονιών και εκπαιδευτικών. Κουνούσαν το 
δάχτυλο και επικαλούνταν την ατομική ευθύνη εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών, 
προσπαθώντας να κρύψουν την κρατική ευθύνη. Είναι γεγονός, ότι εδώ και χρόνια 
δεν υπήρξε καμία ουσιαστική στήριξη των υποδομών, σε τεχνολογικά μέσα και εξο-
πλισμό των σχολείων. Η εκπαίδευση, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, οι ανά-
γκες σε προσωπικό, η λειτουργία υποστηρικτικών δομών είχαν μπει στην «κλίνη 
του Προκρούστη», στο όνομα των περικοπών και της εφαρμογής των δημοσιονομι-
κών περιορισμών. Είναι γνωστό, μάλιστα, ότι το Υπουργείο Παιδείας με απαράδεκτο 
τρόπο, εναποθέτει ανάγκες του Δημόσιου σχολείου σε χορηγούς και δωρεές!!!

Έκτακτες συνθήκες, έκτακτες ανάγκες, αλλά κανένα αναγκαίο μέτρο δεν πήρε η 
κυβέρνηση. Κάθε άλλο μάλιστα η κυβέρνηση πέρασε “στα μουλωχτά” τροπολογία 
–ενταγμένη σε άσχετο νομοσχέδιο– που προβλέπει ζωντανή αναμετάδοση του μα-
θήματος μέσω διαδικτύου, ενέργεια που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων. Η βιντε-
οσκόπηση και αναμετάδοση του μαθήματος μέσα από την τάξη όχι μόνο παραβιάζει 
τα προσωπικά δεδομένα μαθητών και εκπαιδευτικών, αλλά στην ουσία “βιάζει” την 
παιδαγωγική πράξη, τη σχέση δασκάλου - μαθητών, των μαθητών μεταξύ τους, την 
ευαίσθητη και υπό διαμόρφωση παιδική και εφηβική προσωπικότητα, στερώντας 
τον αυθορμητισμό, το αίσθημα της ασφάλειας.

Δεύτερον, η κυβέρνηση, προφανώς για την αποφυγή αντιδράσεων, ανακοίνωσε 
εν μέσω πανδημίας ένα αντιδραστικό πολυνομοσχέδιο για την Παιδεία. Με μια σειρά 
αντιδραστικές ρυθμίσεις, όπως: περισσότερα παιδιά σε κάθε τάξη στο Δημοτικό και 
το Νηπιαγωγείο, με κλείσιμο τμημάτων και απολύσεις εκπαιδευτικών, με αποσπα-
σματική γνώση, που την ονομάζουν “δεξιότητες”, με την εσωτερική και εξωτερική 
“αξιολόγηση” κάθε σχολείου, προωθώντας την ανισοτιμία στη γνώση, τη μείωση της 
κρατικής χρηματοδότησης και την κατηγοριοποίηση μαθητών, εκπαιδευτικών και 
σχολείων, με χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στην παράλληλη στήριξη και τα τμήματα 
ένταξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Mε την προώθηση της “ αριστείας”, σε 
αντίθεση με την ανάγκη για ενιαία, καθολική δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Εισαγά-
γουν την τράπεζα θεμάτων από την Α΄ Λυκείου, με “πανελλαδικού τύπου” εξετάσεις 
για κάθε τάξη, με νέα εμπόδια και φίλτρα στην προσπάθεια που κάνουν οι μαθητές 
να μορφωθούν και να περάσουν στα πανεπιστήμια. Επαναφέρουν τη διαγωγή στον 
έλεγχο, ενισχύοντας τον τιμωρητικό χαρακτήρα του σχολείου σε βάρος του παιδα-
γωγικού. Ανοίγουν το δρόμο για να μπουν και να γενικευτούν τα δίδακτρα στα προ-
πτυχιακά μαθήματα των πανεπιστημίων, με το πρόσχημα των ξενόγλωσσων φοιτη-
τών. Οδηγούν στην ολοκλήρωση του “Πανεπιστημίου Α.Ε.” Ο κατάλογος μακρύς....

Μάλιστα, προχωρώντας στην επαναλειτουργία των σχολείων, των νηπιαγωγείων 
και των βρεφονηπιακών σταθμών δεν εξασφαλίζονται ούτε στο ελάχιστο οι όροι υγι-
εινής και ασφάλειας για τα παιδιά μας. Η κυβέρνηση πετάει προκλητικά “το μπαλάκι 
της ευθύνης” στους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, ακόμα και στα ίδια τα παιδιά. 

Όμως, οι συνθήκες της πανδημίας αποκάλυψαν την ανάγκη να παλέψουμε για το 
σχολείο που έχουμε ανάγκη εμείς και τα παιδιά μας και όχι να συμβιβαστούμε με τις 
τεράστιες ελλείψεις και κενά.

ΤΌ ΣΧΌΛΕΊΌ ΤΗΣ ΑΓΌΡΑΣ ΕΊΝΑΊ Ό ΊΌΣ ΠΌΎ 
ΣΚΌΤΩΝΕΊ ΤΗ ΜΌΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΊΔΊΩΝ ΜΑΣ

Η Όμοσπονδία Γυναικών 
Ελλάδας, μαζί με τους γονείς, 
τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές, διεκδικούν: 
4 Η κυβέρνηση ΝΔ να αποσύρει ΤΩΡΑ το 
αντι-εκπαιδευτικό νομοσχέδιο και την τροπολογία 
για την ηλεκτρονική αναμετάδοση του μαθήματος 
από τις σχολικές τάξεις. 

4 Μαζικές προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού 
προσωπικού, μονιμοποίηση όλων των ωρο-
μίσθιων εκπαιδευτικών, προσλήψεις μόνιμου 
βοηθητικού και επιστημονικού προσωπικού 
(σχολίατροι, σχολικοί ψυχολόγοι, κοινωνικοί 
λειτουργοί, τραπεζοκόμοι κ.λπ.).

4 Προσλήψεις μόνιμων σχολικών καθαριστρι-
ών, με αλλαγή θεσμικού πλαισίου για εργασία 
τους κατά τη διάρκεια της σχολικής λειτουργίας.

4 Σύγχρονα σχολικά κτήρια, που να πληρούν τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

4 Ισότιμη συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο. 
Δωρεάν ηλεκτρονικά μέσα σε όλους τους μα-
θητές, για να μπορέσει να συνεχιστεί ισότιμα και 
απρόσκοπτα η τηλεκπαίδευση.

4 Ειδική μέριμνα για την κάλυψη της ύλης που 
δεν διδάχθηκε όσο τα σχολεία έμειναν κλειστά. 
Ούτε ένα εκπαιδευτικό κενό με τη νέα χρονιά.

4 Ειδικά μέτρα για ομαλή ψυχοκοινωνική 
μετάβαση των μαθητών στην εκπαιδευτική μορ-
φωτική διαδικασία. Ειδικά μέτρα στήριξης των 
μαθητών των Ειδικών Σχολείων που παραμέ-
νουν κλειστά.

4 Δωρεάν προγράμματα δημιουργικής καλο-
καιρινής απασχόλησης, πρόβλεψη για δωρεάν 
κατασκηνώσεις για τους μαθητές, που λόγω των 
οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας δεν θα 
μπορέσουν να πάνε διακοπές.

4 Καμία ημέρα από την κανονική άδεια των 
εργαζόμενων γονιών για την άδεια ειδικού σκο-
πού. Ενίσχυση του ολοήμερου σχολείου για τους 
γονείς που εργάζονται.

4 Εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής 
σε όλη την Ελλάδα, με σύγχρονους όρους και 
προϋποθέσεις και το απαραίτητο βοηθητικό και 
επιστημονικό προσωπικό.

4 Δωρεάν, επαρκή και υγιεινή σίτιση για όλα τα 
παιδιά, σε όλα τα σχολεία και ασφαλής διανομή 
των σχολικών γευμάτων στο σύνολο των μαθη-
τών με κρατική ευθύνη.
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– Σ’ αφήνω τώρα, μου λέει η φίλη μου που μιλάγαμε στο 
τηλέφωνο, γιατί βγαίνει σε λίγο ο γιος μου. 
– Πού καλέ; ρωτάω έκπληκτη.
– Στο youtube, μου λέει. 
– Από πού βγαίνει; Δεν έχει μάθημα τώρα;
– Ναι, καλέ, από την τάξη. Μεταδίδεται το μάθημα κάθε 
μέρα. Θα μπώ να το δώ το πουλάκι μου. Αστέρι είναι. 
Και να δεις πώς γράφει στην οθόνη! Του διάλεξα πρωί 
πρωί τι να φορέσει, να μην είναι όπως κι όπως, σαν της 
Λίτσας το γιο τις προάλλες. Είχε ένα μπλουζάκι, τι να σου 
πω. Από τα καλάθια το διάλεξε η μάνα του; Είναι και κάτι 
πονηρούλες μέσα στην τάξη, που είναι όλο πόζα με κάτι 
αποκαλυπτικά μπλουζάκια, άστα! Η Ντίνα της Ελένης, 
προχτές δεν ήξερε τις μισές απαντήσεις από το μάθημα 
της Χημείας και θέλει να περάσει και στη Φαρμακευτι-
κή. Πού πας, κοπέλα μου; Με το ξώβυζο δεν πιάνονται οι 
βαθμοί. Η μαμά του Νικόλα, όταν πήγαμε να τα πάρου-
με από το Λύκειο, του τα έσουρνε. Ούτε που ακούστηκε 
στην τάξη. Το παρακολούθησε όλο το μάθημα και της 
ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Ρε σύ, του Γιώργου του Μ. ο 
γιός είναι δυσλεκτικός; Δεν το ήξερα! Πω πω!

Κλείνουμε το τηλέφωνο και προβληματισμένη παίρνω 
την Νίκη.
– Νίκη, ο γιός σου πάει στο σχολείο αυτές τις μέρες;
– Σιγά μην τον στείλω! μου απαντά. Φοβάμαι. Ούτε καθα-
ριότητα υπάρχει που λένε, ούτε αντισηπτικά, ούτε τίποτα.
– Καλά, έχει το δικαίωμα να μην πάει; Δεν είναι υποχρε-
ωτική η εκπαίδευση;
– Χα! μου κάνει. Έκανα ένα χαρτί που λέει ότι έχω άτο-
μο που ανήκει στην ευαίσθητη κατηγορία και ούτε γάτος 
ούτε ζημιά! Σιγά μη διακινδυνεύσω την υγεία του παιδιού 
μου. Λένε δύο φορές την ημέρα να καθαρίζεται το σχο-
λείο και καθαρίστρια δεν έχουν προσλάβει. Έχουμε προ-
σωπική ευθύνη, μας λένε, να κρατήσουμε τα μέτρα και 
να μην κολλήσουμε και οι ίδιοι το μόνο που κάνανε είναι 
να αραιώνουν τα θρανία. Και τι μάθημα γίνεται καημένη; 
Να στείλω το παιδί να το βλέπει όλη η Αττική; Νομίζεις ότι 
δεν παρακολουθώ το τι γίνεται μαζί με το γιο μου; Καμία 
σχέση με ό,τι γινόταν! Ένας μαγκωμένος μαθηματικός, 
που κάπου κάπου κοιτούσε την κάμερα. Παιδιά που δεν 
σήκωναν χέρια, γιατί φοβόταν μη δώσουν λάθος απά-
ντηση. Καναδυό που κάναν τους μάγκες. Άσε, καημένη. 
Βλέπει από το σπίτι και κάνουμε και φροντιστήριο. 
– Και ο γιός σου τι λέει; Δεν θέλει να πάει στο σχολείο;
– Απ’ ό,τι του είπαν όσοι πάνε, είναι πολύ πληκτικά. Ούτε 
να γελάσουν ούτε να ξεφύγουν λίγο. Μια ξερή παράδοση 

και μια εξέταση που σου είπα, σκέπτονται να σηκώσουν 
χέρι. Μάθημα είναι αυτό; Κουμπωμένοι όλοι κάτω από 
το «άγρυπνο μάτι του Βούδα». 

Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια φανταστική συνομιλία, 
προσαρμοσμένη στην τροπολογία που ψηφίστηκε και 
προβλέπει την ταυτόχρονη ζωντανή αναμετάδοση από 
την τάξη της δια ζώσης διδασκαλίας. Δεν θα μπορούσε, 
όμως, να συμβαίνει στην πραγματικότητα; Από την στιγ-
μή που θα μπορούν να το παρακολουθούν όσα παιδιά 
δεν θα παρευρίσκονται στην αίθουσα, ποιος αποκλείει 
τους γονείς;

Μέσα στις τάξεις όμως υπάρχουν παιδιά και διδά-
σκοντες που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Υπάρχουν 
παιδιά ζωηρά και παιδιά μαζεμένα. Υπάρχουν παιδιά 
με διαφορετικές ψυχοσυνθέσεις. Υπάρχουν παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες. Υπάρχουν παιδιά με αναπηρίες. 
Υπάρχουν παιδιά που δεν μπορούν να εκφραστούν με 
την ιδέα μιας κάμερας να τα παρακολουθεί. Υπάρχουν 
παιδιά φτωχοντυμένα. Υπάρχουν παιδιά πειραχτήρια και 
παιδιά που τα πειράζουν οι άλλοι. Ποιος τους δίνει το δι-
καίωμα να εκθέτουν τα παιδιά αυτά και τις συμπεριφο-
ρές τους; Ποιος τους δίνει το δικαίωμα να τα εκθέτουν 
στο σχολιασμό των άλλων;

Εκτός αυτού, η ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος 
δεν πατάει σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο. Η δυναμική 
που δημιουργείται μέσα στην τάξη και οι σχέσεις μετα-
ξύ παιδαγωγών και μαθητών, αλλά και μαθητών μεταξύ 
τους, είναι μοναδική και δεν μπορεί καμιά τεχνολογία να 
τις αντικαταστήσει, παρά μόνον να χρησιμοποιηθεί επι-
κουρικά. Ας αναλάβουν η κυβέρνηση και το υπουργείο 
Παιδείας την ευθύνη τους και για προστασία της υγείας 
μαθητών και εκπαιδευτικών και τα μορφωτικά τους δι-
καιώματα και ας πάψουν να παπαγαλίζουν τα περί ατο-
μικής ευθύνης. Χρέος δικό μας να υπερασπιστούμε τα 
δίκια των παιδιών μας και των δασκάλων τους κάθε 
βαθμίδας. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βρίσκουν 
πάντα τρόπους να είναι δίπλα στους μαθητές και όπως 
λένε και οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους: «Είναι βαθιά γε-
λασμένη η κυβέρνηση, αν στο μυαλό της έχει την προ-
σπάθεια αντικατάστασης της φυσικής παρουσίας των 
εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων, ακόμα και στην 
πιο απομακρυσμένη περιοχή της χώρας. Το λέμε με 
απλά λόγια: ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ!»

Ολυμπία Χαλτσοτάκη
Σύλλογος Γυναικών Αργυρούπολης

Αρχίζει το μάθημα. Ποια κάμερα με παίρνει;
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Α
ποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έρευνας που πραγμα-
τοποίησε το ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ σε 13 Γυμνάσια του νομού 
Μαγνησίας. Σύμφωνα με την έρευνα: Το 3% των μαθητών 

των Γυμνασίων του νομού ανέφερε ότι κάνει χρήση ναρκω-
τικών ουσιών. Κύρια ουσία χρήσης και κύρια ουσία έναρξης 
αναφέρουν ότι είναι η κάνναβη. Η ηλικία έναρξης της χρήσης 
είναι τα 13 έτη. Ο αριθμός χρηστών κάνναβης τριπλασιάζεται 
από τα 14 στα 15 έτη. Καταγράφεται κατανάλωση και προμή-
θεια της ουσίας μέσα στους χώρους των περισσότερων Γυ-
μνασίων του νομού.

Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τις γενικότερες τάσεις σε 
διεθνές και εγχώριο επίπεδο: Μείωση της ηλικίας πειραμα-
τισμού και εισόδου στη χρήση ουσιών στα πρώτα χρόνια του 
Γυμνασίου, άνοδος της χρήσης κάνναβης στις μαθητικές ηλι-
κίες, ευκολία πρόσβασης στην κάνναβη.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι ασύνδετη από την περιρρέουσα 
ατμόσφαιρα αθώωσης της κάνναβης (εμπορική άνοδος των 
CBD προϊόντων σε εξειδικευμένα μαγαζιά και σε περίπτερα, 
ναρκω-φεστιβάλ, «επιστημονικές» ημερίδες, εμπορικές εκθέ-
σεις, κ.ά.). Η άνοδος της χρήσης ουσιών συνδέεται άμεσα με 
την άνοδο της κοινωνικής ανοχής στο φαινόμενο της τοξικοε-

ξάρτησης, τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό των ναρκωτικών 
σε «σκληρά» - «μαλακά» και με την αύξηση της διαθεσιμότη-
τας μιας ουσίας.

Τα αποτελέσματα σήμερα καταγράφουν συντριπτική αύξηση 
στη χώρα μας και στην ΕΕ όσων απευθύνονται σε θεραπευ-
τικό πρόγραμμα για απεξάρτηση με κύρια ουσία κατάχρησης 
την κάνναβη και αφορά κυρίως έφηβους χρήστες.

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις είναι αντιληπτό γιατί πρέπει 
να οξυνθεί το ιδεολογικό - πολιτικό - κινηματικό μέτωπο απέ-
ναντι σε όλα τα ναρκωτικά και τον τρόπο ζωής που σηματο-
δοτούν, δηλαδή την αποξένωση, την ατομική παθητική στάση 
για τη ζωή, την αποκοινωνικοποίηση του νέου ανθρώπου, την 
έλλειψη κινήτρου για κοινωνική ζωή και δράση.

Ταυτόχρονα, τα δεδομένα των ερευνών στη χώρα μας τονί-
ζουν γιατί πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της Πρόληψης και κυ-
ρίως της πρωτογενούς (σε πληθυσμούς που δεν έχουν ακόμα 
πειραματιστεί με τις ουσίες) με ολοκληρωμένα προγράμματα, 
που θα φωτίζουν τις αιτίες του φαινομένου της τοξικοεξάρτη-
σης και θα προβάλλουν έναν άλλο τρόπο ζωής, απαντώντας 
και στην ανάγκη αλλαγής προτύπων.

Μ ε αφορμή την πανδημία του κορο-
νοϊού και τα μέτρα που λαμβάνονται 

ανά τον κόσμο για τον περιορισμό της 
διασποράς, υπάρχουν ορισμένες ειδικές 
κατηγορίες που κινδυνεύουν να βρεθούν 
πολλαπλά εκτεθειμένες και απαιτούνται 
πρόσθετα μέτρα πρόληψης και προστα-
σίας, με ευθύνη του κράτους. Μια τέτοια 
κατηγορία είναι οι χρήστες ναρκωτικών 
ουσιών, για τους οποίους οι επιστήμονες 
έχουν σημάνει καμπανάκι κινδύνου, κα-
θώς εκτός από τον κίνδυνο να νοσήσουν, 
αντιμετωπίζουν και πρόσθετες δυσκο-
λίες πρόσβασης σε θεραπεία. Η γενική 
κατάσταση της υγείας των εξαρτημένων, 

ο κοινωνικός αποκλεισμός και οι συνθή-
κες που συνδέονται με τη χρήση αυξά-
νουν την πιθανότητα μετάδοσης του ιού, 
ενώ το «πεσμένο» ανοσοποιητικό τους 
σύστημα τούς καθιστά πιο ευπρόσβλη-
τους με δυσμενέστερη πρόγνωση.

Η κατάσταση επομένως δεν σηκώνει 
καθυστερήσεις και χρειάζονται ειδικά 
μέτρα γι’ αυτές τις ευάλωτες κατηγορίες, 
στις οποίες συγκαταλέγονται και πολ-
λοί νέοι άνθρωποι. Σήμερα χρειάζεται 
με κρατική ευθύνη να ληφθούν όλα τα 
μέτρα στήριξης - προστασίας της υγείας 
και της θεραπευτικής διαδικασίας των 
τοξικοεξαρτημένων. Είναι αναγκαίο, με 

αφορμή και την πανδημία, να μην κρυ-
φτούν «κάτω από το χαλί» οι ελλείψεις 
που υπάρχουν σε όλο το πλέγμα της πρό-
ληψης - θεραπείας - κοινωνικής επανέ-
νταξης για τους χρήστες ναρκωτικών ου-
σιών. Για τον εξαρτημένο που δύσκολα 
θα «μείνει σπίτι», γιατί θα κάνει τα πάντα 
ακόμα και κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες 
να βρει την ουσία, στόχος είναι να γίνει 
«καθαρός» κι αυτό απαιτεί μια άλλη αντι-
ναρκωτική πολιτική. Ιδιαίτερα οι νέες 
κι οι νέοι έχουν ανάγκη από μόρφωση, 
αθλητικούς, πολιτιστικούς χώρους, που 
θα ενισχύουν την ολοκλήρωση της προ-
σωπικότητάς, 

Ναρκω-κουλτούρα, εξαρτημένοι και κορονοϊός

Ανησυχητικά στοιχεία για τα ναρκωτικά

Η ΟΓΕ διαχρονικά έχει ψηλά στο σύνολο των διεκδικήσεών της το θέμα της εξάρτησης και 
αγωνίζεται ασυμβίβαστα ενάντια στη ναρκωκουλτούρα και τη διάδοση των ναρκωτικών. Σε 
αυτή την κατεύθυνση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης των νέων γυναικών, αλλά 
και των νέων γονιών, παραθέτουμε το παρακάτω άρθρο του Αντιπροέδρου του Εθνικού 
Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών (ΕΣΎΝ), Παναγιώτη Κατηφέ, με αφορμή μια 

αποκαλυπτική έρευνα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών από μαθητές των Γυμνασίων.
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Τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν στο επίκεντρο τόσο το 
σχολείο όσο και την κοινότητα. Χρειάζεται να έχουν συνέχεια 
και περιοδικότητα, να απευθύνονται σε όλες τις σχολικές βαθ-
μίδες και να λαμβάνουν υπόψη τις εκπαιδευτικές και κοινωνι-
κές ανάγκες της κάθε ηλικίας.

Για παράδειγμα, η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 
δεν μπορεί να γίνεται χωρίς προετοιμασία, αφού ο μαθητής 
έρχεται σε επαφή με ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον 
(μεγαλύτερο σχολείο, περισσότεροι μαθητές, καθηγητές που 
εναλλάσσονται σπάζοντας τη σταθερή σχέση που είχε ο μαθη-
τής με το δάσκαλο στο Δημοτικό, αλλαγή στην ηλικιακή ιεραρ-
χία αφού ο μαθητής στην Α’ Γυμνασίου αισθάνεται ότι ξεκινά 
πάλι από την αρχή).

Αυτή η προετοιμασία σημαίνει επικέντρωση προγραμμάτων 
σε μαθητές της Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού, αφού πλέον, σε σχέση με 
προηγούμενες δεκαετίες, έχουμε μια μετατόπιση της πρώτης 
επαφής με τις ουσίες από την Α’ Λυκείου στην Α’ Γυμνασίου. 
Παράλληλα, η είσοδος στο Γυμνάσιο συμπίπτει ηλικιακά με 
την είσοδο στην εφηβεία, μια ιδιαίτερη περίοδο της ζωής του 
νέου ανθρώπου, που προσπαθεί να διαμορφώσει τη δική του 
κοινωνική ταυτότητα και πολλές φορές αυτό νοηματοδοτείται 
με λάθος τρόπο, με σύνηθες το φαινόμενο εισόδου σε ομάδες 
συνομηλίκων με θετική στάση προς τη χρήση ουσιών.

Η Πρόληψη πρέπει να στοχεύει και στην ενδυνάμωση του 
μαθητή στο εκπαιδευτικό του κομμάτι και παράλληλα να απα-
ντά στο φαινόμενο της σχολικής διαρροής. Πολλές φορές είναι 
συχνό το φαινόμενο της εμπλοκής ενός νέου ανθρώπου με 
τις ουσίες στην αρχή του Γυμνασίου, της βαθύτερης εμπλοκής 
στο τέλος του Γυμνασίου και της εγκατάλειψης του σχολείου 
στην Α’ Λυκείου κυρίως. Δεν φαίνεται να υπάρχει αιτιακή σχέ-
ση χρήσης ουσιών και σχολικής διαρροής, αλλά μάλλον η μια 
αλληλοτροφοδοτεί την άλλη.

Η πρόληψη δεν πρέπει να αναφέρεται μόνο στους μαθητές, 
αλλά αντίστοιχα σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Να ενισχυθούν 

τα ειδικά προγράμματα σε εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν 
να αντιληφθούν αλλά και να χειριστούν την πρώιμη επαφή 
ενός εφήβου με τις ουσίες. Αντίστοιχα, να ενισχυθούν οι Σχο-
λές Γονέων, ώστε να μπορεί η οικογένεια άμεσα να κινητοποι-
ηθεί πριν ακόμα ο έφηβος έρθει σε επαφή με τις ουσίες (αρκεί 
να αναλογιστούμε ότι στη χώρα μας η «βουβή χρήση» είναι 
κατά μέσο όρο 4 έτη, δηλαδή ο νέος έχει επαφή με τις ουσίες 
και η οικογένειά του ακόμα δεν το έχει αντιληφθεί).

Σημαντικός είναι και ο ρόλος του σχολείου για τον ίδιο τον 
μαθητή. Πολλές φορές το σχολείο σε μορφή και περιεχόμενο 
μοιάζει αποκρουστικό για τον μαθητή, διαμορφώνει έντονο 
άγχος και φοβίες και καταντά απωθητικό (υποτίμηση της γε-
νικής μόρφωσης, ως εξεταστικό κέντρο, με άμεση σύνδεση 
με το μέλλον του από πολύ μικρή ηλικία). Μια κατάσταση που 
επιδεινώνεται από την υποχρηματοδότηση και την υποστελέ-
χωση των σχολείων (έλλειψη εκπαιδευτικών, ελλείψεις υπο-
δομών για αθλητισμό και πολιτισμό μέσα στην εκπαιδευτική 
διαδικασία).

Είναι σημαντικό η ίδια η λειτουργία του σχολείου να μπορεί 
να ανταποκρίνεται πολύμορφα σε όλες τις ανάγκες του μαθητή 
και παράλληλα να μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε μαθητή που 
έχει ανάγκη, ακόμα και τον μαθητή που πειραματίζεται με τις 
ουσίες, όχι ως «πρόβλημα», αλλά ενισχύοντάς τον, βοηθώ-
ντας τον να διαμορφώνει ισχυρά πρότυπα που θα λειτουργούν 
και ως ανάχωμα για τη χρήση ουσιών.

Η ίδια η εξέλιξη του κοινωνικού φαινομένου της τοξικοεξάρ-
τησης στη χώρα μας, η αποτυχία της «διαχείρισής» του από 
τις κυβερνήσεις, οι οποίες επικεντρώνονται στη «μείωση της 
βλάβης», επιβεβαιώνει πόσο επίκαιρο είναι το σύνθημα «ζωή 
ολόκληρη, όχι με δόσεις - όχι σε όλα τα ναρκωτικά». Κανένας 
νέος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι έξω από την κοινωνική 
ζωή και δράση. Με αυτό το σύνθημα, ξετυλίγουμε τις αγωνι-
στικές διεκδικήσεις του ΕΣΥΝ μαζί με το εργατικό, λαϊκό κίνη-
μα, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα.
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Οι γυναίκες της Λοκρίδας, με πρωτοπόρες τις γυναίκες 
της ΟΓΕ, δίνουν με δύναμη και συνέχεια το αγωνιστικό 
«παρών» στο πλευρό των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ. 

Η επαναφορά στην πλήρη λειτουργία της και η ανάκληση 
όλων των αντεργατικών μέτρων για τους εργαζόμενούς της, 

είναι υπόθεση όλων μας!

Η αλληλεγγύη και η αγωνιστική διεκδίκηση είναι τα όπλα μας. 
Διεκδικούμε τη ζωή που αξίζει σε μας και τα παιδιά μας. 
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Σαράντα πέντε χρόνια τώρα μεσ’ στο κοκκινόχωμα και την σκουριά... Από 
τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ακούω τα φουρνέλα να ξεσκίζουν τα βουνά 
της περιοχής, για να πάρουν οι μεταλλωρύχοι το σιδηρονικέλιο. Η βοή του 
εργοστασίου έγινε ένα με τα μηνίγγια μου. Σαράντα πέντε χρόνια και κάθε 
φορά που πάω σε άλλον τόπο να κοιμηθώ, κλείνω τα μάτια μου κι ακούω τον 
ήχο από τις περιστροφικές, τα καμίνια και τους σπαστήρες.

Γεννήθηκα στη ΛΑΡΚΟ. Ο πατέρας μου εδώ έχτισε τη ζωή του, εδώ έφτιαξε 
την οικογένειά του. Από δω βγήκε στη σύνταξη, από δω κληρονόμησε και τον 
καρκίνο, που τον πήρε απ’ τη ζωή. Εδώ έβγαλα το σχολείο, έκανα φίλους, 
ονειρεύτηκα. Εδώ παντρεύτηκα κι έκανα την οικογένειά μου. Ο άντρας μου κι 
αυτός εργάτης της ΛΑΡΚΟ, οικογενειάρχης, τίμιος άνθρωπος.

Μικρό παιδί ήμουν όταν με πήγαιναν οι γονείς μου στη μεγάλη απεργία του 
1977 και στις υπόλοιπες που ακολούθησαν. Οι αγωνίες και το βουβό κλάμα 
τη μάνας μου έχουν χαραχτεί στη μνήμη μου. Διαθεσιμότητες, απληρωσιά του 
πατέρα μου, αμέτρητες απολύσεις φίλων και γνωστών, που ακολουθούσαν η 
μία την άλλη...

Αυτό το άγχος ζω ακόμη και τώρα. Τη θέση της μάνας μου έχω πάρει εγώ. 
Και τη δική μου έχουν πάρει τα παιδιά μου. Η ανησυχία του άντρα μου και 
των παιδιών μου μην τυχόν και καταστραφεί η ζωή μας μου ’χει γίνει κόμπος. 
Δεν μπορώ να επιτρέψω κανέναν συμφεροντολόγο να μου πάρει τη ζωή μου!

Οι εργαζόμενοι εδώ της ΛΑΡΚΟ παλεύουν κάθε μέρα με τη φωτιά. Πολλοί 
από αυτούς ηττήθηκαν, σακατεύτηκαν, άλλοι σκοτώθηκαν εδώ μέσα. Αυτά 
μας έχουν αφήσει προίκα, αυτές είναι οι συνέπειες του συστήματός τους, του 
καπιταλισμού. Ατυχήματα, σακάτηδες και καρκινοπαθείς, καταστρατήγηση 
εργασιακών δικαιωμάτων, εξοντωτικά μέτρα για τον εργάτη. Τώρα, μαζί με 
την τρομοκρατία της πανδημίας ο φόβος μεγαλώνει και η κυβέρνηση παίρνει 
αέρα στα πανιά της για να μας ισοπεδώσει!

Οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους έχουμε χρέος να αγωνιστούμε μέχρι 
την τελική νίκη ενάντια στον εχθρό, είτε αυτός είναι η κυβέρνηση είτε ο 
εκκαθαριστής είτε ο κορωνοϊός. Ό,τι κέρδισαν οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ μέχρι 
σήμερα το κέρδισαν με αγώνες. Εμείς είμαστε αυτοί που φλερτάρουμε με 
το θάνατο. Δεν θα αφήσουμε κανέναν να μας στύψει. Πέρασαν κι άλλοι 
Μποδοσάκηδες από εδώ κι άλλοι εκκαθαριστές. Όλοι θέλανε να μας τσακίσουν 
και στο τέλος ο αγώνας, η αποφασιστικότητα και η ενότητά μας τους κέρδιζε!

Είμαστε βιομηχανικοί εργάτες. Ξέρουμε πώς είναι να παίζεις με τη φωτιά. 
Εμείς δένουμε το ατσάλι. Αυτοί χωρίς εμάς δεν μπορούν ούτε ένα γρανάζι της 
ΛΑΡΚΟ να στρίψουν. Ο αγώνας μας θα είναι νικηφόρος.

Χαλιού Κλεοπάτρα
Σύζυγος εργάτη της ΛΑΡΚΟ

Γεννήθηκα στη ΛΑΡΚΟ... 
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