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της Σύνταξης

Καλή Αγωνιστική Χρονιά!

Αγαπητή αναγνώστρια, 

Φτάσαμε στο τελευταίο τεύχος της χρονιάς και νιώθουμε παγωμένες. Όχι δυστυχώς από το κρύο, αλλά 
από το δεύτερο επιδημικό κύμα που πέρασε πάνω από τις ζωές μας. Με το καθημερινό δελτίο των δι-
ασωληνωμένων και των θανάτων, που μας τρομοκρατεί και μας δημιουργεί έναν απάνθρωπο εθισμό 
καθημερινού απολογισμού, επιβεβαιώνονται τραγικά οι απροκάλυπτες και εγκληματικές ελλείψεις του 
δημόσιου τομέα υγείας. Επιστήμονες, συνδικαλιστικές οργανώσεις των υγειονομικών είχαν προειδοποι-
ήσει για την έλευση του δεύτερου επιδημικού κύματος ήδη από τα τέλη Απριλίου, από το Μάη, αλλά άλλες 
οι προτεραιότητες της κυβέρνησης. 

Γι’ αυτό και επιμένουμε στις δικές μας προτεραιότητες, στις δικές μας ανάγκες, που είναι ρεαλιστικές και 
διεκδικούμε να ικανοποιηθούν. Γι αυτό και επιλέγουμε το τεύχος μας αυτός να είναι αφιερωμένο στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), που η πανδημία, με βίαιο τρόπο, συνέβαλε να κατανοήσουμε τη 
σπουδαιότητά της.

Άλλωστε, το δικό μας σύμπαν είναι άλλο από αυτό των επιχειρηματικών ομίλων, που μετέτρεψαν την 
πανδημία σε «ευκαιρία», ώστε να δρομολογηθούν μέτρα που θα φορτώσουν τη νέα οικονομική κρίση 
στις πλάτες μας, για να ανακάμψουν τα κέρδη τους. 

Στη δική μας σκληρή πραγματικότητα μαζεύουμε τα κομμάτια μας κι ανασυντασσόμαστε. Πώς; Με το 
μοναδικό τρόπο που μας υποδεικνύει η φωτεινή πλευρά της ζωής. Τον αγώνα, προσωπικό και συλλο-
γικό, γιατί και οι δυο πλευρές είναι αναγκαίες και αλληλοσυμπληρώνονται. Τον αγώνα για τη ζωή που 
μπορούμε να έχουμε και μας στερούν κυβερνήσεις, ΕΕ. Τον αγώνα ενάντια σ’ αυτούς που χρησιμοποιούν 
τη συμμετοχή των γυναικών για να νομιμοποιήσουν στη λαϊκή συνείδηση τη βρώμικη δράση τους, που 
σπέρνει πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά, εκμετάλλευση και καταπίεση. Κι αν αμφιβάλλετε, διαβάστε 
το πρώτο άρθρο του δελτίου για το πόσο μεθοδευμένα προσπαθούν να εντάξουν τις γυναίκες στους σχε-
διασμούς τους για την «πράσινη ανάπτυξη» και την «ψηφιακή οικονομία», την ίδια στιγμή που βάζουν στο 
“γύψο” εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Άλλωστε, προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η πανδημία 
...καταστολής, για την οποία επίσης θα διαβάσετε στις σελίδες μας, που αναπτύσσεται σε όλη την ΕΕ, όπως 
και στη χώρα μας, μιας και πάντα η κρατική καταστολή προχωρά άρρηκτα συνδεδεμένη με το χτύπημα 
στα λαϊκά δικαιώματα. 

Όμως, χρειάζεται “τέχνη” να κερδίσουν τη συνείδηση των γυναικών των λαϊκών οικογενειών, όταν επιτί-
θενται καθημερινά στη ζωή τους, σε κάθε πλευρά της. Εκτός από το “μαστίγιο” μοιράζουν και “καρότα”. Γι’ 
αυτό συγκροτούν τις Επιτροπές Ισότητας στους Δήμους. Γι’ αυτό υπογράφουν αντιδραστικές διακηρύξεις 
ενάντια στις αμβλώσεις στο όνομα της προώθησης της υγείας μας. Γι’ αυτό μας καλούν να «σπάσουμε 
τη σιωπή» για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά να μη βγάλουμε άχνα για τις πολιτικές που τσακίζουν τη 
ζωή μας. Γι’ αυτό μοιράζουν άδειες πατρότητας ενώ φέρνουν τη 10ωρη εργάσιμη μέρα και ξηλώνουν 
την κυριακάτικη αργία κλπ. Την ίδια στιγμή ετοιμάζουν σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του ισχύοντος 
Οικογενειακού Δικαίου, το οποίο κινείται στο ίδιο πλαίσιο της σημερινής παρωχημένης και αντιδραστι-
κής άποψης ότι η ανατροφή των παιδιών είναι σχεδόν αποκλειστικά ατομική ευθύνη των γονέων και 
προσπαθούν να “ρυθμίσουν” τις σχέσεις τους με το παιδί, χωρίς καμιά κρατική στήριξη. Για όλα αυτά θα 
διαβάσετε στις σελίδες του δελτίου μας. 

“Περιμένοντας τις γιορτές”, όπως χαρακτηριστικά γράφουμε στην πολιτιστική μας στήλη, κι ενώ ετοιμαζό-
μαστε ν’ ανεβούμε το πρώτο σκαλί της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, ανταμώνουμε το 2021 με αγωνι-
στική αισιοδοξία και γνώση, γιατί τα δικά μας “πρωτόκολλα” ανοίγουν δρόμους για τη ζωή που μας αξίζει!



Τ ην Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των 
Γυναικών, την 25η Νοέμβρη 2020, επέλεξαν τα όργανα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανακοινώσουν το νέο σχέδιο 
δράσης της για «την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση 
των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ (2021-2025)»1. 
Άδραξαν την ευκαιρία για να προβάλουν τα αντιδραστικά σχέ-
δια τους καλυμμένα με το μανδύα της προοδευτικότητας που 
τους προσφέρει η παγκόσμια ημέρα, σε μια περίοδο που οι 
ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί με άλλες ισχυρές δυνάμεις 
όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ρωσία οξύνονται και τα επιτελεία 
της ΕΕ επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν κάθε «όπλο» για την 
προώθηση των οικονομικών, πολιτικών και στρατιωτικών 
τους στόχων. 

Ως τέτοιο «όπλο» χρησιμοποιείται και η «προώθηση της ισό-
τητας των φύλων». Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Ύπατου 
εκπροσώπου εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ 
στην παρουσίαση του σχεδίου δράσης: «Η συμμετοχή και ο 
ηγετικός ρόλος των γυναικών και των κοριτσιών είναι θεμελι-
ώδους σημασίας για τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ειρήνη, 
την ασφάλεια, την ευημερία και για έναν πιο πράσινο πλανήτη.». 
Στην πραγματικότητα όλες αυτές οι «αξίες» της ΕΕ, όπως η 
«δημοκρατία», η «δικαιοσύνη», η «ειρήνη», η «ασφάλεια», η 
«ευημερία», ο «πράσινος πλανήτης» είναι η υπεράσπιση της 
εκμετάλλευσης του μόχθου των λαών από τους επιχειρημα-
τικούς ομίλους είτε με την απόσπαση της συναίνεσης και της 
υποταγής των εργαζομένων είτε με την επιβολή της μέσω των 
κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους. Χρειάζονται λοιπόν 
τη συμμετοχή των γυναικών για να τις εξωραΐσει και να κρύ-
ψει τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Γι’ αυτό μπαίνει ως νέος 
στόχος «το 85 % όλων των νέων δράσεων στο πλαίσιο των εξω-
τερικών σχέσεων έως το 2025 να συμβάλλουν στην ισότητα των 
φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών».

Τα θέματα πάνω στα οποία θα αναπτυχθεί η δράση αυτή της 
ΕΕ σε Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική παίρνουν τη σκυτάλη 
από τις προηγούμενες δράσεις, ενώ ταυτόχρονα εντάσσουν 
στην ατζέντα και τις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της. Έτσι 
δίπλα στην θεματολογία για την «καταπολέμηση της έμφυλης 
βίας, την πρόσβαση στα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαι-
ώματα, την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτι-
κής ενδυνάμωσης των γυναικών, την συμμετοχή των γυναικών 
στην πολιτική και δημόσια ζωή, στην ατζέντα για την Ειρήνη και 
την Ασφάλεια», προστίθεται τώρα «η πράσινη μετάβαση» και ο 
«ψηφιακός μετασχηματισμός». 

Στρατηγικός στόχος της ΕΕ η εκμετάλλευση 
του γυναικείου εργατικού δυναμικού
Η έκθεση για την ενδυνάμωση της ισότητας των φύλων στην 
εξωτερική δράση της ΕΕ, αν διαβαστεί προσεκτικά, είναι απο-
καλυπτική για τις πραγματικές προθέσεις των συντακτών της. 
Η εκτίμηση της έκθεσης ότι «η προώθηση της ισότητας των 
φύλων θα μπορούσε να προσθέσει 11 έως 21 τρις ευρώ στο 
παγκόσμιο ΑΕΠ μέχρι το 2025» μεταφράζεται στην πραγματι-
κότητα σε τεράστια αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρημα-
τικών κολοσσών.

Σε διάφορες περιοχές του κόσμου, σε άλλες ηπείρους, 
που αναπτύσσονται και αποτελούν πόλο έλξης για κεφάλαια 
και επενδύσεις, υπάρχει ανεκμετάλλευτο και πάμφθηνο γυ-
ναικείο εργατικό δυναμικό. Η διαθεσιμότητα όμως αυτού 
του δυναμικού προϋποθέτει τον περιορισμό των κραυγαλέ-
ων ανισοτήτων, όλων αυτών που λειτουργούν ως εμπόδια 
στο δικαίωμα των γυναικών στην εργασία. 

Τέτοια εμπόδια είναι νόμοι, έθιμα, κοινωνικές αντιλήψεις, 
κανόνες και πρακτικές που επιβιώνουν από εποχές πολύ μα-
κρινές, ακόμα πιο παλιές, πριν από το σημερινό εκμεταλλευ-
τικό καπιταλιστικό κοινωνικό σύστημα. Έτσι αναφέρεται στην 
έκθεση ότι σε κάποιες χώρες το ποσοστό των γυναικών που 
έχουν υποστεί βία φτάνει στο 70%. Κάθε χρόνο 4 εκατ. γυναί-
κες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να υποστούν ακρωτηριασμό 

Η «ισότητα των φύλων» κλειδί για τους 
ιμπεριαλιστικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.  «https://ec.europa.eu/greece/news/20201125_1_el 
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/
join_2020_17_en_final.pdf

Στην Υεμένη που ο λαός  λιμοκτονεί επειδή είναι στόχος ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, η ΕΕ χρηματοδοτεί προγράμματα 
«πράσινης ανάπτυξης» με φωτοβολταϊκά, χρησιμοποιώντας τη συμμετοχή των γυναικών ως μανδύα προοδευτικότητας.
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των γεννητικών οργάνων. Επίσης σε κάποιες χώρες το 40% 
των κοριτσιών παντρεύονται σε ηλικία κάτω των 18 ετών και 
το 12% πριν τα 15. Επίσης τονίζεται ότι η δράση της ΕΕ πρέ-
πει να πάρει υπόψιν ότι λόγω Covid θα πραγματοποιηθούν 13 
εκατ. γάμοι ανηλίκων κοριτσιών μεταξύ του 2020 και του 2030, 
γεγονός που σε άλλες συνθήκες δε θα συνέβαινε. 

Τέτοια εμπόδια αφορούν στο επίπεδο εκπαίδευσης των 
γυναικών. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι 2 στους 3 αναλ-
φάβητους στους κόσμο (σε σύνολο 740 εκατ.) είναι γυναίκες. 
Τα κορίτσια λαμβάνουν μικρότερης διάρκειας εκπαίδευση, 
καθώς έχουν λιγότερη πρόσβαση στο ίντερνετ από τα αγόρια 
(17% λιγότερη παγκοσμίως) και στην τεχνολογία των κινητών 
τηλεφώνων (26% λιγότερη παγκοσμίως). Υπολογίζεται ότι τα 
μισά από τα κορίτσια πρόσφυγες στην δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση δεν θα επιστρέψουν στο σχολείο μετά τον Covid 19. 
Εμπόδιο στην εκμετάλλευση του γυναικείου εργατικού δυνα-
μικού αποτελεί και το γεγονός ότι μόνο το 30% των γυναικών 
ανώτατης εκπαίδευσης ακολουθούν επιστημονική τεχνολογι-
κή κατεύθυνση (STEM).

Τέτοια εμπόδια αφορούν την υγεία των γυναικών που επι-
δεινώνεται στις συνθήκες του Covid -19 και επιδρά στην αύ-
ξηση της περιγεννητικής θνησιμότητας και στις ανεπιθύμητες 
εγκυμοσύνες, καθώς και στην πρόληψη και θεραπεία ασθε-
νειών όπως το ΑIDS. 

Ένταξη των γυναικών στους σχεδιασμούς για την 
«πράσινη ανάπτυξη» και την «ψηφιακή οικονομία»
Οι αποφάσεις της ΕΕ για την προώθηση της «πράσινης ανά-
πτυξης» και οι παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή συν-
δέονται με το στόχο των επιχειρηματικών ομίλων να δοθεί 
κερδοφόρα διέξοδος σε υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που 
λιμνάζουν η δε δίνουν τα προσδοκώμενα κέρδη. Το 1/4 του 
προϋπολογισμού της ΕΕ 2021-2027 κατευθύνεται σε «πράσι-
νες» μπίζνες. Ταυτόχρονα επιδιώκεται να διαμορφωθεί ένα 
πλαίσιο «προστασίας» των ευρωενωσιακών ομίλων στον 
παγκόσμιο ανταγωνισμό, ώστε να αποκλείονται προϊόντα και 
υπηρεσίες ανταγωνιστικών δυνάμεων. Καθόλου τυχαίο ότι το 
θέμα αυτό αποτελεί και την προτεραιότητα του νεοεκλεγέντος 
Αμερικανού προέδρου Μπάιντεν, που υπόσχεται επαναφορά 
των ΗΠΑ στη Διεθνή Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, 
μιλά για «μετάβαση» σταδιακά από τους υδρογονάνθρακες σε 
«πιο πράσινες» πηγές Ενέργειας, τάζει κίνητρα για ηλεκτροκί-
νηση και καινοτόμες τεχνολογίες.

Μετά από όλα αυτά αντιλαμβανόμαστε το όψιμο ενδιαφέρον 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ρόλο των γυναικών στην 
«πράσινη μετάβαση». Γι’ αυτό προβάλλεται από την Έκθεση 
ότι οι γυναίκες αποτελούν το 80% των μετακινούμενων πλη-
θυσμών λόγω της κλιματικής αλλαγής, ότι οι φτωχές γυναίκες 
και τα παιδιά έχουν 14 φορές περισσότερες πιθανότητες να 
είναι θύματα μιας πλημμύρας ή ενός τυφώνα. 

Αυτό όμως που ενδιαφέρει την ΕΕ είναι η ενεργή συμμετο-
χή τους στα «πράσινα» προγράμματα και επισημαίνεται η ανά-
γκη να αντιμετωπιστούν τα νομικά εμπόδια που συναντούν οι 
γυναίκες ή το γεγονός ότι δεν είναι ιδιοκτήτριες γης. Σύμφω-

να με την έκθεση μάλιστα οι γυναίκες «στις αναπτυσσόμενες 
χώρες» δουλεύουν σε ποσοστό 43% στην αγροτική οικονομία, 
αλλά μόνο 15% των γυναικών είναι ιδιοκτήτριες γης. 

Βασική πλευρά των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ φαίνεται 
ότι είναι η προώθηση της πρόσβασης εκατομμυρίων γυναι-
κών στην ψηφιακή τεχνολογία, γεγονός που θα άρει πολλά 
εμπόδια για την ένταξή τους στην εργασία ή για την προώθηση 
της λεγόμενης «γυναικείας επιχειρηματικότητας». Αναφέρε-
ται ότι συνδέοντας στο ιντερνετ 600 εκατ. γυναίκες θα αυ-
ξηθεί το παγκόσμιο ΑΕΠ περίπου 13 δις ευρώ. Με βάση τα 
στοιχεία που παρατίθενται στις χώρες με χαμηλά και μεσαία 
εισοδήματα 165 εκατ. λιγότερες γυναίκες σε σχέση με τους 
άνδρες χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο, ενώ 48% των γυναι-
κών χρησιμοποιούν ίντερνετ συγκριτικά με ποσοστό 58% των 
ανδρών.

Προωθούν τη συμμετοχή των γυναικών για να 
νομιμοποιήσουν στη λαϊκή συνείδηση τη βρώμικη 
δράση τους, που σπέρνει πολέμους, φτώχεια και 
προσφυγιά, εκμετάλλευση και καταπίεση
Δεν θα μπορούσε να λείπει από το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ 
η επιδίωξη της μεγαλύτερης εμπλοκής των γυναικών στα επι-
χειρησιακά της σχέδια. Χαρακτηριστικά τα λόγια του Μπορέλ: 
«Καμία δράση δεν μπορεί να πετύχει αν οι γυναίκες δεν είναι 
μέρος της». Η συμμετοχή των γυναικών σε εκστρατευτικά σώ-
ματα, σε στρατούς μισθοφορικούς ή μη, σε «διαπραγματευτι-
κές» και «ειρηνευτικές» ομάδες, παρουσιάζεται ως στοιχείο 
που συμβάλλει, από τη μια, στην κατάκτηση της «ισότητας» 
και, από την άλλη, στη μεγαλύτερη «επιτυχία των επιχειρήσε-
ων». Μπαίνει στόχος να φτάσει αυτή η συμμετοχή στο 33%. 
Πρόκειται για θέμα που αποτελεί προτεραιότητα και της κοινής 
ατζέντας ΕΕ και ΝΑΤΟ, καθώς και δύο αυτά συνδικάτα του πο-
λέμου θεωρούν ότι πως η αξιοποίηση των γυναικών σε αυτές 
είναι παράγοντας που μπορεί να ενισχύσει την «αποτελεσμα-
τικότητά» του, μέσα από την ευκολότερη πρόσβαση των γυναι-
κών στρατιωτών στον εκάστοτε τοπικό πληθυσμό, την άντλη-
ση περισσότερων πληροφοριών από αυτόν, τις «εξυπνότερες» 
παρεμβάσεις και την εξασφάλιση μεγαλύτερης «υποστήριξης» 
των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.

Η απάντησή μας
Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, η ΟΓΕ, απαντάει μαχητικά 
σ’ αυτούς τους αντιδραστικούς και βρώμικους σχεδιασμούς, 
αποκαλύπτοντας στις γυναίκες του μόχθου τι κρύβεται πίσω 
από τη βιτρίνα της περιβόητης «ισότητας των φύλων» που 
προωθούν οι ιμπεριαλιστές και στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν 
συμβιβαζόμαστε με την εκμετάλλευση και την καταπίεση, 
όποιο προκάλυμμα και αν έχει και δεν νομιμοποιούμε τους 
αιματοβαμμένους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς, είτε έχουν 
άνδρες είτε έχουν γυναίκες εκπροσώπους ή στρατιωτικούς.

Χριστίνα Σκαλούμπακα 
Πρόερος της ΟΓΕ
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Η γονική μέριμνα και η επιμέλεια αποτελούν βασικές έν-
νοιες του οικογενειακού δικαίου και αφορούν στις υπο-

χρεώσεις και τα δικαιώματα των γονέων έναντι των παιδιών 
τους. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει 1. την επιμέλεια του 
προσώπου, 2. τη διοίκηση της περιουσίας και 3. την εκπρο-
σώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, 
που αφορούν στο πρόσωπο ή στην περιουσία του. 

Η επιμέλεια του παιδιού, που αποτελεί και το βασικό πε-
ριεχόμενο της γονικής μέριμνας, περιλαμβάνει τη συνολική 
φροντίδα για τη σωματική, πνευματική, ψυχολογική ανάπτυξη 
του παιδιού (ενδεικτικά, περιλαμβάνει την ανατροφή, την επί-
βλεψη, τη μόρφωση και εκπαίδευση, τον προσδιορισμό τόπου 
διαμονής των παιδιών). 

Μετά τη λύση του γάμου, οι γονείς έχουν εξίσου δικαίωμα 
στη γονική μέριμνα. Όμως, συνήθως την ασκεί μόνο ο ένας, 
όπως και την επιμέλεια των παιδιών, είτε με κοινή συμφω-
νία μεταξύ τους είτε με δικαστική απόφαση. Υπάρχουν, όμως, 
και περιπτώσεις που οι γονείς συμφωνούν να έχουν μαζί την 
άσκηση της γονικής μέριμνας. 

Ποιες αλλαγές φέρνει το σχέδιο νόμου
Το σχέδιο νόμου θεσμοθετεί την υποχρεωτική κοινή άσκηση 
της γονικής μέριμνας, ανεξάρτητα αν συμφωνούν οι γονείς 
μεταξύ τους, βάζοντας από την πίσω πόρτα την υποχρεωτική 
συνεπιμέλεια ή κοινή επιμέλεια.

Κυρίως, εισάγονται διατάξεις που περιλαμβάνουν την υπο-
χρεωτικά «ισόχρονη» παρουσία των γονέων στην περίπτω-
ση των συναινετικών διαζυγίων. Αναφέρεται ότι ο γονέας που 
δεν ασκεί την επιμέλεια μπορεί να έχει φυσική επικοινωνία με 
το παιδί ίσο χρόνο με τον άλλο γονέα, ακόμα και να διανυκτε-
ρεύει στον τόπο διαμονής του. Στην περίπτωση που οι γονείς 
κινηθούν δικαστικά, το δικαστήριο αποφασίζει υποχρεωτικά 
να κατανείμει το χρόνο του παιδιού ακόμα και τον τόπο δια-
μονής του παιδιού, σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή ετήσια βάση, 
τουλάχιστον κατά τα 2/3 σ’ αυτόν που ασκεί την επιμέλεια και 
κατά 1/3 στον άλλο γονέα, που δεν την ασκεί και έχει το δικαί-
ωμα επικοινωνίας (εκτός και αν ο ίδιος παραιτηθεί από αυτό 
το δικαίωμα). 

Ακόμα, εισάγονται νέες ρυθμίσεις, όπως αυτή της εναλλασ-
σόμενης κατοικίας με δικαστική απόφαση, χωρίς να τίθενται 
όροι και προϋποθέσεις... μόνο γενικόλογα «όταν οι συνθήκες 
το επιτρέπουν».

Όλα αυτά ρυθμίζονται με μια έγγραφη συμφωνία των γονέ-
ων ή με δικαστική απόφαση που ισχύει για δύο χρόνια.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, στην πραγματικότητα, δη-
μιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα, διακηρυκτικά, 
επιχειρεί να λύσει. Ενώ στο επίκεντρο θα έπρεπε να βρίσκε-
ται η ενίσχυση της κατεύθυνσης για επίτευξη συμφωνίας 
μεταξύ των γονέων και συναινετικής ρύθμισης της νέας κα-
τάστασης μετά το διαζύγιο, ενισχύει τις συγκρούσεις μεταξύ 
τους και τον εγκλωβισμό τους σε μια ατελείωτη δικαστική 
διαμάχη. Υποχρεώνει, μάλιστα, τους γονείς, αν δεν βρουν κοι-
νά αποδεκτές λύσεις, να απευθύνονται σε ιδιωτικό διαμεσο-
λαβητή, τον οποίο θα χρυσοπληρώνουν με βάση το νόμο (50 
ευρώ στην αρχική συνεδρία και 80 ευρώ ωριαία αμοιβή).

Μία αρχική τοποθέτηση της ΟΓΕ 
στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Η ΟΓΕ είχε πρωτοστατήσει στους αγώνες τη δεκαετία του ‘80 
για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, το οποίο πε-
ριλάμβανε διατάξεις που διατηρούσαν κραυγαλέες διακρίσεις 
σε βάρος της γυναίκας. Δεν αρκέστηκε όμως στην αλλαγή της 
νομοθεσίας, που οδήγησε στην κατάργηση της υποχρεωτικό-
τητας της προίκας, στην ισονομία των γονέων, στην αναγνώ-
ριση του συναινετικού διαζυγίου. 

Σταθερά διεκδικούσε και διεκδικεί αποκλειστικά δωρεάν 
κοινωνικές υπηρεσίες φροντίδας και στήριξης της οικογένει-
ας, των γονέων και των παιδιών με ευθύνη του κράτους. Γιατί 
οι σχέσεις των γονέων με τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν 
ουσιαστικό, δημιουργικό περιεχόμενο, αν εξασφαλίζονται 
εκείνες οι οικονομικές, κοινωνικές προϋποθέσεις που διευ-
κολύνουν τη συνεννόηση μεταξύ τους, ακόμα και μετά από 
ένα διαζύγιο. Η εξασφάλιση από το κράτος δωρεάν κοινω-
νικών υπηρεσιών πρόληψης σε θέματα οικογενειακού προ-
γραμματισμού, προγράμματα θεραπείας οικογένειας και ζεύ-

Η «ισότητα» των γονέων:
Ένα ακόμα εργαλείο για να κρυφτεί 
η ανισότητα στην πραγματική ζωή
Την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, αναμενόταν να δοθεί στη 
δημοσιότητα το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την 
τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου, 37 χρόνια μετά την τελευταία 
μεγάλη αναμόρφωση του (1983). Οι αλλαγές στα άρθρα του Οικογενειακού 
Δικαίου αφορούν στην κατανομή και την άσκηση της γονικής μέριμνας και 
της επιμέλειας των παιδιών στην περίπτωση διάλυσης του γάμου ή στην 
περίπτωση παιδιών που έχουν γεννηθεί εκτός γάμου.
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γους (πριν να φτάσουν στη λύση του γάμου), συμβουλευτικής 
γονέων θα περιόριζε δραστικά τις περιπτώσεις των παιδιών 
που βιώνουν τις συνέπειες χρόνιων κοινωνικών προβλημά-
των και συμπεριφορών. Θα περιόριζε την έκθεσή τους σε συ-
γκρουσιακές καταστάσεις, που διαμορφώνονται στην πορεία 
προς το διαζύγιο των γονιών και μετά από αυτό. Σε αυτή την 
κατεύθυνση θα συνέβαλε και η δημιουργία Οικογενειακών 
Δικαστηρίων, με δικαστές ειδικά καταρτισμένους και με τη 
συμβολή παιδοψυχολόγων κλπ.

Άλλωστε, η ευθύνη των γονέων στη φροντίδα και την 
ανατροφή των παιδιών (γονεϊκότητα) δεν είναι μια ουδέτερη 
έννοια. Καθορίζεται από το ερώτημα: «σε τι κόσμο» μεγα-
λώνουν τα παιδιά και με τι όρους. Δεν αντιμετωπίζουν τα ίδια 
προβλήματα όλοι οι γονείς μετά από ένα διαζύγιο. Όταν και 
οι δύο έχουν χαμηλό εισόδημα, όταν βιώνουν την εργασιακή 
ζούγκλα με τα ωράρια και τη ζωή λάστιχο, συναντούν πρόσθε-
τα εμπόδια στην κατανομή και άσκηση της γονικής μέριμνας: 
από τη συντήρηση δύο σπιτιών μέχρι τη συνεννόηση μεταξύ 
τους για το πρόγραμμα του παιδιού, με βάση τις αντικειμενικές 
δυσκολίες που προκύπτουν με τα ακανόνιστα ωράρια εργα-
σίας. Αυτές οι σχέσεις ρυθμίζονται ακόμα πιο ανισότιμα στις 
περιπτώσεις που ο ένας από τους δύο γονείς έχει υψηλότερο 
εισόδημα. 

Ταυτόχρονα, η γονική φροντίδα και η ανατροφή των παιδιών 
δεν είναι ανεξάρτητη από το αν εξασφαλίζονται καθολικά σε 
όλα τα παιδιά τα σύγχρονα δικαιώματα στην προσχολική αγω-
γή και φροντίδα, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στον αθλητισμό 
και τον πολιτισμό. Όπως, βέβαια, καθοριστικό ρόλο παίζει και 
το περιεχόμενό τους. Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για 
την όσο το δυνατόν ομαλή ψυχοσωματική, κοινωνική ανάπτυ-
ξη όλων των παιδιών, είτε οι γονείς τους είναι μαζί, είτε όχι. 

Η τοποθέτηση της ΟΓΕ στο σχέδιο νόμου για την τροπο-
ποίηση του Οικογενειακού Δικαίου έχει ως αφετηρία τις 
σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες του παιδιού και από αυτή 
την αφετηρία αντιμετωπίζει τις υποχρεώσεις των γονιών 
απέναντι στα παιδιά, είτε βρίσκονται σε συμβίωση είτε όχι, 
την ανάγκη της κοινής τους ευθύνης. 

Οι παραπάνω πλευρές δεν αντιμετωπίζονται ούτε με το 

ισχύον Οικογενειακό Δίκαιο ούτε βέβαια πολύ περισσότερο 
με τις τροποποιήσεις που προτείνονται από το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης. Η «ισότητα» των δύο γονέων στα ζητήματα της γο-
νικής μέριμνας και επιμέλειας, όπως διατυπώνεται στο ισχύον 
πλαίσιο και στο προσχέδιο, είναι μόνο τυπική, στο νόμο. Στην 
πραγματική ζωή υπάρχει ανισότητα.

«Πυρήνας» του σχεδίου νόμου, αλλά και του ισχύοντος Οι-
κογενειακού Δικαίου, είναι η παρωχημένη, αντιδραστική άπο-
ψη και πολιτική πρακτική ότι η ανατροφή των παιδιών είναι 
σχεδόν αποκλειστικά ατομική ευθύνη των γονέων. Εξακο-
λουθεί να αποτελεί ατομική τους υπόθεση η προσπάθεια να 
«ρυθμίσουν» τις σχέσεις τους με το παιδί, χωρίς καμιά κρα-
τική στήριξη. 

Από αυτή τη σκοπιά, η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής 
άσκησης της γονικής μέριμνας - της ισόχρονης επικοινωνίας 
και παρουσίας των γονιών με το παιδί, ακόμα και με διαμονή 
στον τόπο κατοικίας του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, δεν 
εξασφαλίζει αυτόματα το συμφέρον του παιδιού. Είναι διαφο-
ρετικό ζήτημα ο νόμος να προβλέπει, μετά από συμφωνία των 
γονέων, την κοινή άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέ-
λειας. Όταν οι δύο γονείς δεν μπορούν να βρουν κοινά αποδε-
κτές λύσεις, δεν συμφωνούν, η επιμέλεια και οι ανάγκες του 
παιδιού, που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση –μόρφωση, τη 
διατροφή, τη στέγαση, την δραστηριότητά του στον ελεύθερο 
χρόνο του, τις σχέσεις με τους φίλους, το ευρύτερο οικογενει-
ακό περιβάλλον – θα είναι κατακερματισμένες

Αντίστοιχα, η ισόχρονη παρουσία και επικοινωνία των γο-
νιών με το παιδί δεν συνεπάγεται αυτόματα ότι λειτουργεί 
προς το συμφέρον του παιδιού. Το κύριο είναι η ποιότητα της 
επικοινωνίας. Η ποιοτική σχέση προϋποθέτει, όμως, ότι οι γο-
νείς έχουν σταθερό, ανθρώπινο ωράριο εργασίας, χωρίς το 
άγχος και την ανασφάλεια των ελαστικών σχέσεων εργασίας, 
πραγματικά ελεύθερο χρόνο με δωρεάν υπηρεσίες αθλητι-
σμού και πολιτισμού, αλλά και κοινωνικές υπηρεσίες στήρι-
ξης της οικογένειας..

Βιβή Δάγκα
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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6,000 αστυνομικοί στην Αθήνα, ο ένας πάνω στον 
άλλο, με ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας και δεκά-

δες επιβεβαιωμένα κρούσματα στις γραμμές τους επιτίθενται 
με λύσσα σε μια υποδειγματικά οργανωμένη κινητοποίηση, 
όπου τηρούνται με ακρίβεια χιλιοστού όλα τα μέτρα προστασί-
ας που συστήνουν οι επιστήμονες. Με αύρες, χημικά, γκλομπ, 
ρίχνοντας κόσμο κάτω με τις μηχανές, στοιβάζοντάς τον χωρίς 
κανένα μέτρο σε κλούβες και κρατητήρια, για να... τηρήσουν 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα!!!

Γιατί άραγε; 
Πέρα από τη συγκεκριμένη κορύφωση του κρατικού αυταρ-
χισμού, αυτό που αποκαλύπτεται, καθημερινά, είναι ότι πάντα 
η κρατική καταστολή προχωρά άρρηκτα συνδεδεμένη με το 
χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα, στην Κοινωνική Ασφά-
λιση, στην Εκπαίδευση, και φυσικά στην Υγεία του λαού, που 
μένει απροστάτευτος, μετρώντας χιλιάδες θύματα από την 
πανδημία. 

Η κλιμάκωση του αυταρχισμού επιβάλλεται για να διασφα-
λιστούν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που 
υπηρετούνται από τις κυβερνήσεις και τους ιμπεριαλιστικούς 
οργανισμούς, όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ και για να φορτώσουν 
στις πλάτες μας ακόμα μια φορά την κρίση τους. Ταυτόχρονα η 
ένταση της καταστολής έχει στόχο τη φίμωση του εργατικού – 
λαϊκού κινήματος και κάθε ριζοσπαστικής σκέψης ή δράσης. 

Γιατί αυτό που φοβούνται είναι η πάλη των εργαζομένων στην 
πόλη και στην ύπαιθρο που θα έχει στο επίκεντρο την ικανο-
ποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και θα «κουρε-
λιάσει» αντιδραστικούς νόμους και διατάγματα.

Η ΕΕ συνυφασμένη με την καταστολή
Κάτω από αυτό το πρίσμα εξηγείται γιατί η αναβάθμιση της 
ποινικοποίησης και καταστολής των εργατικών - λαϊκών αγώ-
νων αποτελεί στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕ. Και εφαρμόζε-
ται με συνέπεια απ’ όλες τις κυβερνήσεις, ενώ τόσο η προη-
γούμενη του ΣΥΡΙΖΑ όσο και η σημερινή της ΝΔ επιταχύνουν 
νομοθετικές πρωτοβουλίες

Στη «Στρατηγική της ΕΕ για την Αντιμετώπιση της Τρομο-
κρατίας», ήδη από το 2005, ποινικοποιείται κάθε ριζοσπαστι-
κοποίηση που αναδεικνύεται και ως βασική αιτία της τρομο-
κρατίας. Σε έκθεση, μάλιστα, τον Γενάρη του 2020, η ΕΕ για 
πρώτη φορά επισήμαινε ως κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια 
«την εμφάνιση (...) λαϊκών διαδηλώσεων διαμαρτυρίας», δίνο-
ντας την κατεύθυνση για περαιτέρω ποινικοποίηση της ριζο-
σπαστικής ιδεολογίας και δράσης και ένταση της καταστολής 
απέναντι στο εργατικό - λαϊκό κίνημα, που εδώ και χρόνια 
είναι σε εξέλιξη σε όλες τις χώρες μέλη της. Ενδεικτικά, ανα-
φέρουμε, δίνοντας ορισμένα μόνο παραδείγματα, από το πλή-
θος των περιορισμών που είναι σε ισχύ για το δικαίωμα στη 
συνάθροιση: 

Πανδημία... καταστολής
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 Στην Ισπανία, ήδη από το 2015 απαγορεύονται συγκεντρώ-
σεις κοντά στη Βουλή και τη Γερουσία και οι οργανωτές, αυ-
τοί που τις προώθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
οι συμμετέχοντες τιμωρούνται. Γενικά, προβλέπεται πλήθος 
προστίμων, που φτάνουν έως και τα 600.000 ευρώ, αν γίνουν 
συγκεντρώσεις χωρίς άδεια σε υποδομές όπως κόμβοι με-
ταφοράς, διυλιστήρια, τηλεπικοινωνίες, πυρηνικά εργοστάσια.

 Στην Ιταλία, τον Αύγουστο του 2019 ψηφίστηκε νόμος που 
αυξάνει τα πρόστιμα και τις ποινές για διαδηλώσεις και δίνει 
στην αστυνομία τη δυνατότητα να επεξεργάζεται το σύνολο 
των προσωπικών δεδομένων όσων βρίσκονται υπό έλεγχο 
ή «έρευνα».

 Στη Γαλλία πριν λίγες μέρες ψηφίστηκε νόμος, σε συνέ-
χεια μιας σειράς άλλων αντιδραστικών, που ενισχύει την κρα-
τική καταστολή και περιορίζει ακόμη περισσότερο ελευθερίες 
και δικαιώματα, τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση. Από τα 
πιο προκλητικά και αποκαλυπτικά σημεία είναι ότι προβλέπε-
ται μέχρι και φυλάκιση 1 έτους ή/και πρόστιμο μέχρι 45.000 
ευρώ για όποιον φωτογραφίσει, δημοσιεύσει ή και προωθή-
σει εικόνα αστυνομικού εν ώρα υπηρεσίας!!!

Βέβαια, οι περιορισμοί και τα εμπόδια ξεκινάνε πολύ πριν γί-
νει μια συγκέντρωση. Σε ορισμένα κράτη ορίζεται με ακρίβεια 
ακόμα και η αναλογία διαδηλωτών - αστυνομικών, νομιμο-
ποιούνται η φωτογράφιση και η ηχογράφηση των διαδηλω-
τών από τις δυνάμεις καταστολής, απαγορεύεται η ταυτόχρονη 
διεξαγωγή πολλών διαδηλώσεων και τίθενται εξουθενωτικοί 
περιορισμοί σε ό,τι αφορά τα σημεία συγκέντρωσης και δια-
μαρτυρίας. 

Έργα και ημέρες της κυβέρνησης της ΝΔ
Αποφασισμένη να βαδίσει σ’ αυτό το δρόμο η κυβέρνηση της 
ΝΔ, εκμεταλλευόμενη τις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας, 
έσπειρε μία.... πανδημία κατασταλτικών νόμων, διατάξεων και 
πρακτικών με πιο εμβληματικές τις παρακάτω:

� Κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, για να χτυπήσει 
τους αγώνες της νεολαίας.

� Επίθεση στα δικαιώματα των προσφύγων, αφού με ΠΝΠ 
νομοθέτησε τις φυλακές - κλειστές δομές κράτησης στα νη-
σιά και ακολούθως την αναστολή της υποβολής των αιτήσεων 
χορήγησης ασύλου, καταστρατηγώντας κάθε έννοια διεθνούς 
ανθρωπιστικού δικαίου.

� Μέτρα που νομοθετήθηκαν με πρόσχημα την αντιμετώπιση 
του κορονοϊού, όπως την απαγόρευση της συνάθροισης άνω 
των 9 ατόμων (που έφτασε να γίνει «άνω των 3» τις ημέρες της 
επετείου του Πολυτεχνείου!!!) με την πρόβλεψη πάντα διοικη-
τικού προστίμου. Με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, 
η απαγόρευση της ελευθερίας της κίνησης σε γενικευμένο ή 
τοπικό επίπεδο ήταν μια «πειραματική εφαρμογή» πρωτόγνω-
ρων για τα μεταπολεμικά χρόνια μέτρων καταστολής, αφού το 
κράτος ελέγχει κάθε κίνηση με τις δηλώσεις και ειδικά με τα 
sms και την αναγκαστική διαμονή στον κεντρικά ελεγχόμε-

νο τόπο «φορολογικής κατοικίας». Εννοείται ότι κανένας δεν 
αρνείται την αναγκαιότητα λήψης υγειονομικών μέτρων, όταν 
όμως η αδηφαγία του τουριστικού κεφαλαίου το επέβαλλε, 
έγινε άρση του μέτρου της κυκλοφορίας χωρίς υγειονομικές 
προϋποθέσεις. Άλλος ένας νόμος, που ήρθε για να μείνει στο 
οπλοστάσιο του κράτους.

� Κατακαλόκαιρο ψηφίστηκε ο νόμος, που αφορά τον περιο-
ρισμό του δικαιώματος των υπαίθριων δημόσιων συναθροί-
σεων, βάζοντας στο στόχαστρο κάθε διαδήλωση και λαϊκή 
διαμαρτυρία. Ο νόμος αυτός ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική, 
πολιτική και κοινωνική δράση και η επιβολή του στηρίζεται 
στο κλίμα τρομοκρατίας και αυθαιρεσίας που μπορούν να δη-
μιουργήσουν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους. Δίνει 
υπερεξουσίες στην αστυνομία και προωθεί απαγορεύσεις, 
συκοφαντώντας τους λαϊκούς αγώνες, για να καμφθούν οι 
αντιστάσεις του λαού και να επιβληθεί σιγή νεκροταφείου.

� Το Προεδρικό Διάταγμα 75/2020, που αφορά τη χρήση «συ-
στημάτων επιτήρησης», δηλαδή καμερών, αλλά και φορητών 
συσκευών όπως drones, παρακολούθησης στους δημόσιους 
χώρους. Διευρύνονται επικίνδυνα τα αδικήματα καλύπτοντας 
λίγο πολύ τον μισό Ποινικό Κώδικα που ακόμα και η...πρό-
βλεψη (!) τέλεσής τους δικαιολογεί την εγκατάσταση συστημά-
των επιτήρησης! Είναι φανερό ότι στο στόχαστρο του κράτους 
και των μηχανισμών του δεν μπαίνουν μόνο τα κατακτημένα 
δικαιώματα της συλλογικής κινητοποίησης και δράσης, αλλά 
ακόμα και στοιχειώδεις για το αστικό δίκαιο ελευθερίες, όπως 
της ιδιωτικής ζωής, η ελευθερία έκφρασης, κίνησης, ανάπτυ-
ξης της προσωπικότητας. 

Πολύτιμη για το κράτος των εκμεταλλευτών μας 
η κληρονομιά του ΣΥΡΙΖΑ
Στα χνάρια των ευρωενωσιακών προτύπων, σε απόλυτη συμ-
φωνία με το «πνεύμα και το γράμμα» των προβλέψεών τους 
κινήθηκε και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. 

Εφτασε μέχρι το σημείο να απαγορεύσει διαδηλώσεις, 
όπως έγινε με την επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα το Νοέμβρη 
του 2016, αλλά και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις, με αποφά-
σεις που ανακοίνωνε η...Τροχαία!

Συμμετείχε με εκπρόσωπο στην «επιτροπή σοφών» της 
«Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Ειδικών της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για τη ριζοσπαστικοποίηση» στα χνάρια της οποίας πάτησε 
τα άρθρο 19 του νόμου περιορισμού των διαδηλώσεων με τη 
σύσταση «Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Βίας» 

Προχώρησε στην ένταξη στην εθνική νομοθεσία αντιδρα-
στικών Οδηγιών της ΕΕ (για προσωπικά δεδομένα, μητρώο 
επιβατών αεροπλάνων κ.λπ.), αλλά και στη συμμετοχή στους 
αντιδραστικούς ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και στη Δικαι-
οσύνη (Ευρωεισαγγελία κ.λπ.). Η ίδια κυβέρνηση ήταν που 
προχώρησε στο χτύπημα του απεργιακού δικαιώματος, στη 
θέσπιση «ιδιωνύμου» για πλειστηριασμούς, στη διαμόρφω-
ση και ψήφιση του νέου Ποινικού Κώδικα (με ενίσχυση του 
τρομονόμου, εισαγωγή νέων αντιδραστικών θεσμών, αύξη-
ση ποινών και ενίσχυση διατάξεων ενάντια στις εργατικές - 
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λαϊκές κινητοποιήσεις) κ.ο.κ. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι οι 
ποινικές ευθύνες που προβλέπονται στο νόμο της ΝΔ για τις 
διαδηλώσεις για όποιον «δεν συμμορφώνεται προς τας υπο-
δείξεις», στηρίζονται και στο άρθρο 189 του νέου ΠΚ, του οποί-
ου το πλαίσιο εφαρμογής διεύρυνε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι υπόλογοι, λοιπόν, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κόμματα 
που υπερασπίζονται την ΕΕ και μιλούν στο όνομα της «δημο-
κρατίας» και «ελευθερίας», ενώ οι λαοί ψάχνουν με το κιάλι 
να τις βρουν!!! 

Η ΟΓΕ απαντά: Οι αγώνες για τα σύγχρονα δικαιώματα 
μας θα τσακίσουν την κρατική βία και τρομοκρατία
Είναι φανερό ότι σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, που γενι-
κεύτηκε ο φόβος, η ανασφάλεια για την υγεία και για την επό-
μενη μέρα, έρχεται η κυβέρνηση, να αξιοποιήσει το ευνοϊκό 
έδαφος της πανδημίας και τους αναγκαίους περιορισμούς για 
την κλιμακώσει την επίθεση σε βάρος κάθε εργασιακού λαϊ-
κού δικαιώματος που έχει επιβιώσει.

Μάλιστα, όλοι μαζί, ΕΕ, ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, κυβερ-
νήσεις εκθέτουν την «ευαισθησία» και το «ενδιαφέρον» τους 
ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τα ανθρώπινα δικαιώματά τους, 
την «ανησυχία» τους για τη «βία», για την «ισότητα»! Μόνο που 
είναι προπέτασμα για να κρύψουν τις αιτίες που δημιουργούν 
τη ζοφερή πραγματικότητα που ζουν καθημερινά οι γυναίκες 

των λαϊκών οικογενειών. Από την άλλη, δε, καλούνται είτε το 
«μαστίγιο» είτε με το «καρότο», να αποδέχονται αδιαμαρτύρη-
τα τη νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, την επέκταση 
των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και της τηλεργασίας που 
κάνει τη ζωή τους κυριολεκτικά λάστιχο, τον περιορισμό με 
κάθε τρόπο της συλλογικής και συνδικαλιστικής τους δράσης. 

Μας θέλουν κλεισμένες στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού, 
μόνες, απομονωμένες, ανήμπορες, απελπισμένες να «σπάμε 
τη σιωπή» για την ενδοοικογενειακή βία, αλλά να μη βγάζουμε 
άχνα για τις πολιτικές που τσακίζουν τη ζωή μας, να μη λέμε 
κουβέντα για την εργοδοτική και κρατική βία και καταστολή 
ενάντια στους αγώνες για τα δικαιώματά μας.

Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Η ΟΓΕ, όπως στο 
παρελθόν έτσι και τώρα, βρίσκεται σε θέση μάχης. Οι γυναίκες 
του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος δεν φιμώνονται και 
συνεχίζουν πιο μαχητικά και δυναμικά. Οι αγώνες μας μπο-
ρούν να καταργήσουν όλα τα αντιδραστικά μέτρα στην πρά-
ξη και τη ζωή. Η ανάγκη και η δυνατότητα ικανοποίησης των 
σύγχρονων κοινωνικών αναγκών μπορεί να γίνει το καύσιμο 
που θα πυρπολήσει τους κατασταλτικούς νόμους και θα ανα-
τρέψει τα αντιλαϊκά σχέδια.

Πόπη Ξεκαλάκη
μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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Σ τις 20 Οκτωβρίου 2020 υπογράφτηκε από 34 κυβερνήσεις η 
σκοταδιστική «Διακήρυξη Συναίνεσης της Γενεύης». Πρό-

κειται για κείμενο που, στο όνομα της προώθησης της υγείας 
των γυναικών, δεσμεύει τα κράτη που το υπογράφουν ότι δεν 
έχουν κανένα «διεθνές δικαίωμα στην άμβλωση, ούτε διεθνή 
υποχρέωση να χρηματοδοτούν ή να διευκολύνουν την άμβλω-
ση». Ταυτόχρονα νομιμοποιούν τα εμπόδια στη νόμιμη, ασφα-
λή και δωρεάν άμβλωση αξιώνοντας «οποιαδήποτε μέτρα ή 
αλλαγές σχετικά με την άμβλωση μέσα στο σύστημα Υγείας» να 
καθορίζονται «σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο μόνο από την εθνική 
νομοθετική διαδικασία». 

Εκτός από τις ΗΠΑ ορισμένες από τις αντιδραστικές κυβερ-
νήσεις που συνυπέγραψαν είναι της Βραζιλίας, της Αιγύπτου, 
της Ινδοκίνας, της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν, του 
Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Ιράκ, του 
Σουδάν, της Λιβύης, της Ουγκάντα και από την Ευρώπη η Ουγ-
γαρία και η Πολωνία. 

Την ίδια εβδομάδα δημοσιεύτηκε στην Πολωνία η απόφαση 
του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας που την οδηγεί στο κα-
θεστώς της πλήρους απαγόρευσης των αμβλώσεων, καθώς 
κρίθηκε αντισυνταγματική η διακοπή της κύησης για λόγους 
που αφορούν σε σοβαρά προβλήματα της ανατομίας του εμ-
βρύου. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες που 
ανάγκασαν την κυβέρνηση να «παγώσει» την εφαρμογή της 
απόφασης. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι περιορισμοί που 
ισχύουν σήμερα με νόμο του 1993 στην ουσία καθιστούν τις 
αμβλώσεις παράνομες.

Στο επίκεντρο της Διακήρυξης βρίσκεται η παρωχημένη αντι-
δραστική αντίληψη πως η μητρότητα, η δημιουργία οικογένειας 
και η ανατροφή των παιδιών πρέπει να είναι αποκλειστικά ατο-
μική - οικογενειακή υπόθεση αντί για κοινωνικό δικαίωμα και 
ευθύνη. Αυτό αποτυπώνεται στη θέση ότι «οι γυναίκες έχουν 
κρίσιμο ρόλο στην οικογένεια» και ότι «συμβάλλουν στην ευη-
μερία της οικογένειας και την ανάπτυξη της κοινωνίας».

Οι συνέπειες της προσπάθειας να απαγορεύσουν τις αμ-
βλώσεις πλήττουν κατάφωρα τις γυναίκες των φτωχών λαι-
κών οικογενειών, τις άνεργες που δεν διαθέτουν τα οικονο-
μικά μέσα να ξεπεράσουν τις απαγορεύσεις με μια «πολυτελή 
άμβλωση» είτε ταξιδεύοντας στο εξωτερικό είτε επιλέγοντας 
τις ιδιωτικές κλινικές. Ετσι, εκατομμύρια γυναίκες αναγκάζο-
νται να καταφεύγουν σε επικίνδυνες, παράνομες αμβλώσεις 
βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους. 

 Η Σοβιετική Ενωση ήταν η πρώτη χώρα που νομιμοποίη-
σε τις αμβλώσεις το 1920. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 1960 
όλες σχεδόν οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, εκτός της 
Αλβανίας, τις νομιμοποίησαν. Ακολούθησαν η Κεντρική και η 
Βόρεια Ευρώπη και τέλος η Γαλλία το 1975. 

Στη χώρα μας το 1986 σαν αποτέλεσμα δυναμικών αγώνων 
των γυναικών ψηφίστηκε ο νόμος που επιτρέπει την άμβλωση 
με την συναίνεση της γυναίκας υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 
Οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη έχουν κατοχυρώσει 
αυτό το δικαίωμα κάτω από πολύχρονους αγώνες. Χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου: στην 
Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία αποποινικοποιήθηκαν οι 
αμβλώσεις το 1967, όμως μόλις πέρυσι -το 2019- αποποινικο-
ποιήθηκαν και στη Βόρειο Ιρλανδία. 

Η υπεράσπιση του δικαιώματος των γυναικών να μπο-
ρουν να καταφεύγουν στην άμβλωση για να διακόψουν μια 
ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη είναι αδιαπραγμάτευτη. Ωστόσο, η 
αποποινικοποίηση της άμβλωσης από μόνης της δεν κατοχυ-
ρώνει το δικαίωμα των γυναικών. Εξ ίσου αναγκαίο είναι να 
υπάρχει ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγεί-
ας με υπηρεσίες που δεν περιορίζονται στην άμβλωση αλλα 
αφορούν τη σεξουαλική αγωγή, τον οικογενειακό προγραμ-
ματισμό, τον προγεννητικό έλεγχο,την ιατρικώς υποβοηθού-
μενη αναπαραγωγή, την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. 

Καλούμε τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο να ακυρώσουν την 
πιο πάνω Διακήρυξη και να παλέψουν για τα σύγχρονα δι-
καιώματά τους στην αναπαραγωγική υγεία στο πλαίσιο ενός 
δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας που θα εξασφαλίζει 
την επιστημονική κρατική στήριξη των γυναικών μέσω οικο-
γενειακού προγραμματισμού και σεξουαλικής αγωγής, ώστε 
να εξασφαλίζεται η ασφαλής αντισύλληψη για όλες, όπως και 
το δικαίωμα στη νόμιμη, δωρεάν και ασφαλή άμβλωση.

Διεκδικούμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις σύγχρονες ανά-
γκες μας.

Μαιρήνη Στεφανίδη
Α΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ 

« Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Τ Η Σ  Γ Ε Ν Ε Υ Η Σ »
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΒΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Διαδήλωση κατά της απαγόρευσης των αμβλώσεων στη Βαρσοβία
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Η πανδημία, με βίαιο τρόπο, συ-
νέβαλε να κατανοήσουμε τη 

σπουδαιότητα της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Η καθεμιά 
μας προβληματίζεται και αναρωτιέ-
ται: 
 Κάτω από ποιες συνθήκες θα 
μπορούσε να ελεγχθεί η πανδημία;
 Πόσο αποτελεσματικότερη υγει-
ονομική απομόνωση των ασθενών 
και των στενών επαφών τους θα 
μπορούσε να υπάρχει;
 Τι υποδομή, εξοπλισμό και στελέ-
χωση θα έπρεπε να έχουν τα ΚΥ και 
συνολικά η ΠΦΥ προκειμένου να δι-
ασφαλιστούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και 
τα διαγνωστικά τεστ σε όλους τους 
ασθενείς που πιθανολογούνταν να 
πάσχουν από Covid/19;
 Γιατί οι ασθενείς άλλων νόσων 
έμειναν ξεκρέμαστοι όλο αυτό το δι-
άστημα;

Ακόμα σκεφτόμαστε πόσο συστη-
ματικά και αποτελεσματικά θα μπο-
ρούσε να οργανωθεί ο εμβολιασμός 
τώρα για τον κορονοϊό, αλλά και δι-
αχρονικά για τα παιδιά μας, για όλες 
τις ευάλωτες ομάδες, η οργανωμένη 
παρακολούθηση της υγείας μας, η δι-
ασφάλιση αποτελεσματικής στήριξης 
της οικογένειας αν το Κέντρο Υγείας 
συνδεόταν με τις σχολικές μονάδες, 
τους παιδικούς σταθμούς αλλά και 
απευθείας με την οικογένεια για την 
παρακολούθηση βρεφών και νηπίων 
προσχολικής ηλικίας;

Η ΟΓΕ μπορεί να υπερηφανεύεται 
ότι διαχρονικά έχει αναδείξει ότι η 
ΠΦΥ είναι θεμελιακό - πρωταρχικό 
στοιχείο του ενιαίου, αποκλειστικά 
δημόσιου και δωρεάν συστήματος 
υγείας. Μάλιστα από το 2014 είχε 
σημάνει ξεσηκωμό με καμπάνια για 

αυτό το θέμα, με αποκορύφωμα την 
ημερίδα που είχε οργανώσει στο 
Αρεταίειο Νοσοκομείο, τα πρακτικά 
της οποίας καταγράφηκαν σε μια επί-
καιρη και σήμερα έκδοση. 

Για να προσεγγίσουμε ολοκληρω-
μένα το περιεχόμενο της ΠΦΥ και 
τις θέσεις και διεκδικήσεις της ΟΓΕ, 
έχει μία σημασία να δούμε τι είναι η 
Υγεία και ποιοι παράγοντες την επη-
ρεάζουν. Συνήθως τις ανάγκες για 
υπηρεσίες υγείας και φάρμακα τα 
σκεφτόμαστε, αφού έχει επέλθει η 
επιδείνωση της υγείας. 

Όταν λέμε ότι κάποιος είναι υγιής 
εννοούμε όλοι το ίδιο; 

ΕΕ, κυβερνήσεις, εργοδοσία εστι-
άζουν στην απουσία νόσου ή ανα-
πηρίας, συνδέουν την υγεία με την 
ικανότητα εργασίας, δηλαδή με το 
να παραμένει από πλευράς υγείας 
ο εργαζόμενος ικανός για εργασία. 
Σε αυτή τη βάση η λογική της ατο-
μικής ευθύνης αξιοποιήθηκε για να 
συγκαλύψει τις τεράστιες ευθύνες 
του κράτους διαχρονικά για την ανά-
πτυξη τέτοιων δομών υγείας που θα 
μπορούσαν αποτελεσματικά να συμ-
βάλουν στην προστασία και από την 
πανδημία. 

Εκ διαμέτρου αντίθετη είναι η λο-
γική που υπερασπίζεται για την υγεία 
η ΟΓΕ. Η υγεία δεν είναι η έλλει-
ψη αρρώστιας, αλλά η κατάσταση 
πλήρους σωματικής, πνευματικής, 
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας 
του ανθρώπου, η συνολική κατά-
σταση ισορροπίας του ανθρώπου 
με τη φύση και την κοινωνία, που 
του επιτρέπει όχι μόνο να εργάζε-
ται, αλλά να συμμετέχει δημιουρ-
γικά στην οικογενειακή του ζωή 
και την κοινωνική δραστηριότητα. 

Να αναπτύσσει τις ικανότητές του. 
Πίσω από αυτή τη γραμμή υπάρχει 
η απλή διατήρηση στη ζωή, η επι-
βίωση. Αυτή δεν είναι μία τυπική 
αλλά ουσιαστική διαφορά. Επιπλέον, 
η υγεία δεν είναι ατομική υπόθεση, 
απλούστατα, γιατί η κατάσταση της 
υγείας ενός ανθρώπου προκύπτει 
από παράγοντες όπως το εισόδημα, 
οι όροι και οι συνθήκες εργασίας, η 
δυνατότητα να μορφωθεί, η στέγαση, 
το καθαρό περιβάλλον κλπ. Δηλαδή, 
από παράγοντες που δεν διαμορφώ-
νονται ατομικά. Υπογραμμίζουμε δη-
λαδή τον κοινωνικό και οικονομικό 
προσδιορισμό της υγείας.

Αυτός λοιπόν είναι ο βασικός άξο-
νας της θέσης μας και για την ΠΦΥ, 
που βασικά σημεία και πλευρές της 
σας παρουσιάζουμε σε αυτό το αφιέ-
ρωμα. Μέσα από αυτή την παρουσία-
ση θέλουμε να αναδείξουμε τη δυνα-
τότητα αξιοποίησης του συνόλου των 
επιστημονικών και τεχνολογικών 
επιτευγμάτων για την κάλυψη των 
σύγχρονων λαϊκών αναγκών μας 
στην υγεία, με θεμέλια την πρόληψη, 
την έγκαιρη διάγνωση, την θερα-
πεία - αποκατάσταση και προαγωγή. 
Στόχος μας είναι μέσα από την ανά-
δειξη των τεράστιων ελλείψεων σε 
υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμό 
και στελέχωση να φωτίσουμε τους 
πραγματικούς ενόχους για τα προ-
βλήματα στο σύστημα υγείας.

Προς αυτή την κατεύθυνση κα-
λούμε τις γυναίκες των λαϊκών οι-
κογενειών και τις οικογένειες τους 
να συσπειρωθούν με την ΟΓΕ, για να 
διεκδικήσουμε υπηρεσίες ΠΦΥ δη-
μόσιες και δωρεάν, που θα διασφα-
λίζουν την υγεία σε όλες και όλους 
ισότιμα με βάση τις ανάγκες μας.

 Πρωταρχικό στοιχείο σε ένα 
 Ενιαίο Αποκλειστικά Δημόσιο & Δωρεάν Σύστημα Υγείας 

 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Α Φ Ι Έ Ρ Ω Μ Α
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Η θέση της ΟΓΕ για την ΠΦΥ 

Η ΠΦΥ έχει αποτελέσει πρωτεύον αντικείμενο διεκδικήσεων 
της ΟΓΕ από την ίδρυση της. Η αξία της είναι αναντίρρητη και 
ανεκτίμητη για τη γυναίκα, το παιδί, τους ηλικιωμένους, όλη την 
οικογένεια σε όλες τις φάσεις της ζωής του ανθρώπου. Εάν 
το δίκτυο ΠΦΥ δομηθεί και οργανωθεί σύμφωνα με τη δική 
μας πρόταση, τότε θα λυθούν τα σημερινά αδιέξοδα που βιώ-
νουμε και θα έχουμε όλες και όλοι το επιθυμητό και αυτό που 
δικαιούμαστε: υπηρεσίες ΠΦΥ υψηλού επιπέδου, σύγχρονες, 
εντελώς δωρεάν, με πλήρη και εύκολη προσβασιμότητα. 

Θεωρούμε χρήσιμο να διατυπώνουμε ξανά και ξανά τη 
θέση μας για να γίνεται κατανοητή από όλο και περισσότερες 
γυναίκες, ώστε αφενός να μην ξεχνάμε όσα δικαιούμαστε, 
αφετέρου για να διεκδικούμε την υλοποίηση αυτής της πρό-
τασης όχι ως κάτι άπιαστο και ανεδαφικό, αλλά ως κάτι ρεαλι-
στικό και κοινωνικά ωφέλιμο που θα καλύψει τις σύγχρονες 
ανάγκες. Με ή χωρίς πανδημία…

Στον πυρήνα της πρότασης της ΟΓΕ για την ΠΦΥ βρίσκε-
ται το Κέντρο Υγείας (ΚΥ) είτε υπαίθρου για την επαρχία, είτε 
αστικού τύπου για τα αστικά κέντρα. Το ΚΥ, της δικής μας θέ-
σης, ουδεμία σχέση έχει με τα ΚΥ που γνωρίζουμε σήμερα, 
πολλά εκ των οποίων είναι κτιριακά ακατάλληλα, με παλαιω-
μένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, υποστελεχωμένα και υπο-
λειτουργούντα, με κύριο έργο τη συνταγογράφηση σε πολλές 
περιπτώσεις. 

Τα ΚΥ που διεκδικούμε στεγάζονται σε σύγχρονα κτίρια, 
με σύγχρονο εξοπλισμό, με όλες τις ιατρικές ειδικότητες που 
απαιτούνται για το πλήρες φάσμα της ΠΦΥ γενικούς ιατρούς, 
παθολόγους, παιδιάτρους, καρδιολόγους, ενδοκρινολόγους, 
ΩΡΛ, οφθαλμιάτρους, γυναικολόγους, μικροβιολόγους, ακτι-
νολόγους, οδοντιάτρους, ψυχιάτρους κ.λπ. Από τις λοιπές ει-
δικότητες απαιτούνται νοσηλευτές, μαίες, φυσικοθεραπευτές, 
ψυχολόγοι λογοθεραπευτές, φαρμακοποιοί για τη λειτουργία 
του φαρμακείου, διοικητικό προσωπικό για γραμματειακή και 
λοιπή υποστήριξη, υπηρεσία καθαριότητας, σίτισης και φύ-
λαξης. Το ΚΥ λειτουργεί σε 24ωρη βάση, το προσωπικό είναι 
μόνιμο και αριθμητικά επαρκές. Συνδέεται με την υπηρεσία 
του ΕΚΑΒ, ενώ διαθέτει και κινητές μονάδες για τα σχολεία, τα 
πανεπιστήμια, τους χώρους άθλησης, τους μεγάλους εργασι-
ακούς χώρους στην περιοχή ευθύνης του. 

Στις υπηρεσίες του ΚΥ υπάγεται η «Βοήθεια στο σπίτι» και 
η «Νοσηλεία στο σπίτι», για να πραγματοποιούνται κατ’ οίκον 
επισκέψεις σε βαριά αρρώστους, ηλικιωμένους, ανάπηρους 
που χρειάζονται κλινική παρακολούθηση, ενέσεις ή άλλη 
φαρμακευτική αγωγή. Ο οικογενειακός ιατρός αποτελεί βασι-
κό μοχλό λειτουργίας και σύνδεσης του ΚΥ με την οικογένεια. 
Το ΚΥ είναι δωρεάν για όλους και το δίκτυο πανελλαδικά κα-
λύπτει όλες τις περιοχές ανάλογα με τα ιδιαίτερα γεωγραφικά 
χαρακτηριστικά τους. Από τα ΚΥ εκπορεύονται περιφερικά 
ιατρεία, ώστε να διασφαλίζεται πλήρης προσβασιμότητα για 
όλους, ακόμα και με κινητές μονάδες σε δύσβατες και απο-

Π Ρ Ω Τ Ο Β Α Θ Μ Ι Α  Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Δ Α  Υ Γ Έ Ι Α Σ

Κομβική η σημασία της 
διαχρονικά για τη γυναίκα 

και την οικογένεια

Η θέση μας, σχόλια και 
προβληματισμοί υπό το 
πρίσμα της πανδημίας
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μονωμένες περιοχές. 
 Αυτό το ΚΥ και αυτή η δομή ενός ενιαία σχεδιασμένου και 

οργανωμένου δημόσιου συστήματος καλύπτει πλήρως τις 
ανάγκες σε ΠΦΥ. Μόνο έτσι μπορούν να επιτευχθούν θεαματι-
κά αποτελέσματα με βάση τις δυνατότητες της σύγχρονης επι-
στήμης, χωρίς να «μας βγαίνει το λάδι» και να πληρώνουμε 
από πάνω διαρκώς για όλα τα απαραίτητα που έχουν καταντή-
σει αγώνας δρόμου – πολυτέλεια, από τον παιδίατρο για τους 
εμβολιασμούς του παιδιού, το γυναικολόγο, τον οφθαλμίατρο 
για τα γυαλιά μας, τον οδοντίατρο για έναν καθαρισμό κ.ο.κ, 
έναν μακρύ κατάλογο δίχως τέλος για όλη την οικογένεια.

Γιατί εν μέσω εξελισσόμενης πανδημίας 
επαναφέρουμε στο επίκεντρο την ΠΦΥ;
Η «θωράκιση» των νοσοκομείων του ΕΣΥ, όρος που έχει γί-
νει της μόδας από τους κυβερνώντες στα λόγια τους τελευ-
ταίους 8 μήνες, αποτελεί πάγια διεκδίκησή μας, με ή χωρίς 
πανδημία. Εμείς θέλουμε, δικαιούμαστε και διεκδικούμε ένα 
σύστημα υγείας σε όλες τις βαθμίδες πλήρως στελεχωμένο, 
δημόσιο και δωρεάν για όλους. 

Η υγεία δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα 
όλων και υποχρέωση του κράτους να την παρέχει. Η προπα-
γάνδα από ΜΜΕ, κυβερνώντες και λοιπούς κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας, έχει στο επίκεντρο κυρίως ή κατ’ αποκλειστι-
κότητα τα νοσοκομεία και η κουβέντα περιορίζεται στην υποτι-
θέμενη ενίσχυση τους. Για την ΠΦΥ δε γίνεται λόγος, σίγουρα 
όχι τυχαία, αφού οι κυβερνήσεις την έχουν διαχρονικά παρα-
δώσει σχεδόν εξ ολοκλήρου. Και όμως, όπως γνωρίζουμε η 

ΠΦΥ καλύπτει το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό των ανα-
γκών του πληθυσμού στην «πίττα» της υγείας. Όπως έλεγε ο 
Κ. Γαρδίκας, ένας σημαντικός καθηγητής Ιατρικής, «η ΠΦΥ 
καλύπτει τα 9/10 της ιατρικής». Συμπεριλαμβάνει την πρό-
ληψη ασθενειών, την παροχή πρώτων βοηθειών, την εξέταση 
ασθενών με οξεία νόσηση σε ένα πρώτο επίπεδο, την παρα-
κολούθηση χρονίως πασχόντων, την έρευνα και επιδημιολο-
γική επιτήρηση του πληθυσμού, ακόμα και την εκπαίδευση σε 
θέματα ΠΦΥ. Από αυτό το φάσμα προκύπτει ότι οι ανάγκες του 
πληθυσμού σε υπηρεσίες ΠΦΥ είναι διαρκείς και δεν παύουν, 
ούτε μειώνονται εν μέσω πανδημίας, αντιθέτως αυξάνονται 
κατακόρυφα. 

Με αυτά τα δεδομένα και με κριτήριο τις ανάγκες των γυναι-
κών για την ΠΦΥ, ας σχολιάσουμε κάποιες πλευρές που ίσως 
μας διαφεύγουν, ιδίως πάνω στην τρικυμία των γεγονότων 
και τον καταιγισμό της στοχευμένης ενημέρωσης της οποίας 
είμαστε δέκτες…

 Πλευρά Νο 1: Πρόληψη 
Οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες πρόληψης παραμένουν και στην 
πανδημία, π.χ. η γυναικολογική εξέταση, το test-Pap, η μαστο-
γραφία για τις γυναίκες. Η πανδημία δεν μπορεί να είναι λόγος 
για να μην υποβληθεί η γυναίκα στον ετήσιο έλεγχο. Ανάλογο 
και πιο επιτακτικό παράδειγμα αποτελεί ο προγεννητικός έλεγ-
χος, που επίσης εμπίπτει στην ΠΦΥ, τον οποίο καλούνται να 
χρυσοπληρώσουν οι γυναίκες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
αφού οι ήδη λιγοστές δημόσιες δομές στις οποίες μπορούσαν 
να απευθυνθούν προ πανδημίας, έχουν ελαχιστοποιηθεί ακό-
μα περισσότερο την περίοδο που διανύουμε. Όσον αφορά τον 
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τομέα της πρόληψης, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την 
πανδημία, ήδη υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που προβλέ-
πουν στατιστικά σημαντική αύξηση της θνητότητας τα επόμενα 
χρόνια από κακοήθεις νόσους, που θα έχουν διαγνωστεί και 
αντιμετωπιστεί σε προχωρημένο στάδιο, διότι όλο και περισ-
σότεροι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι δεν έχουν πρόσβαση 
στο δημόσιο σύστημα για να εξεταστούν προληπτικά, ώστε να 
διαγνωστούν έγκαιρα, ούτε έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να χρυσοπληρώνουν τους ιδιωτικούς ομίλους της υγείας. 

Να αναφέρουμε ότι για την πανδημία που βιώνουμε η προ-
ληπτική ιατρική είναι εξαιρετικά σημαντική και εάν το σύστη-
μα ΠΦΥ ήταν δημόσιο και δωρεάν, κεντρικά σχεδιασμένο και 
πλήρως οργανωμένο και δομημένο, θα είχαμε διαφορετικά 
και σαφώς καλύτερα αποτελέσματα και παραμέτρους για την 
εξέλιξη της πανδημίας, την έγκυρη επιστημονική ενημέρω-
ση όλου του πληθυσμού, τη βέλτιστη επιτήρηση στα σχολεία 
με σχολιάτρους και νοσηλευτές, τον έλεγχο και την εφαρμο-
γή προληπτικών μέτρων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και 
στους μεγάλους εργασιακούς χώρους με ευθύνη ιατρών 
εργασίας. Όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα εμπίπτουν στην 
πρόληψη και την ΠΦΥ, της οποίας ο ρόλος είναι νευραλγικός 
για την παρούσα και κάθε μελλοντική πανδημία ή έκτακτη 
υγειονομική κατάσταση. 

 Πλευρά Νο 2: Παρακολούθηση χρονίως πασχόντων 
Είναι σαφές ότι η έναρξη της πανδημίας δεν έδωσε σήμα σε 
καμία χρόνια νόσο να σταματήσει να υφίσταται ή να εξελίσσε-
ται. Οι διαβητικοί ασθενείς χρήζουν τακτικού εργαστηριακού 
ελέγχου και εξέτασης από τον γιατρό, οι καρδιοπαθείς, οι νε-
φροπαθείς, οι ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά προβλήματα 
κ.ο.κ. έχουν αντίστοιχες και διαρκείς ανάγκες. Αυτές οι ανά-
γκες εμπίπτουν στον τομέα της ΠΦΥ. Ισχύει και εδώ ότι προα-
ναφέρθηκε για την πρόληψη, δηλαδή η περαιτέρω αποδυνά-
μωση του συστήματος ΠΦΥ λόγω πανδημίας έχει προκαλέσει 
τεράστια προβλήματα στους χρονίως πάσχοντες. Οι ασθενείς 
παρακολουθούνται εμφανώς λιγότερο από γιατρό, οπότε οι 
νόσοι απορρυθμίζονται και εξελίσσονται πιο γρήγορα. Κάποιοι 
μάλιστα ασθενείς υφίστανται σοβαρά οξέα επεισόδια, ακόμα 
και θανατηφόρα λόγω της κακής ρύθμισης ή των επιπλο-
κών, π.χ. εμφράγματα, με δεδομένη και τη γενική αύξηση του 
stress λόγω της πανδημίας και των συνεπακόλουθων αυτής 
σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο.

Σήμερα οι υποβαθμισμένες ή ανύπαρκτες σε κάποιες πε-
ριπτώσεις δομές ΠΦΥ οδηγούν πολλούς χρονίως πάσχοντες 
σε ιατρεία δευτεροβάθμιων ή και τριτοβάθμιων νοσοκομείων 
που παρέχουν και υπηρεσίες ΠΦΥ. Τώρα, λόγω πανδημίας 
έχουν ελαχιστοποιηθεί στα νοσοκομεία τα ραντεβού και οι 
υπηρεσίες ΠΦΥ και για αυτούς τους ασθενείς, με τα αποτελέ-
σματα και τις στατιστικές που προαναφέραμε.

 Πλευρά Νο 3: Πρώτο επίπεδο εξέτασης ασθενών με  
 οξεία νόσηση - Παροχή πρώτων βοηθειών 
Οι ασθενείς με πρωτοεμφανιζόμενα συμπτώματα π.χ. εμπύ-
ρετο, κοιλιακό άλγος, ζάλη κ.λ.π. είθισται προ πανδημίας να 
επισκέπτονται ιδιώτες ιατρούς, άρα να πληρώνουν. Επίσης, 
λόγω ανυπαρξίας δημόσιας ΠΦΥ, απευθύνονται πολλοί από 
αυτούς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) νοσοκο-
μείου, δευτεροβάθμιου ή τριτοβάθμιου. Αυτό αποτελεί «οδύσ-
σεια» για τους ίδιους, ενώ επιβαρύνεται κατά πολύ η λειτουρ-
γία των ΤΕΠ με πληθώρα περιστατικών μη επειγόντων στην 
πραγματικότητα, σε βάρος πολλές φορές των επειγόντων. Εί-
ναι εξ ορισμού στρεβλό και αναδεικνύει περίτρανα την απου-
σία ΠΦΥ και σχεδιασμού.

 Το «αλαλούμ» που επικρατεί στην πανδημία έχει ξεπερά-
σει κάθε φαντασία. Ασθενείς με οξέα συμπτώματα, άσχετα με 
κορωνοϊό, δεν έχουν πού να απευθυνθούν για να εξεταστούν, 
με συνέπειες ακόμα και τραγικές, επειδή φοβούνται να προ-
σέλθουν στα ΤΕΠ των νοσοκομείων για να μην «κολλήσουν» ή 
εξαιτίας της ακόμα μεγαλύτερης αναμονής. Εάν λειτουργούσε 
ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα ΠΦΥ, οι ασθενείς θα επι-
σκέπτονταν το Κέντρο Υγείας της περιοχής τους, θα εξετάζο-
νταν από τον γενικό ιατρό ή τον ιατρό της αντίστοιχης ειδικότη-
τας, θα έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις και είτε θα λάμβαναν 
αγωγή για το σπίτι, είτε θα παραπέμπονταν σε νοσοκομείο εάν 
κρινόταν απαραίτητο. 

Αντίστοιχος είναι και ο ρόλος του ΚΥ στις ειδικές συνθήκες, 
όπως η πανδημία. Τόσο χωροταξικά, όσο και σε δυνατότητες 
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ελέγχου, όπως τα test για κορωνοϊό, ακόμα και σε ενίσχυση, 
ανακατανομή και εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπικού 
με κεντρικό σχεδιασμό, ευθύνη και συντονισμό. Αυτό είναι 
αποκαλυπτικό της σημασίας και του ρόλου που θα μπορούσε 
και πρέπει να παίξει ο τομέας της ΠΦΥ στην πανδημία. Διότι 
ο ασθενής με συμπτώματα άλλης νόσου, ή και πιθανά νόσου 
Covid-19, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξετάζεται σε δομή 
ΠΦΥ, εφόσον δεν είναι βαρέως πάσχων, να υποβάλλεται δω-
ρεάν σε test κορωνοιού, να γίνεται ιατρική εκτίμηση της κατά-
στασης του και αναλόγως είτε να λαμβάνει οδηγίες για σπίτι ή 
να παραπέμπεται σε νοσοκομείο. Με αυτό τον τρόπο θα ελέγ-
χεται και η νόσηση από τον ιό της πανδημίας στον πληθυσμό 
με καλύτερα αποτελέσματα για τους δείκτες νοσηρότητας και 
θνητότητας.

Η οδηγία απλά και μονότονα «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» που έγι-
νε ατάκα στο πρώτο κύμα, και η τηλεφωνική ιατρική παρα-
κολούθηση –από ποιόν άραγε;– είχε και έχει για κάποιους 
ολέθριες συνέπειες, αφού δεν έλαβαν έγκαιρα ενδεδειγμένη 
αγωγή, με αποτέλεσμα να προσέρχονται σε προχωρημένη, 
βαριά νόσηση στις δομές υγείας, μη αναστρέψιμη σε ορισμέ-
νες περιπτώσεις. 

 Πλευρά Νο 4: Έρευνα-Επιδημιολογική επιτήρηση-  
 Εκπαίδευση σε ζητήματα ΠΦΥ 
Αυτοί οι τομείς αντί να αναπτύσσονται πάντα στο πλαίσιο του 
ενιαίου συστήματος ΠΦΥ, μεθοδικά και σύμφωνα με τις σύγ-
χρονες δυνατότητες της επιστήμης λειτουργούν αποσπασματι-
κά, με τυχαίο τρόπο και δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες. Στην παρούσα φάση οι ανάγκες είναι ακόμα πιο αυ-
ξημένες, αφού τόσο η έρευνα γύρω από την πανδημία, όσο 
και η επιδημιολογική παρακολούθηση και επιτήρηση του πλη-
θυσμού, αλλά και η εκπαίδευση του υγειονομικού προσωπι-
κού και των πολιτών για τα θέματα της πανδημίας, θα έπρεπε 
να οργανώνονται κεντρικά και να υλοποιούνται με πυρετώ-
δεις ρυθμούς. Γίνονται και στους τομείς αυτούς τα ελάχιστα, 
ανοργάνωτα και αποσπασματικά αφού αποδιοργανωμένο και 
υποβαθμισμένο είναι το σύστημα ΠΦΥ που πρέπει να τα παρέ-
χει. Και κυρίως είναι υποστελεχωμένο, οπότε επαφίενται όλα 
και σε αυτό τον τομέα στο φιλότιμο και την πρωτοβουλία των 
λιγοστών εργαζομένων, που όμως δεν μπορούν να καλύψουν 
τις ευθύνες του κράτους και τις συνέπειες της πολιτικής ΕΕ και 
κυβερνήσεων. 

Με δύο λόγια αντί να ενισχύεται ο δραματικά υποβαθμι-
σμένος δημόσιος τομέας ΠΦΥ, εν μέσω πανδημίας από την 
κυβέρνηση αποδυναμώνεται περαιτέρω. Ιδού ορισμένες 
περίτρανες αποδείξεις:

 Πολλά κέντρα υγείας και περιφερικά ιατρεία σχεδόν δε 
λειτουργούν για εξέταση ασθενών, υπό το φόβο της μετάδο-
σης και διασποράς του ιού Sars-CoV-2. Δεν διαθέτουν κατάλ-
ληλους χώρους, τα περισσότερα δε διαθέτουν επαρκές προ-
σωπικό καθαριότητας, ενώ και τα μέσα ατομικής προστασίας 
δίνονται σε ελάχιστες ποσότητες. 

 Αντί να προσλαμβάνεται προσωπικό στις δομές ΠΦΥ, δίνο-
νται κατά κόρον εντολές μετακίνησης σε ιατρούς, νοσηλευτές 
και άλλες ειδικότητες στα νοσοκομεία, ώστε να μπαλώσουν τα 
τεράστια κενά, ενώ η κυβέρνηση καλλιεργεί την αντίληψη ότι 
το προσωπικό αυτό είναι υποαπασχολούμενο.

 Το πλέον αποκαλυπτικό: η κυβέρνηση περικόπτει τις 
δαπάνες από τον τακτικό προϋπολογισμό για την ΠΦΥ για το 
έτος 2021. Ενώ το 2020 για την ΠΦΥ αντιστοιχούσαν 249 εκατ. 
ευρώ, το 2021 φτάνουν στα 152 εκατ. ευρώ, δηλαδή μείωση 
κατά 39% μέσα σε ένα έτος!

Κίνητρο της δράσης μας οι σύγχρονες ανάγκες μας
Εμείς, οι γυναίκες του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, 
της ΟΓΕ, απευθυνόμαστε στις εργαζόμενες και τις άνεργες, 
στις αυτοαπασχολούμενες της πόλης και της υπαίθρου, στις 
νέες μητέρες, στις συνταξιούχους, στις μετανάστριες και πρό-
σφυγες, ιδιαίτερα στις γυναίκες υγειονομικούς. Μας ενδιαφέ-
ρει να μιλήσουμε μαζί τους για τις αιτίες που βρεθήκαμε εμείς 
και οι οικογένειές μας εκτεθειμένες μπροστά στην επιδημία 
του κορωνοϊού αντιμετωπίζοντας καθημερινά τις τεράστιες 
ελλείψεις και τα κενά του δημόσιου συστήματος υγείας και 
χρυσοπληρώνοντας τους ιδιώτες. Να εξηγήσουμε γιατί σή-
μερα τον 21ο αιώνα δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα πίσω 
από τις ανάγκες μας για ένα σύγχρονο, δημόσιο και δωρεάν 
σύστημα ΠΦΥ που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των γυναι-
κών του μόχθου και των οικογενειών μας. Η γνωριμία με τις 
θέσεις της ΟΓΕ, η κατανόησή και η συμφωνία μ’ αυτές είναι 
ένα πρώτο βήμα. 

Όσο σύνθετη κι αν είναι η πραγματικότητα, επειδή κρίνουμε 
με οδηγό τις ανάγκες των γυναικών των λαϊκών οικογενειών 
υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ.

Όπως έγραψε ο Ν. Καζαντζάκης «Η στερνή και πιο ιερή μορ-
φή θεωρίας είναι η πράξη». Επομένως χωρίς δράση και πράξη 
δεν θα δούμε ποτέ όσα δικαιούμαστε και στον τομέα της ΠΦΥ. 
Καλούμαστε και καλούμε με βάση τις σύγχρονες ανάγκες μας 
να διεκδικήσουμε πολύμορφα και ανυποχώρητα δημόσια και 
δωρεάν ΠΦΥ με όλα τα αναγκαία τμήματα, τη στελέχωση και 
τον εξοπλισμό για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση που θα 
καλύπτουν και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών και της 
μητρότητας. Εμπλουτίζουμε το πλαίσιο πάλης με όλα τα επί-
καιρα αιτήματα για την πανδημία, όπως τη διενέργεια μαζικών 
δωρεάν τεστ κορωνοϊού,

Δεν πτοούμαστε από την πανδημία, αντιθέτως λόγω των 
αυξημένων αναγκών έχουμε χρέος να δράσουμε πιο συλλο-
γικά, πιο αποφασιστικά και πιο αισιόδοξα.

Στο κάτω κάτω ο πραγματικός και μόνιμος «ιός» που μα-
στίζει εδώ και δεκαετίες τις οικογένειες μας είναι οι εφαρμο-
ζόμενες πολιτικές, που έχουν στο επίκεντρο το κέρδος των 
επιχειρηματικών ομίλων και όχι την υγεία, την ευημερία και 
την ευτυχία μας.

Μαρία Μανιατάκου
Μέλος του Προεδρείου της ΟΓΕ
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 Η γυναικολογία στο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας  
 ως αναπόσπαστο τμήμα του Κέντρου Υγείας αστικού και περιφερικού τύπου 

Η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση και 
συνολικά η διασφάλιση της υγείας 

αποτελούν βασικές συνιστώσες της 
ΠΦΥ. Οι γυναίκες έχουν πρόσθετες και 
εξειδικευμένες ανάγκες για υπηρεσίες 
υγείας - πρόνοιας, οι οποίες προκύ-
πτουν από τον βιολογικό και κοινωνικό 
ρόλο της μητρότητας, αλλά και από την 
ανισότιμη θέση τους στην κοινωνία, η 
οποία εκτός των άλλων επιβαρύνει και 
την υγεία τους.

Η ΠΦΥ πρέπει να καλύπτει όλο το 
φάσμα της ζωής της γυναίκας, εφηβεία, 
αναπαραγωγική ηλικία, μετεμμηνοπαυ-
σιακή περίοδος.

Ξεκινώντας από την προεφηβική και 
εφηβική ηλικία, σε συνεργασία με το 
παιδιατρικό τμήμα, ασχολείται με ζητή-
ματα σεξουαλικής υγείας (ενημέρωση 
και εμβολιασμό για τον HPV ιό, αντισύλ-
ληψη), συμβουλευτική για τις αλλαγές 
που συμβαίνουν στη διάρκεια της εφη-
βείας, για ζητήματα ψυχικής υγείας.

Στην εργαζόμενη γυναίκα και σε συ-
νεργασία με άλλα τμήματα –κυτταρο-
λογικό, μικροβιολογικό, ακτινολογικό–, 
τα οποία προφανώς πρέπει να είναι 
πλήρως ανεπτυγμένα και λειτουργικά 
και στο πρωτοβάθμιο επίπεδο συμ-
βάλουν σε βασικές πλευρές του προ-
ληπτικού ιατρικού ελέγχου. Ο ετήσιος 
προληπτικός έλεγχος να περιλαμβάνει 
το τεστ PAP και τη μαστογραφία, να 
υπάρχει η δυνατότητα διάγνωσης και 
αντιμετώπισης των όποιων προβλη-
μάτων προκύπτουν. Να υπάρχει η δυ-
νατότητα διενέργειας υπερηχογραφι-

κού ελέγχου. Το γυναικολογικό ιατρείο 
στην ΠΦΥ πρέπει να αποτελεί κέντρο 
αναφοράς για την υγεία της γυναίκας 
και όχι «γκισέ συνταγογράφησης και 
παραπομπής», όπως συχνά συμβαίνει 
σήμερα. Η πρόληψη αφορά επίσης της 
ενδοκρινολογικές διαταραχές (θυρεοει-
δοπάθειες, διαβήτης), την πρόληψη της 
οστεοπόρωσης, τον έλεγχο με μέτρηση 
οστικής πυκνότητας.

Στο γυναικολογικό τμήμα του ΚΥ 
στην ΠΦΥ λειτουργεί κέντρο μητέρας 
παιδιού. Αναλαμβάνει τη διενέργεια 
του προγεννητικού ελέγχου για τα ζευ-
γάρια που επιθυμούν να αποκτήσουν 
παιδί. Εκτελούνται όλες οι απαραίτη-
τες εξετάσεις, ο εργαστηριακός και ο 
υπερηχογραφικός έλεγχος της κύη-
σης. Αναγκαία είναι η διασύνδεση και 
συνεργασία με τα αντίστοιχα τμήματα 
των νοσοκομείων - μαιευτηρίων για 

την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων 
αλλά και για τη διεκπεραίωση του το-
κετού.

Στο πρωτοβάθμιο επίπεδο παρέχεται 
η συμβουλευτική για την προετοιμασία 
της γονεϊκότητας, της φροντίδας του 
νεογνού, στήριξη της ψυχικής υγείας, 
υπηρεσίες οι οποίες επιβαρύνουν πρό-
σθετα τα νέα ζευγάρια.

Η φροντίδα της υγείας δεν μπορεί να 
αποτελεί αποκλειστικά ατομική ευθύνη 
της κάθε γυναίκας και οικογενειακή 
ευθύνη, όπως συμβαίνει σήμερα. Είναι 
ευθύνη του κράτους να διασφαλίζονται 
η έγκαιρη διάγνωση, πρόληψη κ.λπ., με 
συστηματικό και οργανωμένο τρόπο για 
το σύνολο των γυναικών. 

Λητώ Τζανάκη 
Γυναικολόγος

Πυρήνας το Κέντρο Υγείας
�   Πλήρως στελεχωμένο με όλες τις βασικές ειδικότητες γιατρών (Γενικοί 

Γιατροί, Παθολόγοι, Παιδίατροι, Γυναικολόγοι, Οφθαλμίατροι, Ορθοπεδικοί, 
Ψυχίατροι, Μικροβιολόγοι, Ακτινολόγοι κ.ά), οδοντιάτρων, νοσηλευτών, μαιών, 
ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, επισκεπτών υγείας, φυσικοθεραπευτών 
και άλλων υγειονομικών.

Απευθυνθήκαμε ενδεικτικά σε ορισμένους επιστήμονες των παραπάνω 
ειδικοτήτων και μας περιγράφουν συνοπτικά την αναγκαιότητα της 

ειδικότητας τους για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας:

�   Σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, 
διαγνωστικά εργαστήρια, 
οδοντιατρεία, φυσικοθεραπευτήρια, 
φαρμακεία κ.λπ.
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 Παιδιατρική  στο πλαίσο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
(ΠΦΥ) είναι αναγκαίο να αποτελεί 

το βασικό πυλώνα σε ένα οργανωμένο 
ενιαίο αποκλειστικά δημόσιο και δωρε-
άν σύστημα υγείας που θα περιλαμβά-
νει τη πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση 
διαταραχών και την βέλτιστη τελικά 
αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου 
και προβλημάτων υγείας. 

Η παιδιατρική αποτελεί βασική ει-
δικότητα για το πρωτοβάθμιο επίπεδο 
υγείας, αποτελεί βασική ειδικότητα για 
τη στελέχωση ενός ΚΥ. Από την πλευ-
ρά της Παιδιατρικής, η καλή οργάνωση 
της ΠΦΥ αποτελεί το κλειδί για την καλή 
φροντίδα των παιδιών και κατ’ επέκτα-
ση των οικογενειών τους.

Η διασφάλιση του καθολικού εμβολι-
ασμού όλων των παιδιών και η ουσια-
στική εφαρμογή του Εθνικού Προγράμ-
ματος Εμβολιασμών (ΕΠΕ) αποτελεί 
βασική αρμοδιότητα των Παιδιάτρων 
στο πλαίσιο της ΠΦΥ. Τα εμβόλια είναι 
γνωστό ότι αποτελούν ένα από τα ση-
μαντικότερα «όπλα» της ιατρικής επι-
στήμης και η καθολική εφαρμογή του 
ΕΠΕ έχει οδηγήσει στη μείωση, αλλά 
ακόμα και στην εξαφάνιση νοσημάτων. 
Σήμερα ακόμα και η εξέταση από παιδί-
ατρο αποτελεί για την πλειοψηφία των 
περιπτώσεων ευθύνη της οικογένειας 
και των γονέων. Ακόμα και γι’ αυτές 
της ανάγκες του πλήρους εμβολιασμού 
επιβαρύνεται οικονομικά η οικογένεια 
με το κόστος της ιατρικής επίσκεψης, 
αλλά και αναγκαίων εμβολίων που δεν 
έχουν ενταχθεί στο εθνικό πρόγραμμα 
εμβολιασμών και δεν καλύπτονται από 
τα ασφαλιστικό σύστημα. Όλοι αυτοί εί-
ναι παράγοντες που δυσχεραίνουν τον 
συστηματικό εμβολιασμό του συνόλου 
των παιδιών, ευάλωτων ομάδων, προ-
σφύγων, μειονοτήτων ή παιδιών με οι-
κονομικά προβλήματα στην οικογένεια. 
Είναι παράγοντες, που με την ουσιαστι-

κή λειτουργία ενός ΚΥ αστικού τύπου 
στελεχωμένο με το αναγκαίο υγειονο-
μικό προσωπικό και παιδίατρους, θα 
μπορούσε να διασφαλίσει ισότιμα για 
όλα τα παι διά, συνδυάζοντας προγράμ-
ματα εμβολιασμού με προγράμματα 
αποτελεσματικής ενημέρωσης γονιών 
και παιδιών. 

Επόμενος άξονας αποτελεί η παρακο-
λούθηση της ανάπτυξης και ο έλεγχος 
αυτής, από τη γέννηση μέχρι την εφη-
βεία και σε ειδικές περιπτώσεις μέχρι 
και τη νεαρά ενήλικο ζωή. Ιδιαίτερης 
σημασίας ο έλεγχος της ανάπτυξης στις 
ηλικίες - σταθμούς, ηλικίες όπου ανα-
μένεται να κατακτήσει ένα παιδί κάποιες 
κινητικές, γνωστικές ή κοινωνικές δεξι-
ότητες. Με τον έλεγχο αυτό επιτυγχάνε-
ται η πρώιμη αναγνώριση διαταραχών, 
όπως διαταραχές αυτιστικού τύπου, μα-
θησιακές δυσκολίες, παχυσαρκία κ.ά. 
Και κατ’ επέκταση επιτυγχάνεται η πρώ-
ιμη παρέμβαση, που οδηγεί στην καλύ-
τερη διαχείριση οποιουδήποτε προβλή-
ματος σε οργανικό ή ψυχοκοινωνικό και 
συναισθηματικό επίπεδο. 

Αναδεικνύεται ξανά η αναγκαιότητα 
και σπουδαιότητα παρέμβασης στο σχο-
λείο δομών του ΚΥ, με παιδίατρους και 
παιδοψυχολόγους, που θα εξετάζουν τα 
παιδιά συστηματικά, με νοσηλευτές που 
σταθερά θα στελεχώνουν τις σχολικές 
μονάδες. Στις μεγαλύτερες σχολικές 
μονάδες μπορεί να κριθούν απαραίτη-
τες και άλλες ειδικότητες επιστημόνων 
υγείας. 

Κυρίαρχος είναι επίσης ο ρόλος του 
Παιδιάτρου στην πορεία αυτή της πα-
ρακολούθησης, να εκπαιδεύσει τους 
γονείς και να ενισχύσει το γονικό τους 
ρόλο. Στο πλαίσιο μιας οργανωμένης 
ΠΦΥ, ο παιδίατρος είναι απαραίτητο πα-
ρακολουθώντας το ψυχοκοινωνικό μο-
ντέλο εξέλιξης της οικογένειας, να είναι 
σε θέση να αναγνωρίσει προβλήματα 

που μπορεί να προκύψουν (ενδοοικο-
γενειακή βία, σεξουαλική κακοποίηση 
κ.ά.) και να παρεμβαίνει άμεσα.

Τελειώνοντας, και ειδικά στη δύσκο-
λη για όλους περίοδο της πανδημίας 
που διανύουμε, είναι απαραίτητο να 
τονίσουμε τη σημασία του παιδιάτρου 
στις σχολικές δομές, που ο ρόλος του 
εντάσσεται επίσης  στο πλαίσο της 
ΠΦΥ. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι 
σε μια σχολική κοινότητα καλούμα-
στε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά, αλλά 
και το εκπαιδευτικό προσωπικό, στους 
απαραίτητους κανόνες υγιεινής, να 
συμμετέχουμε ενεργά στη λήψη απο-
φάσεων σε περίπτωση εμφάνισης λοι-
μωδών νοσημάτων, όπως στις μέρες 
μας Covid-19 λοίμωξη. Αλλά και σε 
άλλες επείγουσες καταστάσεις, όπως 
εμφάνιση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 
σχολείο, είναι αναγκαία η παρέμβαση, 
ώστε να μην υπάρξουν κινήσεις πα-
νικού και να ληφθούν τα απαραίτητα 
κάθε φορά μέτρα για την διασφάλιση 
της υγείας των παιδιών αλλά και της 
εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής 
κοινότητας. 

Νατάσα Παπάζογλου 
Παιδίατρος

 Οδοντιατρική στην Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

Η πρόληψη των ασθενειών του στόμα-
τος και των δοντιών θα πρέπει να εί-

ναι ένα από τα πιο σημαντικά καθήκοντα 
του κρατικού ενιαίου συστήματος υγεί-

ας. Έτσι, το βλέπουμε ως αναπόσπαστο 
μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμ-
ματος βελτίωσης της στοματικής υγείας 
για τον πληθυσμό. Η προσέγγιση για την 

επίλυση του προβλήματος της μείωσης 
της απώλειας των δοντιών, με τη μέθο-
δο ατομικής βοήθειας, είναι αναποτε-
λεσματική. Είναι απαραίτητο να εφαρ-
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μόζονται αποφασιστικά μέτρα για την 
εκπαίδευση του πληθυσμού, τον έλεγ-
χο και την πρόληψη, που αποσκοπούν 
στη διατήρηση των δοντιών καθ’όλη 
τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, 
την ανακούφιση και την διατήρηση της 
λειτουργικότητας του στοματογναθικού 
συστήματος. Όταν λοιπόν, συζητάμε 
για πρόληψη εννοούμε ένα σύμπλεγμα 
κρατικών, συλλογικών, οικογενειακών 
και ατομικών μέτρων που πρέπει να 
στοχεύουν στην πρόληψη ασθενειών 
και στη διατήρηση της στοματικής υγεί-
ας του πληθυσμού.

Ο σκοπός της προληπτικής οδοντια-
τρικής είναι υψίστης σημασίας και πρέ-
πει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 
την Π.Φ.Υ.

Η προληπτική οδοντιατρική πρέπει να 
ξεκινά από τα σχολεία και τους χώρους 
της εργασίας και να έχει ως αντικείμενο 
της τη βελτίωση της στοματικής υγείας 
ως αποτέλεσμα:
1.  Της εκπαίδευσης του πληθυσμού 

σχετικά με την στοματική υγιεινή.
2.  Της ανάπτυξης προγραμμάτων για 

βελτίωση της διατροφής του πληθυ-
σμού.

3.  Την περιοδική εξέταση της στοματι-
κής κοιλότητας και των δοντιών για 
την πρόληψη ασθενειών που αφο-
ρούν σε παθήσεις ούλων και δοντιών 
είτε σε ανωμαλίες της σύγκλισης δο-
ντιών και γνάθων.

Ως αναπόσπαστο μέρος της Π.Φ.Υ. είναι 
η πρόληψη και η θεραπεία για τα παιδιά 
η οποία πρέπει να περιλαμβάνει:
Α)   Έλεγχο της στοματικής υγιεινής 
Β)  Φθορίωση των δοντιών 
Γ)  Εμφράξεις των νεογιλών δοντιών 
Δ)  Προληπτικές εμφράξεις οπών και 

σχισμών (sealants) μόνιμων δοντιών 
Ε) Ορθοδοντική θεραπεία.

Στην Ελλάδα η πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας στην οδοντιατρική καλύπτεται 
κατά 95% από ιδιώτες οδοντίατρους. Το 
Ε.Σ.Υ. καλύπτει μεμονωμένα επείγο-

ντα περιστατικά σε ορισμένα Κ.Υ. στην 
περιφέρεια και υπάρχουν και δομές, 
που είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες, 
που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ από το 
πρώην ΙΚΑ και άλλα ταμεία. Η προλη-
πτική οδοντιατρική στην Ελλάδα γίνεται 
μόνο με έναν ετήσιο έλεγχο στα σχολεία 
από τους κατά τόπους οδοντιατρικούς 
συλλόγους οι οποίοι παραπέμπουν τους 
γονείς στους οικογενειακούς οδοντιά-
τρους για την περαιτέρω θεραπεία του 
στόματος των παιδιών.

Στα χρόνια που περάσαν στη Σοβιε-
τική Ένωση, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
ενός καθολικού δημοσίου συστήματος 
υγείας, ένα εξαιρετικό σύστημα Π.Φ.Υ. 
που ξεκινούσε από τη δημιουργία οδο-
ντιατρείων μέσα στις σχολικές μονάδες 
και έφτανε μέχρι τις περιφερειακές 
και κεντρικές οδοντιατρικές κλινικές, 
που κάλυπταν όλο το φάσμα της οδο-
ντιατρικής περίθαλψης για παιδιά και 
ενήλικες. Το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε 
λίγες δεκαετίες να μειωθούν οι δείκτες 
της τερηδόνας και άλλων νοσημάτων 
του στόματος σε επίπεδα τα οποία δεν 
τα έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας και 
σε πολλές άλλες καπιταλιστικές χώρες. 

 
Δημοσθένης Φιλιόπουλος

Οδοντίατρος
Εκπρόσωπος της ΔΗΠΑΚ  

στο ΔΣ του ΟΣΑ

 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Ψυχική Υγεία 

Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας (ΠΦΥ) 
είναι ζωτικής σημασίας για την ψυ-

χική υγεία. Φορέας της είναι το Κέντρο 
Ψυχικής Υγείας (ΚΨΥ), τμήμα του ενιαί-
ου λειτουργικά Κέντρου Υγείας, το οποίο 
επιτελεί την φροντίδα της κοινότητας με 
προγράμματα πρόληψης και αγωγής 
υγείας. Από το ΚΨΥ εκπορεύονται προ-
γράμματα προληπτικής ψυχιατρικής σε 
τρεις άξονες:

Πρωτοβάθμια πρόληψη: Όσο μεγαλώ-
νει η φτώχεια και η ανασφάλεια και οι 
ελαστικές σχέσεις εργασίας τόσο εξα-
πλώνονται και βαθαίνουν οι ταξικές 
ανισότητες τόσο αυξάνονται τα ψυχο-
πιεστικά γεγονότα που καλείται να αντι-

μετωπίσει ο λαός στην καθημερινότητα 
του. Στόχος της πρωτοβάθμιας πρό-
ληψης είναι η αποφυγή ψυχιατρικών 
νοσημάτων με την καταπολέμηση των 
αιτιών και των παραγόντων κινδύνου 
και την ταυτόχρονη ενίσχυση των πα-
ραγόντων που δρουν προστατευτι-
κά. Οι παρεμβάσεις αυτές καλύπτουν 
όλο το ηλικιακό φάσμα. Αρχίζουν πριν 
από τη σύλληψη, με τον οικογενειακό 
προγραμματισμό και συνεχίζουν με τις 
παρεμβάσεις κατά την εμβρυική ζωή 
(έγκυοι με ψυχική νόσο/χρήστες ουσι-
ών, πρόληψη λοιμώξεων και περιγεν-
νητικών επιπλοκών που προκαλούν 
νευροψυχιατρικές διαταραχές, συμ-
βουλευτική μητέρων), κατά την παιδική 

και εφηβική ηλικία (έγκαιρη παρέμβα-
ση στην οικογένεια, πρόληψη παραγό-
ντων κινδύνου παιδικής κακοποίησης, 
παρακολούθηση ψυχοδιανοητικής ανά-
πτυξης των παιδιών, πρόληψη χρήση 
ουσιών από εφήβους κ.λπ.), στην ενή-
λικη ζωή (στρατιωτική θητεία, σχολές, 
εργασιακό περιβάλλον, δημιουργία οι-
κογένειας), αλλά και στην τρίτη ηλικία, 
μια ηλικιακή ομάδα ιδιαίτερα επιβαρυ-
μένη κοινωνικά και οργανικά με μεγά-
λη ευαλωτότητα στην ψυχική νόσο.

Δευτεροβάθμια πρόληψη: Περιλαμ-
βάνει δράσεις που αποσκοπούν στην 
έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία και την 
αποφυγή νέων υποτροπών. Η έγκαι-
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ρη παρέμβαση είναι ζωτικής σημασίας 
για την έκβαση της νόσου. Όμως και 
μετά την ύφεση, η ψυχοεκπαίδευση 
και η πλήρης στήριξη των ασθενών 
και των οικογενειών τους βοηθά στον 
περιορισμό του φαινομένου της ”περι-
στρεφόμενης πόρτας”, δηλαδή των πο-
λυάριθμων νοσηλειών λόγω συχνών 
υποτροπών.

Τριτοβάθμια πρόληψη: Ασχολείται με 
τον περιορισμό της έκπτωσης και της 
δυσλειτουργίας ατόμων με ήδη εγκα-
τεστημένη ψυχική νόσο. Περιλαμβάνει 
προγράμματα επανένταξης,εκπαίδευ-
σης, επαγγελματικής αποκατάστασης,-
στέγασης και συμβουλευτικής. Οι ασθε-
νείς εκπαιδεύονται και εργάζονται σε 
κρατικές δομές με πλήρη ασφαλιστικά 
δικαιώματα. Μέριμνα υπάρχει, επίσης 
,και για όλες τις πτυχές της καθημε-
ρινότητας όπως η διαβίωση (στήριξη 
αυτόνομης διαβίωσης ή ένταξη σε προ-

στατευμένες δομές) και η συμμετοχή σε 
κοινωνικές δραστηριότητες, ψυχαγω-
γία κ.λπ.

Το ΚΨΥ βρίσκεται σε διαρκή διασύνδε-
ση με τους χώρους ευθύνης του στην 
κοινότητα, ενδονοσοκομειακές και εξω-
νο σοκομειακές δημόσιες δομές. Τα 
άτομα έχουν πρόσβαση χωρίς εξαιρέ-
σεις στις δομές του, ενώ το μόνο κριτή-
ριο ένταξης είναι το επιστημονικό.

Όλα τα παραπάνω είναι τα αναγκαία 
για να καλυφθούν οι σύγχρονες λαϊκές 
ανάγκες για υπηρεσίες ψυχικής υγείας 
υψηλού επιπέδου. 

Ποια είναι όμως η κατάσταση 
που επικρατεί σήμερα; 
Οι δημόσιες δομές είναι λίγες, υποστε-
λεχωμένες και με μεγάλους χρόνους 
αναμονής. Λόγω έλλειψης προσωπι-
κού και κρατικής χρηματοδότησης, οι 
δράσεις τους περιορίζονται κυρίως 
στην ψυχιατρική παρακολούθηση στην 
κοινότητα και ακόμα λιγότερο στην πα-
ροχή ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών. 
Ουσιαστικά το καπιταλιστικό κράτος πα-
ρέχει φθηνές υποβαθμισμένες υπηρε-
σίες τόσο όσες χρειάζεται να ισορροπεί 
μεταξύ κόστους και οφέλους – λογική 
που διαπνέει άλλωστε όλη την πολιτική 
στην υγεία. Η ψυχική υγεία έχει αναχθεί 
σε ατομική υπόθεση, ενώ η φροντίδα 
του ψυχικά πάσχοντος είναι μέλημα 
της οικογένειας και εξαρτάται από τις 
οικονομικές της δυνατότητες, αλλά και 
τα αποθέματα αντοχής που διαθέτει. 
Την ίδια στιγμή  στο πλαίσο της ψυχι-
ατρικής μεταρρύθμισης πολλοί τομείς 
της ψυχικής υγείας, όπως η πρόληψη 

της ουσιοεξάρτησης, η επανένταξη, η 
επαγγελματική αποκατάσταση έχουν 
παραδοθεί στα χέρια της επιχειρημα-
τικότητας, ΜΚΟ, κοινωνικών συνεται-
ρισμών ή επαφίενται σε φιλανθρωπίες 
και δωρεές.

Η ψυχική υγεία δεν είναι ατομική ευ-
θύνη ούτε πολυτέλεια! 

Το βιολογικό, ψυχολογικό και κοινω-
νικό επίπεδο συνυπάρχουν και αλλη-
λεπιδρούν διαρκώς διαμορφώνοντας 
τελικά την ποιότητα ζωής. Οι σημερινές 
συνθήκες της πανδημίας δίνουν ένα 
παράδειγμα για την αναγκαιότητα της 
ΠΦΥ. Έρευνες που έχουν διεξαχθεί 
αυτό το διάστημα επισημαίνουν τις αρ-
νητικές επιπτώσεις σε παιδιά και εφή-
βους από το κλείσιμο των σχολείων. 
Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται αύξη-
ση του άγχους, ευερεθιστότητα, προ-
σκόλληση στους γονείς, άγχος αποχω-
ρισμού, ελάττωση του κινήτρου, κακή 
ποιότητα ύπνου κ.α. 

Εκτιμάται δε ότι θα υπάρξουν μακρο-
πρόθεσμες επιπτώσεις στα παιδιά και 
τους εφήβους, οι οποίες χωρίς ΠΦΥ 
δεν θα μπορέσουν να προληφθούν ή 
να αντιμετωπιστούν.  Διεκδικούμε υπη-
ρεσίες ψυχικής υγείας σύγχρονες και 
υψηλού επιπέδου που να ανταποκρί-
νονται στις πραγματικές ανάγκες των 
ασθενών, των οικογενειών τους και 
όλου του λαού,  στο πλαίσο ενός συστή-
ματος υγείας αποκλειστικά δημόσιου 
και δωρεάν.

Γλυκερία Κουκούνα
Ειδικευόμενη Ψυχίατρος

 Η Φυσικοθεραπεία την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

Η φυσικοθεραπεία είναι απολύτως 
αναγκαία στη διασφάλιση της ποι-

ότητας ζωής των ατόμων,  στο πλαί-
σο της πρόληψης, της προαγωγής της 
υγείας και της αποκατάστασης. Στόχος 
της φυσικοθεραπείας είναι η παροχή 
υπηρεσιών που υπηρετούν την ανάπτυ-
ξη τη διατήρηση και την αποκατάσταση 
της κίνησης και της λειτουργικότητας σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων. 

Αναντικατάστατος είναι ο παρεμβατι-
σμός της φυσικοθεραπείας  στο πλαίσο 
των χρόνιων νοσημάτων, όπως π.χ. στη 
νόσο Πάρκινσον, τις αναπηρίες, τα αγ-
γειακά εγκεφαλικά επεισόδια, τη χρόνια 
καρδιακή ανεπάρκεια κ.ά.

Τεράστια και ουσιώδης είναι η συμ-
βολή της φυσικοθεραπείας στην υγεία 
των γυναικών, λόγω των ιδιαιτεροτή-
των της φυσιολογίας του γυναικείου ορ-

γανισμού, των πολλαπλών ρόλων των 
γυναικών (μεγάλωμα παιδιών, οικιακές 
δουλειές κ.λπ.). Τα μυοσκελετικά προ-
βλήματα αποδεδειγμένα βασανίζουν 
ιδιαίτερα τις γυναίκες. Η φυσικοθερα-
πεία μπορεί να συμβάλει στη πρόληψη, 
θεραπεία και αποκατάσταση αυτών των 
προβλημάτων. Ουσιαστικός επίσης εί-
ναι ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετί-
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ζονται με την εμμηνόπαυση, όπως είναι 
οι διαταραχές ύπνου, οι πόνοι στις αρ-
θρώσεις, οι καταθλίψεις, οι εξάψεις, η 
σεξουαλική υγεία ή, λόγω της μείωσης 
των οιστρογόνων, η απώλεια μνήμης, 
η δυσκολία συγκέντρωσης, η οστεοπό-
ρωση, η μειωμένη ισορροπία κ.ά. Απο-
τελεί πρώτη επιλογή συντηρητικής αντι-
μετώπισης της ακράτειας ούρων, στη 
διαχείριση πιθανών δυσλειτουργιών 
του πυελικού εδάφους, που μπορεί να 
προκύψουν από τις εγκυμοσύνες. Από 
αυτή την άποψη η υγεία των γυναικών 
απαιτεί στοχευμένη και έγκαιρη παρέμ-
βαση. Τα ενδεικτικά παραδείγματα που 
αναφέρουμε, καταδεικνύουν και τον 
ουσιαστικό ρόλο της φυσικοθεραπείας  
στο πλαίσο της ΠΦΥ.

Οι δυνατότητες που προαναφέραμε, 
του σημερινού επιπέδου της επιστήμης 
και της τεχνολογίας, είναι αναντίστοιχες 
με το βαθμό που ικανοποιούνται οι λα-
ϊκές ανάγκες, οι ανάγκες των εργαζο-
μένων γυναικών, των γυναικών των 
φτωχών λαϊκών στρωμάτων.  Στο πλαί-
σο των υποτυπωδών δημόσιων υπηρε-
σιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας 

ακόμα πιο ισχνές και αποσπασματικές 
είναι οι υπηρεσίες που αφορούν τη Φυ-
σικοθεραπεία. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταργηθεί 
υπηρεσίες κατ’ οίκον φυσικοθεραπείες 
που παρείχαν υποκαταστήματα του πρώ-
ην ΙΚΑ. Έχουν δραστικά μειωθεί παροχές 
που κάλυπτε ο ΕΟΠΥΥ και ταυτόχρονα 
υποχρεώνονται οι ασθενείς να πληρώ-
νουν απευθείας από την τσέπη τους συμ-
μετοχή. Λόγω των τεράστιων ελλείψεων 
σε φυσικοθεραπευτές (πριν δύο χρόνια 
εργάζονταν σε όλο το δημόσιο μόλις 1097 
φυσικοθεραπευτές) και σε εξοπλισμό οι 
ασθενείς εξαναγκάζονται να χρυσοπλη-
ρώνουν τα ιδιωτικά κέντρα.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των κυ-
βερνήσεων, που στρατηγικό στόχο 
έχουν τη μείωση των κρατικών δαπα-
νών για την υγεία προκειμένου να στη-
ρίξουν την ανάπτυξη που έχει σκοπό τα 
κέρδη. 

Γι’ αυτό και πρέπει να δυναμώσει ο 
αγώνας για αποκλειστικά δημόσια και 
δωρεάν υγεία, με πλήρη και επαρκή 

χρηματοδότηση από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, στο πλαίσο της οποίας θα 
αναπτυχθούν πλήρως η ΠΦΥ.

Ράνια Αποστολοπούλου
Φυσικοθεραπεύτρια

 Εργαστήρια στην ΠΦΥ 

Σ ήμερα, στη συντριπτική πλειοψηφία 
των Κέντρων Υγείας και των υπόλοι-

πων δομών της δημόσιας ΠΦΥ δεν λει-
τουργούν καθόλου εργαστήρια. Γίνονται 
μόνο αιμοληψίες κατόπιν ραντεβού, τα 
δείγματα συλλέγονται και μεταφέρονται 
με ιδιωτικές εταιρίες στα νοσοκομεία 
αναφοράς. Σε όσες μονάδες υγείας, κυ-
ρίως του πρώην ΙΚΑ, υπάρχουν ακόμα 
εργαστήρια με μικροβιολόγο και τεχνο-
λόγους, αυτά είναι τόσο υποβαθμισμέ-
να και οι ελλείψεις σε αναλώσιμα είναι 
τόσο μεγάλες, ώστε οι εξετάσεις που 
εκτελούνται είναι ελάχιστες.

Ο ρόλος του εργαστηρίου – μικροβι-
ολογικού, βιοχημικού και αιματολογι-
κού– στα Κέντρα Υγείας και τις μονάδες 
της ΠΦΥ γενικότερα είναι θεμελιώδης. 
Ο έλεγχος του πληθυσμού με προληπτι-
κές και άλλες εξετάσεις είναι βασικός 
αν μιλάμε για πρόληψη, έγκαιρη διά-
γνωση, και παρακολούθηση της θερα-
πείας χρόνιων ασθενειών. Η φαρέτρα 
των υγειονομικών συνεχώς εμπλου-

τίζεται με διάφορους δείκτες που ανι-
χνεύουν σε πολύ πρώιμα στάδια σοβα-
ρές ασθένειες όπως ο καρκίνος κ.λπ. 
και είναι απαραίτητο να γίνονται ανά 
τακτά διαστήματα σε όλους ανάλογα 
με την ηλικία, το φύλο, την εργασία, τις 
συνθήκες διαβίωσης.

Η στελέχωση των Κέντρων Υγείας με 
γιατρούς βιοπαθολόγους και παραϊατρι-
κό προσωπικό και ο αναγκαίος εξοπλι-
σμός με σύγχρονους αναλυτές αντιμε-
τωπίζεται ως δυσβάσταχτο κόστος για 
το κράτος, που πριμοδοτεί τα μεγάλα 
ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια.

Σαφώς, ένα εργαστήριο επαρχιακού 

Κέντρου Υγείας, δεν έχει τη δυνατότη-
τα να διεκπεραιώσει όλο το φάσμα των 
εργαστηριακών εξετάσεων και γι’ αυτό 
θα έπρεπε να υπάρχουν διαγνωστικά 
δημόσια κέντρα, επιφορτισμένα απο-
κλειστικά με την εκτέλεση σπάνιων και 
απαιτητικών εξετάσεων, όπως οι ανο-
σολογικές, ορμονολογικές, ιστολογικές, 
κ.α. Όμως, οι απλές βιοχημικές που 
πολλές απ’ αυτές είναι και επείγουσες 
πρέπει να γίνονται άμεσα στα εργαστή-
ρια των δομών της ΠΦΥ.

Βιβή Γιαννακού 
Βιοπαθολόγος
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Σ τις 17 Νοεμβρίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 
(ΠΟΥ) διακήρυξε την δέσμευση του για την εξάλειψη του 

καρκίνου του τραχήλου της μήτρας μέσω τριών βημάτων: Τον 
εμβολιασμό, τον έλεγχο και τη θεραπεία. Η επιτυχής εφαρμο-
γή και των τριών θα μπορούσε να μειώσει περισσότερο από 
το 40% των νέων περιπτώσεων της νόσου και 5 εκατομμύρια 
σχετικούς θανάτους έως το 2050.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, καθώς 
για πρώτη φορά 194 χώρες δεσμεύονται να εξαλείψουν τον 
καρκίνο, μετά την έγκριση ψηφίσματος στη φετινή Παγκόσμια 
Συνέλευση Υγείας.

Ο δρόμος προς την εξάλειψη περνάει, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 
μέσα από την επίτευξη των ακόλουθων στόχων έως το 2030:
� Το 90% των κοριτσιών να εμβολιαστούν πλήρως με το εμ-
βόλιο HPV έως την ηλικία των 15 ετών.
� Το 70% των γυναικών να υποβληθούν σε έλεγχο χρησιμο-
ποιώντας ένα αξιόπιστο τεστ έως την ηλικία των 35 ετών και 
πάλι κατά τα 45 έτη.
� Το 90% των γυναικών που θα διαγνωστούν με την νόσο να 
λάβουν θεραπεία (90% των γυναικών με προκαρκινική κατά-
σταση και 90% των γυναικών με καρκίνο).

Αποκαλυπτικό: μόνο όταν η θεραπεία φέρνει οφέλη στους 
επιχειρηματικούς ομίλους μπορούμε να ελπίζουμε!!! 
Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η επένδυση στις παρεμβάσεις για την 
επίτευξη αυτών των στόχων μπορεί να αποφέρει «σημαντι-
κά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη». Εκτιμάται ότι για κάθε 
δολάριο που επενδύεται έως το 2050 για τον στόχο αυτό, οι 
επιχειρήσεις θα έχουν τζίρο 3,20 δολάρια ΗΠΑ, λόγω της αύ-
ξησης της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό. 
Αντίστοιχα εκτιμάει ότι τα οφέλη για τη βελτίωση της υγείας 
των γυναικών σε οικογένειες, κοινότητες και κοινωνίες ανέρ-
χονται σε 26,00 δολάρια ΗΠΑ. 

Πρόκειται για μία γλαφυρή περιγραφή που φανερώνει ότι 
η πολιτική που στηρίζει την εκμετάλλευση και καταπίεσή 
μας αντιμετωπίζει τις ανάγκες τις δικές μας και των παιδιών 
μας στην Υγεία, με τη λογική του «κόστους» για το κράτος 
και του «οφέλους» για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς. 

«Η εξάλειψη κάθε καρκίνου θα φαινόταν κάποτε ένα άπια-
στο όνειρο, αλλά τώρα έχουμε και στοιχεία οικονομικής 
αποδοτικότητας κόστους/ωφέλειας κάνουμε αυτό το όνειρο 
πραγματικότητα», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ, Δρ 
Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Αλλά μπορούμε να εξαλεί-
ψουμε τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας ως πρόβλημα 
δημόσιας υγείας μόνο εάν αξιοποιήσουμε τη δύναμη των ερ-
γαλείων που έχουμε με αδιάκοπη αποφασιστικότητα να αυξή-
σουμε τη χρήση τους σε παγκόσμιο επίπεδο».

Η επιστήμη έχει κατακτήσει ότι: Ο καρκίνος του τραχήλου 

της μήτρας είναι μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Εί-
ναι επίσης ιάσιμος εάν ανιχνευθεί νωρίς και αντιμετωπιστεί 
επαρκώς. Ωστόσο, είναι ο τέταρτος πιο κοινός καρκίνος με-
ταξύ των γυναικών παγκοσμίως. Χωρίς ανάληψη πρόσθετων 
μέτρων, ο ετήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας αναμένεται να αυξηθεί από 570.000 σε 
700.000 μεταξύ 2018 και 2030, ενώ ο ετήσιος αριθμός θανάτων 
προβλέπεται να αυξηθεί από 311.000 σε 400.000. 

Ο ΠΟΥ φωταγωγεί μνημεία, μνημονεύει τις 
ανισότητες στην υγεία των γυναικών και ακολουθεί 
το κριτήριο.... της «οικονομικής αποδοτικότητας»
«Το τεράστιο βάρος της θνησιμότητας που σχετίζεται με τον 
καρκίνο του τραχήλου της μήτρας είναι συνέπεια δεκαετιών 
παραμέλησης από την παγκόσμια κοινότητα υγείας. Ωστόσο, το 
σενάριο μπορεί να ξαναγραφεί», λέει η Βοηθός Γενική Διευθύ-
ντρια του ΠΟΥ, Δρ Nothemba Nimelela. «Οι κρίσιμες εξελίξεις 
περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα προφυλακτικών εμβολίων, 
προσεγγίσεις χαμηλού κόστους για τον έλεγχο και τη θεραπεία 
προκαρκινικών μορφών του τραχήλου της μήτρας και νέες 
προσεγγίσεις στη χειρουργική εκπαίδευση».

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η πανδημία Covid-19 έχει παραμε-
ρίσει σε δεύτερη προτεραιότητα την πρόληψη των θανάτων 
λόγω καρκίνου, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής του 
εμβολιασμού, του ελέγχου και της θεραπείας. Το κλείσιμο 
των συνόρων μείωσε τη διαθεσιμότητα προμηθειών και δυ-
σχέρανε τις μετακινήσεις γυναικών από αγροτικές περιοχές 
προς κέντρα αναφοράς για θεραπεία. Ταυτόχρονα το κλείσιμο 
σχολείων διέκοψε τα προγράμματα σχολικών εμβολίων. Στο 
μέτρο του δυνατού, ωστόσο, ο ΠΟΥ προτρέπει όλες τις χώρες 
να διασφαλίσουν ότι ο εμβολιασμός, ο έλεγχος και η θεραπεία 
μπορούν να συνεχιστούν με ασφάλεια, με όλες τις απαραίτη-
τες προφυλάξεις

Όπως ο ΠΟΥ, συνδέει την καταπολέμηση του καρκίνου του 
τραχήλου της μήτρας με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυ-
ναικών. «Η περιττή ταλαιπωρία που προκαλείται από αυτήν την 
ασθένεια που έχει τρόπο πρόληψης αντικατοπτρίζει τις ανισότη-
τες που επηρεάζουν μοναδικά την υγεία των γυναικών σε όλο 
τον κόσμο», λέει η Δρ Nothemba Simelela. 

Στο πλαίσιο της καμπάνιας σε όλο τον κόσμο, μνημεία από 
τους καταρράκτες του Νιαγάρα στη Βόρεια Αμερική έως τους 
ουρανοξύστες του Ντουμπάι και τα μνημεία της Αυστραλίας 
θα φωταγωγηθούν συμβολικά. Έτσι θέλουν να νοιώθουμε 
εμείς «καλά», για να γίνονται κάποιοι άλλοι ...πλουσιότεροι!!! 

Εμείς βέβαια είμαστε εδώ για να αλλάξουμε το τέλος του 
παραμυθιού, ικανοποιώντας τις πραγματικές μας ανάγκες, 
πάνω στις δυνατότητες που με πολύ κόπο ανοίγει η επιστήμη 
και η τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου!!!

Ο καρκίνος του τραχήλου 
της μήτρας είναι μια ασθένεια 
που μπορεί να προληφθεί 

Άλλη μια κατάκτηση 
της επιστήμης στη
...ζυγαριά του κέρδους!
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� Ενίσχυση των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (ια-
τρών όλων των ειδικοτήτων, νοσηλευτών και βο-
ηθητικού προσωπικού, ψυχολόγων), προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η 24ωρη λειτουργία τους, με επαρ-
κή υλικοτεχνική υποδομή, με αποκεντρωμένα ια-
τρεία και κινητές μονάδες για κατ’ οίκον επισκέψεις 
που συνδέονται με τα Κέντρα Υγείας. 

� Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων 
των κλάδων και ειδικοτήτων για να στελεχωθούν 
πλήρως δημόσια νοσοκομεία, Κέντρα Υγεία, ΕΚΑΒ.

� Μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και των συμ-
βασιούχων, όλων των εργαζομένων με ελαστικές 
σχέσεις εργασίας σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας.

� Επαναλειτουργία όλων των δημόσιων δομών Υγείας 
που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια.

� Να επιταχθούν οι μεγάλες μονάδες του ιδιωτικού 
τομέα χωρίς αποζημίωση των επιχειρηματιών και 
να ενταχθούν στην ευθύνη του κράτους για να ενι-
σχυθεί με τις απαραίτητες νέες κλίνες ΜΕΘ, για να 
ενισχυθεί ο αριθμός των απλών κλινών νοσηλείας 
ασθενών, των διαγνωστικών εργαστηρίων και της 
πραγματοποίησης μοριακού ελέγχου και γρήγορων 
τέστ για τον κορωνοϊό δωρεάν για όλους και όλες.

� Μέτρα για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας 
στους χώρους δουλειάς. Δωρεάν και με ευθύνη της 
εργοδοσίας τεστ σε όλους τους εργαζόμενους.

� Τακτικές και περιοδικές εξετάσεις των εργαζομένων 

και των φιλοξενούμενων σε γηροκομεία, με κρατι-
κό έλεγχο. Επίταξη δομών και άνοιγμα νέων χώ-
ρων για την αντιμετώπιση του συγχρωτισμού.

� Πύκνωση δρομολογίων ειδικά στις ώρες αιχμής σε 
όλα τα μέσα μεταφοράς. Φτηνή και ασφαλή συγκοι-
νωνία.

� Να γίνουν τώρα προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτι-
κού προσωπικού, ενταγμένων στο σύστημα Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, για την προστασία 
της υγείας μαθητών και εκπαιδευτικών, σε σχο-
λεία και χώρους εκπαίδευσης, αλλά και σε αθλη-
τικά κέντρα.

� Δωρεάν εμβολιασμοί, αποκλειστικά από το δημόσιο 
σύστημα υγείας σε όλα τα παιδιά και τους ενήλικες, 
στις νέες γυναίκες για τον καρκίνο του τραχήλου. Το 
κράτος να είναι υπεύθυνο για την προμήθεια, ποιό-
τητα, επάρκεια και εφοδιασμό των δημόσιων υγειο-
νομικών μονάδων με εμβόλια.

� Δωρεάν όλες οι προληπτικές εξετάσεις για το σχο-
λείο και τις αθλητικές δραστηριότητες, όλος ο προ-
γεννητικός έλεγχος για τις έγκυες και όλη η διαδικα-
σία της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
(εξετάσεις, φάρμακα, επεμβάσεις).

� Πλήρεις και δωρεάν οδοντιατρικές υπηρεσίες πρό-
ληψης και θεραπείας.

� Λειτουργία δημόσιων - δωρεάν υπηρεσιών νοση-
λείας και φροντίδας στο σπίτι.

 Δημόσια και Δωρεάν  
 Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

 Παλεύουμε για: 

 Διεκδικούμε: 

 κατάργηση κάθε πληρωμής  
 στην Υγεία, την Πρόνοια, το Φάρμακο  
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Ε ίναι κάποιες μικρές ειδήσεις που μπορούν να σε φορτίσουν 
τόσο πολύ συναισθηματικά, αλλά και να κάνουν το μυαλό 

σου να μπει σε άλλα μονοπάτια σκέψης. Πάντα βέβαια, αν δεν 
έχεις χάσει την ανθρωπιά σου. 

Ο 62χρονος με νοητική στέρηση γιος, πλήρως εξαρτημένος 
από τη φροντίδα της 92χρονης μητέρας του, βρίσκεται από τους 
αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν, βουτηγμένος στα δάκρυα 
και στις ακαθαρσίες, να κρατά στην αγκαλιά του τη νεκρή από 
κορωνοϊό υπέργηρη μητέρα του, προσπαθώντας να την «ξυ-
πνήσει». Και οι δύο πλήρως εξαρτημένοι από τη φροντίδα της 
κόρης - αδελφής. Μια αδελφή που φροντίζει τη δική της οι-
κογένεια παράλληλα. Κι έρχεται μια μέρα που η γυναίκα αυτή 
βρίσκεται στο νοσοκομείο με κορωνοϊό. Ο σύζυγος, φυσικά, 
σε καραντίνα. Μόνη επαφή το τηλέφωνο. Μετά από δυο μέ-
ρες αναπάντητων τηλεφωνημάτων ειδοποιείται η αστυνομία, 
η οποία βρίσκει μια νεκρή μάνα και το γιο της πνιγμένο στο 
κλάμα, χαμένο εντελώς. 

Ένα δράμα που αναδεικνύει για μια ακόμη φορά τις συνέπει-
ες ενός μέτρου –του εγκλεισμού– που επιβάλλεται χωρίς να 
υποστηρίζεται. Και όταν λέμε υποστήριξη, εννοούμε τη σωστά 
δομημένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, το μόνο, ίσως, μέτρο 
που θα μπορούσε να βοηθήσει στην στήριξη των τοπικών κοι-
νωνιών και σωματικά και ψυχολογικά, αλλά και στην αποφόρ-
τιση της δευτεροβάθμιας βαθμίδας υγείας. 

Απομονωμένες οικογένειες, ηλικιωμένοι συγγενείς που 
αφήνονται αναγκαστικά μόνοι τους, γονείς που κόλλησαν τον 
ιό στην εργασία τους και αναγκάζονται να νοσηλευτούν και 
αφήνουν τα παιδιά τους και την υπόλοιπη ίσως εξαρτημένη 
οικογένεια. Γονείς που έχουν και φροντίζουν άτομα ΑμΕΑ και 
αναγκάζονται να τα έχουν 24 ώρες κλεισμένα μέσα στο σπί-
τι, με αποτέλεσμα να αυξάνουν τα προβλήματα. Τα παιδιά, οι 
έφηβοι και οι οικογένειές τους που πλήττονται καίρια από τις 
ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης λόγω της βίαιης ανα-
τροπής των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της ελληνικής 
πραγματικότητας. Και τόσα άλλα…. 

Και η κυβέρνηση, μήνες τώρα που το «τέρας» της πανδη-
μίας έχει θρονιαστεί στις αυλές μας, κωφεύει. Ούτε πρόνοια 
ούτε σχεδιασμός για την ένταξη της ΠΦΥ στην καταπολέμησή 
του. Αδιαφορεί και «πετάει την μπάλα στην εξέδρα», ενώ τα 
νοσοκομεία βουλιάζουν καθημερινά. Οι νοσηλεύτριες με τους 
μαύρους κύκλους γύρω από τα μάτια τους και τα κουρασμέ-
να κορμιά κινούνται μόνο από το φιλότιμό τους, οι γιατροί λίγο 
πριν από τη σωματική κατάρρευση εκλιπαρούν για μόνιμες 
προσλήψεις και βοήθεια....

Ένα πλήρες δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που θα 
λαμβάνει υπ’ όψη του τον πληθυσμό κάθε Δήμου, που θα είναι 
στελεχωμένο με όλες τις ειδικότητες γιατρών σε επάρκεια, που 

θα έχει τις κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές, μπορεί να 
εφαρμόζει προγράμματα παρακολούθησης και φροντίδας της 
υγείας των δημοτών. Να προλαμβάνει, να θεραπεύει και να 
αποκαθιστά. Σε συνεργασία με τη «βοήθεια στο σπίτι» να φρο-
ντίζει ηλικιωμένους ή άτομα που δεν μπορούν να κινηθούν. 
Να κάνει διαγνωστικά τεστ και να αποφορτίζει τα νοσοκομεία 
με παρακολούθηση κατ’ οίκον όσων δεν χρειάζονται νοσοκο-
μειακή φροντίδα.

Αντ’ αυτού, οι παρελθούσες και η παρούσα κυβέρνηση, συ-
ντηρούν ένα «γεφύρι της Άρτας», που ολημερίς το κτίζουν και 
το βράδυ γκρεμίζεται... Μπροστά στα ισχυρά επιχειρηματικά 
συμφέροντα που έχουν προτεραιότητα και στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας, ψυχορραγεί η δημόσια Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 
Ενδεικτική των προθέσεών τους είναι η μείωση των δαπανών 
για την υγεία και το φάρμακο που εξαγγέλθηκαν για το 2021, 
τη στιγμή που ζούμε τις πρωτόγνωρες καταστάσεις της παν-
δημίας, που αναδείξανε ελλείψεις και αναγκαιότητες σε όλες 
τις βαθμίδες υγείας. Μεθοδευμένα μάς ωθούν στα ιδιωτικά 
κέντρα και στους ιδιώτες γιατρούς, απαξιώνοντας το δημόσιο 
σύστημα υγείας.

Η αντίδρασή μας στην επιμελώς προωθούμενη απομόνωση 
και απάθεια, πρέπει να είναι άμεση και οργανωμένη γερά. Το 
να περιμένουμε να μας κλείσουν και τα παράθυρα, που μας 
επιτρέπουν να βλέπουμε τον έξω κόσμο, δεν μας τιμά. Θέλου-
με τη ζωή που μας αρμόζει. Θέλουμε πίσω το άγγιγμα και την 
αγκαλιά των αγαπημένων μας ανθρώπων. Θέλουμε πίσω το 
«πότε θα σε δω» και το «τι έχεις ανάγκη, μαμά, να σου φέρω». 
Θέλουμε πίσω την ανθρωπιά μας. Το καθημερινό «καλημέρα» 
στο συνάδελφό μας στη δουλειά. Ναι, η επιδημία θα τελειώσει 
κάποια στιγμή, αλλά εμείς δεν θέλουμε να ξεχάσουμε την αν-
θρωπιά μας.... Δεν θέλουμε να ξεχάσουμε τις «αύρες» και τους 
«Αίαντες» που έπεσαν πάνω μας, προσπαθώντας να καταστεί-
λουν με περισσή αγριότητα τους διεκδικητικούς αγώνες μας. 

Ναι, δεν θέλουμε πίσω τα ελάχιστα που είχαμε, ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ 
ΟΛΑ!!! Θέλουμε όσα οι ανάγκες μας απαιτούν και ξέρουμε ότι 
μπορούν να ικανοποιηθούν, μιας και η ανάπτυξη της επιστή-
μης και της τεχνολογίας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Η προστασία 
της υγείας είναι δικαίωμά μας και το κράτος έχει υποχρέωση 
να την παρέχει δημόσια και δωρεάν σε όλες και όλους μας. 

Συνεχίζουμε ακόμα πιο δυναμικά, μέσα στον εφιάλτη της 
πανδημίας, να διεκδικούμε Δημόσια και Δωρεάν Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας, Νοσοκομεία και κέντρα υγείας πλήρως 
στελεχωμένα με το αναγκαίο μόνιμο και εξειδικευμένο Ιατρικό, 
νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Είναι η ζωή μας και 
δεν τη χαλαλίζουμε στις πολιτικές «κόστους - οφέλους»!!!

Ολυμπία Χαλτσοτάκη
Σύλλογος Αργυρούπολης

Ο εφιάλτης της πανδημίας να δώσει ώθηση 
σε πιο δυναμικούς αγώνες 

για δημόσια και δωρεάν υγεία για όλες και όλους 
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Τ α κλειστά σχολεία έχουν βαθιές επιπτώσεις στα παιδιά 
και τους εφήβους και μάλιστα προκαλούν μεγαλύτερη 

βλάβη ακόμη και από αυτή την ίδια την ασθένεια, επιπτώσεις 
που αφορούν την ψυχική τους υγεία και την ομαλή ψυχοκoι-
νωνική τους ανάπτυξη. Αυτό επισημαίνει και η πρόσφατη έκ-
θεση του ΟΗΕ.

Όταν εξετάζουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας και γενικά 
όσον αφορά στο σύστημα της εκπαίδευσης, πρέπει να ξεκα-
θαρίσουμε ότι είναι ένα πρόβλημα κατ’ αρχήν λαϊκό, ένα πρό-
βλημα που πρώτα απ’ όλους έπληξε τα φτωχά λαϊκά στρώμα-
τα. Τα λαϊκά στρώματα βρέθηκαν εκτεθειμένα και αντιμέτωπα 
με τις τραγικές ελλείψεις ενός εμπορευματοποιημένου συ-
στήματος υγείας, που ήταν ανοχύρωτο και δεν μπορούσε να 
καλύψει τις ανάγκες πριν από την εκδήλωση της πανδημίας, 
πόσο μάλλον σήμερα, που παραμένει ανοχύρωτο σε μεγαλύ-
τερο βαθμό.

Σε σχέση με τις επιπτώσεις της πανδημίας στα παιδιά υπάρ-
χουν μια σειρά από μελέτες, που δημοσιοποιήθηκαν, οι οποίες 
δείχνουν ότι συγκριτικά με τους ενήλικες η πανδημία θα έχει 
σοβαρές μακροπρόθεσμες, δυσμενείς επιπτώσεις στα παιδιά 
και τους εφήβους. Και ότι το εύρος και η έκταση αυτού του 
αντίκτυπου σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες είναι συνάρτηση 

πολλών παραγόντων ευαλωτότητας, όπως το ηλικιακό στάδιο 
της ανάπτυξης, η βαθμίδα της εκπαίδευσης, παιδιά που έχουν 
ειδικές ανάγκες, η προϋπάρχουσα ψυχική τους κατάσταση, το 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των οικογενειών τους κ.λπ.

Σε μία ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας που έγινε 
από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούνιο του 2020, που εξετά-
ζει αυτές τις πλευρές στα παιδιά και τους εφήβους, υπάρχουν 
κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία για το ζήτημα αυτό. Πρόκειται 
για βιβλιογραφία που περιέχει 16 μελέτες που έγιναν σε άλ-
λες χώρες εκτός Ελλάδας και συσχετίζουν τη διασπορά στα 
σχολεία, τη μετάδοση στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευ-
τική μονάδα. Όπως προκύπτει, από μόνο του το κλείσιμο των 
σχολικών μονάδων συμβάλλει στη μείωση της πρόληψης των 
θανάτων από Covid 19 κατά 2-4%, που είναι λίγο λιγότερο απ’ 
ό,τι αν χρησιμοποιούνταν άλλες μέθοδοι κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης. 

Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο και περιέλα-
βε δεδομένα από περισσότερα από 300 χιλιάδες άτομα, έδειξε 
ότι τα παιδιά κάτω των 14 ετών μεταδίδουν πολύ λιγότερο στις 
στενές επαφές τους σε σχέση με τους μεγαλύτερους εφήβους 
και τους ενήλικες.

Στην Αυστραλία έγινε μια πολύ σχολαστική ιχνηλάτηση μέσα 

Σχολεία ανοιχτά ή κλειστά;*
Η επίδραση των μέτρων της πανδημίας 
στην ψυχική υγεία των μαθητών
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σε σχολικές μονάδες και φάνηκε ότι η πιθανότητα να μετα-
δώσει ένα παιδί σε ένα συμμαθητή του ή σε έναν ενήλικα του 
σχολικού περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά χαμηλή, 1 στις 4.000. 
Φαίνεται επίσης ότι η ενδοοικογενειακή μετάδοση είναι ιδιαί-
τερα χαμηλή, όταν το πρώτο κρούσμα είναι το παιδί.

Αυτό σημαίνει ότι αν η κυβέρνηση είχε εξασφαλίσει τις κα-
τάλληλες προϋποθέσεις, επαρκή αριθμό σχολικών αιθουσών, 
κατάλληλες αίθουσες, αερισμό και επαρκή αριθμό εκπαιδευ-
τικών για να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη, τα 
σχολεία θα μπορούσαν να παραμείνουν ανοικτά και ασφαλή 
για τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα 
στο 2ο κύμα της πανδημίας. 

Είναι αυτό που το κίνημα των εκπαιδευτικών και των γο-
νιών έβαζε από την πρώτη στιγμή και οι μαθητές με τους 
πολύμορφους αγώνες που αναπτύχθηκαν, ότι εμείς θέλουμε 
σχολεία ανοιχτά αλλά υπό προϋποθέσεις, με ασφάλεια, που 
να μορφώνουν.

Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των μαθητών στην πανδημία
Από μελέτες, που αφορούν παιδιά από 3-18 χρόνων, φαίνεται 
ότι παρουσίασαν εκνευρισμό, ευερεθιστότητα, προσκόλληση 
στους γονείς ειδικά στην προσχολική ηλικία (3-6 ετών), άγ-
χος αποχωρισμού, μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και 
διάσπαση προσοχής. Μάλιστα, προκύπτει αυξημένη ανάγκη 
επίβλεψης από τους γονείς και άλλου είδους προβλήματα 
ψυχολογικά, διαταραχές ύπνου, εφιάλτες, μειωμένη όρεξη για 
φαγητό κ.λπ.

Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι το κλείσιμο των σχολείων 
παγκόσμια επηρέασε αρνητικά το 91% του μαθητικού πληθυ-
σμού. Ειδικά ο περιορισμός, τα περιοριστικά μέτρα που επι-
βλήθηκαν. Ο περιορισμός στο σπίτι συνδέθηκε με αυξημένη 
αβεβαιότητα και άγχος, που αποδόθηκε κυρίως στο κλείσιμο 
των σχολείων που είχε ως αποτέλεσμα την απουσία μιας δο-
μημένης καθημερινότητας, τη διακοπή της ρουτίνας και κατ’ 
επέκταση την εμφάνιση νωχελικότητας, νωθρότητας, έλλει-
ψης κινήτρων για την ένταξη των παιδιών σε διάφορες δρα-
στηριότητες. Γιατί το σχολείο είναι αυτό που προσφέρει ένα 
καθημερινό δομημένο πρόγραμμα, μια ρουτίνα που είναι 
ζωτικής σημασίας και αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή, 
υγιή ψυχολογική και συναισθηματική υγεία του παιδιού και 
του εφήβου. Σε αντίθετη περίπτωση έχουμε αυτό που λέμε 
απορρύθμιση της ψυχολογικής ομοιόστασης. Αυτό το παρα-
τηρούμε ακόμη και από την ηλικία του βρέφους ή του νηπίου, 
που δεν έχει αίσθηση του χρόνου, και αυτό το άγχος από το 
οποίο κατακλύζεται καταλαγιάζει όταν υπάρχει ένα δομημένο 
πρόγραμμα. 

Την περίοδο της πανδημίας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 
παγκόσμια έχουμε όξυνση των φραγμών, των ταξικών ανισο-
τήτων και αύξηση της σχολικής διαρροής. Στις ΗΠΑ μόλις το 
1/3 των παιδιών που ανήκουν στα χαμηλά κοινωνικοοικονο-
μικά στρώματα συμμετείχαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
ση, εξαιτίας των ελλείψεων σε κατάλληλες υποδομές, μέσα 
ψηφιακής τεχνολογίας, διαδικτύου κ.λπ. 

Υπολογίζεται ότι η μακρά απουσία από το σχολείο ή και 

απώλεια μεγαλύτερη του 10% των σχολικών μαθημάτων επη-
ρεάζει σαφώς το επίπεδο ανάγνωσης, μάθησης, τις επιδόσεις 
και αυξάνει τον κίνδυνο της οριστικής διακοπής του σχολείου 
από τους μαθητές. Πριν από την επιδημία πάνω από 250 εκατ. 
παιδιά δεν φοιτούσαν στα σχολεία, ενώ τώρα η πρόβλεψη εί-
ναι ότι επιπλέον 23,5 εκατ. παιδιά και νέοι σε όλο τον κόσμο θα 
εγκαταλείψουν την εκπαίδευση. Είναι δεδομένο ότι πλήτ-
τονται περισσότερα οι μαθητές των λαϊκών οικογενειών.

Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε 
να εξασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση. Ακόμα όμως και αν είχανε ληφθεί 
όλα τα αναγκαία μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της τη-
λεκπαίδευσης, δεν αναπληρώνεται σε κανένα επίπεδο η δια 
ζώσης εκπαίδευση. Δεν είναι μόνο το laptop, το κομπιούτερ, η 
σύνδεση στο διαδίκτυο. Απαιτείται κατάλληλα διαμορφωμένο 
περιβάλλον στο σπίτι (θέρμανση, φωτισμός, κατάλληλος χώ-
ρος), ώστε ο μαθητής να μπορεί να παρακολουθεί απερίσπα-
στος το εξ αποστάσεως μάθημα. Στις μικρότερες ηλικίες είναι 
καθοριστικής σημασίας και η ενεργητική εμπλοκή του ενήλι-
κα. Το ρόλο του δασκάλου, που επιβλέπει, τώρα καλείται να 
τον αναλάβει ο γονιός, όταν ταυτόχρονα δύο, τρία κ.λπ. παιδιά 
του κάνουν μάθημα ή ο ίδιος την ίδια ώρα εργάζεται με τηλερ-
γασία ή δεν είναι εξοικειωμένος με τη χρήση του υπολογιστή. 
Αντιλαμβάνεται κάποιος τη δυσκολία. Και ιδανικές να ήταν 
οι συνθήκες ο γονιός δε μπορεί να υποκαταστήσει το ρόλο 
του παιδαγωγού. Μπορεί ο καθένας να το καταλάβει. Ακόμα 
κι αν υποθέσουμε ότι με κάποιον τρόπο αναπληρώνονται τα 
κενά της ύλης, αυτό είναι μόνο μια πλευρά, καθόλου βέβαια 
αμελητέα. Όμως, το σχολείο δεν είναι μόνο το μάθημα. Είναι 
και το διάλειμμα, η συναναστροφή με τους συμμαθητές, τους 
συνομήλικους, τους δασκάλους και τους καθηγητές. Η φυσι-
κή σχολική τάξη, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τα μαθήματα 
αλλά και την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, είναι κα-
θοριστικός παράγοντας για την ομαλή κοινωνικοποίηση των 
παιδιών. Ειδικά για τα παιδιά του δημοτικού η άμεση επαφή 
πρόσωπο με πρόσωπο, δηλαδή η άμεση βλεμματική επαφή, 
παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επικοινωνία με τους συμ-
μαθητές και τους δασκάλους και διαφέρει σημαντικά από την 
«διαδικτυακή επαφή». Αυτή η αλληλεπίδραση στο πλαίσιο του 
σχολείου συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της 
αυτοπεποίθησης, στην απόκτηση της αίσθησης της ταυτότητας 
του εαυτού. Η απουσία της “φυσικής” σχολικής τάξης ενδέ-
χεται να δημιουργήσει συναισθήματα ανασφάλειας, ντροπής, 
δισταγμού και φόβου σε μελλοντική φυσική αλληλεπίδραση 
του παιδιού με τους συνομηλίκους του. Η απουσία σχολείου 
και εξωσχολικών δραστηριοτήτων είχε ως αποτέλεσμα πολλά 
παιδιά να καταφύγουν στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
τάμπλετ και βιντεοπαιχνιδιών, προκειμένου να απασχολη-
θούν, δημιουργώντας υπόβαθρο για ενδεχόμενο μελλοντικό 
εθισμό στα παιχνίδια και στο Διαδίκτυο. Το υπόβαθρο αυτό 
ενισχύεται και από την έλλειψη συχνής –φυσικής– επαφής με 
φίλους και συνομηλίκους.

Γι’ αυτό είναι επιτακτική ανάγκη να πάρει η κυβέρνηση όλα 
τα αναγκαία μέτρακαι να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις 
ώστε σύντομα να ανοίξουν τα σχολεία.
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Και σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε: 

Σχολείο ανοιχτό ή κλειστό όχι μόνο με ποιες 
προϋποθέσεις για να είναι ασφαλές, αλλά και με ποιο 

περιεχόμενο και ποιες ανάγκες αυτό θα υπηρετεί.

Αναδεικνύεται όσο ποτέ άλλοτε αυτή η γύμνια της ΠΦΥ, 
που είναι υποτυπώδης έως ανύπαρκτη με ευθύνη διαχρονικά 
όλων των κυβερνήσεων. Η ΕΕ, οι κυβερνήσεις, αστοί επιστή-
μονες που ασχολούνται με τα οικονομικά της υγείας, όλοι αυ-
τοί έχουν κοινή θέση ότι από την ΠΦΥ εξαρτάται η μείωση των 
κρατικών και ασφαλιστικών δαπανών για την υγεία. 

Αναδείχθηκαν την περίοδο της πανδημίας οι ελλείψεις, 
αλλά και η αναγκαιότητα ανάπτυξης της ΠΦΥ, στον πυρήνα 
της οποίας είναι η πρόληψη (η πρωτογενής, η δευτερογενής, η 
τριτογενής σε όλα τα επίπεδα), η οποία όμως στον καπιταλισμό 
θεωρείται ανεπίτρεπτο κόστος και σπατάλη. 

Με το Κέντρο Υγείας και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, από τα 
οποία θα εκπορεύονται τα προγράμματα προαγωγής και πρό-
ληψης της υγείας, με τις κινητές μονάδες, που θα συνδέεται 
με τη σχολική μονάδα, που θα έχει παιδίατρο, παιδοψυχίατρο, 
που θα έχει ειδικό σχολικό σύμβουλο, ψυχολόγο, όλες τις 
αναγκαίες ειδικότητες. Δεν είναι μόνο ο εντοπισμός των κρου-
σμάτων, τα τεστ που πρέπει να γίνονται δωρεάν, η ιχνηλάτη-
ση και η ανίχνευση των κρουσμάτων σε ένα σχολείο για την 
μείωση της διασποράς. Έχει σημασία ποιος θα αναλάβει την 
παρακολούθηση ώστε έγκαιρα να εντοπίσει, να ανιχνεύσει τις 
επιπτώσεις στην ψυχική και τη σωματική υγεία των παιδιών .

Παράδειγμα: οι ελλείψεις σε ολόκληρη την 1η υγειονομι-
κή περιφέρεια σε ό,τι αφορά την ΠΦΥ, ειδικότερα τις παρο-
χές ψυχικής υγείας είναι τραγικές. Η πρώτη υγειονομική πε-
ριφέρεια, η οποία καλύπτει μια πολύ μεγάλη περιοχή, από τη 
Φυλή μέχρι και τα Σπάτα, έχει μόλις 2 κέντρα ψυχικής υγείας 
με μόλις 3 ψυχίατρους και 2 σχολικούς συμβούλους με βάση 
τα στοιχεία του περασμένου Ιουνίου. 

Άρα, στο ερώτημα σχολείο ανοιχτό ή κλειστό, απαντάμε: 
Σχολείο ανοιχτό με όρους και προϋποθέσεις τέτοιες που 

θα εξασφαλίζουνε ότι θα είναι ασφαλές για τα παιδιά, τους 
γονείς, τους εκπαιδευτικούς. Γιατί είναι αναντικατάστατη η 
δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί στην επικοινωνία 
μας ότι τηλέ υπάρχει, σημαίνει διαμεσολάβηση ενός μέσου, 
δεν είναι άμεση, ζωντανή η επικοινωνία και αυτό έχει την 
αντανάκλαση του και στην ποιότητα της επικοινωνίας.

Πρέπει, λοιπόν, να διεκδικήσουμε σχολεία ανοικτά με 
ασφάλεια. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να επικεντρωνόμα-
στε μόνο στο σχολείο που είναι ασφαλές, αλλά και στο τι σχο-
λείο μπορούμε και θέλουμε να έχουμε σήμερα. Ένα σχολείο 
όχι σαν αυτό που στήνει η κυβέρνηση και με τις τελευταίες 
αλλαγές που έκανε αξιοποιώντας την περίοδο της επιδημίας, 
όπως η επαναφορά της τράπεζας θεμάτων, το “σχολείο των 
δεξιοτήτων”, που εξοβελίζει οτιδήποτε δεν έχει σχέση με τη 
στείρα γνωστική διάσταση της μόρφωσης, είτε αφορά την 
καλλιτεχνική παιδεία είτε αφορά την άθληση είτε αφορά την 
ολόπλευρη γνώση. Αυτό, μάλιστα, έχει μεγαλύτερη επίπτωση 
στα παιδιά που προέρχονται από τα φτωχά λαϊκά στρώματα, 
γιατί η μοναδική τους διέξοδος ή η μοναδική τους δυνατότητα 
να έχουν μια δημιουργική απασχόληση, αθλητισμό, μουσική, 
πρόσβαση στην καλλιτεχνική παιδεία είναι το σχολείο. 

Πρέπει να εμπλουτίσουμε το διεκδικητικό μας πλαίσιο με το 
τι σχολείο θέλουμε σήμερα, συνδέοντάς το και με τα ζητήματα 
της ΠΦΥ, του Κέντρου Υγείας, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, με 
το σχολίατρο, με τους σχολικούς συμβούλους, με τους παιδο-
ψυχολόγους, με τους ειδικούς παιδαγωγούς, με τους λογοθε-
ραπευτές, τους εργοθεραπευτές, που θα στηρίζουν το μαθητή, 
το δάσκαλο και το γονιό κάτω από όλες τις συνθήκες. 

Αφροδίτη Ρέτζιου
Ψυχίατρος

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας
Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας(ΟΕΝΓΕ)
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«Έ χουμε μια σειρά από εμβληματικά νομοσχέδια, τα οποία 
πρέπει να ψηφιστούν», δήλωνε στις αρχές Νοέμβρη ο 

Κυρ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της 
ΝΔ. Ο ίδιος ξεκαθάριζε πως «σε καμία περίπτωση» δεν πρέπει 
να ανασταλεί το «μεταρρυθμιστικό έργο της κυβέρνησης λόγω 
Covid». Πρώτο πρώτο στη λίστα των «μεταρρυθμίσεων» για 
τις οποίες ο πρωθυπουργός έκανε λόγο, βρίσκεται το νομο-
σχέδιο - κόλαφος για τα εργασιακά δικαιώματα: Η κατάργη-
ση του 8ωρου και η 10ωρη εργασία μέσα από τη διευθέτηση 
του εργάσιμου χρόνου, το χτύπημα στην κυριακάτικη αργία, 
η επιβολή νέων περιορισμών και εμποδίων στη συλλογική 
οργάνωση και συνδικαλιστική δράση, είναι μερικές από τις...
εμβληματικές μεταρρυθμίσεις που φέρνει, προωθώντας ένα 
βήμα παραπέρα διαχρονικές προκλητικές αξιώσεις της εργο-
δοσίας.

Με βάση όσα έχουν παρουσιαστεί στο υπουργικό συμβούλιο 
και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, καθώς το νομοσχέδιο 
δεν είχε ακόμα κατατεθεί όταν γράφονταν αυτές οι γραμμές, 
ο χαρακτηρισμός των ρυθμίσεών του από εκατοντάδες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις ως οι «ανατροπές του αιώνα» είναι 
πέρα για πέρα δικαιολογημένος.

«Εκσυγχρονισμός» με 10ωρο 
και νέα εμπόδια στη συλλογική δράση
Στο στόχαστρο της κυβέρνησης έχει βρεθεί το 8ωρο, καθώς 
ο «εκσυγχρονισμός» σημαίνει γύρισμα του ρολογιού έναν αι-
ώνα πίσω και 10ωρη εργάσιμη μέρα. Συγκεκριμένα, οι επι-
χειρήσεις θα μπορούν «να απασχολούν εργαζομένους ως 10 
ώρες ημερησίως κατά μέγιστο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή, εφό-
σον εντός του ίδιου 6μήνου εξοφλούν τις ώρες με αντίστοιχη 
μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας». Μέσα από τη «διευ-
θέτηση» του εργάσιμου χρόνου, στην οποία το αντεργατικό 
τους λιθαράκι έχουν βάλει με νομοθετικές ρυθμίσεις όλες οι 
κυβερνήσεις, οι εργοδότες θα μπορούν να επιβάλλουν δύο 
επιπλέον ώρες απλήρωτης εργασίας, οι οποίες θα «επιστρέ-
φονται» με μείωση ωρών ή χορήγηση ρεπό κάποια στιγμή 
μέσα σε ένα ολόκληρο εξάμηνο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση προωθεί την αύξηση των ωρών 
των νόμιμων υπερωριών. Επίσης, προαναγγέλλει «ξήλωμα» 
της κυριακάτικης αργίας για τους εργαζόμενους σε ακόμα 
περισσότερες επιχειρήσεις και κλάδους.

Από τα «εκσυγχρονιστικά» κυβερνητικά σχέδια δεν λείπει 
η επίθεση στα σωματεία, στη συνδικαλιστική οργάνωση και 
δράση, στο δικαίωμα στην απεργία: Οι γενικές συνελεύσεις 
των συνδικάτων υπονομεύονται, η συμμετοχή, η συζήτηση 
και οι συλλογικές αποφάσεις των εργαζομένων ναρκοθετού-
νται μέσα από την «ηλεκτρονική ψήφο», καθώς το σωματείο 
θα έχει την υποχρέωση να παρέχει «πραγματική πρακτική 

δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως, ηλεκτρονι-
κώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας». Τη θέση δηλαδή 
της συζήτησης ανάμεσα στους εργαζόμενους και των αποφά-
σεων των συνελεύσεων επιχειρείται να πάρουν οι «ψήφοι» 
που θα στέλνονται ηλεκτρονικά, με διαβλητές διαδικασίες που 
αφήνουν τους εργαζόμενους εύκολους στόχους στις απειλές 
της εργοδοσίας. Η παραπάνω ρύθμιση έρχεται να παραλάβει 
τη σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που υπερδιπλασίασε 
τον αριθμό των εργαζομένων που απαιτείται για την απαρτία 
μιας Γενικής Συνέλευσης (50% + 1) και την προκήρυξη απερ-
γίας από τα πρωτοβάθμια σωματεία.

Η υπόσκαψη του απεργιακού δικαιώματος δεν σταματά 
εδώ: Σε περίπτωση απεργίας στο Δημόσιο, αλλά και σε κλά-
δους και επιχειρήσεις που θα κρίνονται κρίσιμοι για το κεφά-
λαιο και το κράτος, το προσωπικό θα πρέπει να ανέρχεται «σε 
τουλάχιστον 40%», δηλαδή στους μισούς περίπου εργαζόμε-
νους!

Ο κλοιός γύρω από τα συνδικάτα επιδιώκεται να σφίξει ακό-
μα περισσότερο με την πρόβλεψη για υποχρεωτικό «φακέ-
λωμα» σε «Γενικό Μητρώο» και αναγνώριση του δικαιώμα-
τος συλλογικής διαπραγμάτευσης «μόνο στις οργανώσεις που 
έχουν εγγραφεί στα νομοθετημένα ψηφιακά Μητρώα».

Με άλλες διατάξεις η συζήτηση διαφορών που γινόταν στις 
Επιθεωρήσεις Εργασίας ανατίθεται πλέον στον ΟΜΕΔ, δηλαδή 
μεταφέρεται στην έδρα της εργοδοσίας. Επίσης, ο εργοδότης 
μπορεί να «ξεφορτώνεται» τους ενοχλητικούς εργαζόμενους 
ευκολότερα, με την πρόβλεψη ότι «μετά την προειδοποίηση 
για απόλυση και μέχρι αυτήν, ο εργοδότης να δικαιούται να 
αξιώσει να μην προσέρχεται ο εργαζόμενος στην εργασία».

Προκλητικός εμπαιγμός οι ρυθμίσεις για την 
«ισορροπία» επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής
Σε μια προσπάθεια να εξωραΐσει τις τερατώδεις ανατροπές 
που προωθεί, η κυβέρνηση τις ...αμπαλάρει με το περιτύλιγ-
μα της «ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής 
ζωής». Έτσι, έχει φροντίσει να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο 

Καμία συναίνεση στη σαρωτική επίθεση 
στα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα 
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την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Oδηγίας 2019/1158 «σχε-
τικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής 
ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές».

Όμως, παρά την προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι ρυθ-
μίσεις για την «ισορροπία» προσωπικής και οικογενειακής 
ζωής σαν «τυράκι στη φάκα», το περιεχόμενο και οι στόχοι 
των ρυθμίσεων αυτών δεν αλλάζουν, αλλά συμπληρώνουν 
το τοπίο του σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα. Πίσω από τα 
μεγάλα λόγια για το «ευρωπαϊκό κεκτημένο», η Οδηγία προ-
βλέπει λίγες μέρες άδειας, χωρίς μάλιστα να εξασφαλίζει το 
εισόδημα των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση τους, και 
πολλές ρυθμίσεις «ευελιξίας».

Τι προβλέπει η Οδηγία - Τι προαναναγγέλλει η κυβέρνηση
Συγκεκριμένα, η Οδηγία προβλέπει τη θέσπιση άδειας πα-
τρότητας με διάρκεια 10 ημερών και αποζημίωση στο ύψος 
του επιδόματος ασθενείας «με την επιφύλαξη κάθε ανώτατου 
ορίου που τυχόν προβλέπει το εθνικό Δίκαιο» και δυνατότη-
τα τα κράτη - μέλη «να εξαρτούν το δικαίωμα σε πληρωμή ή 
επίδομα από περιόδους προηγούμενης απασχόλησης». Έχει 
εξαρχής προβλεφθεί, δηλαδή, ο απαραίτητος «κόφτης» που 
συνδέει τη δυνατότητα ενός εργαζόμενου πατέρα να πληρω-
θεί κατά την άδεια πατρότητας με τις μέρες ασφάλισης που 
έχει συγκεντρώσει. Αντίστοιχα, θεσμοθετεί «άδεια φροντί-
δας» με διάρκεια 5 μέρες ετησίως για εργαζόμενους οι οποίοι 
είναι επιφορτισμένοι με την ευθύνη της φροντίδας μελών της 
οικογένειας με προβλήματα υγείας και το δικαίωμα «απουσίας 
από την εργασία για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με 
επείγοντες οικογενειακούς λόγους σε περίπτωση ασθένειας ή 
ατυχήματος».

Κατ’ εφαρμογή των παραπάνω, η κυβέρνηση προαναγγέλ-
λει άδεια πατρότητας 14 ημερών, άδεια φροντίδας ανήμπορου 
γονέα, παιδιού, αδελφού, συζύγου ή συντρόφου 5 ημερών 
ετησίως και άδεια ανώτερης βίας, για παρόμοιους λόγους, 2 
ημερών κατ’ έτος, με το τοπίο όσον αφορά την πληρωμή των 
εργαζομένων να παραμένει θολό.

Όσον αφορά τη γονική άδεια, η Οδηγία προβλέπει το δικαί-
ωμα κάθε γονιού σε άδεια 4 μηνών που μπορεί να ληφθεί μέ-
χρι τη συμπλήρωση της ηλικίας των 8 ετών του παιδιού. Από 
τους 4 αυτούς μήνες, οι 2 δεν μπορούν να μεταβιβαστούν από 
τον έναν γονιό στον άλλο. Παράλληλα, ο εργοδότης μπορεί να 
«αναβάλει» τη χορήγηση της άδειας, εφόσον αυτή διαταράσ-
σει την «εύρυθμη λειτουργία» της επιχείρησης, ενώ το ζήτημα 
της αμοιβής των εργαζόμενων γονιών μένει «στον αέρα», για 
να αποφασιστεί από το κάθε κράτος - μέλος.

Στην κατεύθυνση αυτή, το νομοσχέδιο αναμένεται να θε-
σμοθετήσει εξάμηνη γονική άδεια, κατά τη διάρκεια της 
οποίας προβλέπεται αποζημίωση μόνο για τους 2 πρώτους 
μήνες, στο ύψος του κατώτερου μισθού. Επιπλέον, η άδεια 
αυτή δεν θα αφορά τις εργαζόμενες που έχουν κάνει χρήση 
της εξάμηνης άδειας προστασίας της μητρότητας που χορηγεί 
ο ΟΑΕΔ.

Αντίστοιχα, η κυβέρνηση υπόσχεται «διευκολύνσεις» στους 
γονείς με τηλεργασία και «ευέλικτο» ωράριο, καθώς η ευ-

ρωπαϊκή Οδηγία αφιερώνει ένα ξεχωριστό άρθρο στις «ευέ-
λικτες ρυθμίσεις εργασίας». Σύμφωνα με αυτό, οι εργαζόμενοι 
γονείς έχουν το «δικαίωμα» να ζητούν «ευέλικτες ρυθμίσεις 
εργασίας», ενώ οι εργοδότες «εξετάζουν και διεκπεραιώ-
νουν» τα αιτήματα για «ευελιξία», αλλά και για επιστροφή στην 
προηγούμενη μορφή απασχόλησης «λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες τόσο των ίδιων όσο και των εργαζομένων».

«Ελάχιστοι κανόνες» και «ισότιμοι όροι» στον ανταγωνισμό
«Παρά τις νέες τάσεις της εργασίας και τις τεχνολογικές εξε-
λίξεις, οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην Ευρώπη εξακολου-
θούν να εργάζονται με σταθερό ωράριο εργασίας και δεν 
αξιοποιούν πλήρως τις ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας, όπως 
την τηλεργασία, το ευέλικτο ωράριο εργασίας και το μειωμένο 
ωράριο εργασίας (μερική απασχόληση)»... Αυτό τόνιζε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 σε ανακοίνωσή της με θέμα την 
πρωτοβουλία της διαμόρφωσης της πολυδαφημισμένης Οδη-
γίας. Αντίστοιχα, υπογράμμιζε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός 
πλέγματος «κοινών ελάχιστων κανόνων» στην κατεύθυνση 
της δημιουργίας μιας «εσωτερικής αγοράς» με όσο το δυνατόν 
πιο ομοιογενείς όρους. Δεν παραλείπει να αναφέρει πως «οι 
κοινοί ελάχιστοι κανόνες έχουν ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο 
της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων και της ελεύθερης 
παροχής υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά της ΕΕ» και πως οι 
ρυθμίσεις της Οδηγίας «θα συμβάλουν στην καθιέρωση ισότι-
μων όρων ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους εργαζο-
μένους».

Στην πρώτη γραμμή οι διεκδικήσεις μας 
Η πρώτη απάντηση στο νομοσχέδιο - τερατούργημα που η 
κυβέρνηση ετοιμάζεται να βγάλει από το συρτάρι, δόθηκε 
ήδη με την απεργία που οργάνωσαν στις 26 Νοέμβρη συν-
δικαλιστικές οργανώσεις. Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ 
ένωσαν τη φωνή τους, όπως και άλλοι μαζικοί φορείς με τους 
εργαζόμενους και τις εργαζόμενες κόντρα στην προσπάθεια 
της κυβέρνησης να επιβάλει σιωπητήριο σε κάθε φωνή δι-
εκδίκησης. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τον αγώνα για την 
προστασία της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων μας, με 
πρωτοβουλίες πλατιάς ενημέρωσης για τις ...υπερωρίες που 
χτυπά η αντιλαϊκή πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων 

Ευτυχία Χαϊντούτη
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Ο νόμος 4604/2019 για την «προώθηση της ισότητας των 
φύλων και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας» που 

ψηφίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ορίζει στο άρθρο 6 τη 
συγκρότηση Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας. Μετά την ψήφι-
σή του το συγκεκριμένο άρθρο προστέθηκε στον νόμο για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση (άρθρο 70Α 3852/2010 - Καλλικράτης).

Οι Επιτροπές αυτές σύμφωνα με το νόμο έχουν συμβουλευτι-
κό χαρακτήρα και τις εξής αρμοδιότητες: 
«α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του δήμου, συμ-

μετέχουν και υποστηρίζουν την ένταξη της ισότητας των 
φύλων στις πολιτικές του δήμου, εισηγείται και συμμετέχει 
στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων 
σε τοπικό επίπεδο,

β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγούνται προς τα αρμόδια όρ-
γανα του δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την 
προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους 
τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,

γ) συνεργάζονται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των 
Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονά-
δες του δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δρα-
στηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότη-
τας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό 
επίπεδο,

δ) συνεργάζονται με τις δομές του Δικτύου της ΓΓΙΦ για την 
πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, κα-
θώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και αποτελείται από:
•  έναν/ μία (1) αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο/η ή δημοτικό/ή σύμ-

βουλο ως Πρόεδρο
•  έναν/μία (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων 

του Δημοτικού Συμβουλίου,
•  έναν/μία (1) υπάλληλο της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνι-

κής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δή-
μου, 4

•  έναν/μία (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του 
Δήμου,

•  έναν/μία (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/ εμπορικού 
συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης,

•  έναν/ μία (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/ φεμινιστικού 
συλλόγου/ φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής ορ-
γάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων,

•  δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση 
των φύλων.»

Έργαλείο της πολιτικής της ΈΈ για τις γυναίκες

Η ΟΓΕ τοποθετήθηκε συνολικά για το νόμο αυτό πριν την 
ψήφισή του, στη συζήτηση που έγινε στην αρμόδια επι-

τροπή της Βουλής. Πρόκειται για νομοθέτημα που ανακυκλώ-
νει τις γνωστές «συνταγές» της ΕΕ περί «ίσης μεταχείρισης» 
και «ίσων ευκαιριών» για άνδρες και γυναίκες, της «ενσω-
μάτωσης της διάστασης του φύλου» στις δημόσιες πολιτικές, 
του «κοινωνικού διαλόγου» για την εξάλειψη ανισοτήτων και 
διακρίσεων στην εργασία, αλλά και της «επιβράβευσης» των 
επιχειρήσεων που ...προωθούν την «ισότητα». Θεσμοθετεί 
επίσης μια σειρά όργανα του κράτους και της τοπικής διοίκη-
σης που θα ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά. 

Επομένως, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της 
παραπάνω διάταξης οι Επιτροπές Ισότητας θα συμμετέχουν 
ενεργά στην υλοποίηση της πολιτικής της «ισότητας των φύ-
λων» σε κάθε Δήμο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ΕΕ και 
των κυβερνήσεων. 

Αυτές είναι και οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Χάρτας 
για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες, η οποία σε 
πολλούς δήμους θα αποτελέσει τη βάση για να θεσμοθετηθεί 
η Επιτροπή Ισότητας.

Τι όμως σημαίνει «ισότητα των φύλων» με βάση τις ευρω-

ενωσιακές κατευθύνσεις; Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ζωής των γυναικών. 
Αντίθετα η «ισότητα» αποτελεί τον δήθεν προοδευτικό μαν-
δύα για να κρυφτεί η αντιλαϊκή πολιτική και για να εξισωθούν 
προς τα κάτω τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών. 

Καταρχήν, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ενί-
σχυσης της συμμετοχής των γυναικών στα Κέντρα Λήψης 
Απόφασης των Τοπικών Διοικήσεων. Όμως, η ποσόστωση 
με βάση το φύλο δεν μπορεί να εξασφαλίσει την καταπολέμη-
ση των διακρίσεων σε βάρος της εργαζόμενης και άνεργης 
γυναίκας, γιατί αυτή εξακολουθεί να βιώνει μια ζωή χωρίς 
δικαιώματα, χωρίς ελεύθερο χρόνο. Και στις περιφερεια-
κές και δημοτικές διοικήσεις, εκτός από την κυβέρνηση, την 
Ευρωβουλή και τη Βουλή, έχουν διακριθεί γυναίκες για τα 
αντιλαϊκά τους έργα. Επομένως, αυτό που έχει σημασία είναι 
ποια πολιτική υπηρετούν, ποιανού συμφέροντα εξυπηρετούν 
οι γυναίκες στα κέντρα λήψης αποφάσεων: τις ανάγκες των 
γυναικών του καθημερινού μόχθου ή τα συμφέροντα των 
επιχειρηματικών κολοσσών;

Στο όνομα της «ισότητας» των φύλων καταργήθηκαν μια 
σειρά θετικά μέτρα που είχαν κατακτηθεί σε προηγούμενες 

για τις Επιτροπές Ισότητας των Δήμων
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δεκαετίες με τους αγώνες του εργατικού, αλλά και του ρι-
ζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, Τέτοιες ρυθμίσεις που 
«θυσιάστηκαν» στο βωμό της υποτιθέμενης «ισότητας» είναι 
η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας σε κλάδους της βιο-
μηχανίας, η πενταετής διαφορά στα όρια ηλικίας συνταξιοδό-
τησης των γυναικών και των ανδρών.  

Αντίστοιχα, η εξίσωση των μισθών ανδρών και γυναικών, 
για την οποία γίνεται μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια, 
δεν σημαίνει και αυξήσεις στους μισθούς των γυναικών. Η 
«ισότητα» που συμφέρει τα κέρδη των επιχειρηματικών κο-
λοσσών είναι το τσάκισμα προς τα κάτω των μισθών και για 
τα δύο φύλα. Πώς γίνεται αυτό; Μέσα από τη γενίκευση των 
ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και για το γυναικείο αλλά 
και για το ανδρικό εργατικό δυναμικό. 

Αν ήθελαν οι κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ισότιμα δικαι-
ώματα, θα καταργούσαν το αίσχος των ελαστικών εργασια-
κών σχέσεων. Το ίδιο θα έκαναν και οι δημοτικές αρχές. Δεν 
θα στελέχωναν τις υπηρεσίες τους στην καθαριότητα, στους 
παιδικούς σταθμούς, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό με ερ-
γαζόμενες που έχουν συμβάσεις με ημερομηνία λήξης, με 
μερική απασχόληση, με εκ περιτροπής εργασία, που είναι 
καταδικασμένες να εργάζονται χωρίς συλλογικές συμβάσεις 
εργασίας, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που 
ζουν σε καθεστώς τρόμου, είτε εξαιτίας του μισθού που δε 
φτάνει, είτε μπροστά στην επικείμενη απόλυση.

Οι γυναίκες συμβασιούχοι στην Τοπική Διοίκηση δυσκο-
λεύονται να συγκεντρώσουν ακόμα και τα 200 ένσημα που 
επιβάλλει ο νόμος για να πάρουν το επίδομα και την άδεια 
μητρότητας. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση 
του ΣΥΡΙΖΑ που έφερε το εν λόγω νομοσχέδιο, αρνήθηκε να 
δεχτεί το αίτημα του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, 
αλλά και εκατοντάδων εργατικών σωματείων για την κατάρ-
γηση της προϋπόθεσης της συμπλήρωσης τουλάχιστον 200 
ημερών ασφάλισης για τη χορήγηση της άδειας μητρότητας 
(κύησης – τοκετού – λοχείας) από τον ΕΦΚΑ και επέκταση 
της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας που χορηγεί 
ο ΟΑΕΔ σε εργαζόμενες που σήμερα αποκλείονται από αυτή, 
που κατατέθηκε ως τροπολογία.

Οι Δήμοι, όπως και οι Περιφέρειες εξάλλου αποτελούν θε-
σμούς του κράτους μέσω των οποίων εκτός από την επίθεση 

στα εργασιακά δικαιώματα προωθείται η εμπορευματοποίη-
ση και ιδιωτικοποίηση κοινωνικών υπηρεσιών και υποδο-
μών. Ενισχύεται η πολιτική που καθιστά ατομική - οικογενει-
ακή υπόθεση ό,τι θα έπρεπε να είναι κοινωνικό δικαίωμα. Η 
κρατική προστασία βρίσκεται πολύ πίσω από τις πραγματικές 
ανάγκες και λειτουργεί απλώς ως ένα «δίχτυ» για την εκτό-
νωση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Αποτέλεσμα είναι οι γυναί-
κες να ακριβοπληρώνουν τις αναγκαίες ιατρικές επισκέψεις 
και διαγνωστικές εξετάσεις, τα φάρμακα, το προγεννητικό 
έλεγχο, τον παιδικό σταθμό, τη δημιουργική απασχόληση παι-
διών, το εμβόλιο, τη λογοθεραπεία, την φροντίδα των ηλικι-
ωμένων, των ΑμΕΑ. Όλα αυτά αντί να είναι κοινωνικά αγαθά 
που θα παρέχονται δωρεάν σε όλες και όλους από το κράτος 
μετατρέπονται σε εμπορεύματα με ενδιάμεσους τους δήμους.

Αντίστοιχα και οι δομές για τις κακοποιημένες γυναίκες που 
διατηρούν οι Δήμοι χρηματοδοτούνται από προγράμματα της 
ΕΕ που έχουν ημερομηνία λήξης, με εργαζόμενους απλή-
ρωτους ή κακοπληρωμένους, οι οποίοι έχουν συμβάσεις με 
ημερομηνία λήξης.

Ο ρόλος των Επιτροπών
Οι Δήμοι, ως θεσμός του κράτους που κινείται στις ευρωενω-
σιακές ράγες, θέλουν να αποδεχτούμε μια ζωή με «ευκαιρίες» 
αντί με σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα και αυτό σημαίνει 
σύγχρονες δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες και υποδομές 
Υγείας, Παιδείας, Πρόνοιας, προσχολικής και ειδικής αγωγής, 
αθλητισμού, πολιτισμού, που θα είναι κατοχυρωμένες για όλες 
τις γυναίκες από το κράτος. Σ’ αυτήν την υπόθεση έρχονται να 
συνδράμουν υποστηρικτικά και βοηθητικά οι Επιτροπές Ισότη-
τας που συγκροτούνται από το νόμο. 

 Σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ και κυβερνήσεων, η Τοπική 
Διοίκηση είναι ένα «προνομιακό πεδίο» για τη διασφάλιση της 
«κοινωνικής συνοχής», δηλαδή είναι το πεδίο όπου μπορεί 
πιο εύκολα να επιτευχθεί η συναίνεση των λαϊκών δυνάμε-
ων, των εργαζομένων, των αυτοαπασχολουμένων της πόλης 
και της υπαίθρου, των νέων μητέρων με την πολιτική που 
τσακίζει τα δικαιώματά τους. Εργαλείο σ΄ αυτήν την κατεύ-
θυνση είναι οι ΜΚΟ, όπως γυναικείες και φεμινιστικές ορ-
γανώσεις ως μέλη της λεγόμενης «κοινωνίας των πολιτών».

Η στάση των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ
Η συμμετοχή σ’ αυτές τις Eπιτροπές 
τοπικών μαζικών φορέων και ιδιαι-
τέρως γυναικείων οργανώσεων που 
παλεύουν για τη γυναικεία ισοτιμία 
έχει ένα μόνο στόχο: την ενσωμάτω-
σή τους στην πολιτική που ενισχύει 
τις διακρίσεις σε βάρος των γυναι-
κών και διαιωνίζει τη γυναικεία ανι-
σοτιμία. 

Οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ 

δεν δίνουν ούτε συγχωροχάρτι ούτε 
χείρα βοηθείας σ΄ αυτή την πολιτική. 
Δεν τη νομιμοποιούν με τη συμμετο-
χή τους στις Επιτροπές Ισότητας των 
Δήμων. Ξέρουν ότι η συμμετοχή τους 
σε τέτοια όργανα αποδυναμώνει μέ-
χρι και αναιρεί τη ριζοσπαστική και 
αγωνιστική τους δράση. Η δική μας 
θέση βρίσκεται στην αντιπέρα όχθη, 
στον ανειρήνευτο αγώνα ενάντια σ’ 

αυτούς που τσακίζουν τις ζωές μας.
Γνωρίζοντας ότι η «ισότητα των 

φύλων» αποτελεί το φερετζέ της πο-
λιτικής που έχει πάρει οριστικό δια-
ζύγιο με τα ισότιμα δικαιώματα των 
γυναικών στην εργασία, στη μητρό-
τητα, στον ελεύθερο χρόνο, σε κάθε 
πλευρά της ζωής μας, οι Σύλλογοι 
και οι Ομάδες της ΟΓΕ δε θα γίνουν 
το δεκανίκι της.
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Το χθες και το σήμερα
Διαφορετική από τις γνωστές ως τώρα επιδημίες, η πανδημία 
από το νέο στέλεχος του ιού της κορώνας, ταλαιπωρεί εδώ 
κι ένα χρόνο το σύνολο σχεδόν του πλανήτη. Λίγο πριν το 
γιορταστικό δωδεκαήμερο, κι ενώ η τρίτη δεκαετία του 21ου 
αιώνα βρίσκεται πια στο κατώφλι μας, η Γη ζει κι ανασαίνει 
πίσω από μια πελώρια μάσκα. Είναι γεγονός: η προστατευτική 
μάσκα έχει κόψει το νήμα (πρώτη και με διαφορά) ως το πιο 
διαδεδομένο αξεσουάρ του 2020 σε ολόκληρο τον κόσμο! 

Κι όμως! Ακόμα και με μάσκα, καραντίνα και κλειστά μα-
γαζιά, αυτές οι δώδεκα μέρες ήταν και θα παραμείνουν μια 
ξεχωριστή εποχή του χρόνου. Η ιστορία τους είναι ένα μείγ-
μα από παλιότερες και νεότερες παραδόσεις, κυρίως λαϊκές. 
Έχοντας ξεφύγει σε μεγάλο βαθμό από τη θρησκεία, υπάρ-
χουν στη συνείδησή μας όχι απλά σαν μια εποχή αλλά σαν ένα 
συναίσθημα.

Ο Αϊ-Βασίλης, έστω κι εφοδιασμένος με τεστ αρνητικό στην 
κορώνα, θα επισκεφτεί και πάλι τα σπίτια μας: αν σκέφτεστε 
ότι κατεβαίνει από την καμινάδα, κάνετε λάθος – στην πραγ-
ματικότητα μπαίνει από την καρδιά… 

Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να κάνουμε γιορτές απαλ-
λαγμένες από υγειονομικά πρωτόκολλα, μάσκες προστασίας, 
SMS μετακίνησης και όλα τα συναφή. Προτιμάμε τις οικογενει-
ακές και φιλικές «συναθροίσεις», αντί ν’ αλλάζουμε πεζοδρό-
μιο κάθε φορά που βλέπουμε κάποιον να έρχεται από απένα-
ντι, τις ανέμελες διαχύσεις αντί για τη μοναστική εγκράτεια, κι 
έχουμε τη σφοδρή επιθυμία να σβήσουμε από το μυαλό μας 
τις λέξεις «λάτεξ» και «απολυμαντικό». Κυρίως δεν θέλουμε 
να ξανακούσουμε τίποτα για «ατομική ευθύνη», ιδιαίτερα από 
τότε που καταλάβαμε ότι η κυβέρνηση την ευθύνη μόνο ως 
«ατομική» την αναγνωρίζει!

Λίγο από το χθες...
Ο Κάρολος Ντίκενς είναι, χωρίς αμφίβολία, ο κατεξοχήν συγ-
γραφέας των Χριστουγέννων. Στην Ελλάδα, ωστόσο, ο λο-
γοτέχνης που έχει περισσότερο από όλους συνδεθεί με τις 
μέρες αυτές είναι ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. «Η σταχο-
μαζώχτρα», «Τα Χριστούγεννα του τεμπέλη», «Η τύχη απ’ την 
Αμέρικα», «Της Κοκκώνας το σπίτι»… είναι ένα μικρό μόνο 
δείγμα από τη χριστουγεννιάτικη παραγωγή του Σκιαθίτη δι-
ηγηματογράφου.

Ο Παπαδιαμάντης έζησε πολύ κοντά στο λαό. Μαζί του χά-
ρηκε στις εκδρομές, τα μοναστήρια και τις θείες λειτουργίες, 
μαζί του έκλαψε και πόνεσε. Άνθρωποι απλοί και ταπεινοί εί-
ναι οι ήρωές του. Οι ασχολίες και τα έθιμά τους, οι θρύλοι κι οι 
παραδόσεις, οι χαρές και οι λύπες τους, προπάντων οι λύπες 
τους ήσαν αστείρευτη πηγή για το δημιουργό. Σεβάστηκε το 

καθετί που προερχόταν από το λαό, ακόμα και τις προλήψεις 
και τις δεισιδαιμονίες, αφού ήσαν και αυτές δεμένες με τη ζωή 
των ανθρώπων.

«Δυστυχισμένη χρονιά εκείνη… Εις αυτά τα τελευταία χρόνια 
είχεν αρχίσει να εφαρμόζεται το “Κάθε πέρσι καλύτερα”. Η φτώ-
χεια ήτον μεγάλη, η γρίνια ακόμη μεγαλυτέρα. Το δε χειρότερον 
ήτο η ασθένεια…» (Βαρδιάνος στα σπόρκα)

Το εκτενές διήγημα του Παπαδιαμάντη «Βαρδιάνος στα 
σπόρκα» δεν είναι χριστουγεννιάτικο. Διηγείται την ιστορία της 
γριάς Σκεύως, που μεταμφιέζεται σε άντρα και γίνεται βαρδι-
άνος (φύλακας) στα σπόρκα (μολυσμένα, επιχόλερα καράβια), 
για να σώσει το γιο της. Ιστορικός πυρήνας του διηγήματος 
είναι η χολέρα που έπληξε την Ευρώπη το 1865. Το διήγη-
μα ωστόσο δεν αναδίδει οσμή θανάτου, όπως εύστοχα είχε 
επισημάνει και η «Ακρόπολις» (13.8.1893) που το φιλοξένησε, 
στο σχετικό σημείωμα της. «Δεν είναι συρραφή απελπιστικών 
εικόνων, είναι διήγημα έχον μεν βάσιν χολερικάς αναμνήσεις, 
άλλ’ εξεικονιζομένας υπό του τερπνού και εύθυμου καλάμου 
του συγγραφέως…» Ο Παπαδιαμάντης, εξαιρετικά παρατηρη-
τικός και βαθιά λαϊκός, δεν παραλείπει να εκθέσει και τους 
επιτήδειους οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση, επι-
δόθηκαν αδίστακτα στο κυνήγι του κέρδους, προκειμένου να 
ωφεληθούν από τον φόβο, την ανάγκη και τη δυστυχία του 
κόσμου.

«Πολλοί των πλοιάρχων εξήσκουν την φιλανθρωπίαν με το 
αζημίωτον, επιβιβάζοντες εις τα σκάφη των όσον το δυνατόν 
πλείονας επιβάτας… Εις την ερημόνησον, την χρησιμεύουσαν 
ως αυτοσχέδιον λοιμοκαθαρτήριον, το κρέας επωλείτο υπό 
ελαστικής συνειδήσεως κερδοσκόπων αντί τριών δραχμών 
κατ’ οκάν, ο άρτος αντί ογδοήκοντα λεπτών και ο οίνος αντί 
δραχμής. Όσον δια το νερόν, επειδή το μόνον πηγάδιον το υπάρ-
χον επί της ερημονήσου ταχέως εστείρευσε, κατήντησε να πω-
ληθεί προς δύο δραχμάς η στάμνα… Φυσικά, η μεγάλη πληθύς 

Περιμένοντας τις γιορτές...
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των υπό κάθαρσιν ταξιδιωτών ήσαν άνθρωποι πτωχοί. Ολίγοι 
μεταξύ αυτών ήσαν εύποροι. Οι κερδοσκόποι απέθετον τα 
εμπορεύματά των εις την άκραν της απωτάτης ακτής της ερη-
μονήσου, ελάμβανον τα λεπτά των και έφευγον. Η χολέρα δυ-
νατόν να κολλά εις κάθε πράγμα, αλλ’ εις τα χρήματα όχι… Ελέ-
χθη ότι οι πλείστοι των ανθρώπων, των παρασταθέντων τότε ως 
θυμάτων της χολέρας, απέθανον πραγματικώς εκ πείνης… 
δέκα μόνον άνθρωποι εκ της εμπορικής και τυχοδιωκτικής τά-
ξεως, ήτις πουθενά δεν λείπει, ήσαν οι αισχροκερδείς και οι 
σκληροί εκμεταλλευταί της δυστυχίας.»

Στον πίνακα του Joseph Cartwright, View of the town and the 
harbor of Ithaca, φαίνεται το παλιό και το πρώτο νεόκτιστο κτί-
ριο επί Αγγλοκρατίας που στέγαζε το καινούργιο λοιμοκαθαρ-
τήριο πάνω στο νησί του Σωτήρα. 

Λίγο από το σήμερα...
«… “Ναι, τέλος! Είμαστε κλειστά μέχρι νεοτέρας… Τώρα το εί-
πανε”… Τις μέρες που ακολούθησαν η γειτονιά βυθίστηκε σε 
μια αμήχανη ακινησία. Μπαινόβγαινα στο μπαλκόνι, αναζητώ-
ντας τη συνηθισμένη βοή της πόλης, οτιδήποτε θα μπορούσε 
να σημάνει μια κάποια κίνηση ή μια ανθρώπινη ομιλία, αλλά 
τίποτε δεν έμοιαζε να ταράζει το γκρίζο εκεί έξω, εκτός από κάτι 
θυμωμένα νιαουρίσματα ή τίποτε ξεκούδουνα γαβγίσματα από 
το πουθενά… Ο Πέτρος έβγαινε από το σπίτι ελάχιστα. Κι όταν 
έβγαινε γυρνούσε αργά, πετούσε τα ρούχα του εδώ κι εκεί και 
έπεφτε κατευθείαν για ύπνο… Κι ούτε λόγος για κοινή δραστη-
ριότητα, ούτε κιχ για μια βόλτα, ας πούμε. Για μια βόλτα μέχρι 
την πλατεία και πίσω. Στο τέλος της βδομάδας, τον άκουσα να 
με φωνάζει με τ’ όνομά μου… Άρπαξε το μπουφάν του, πήρε 
το λουράκι από την κρεμάστρα, το πέρασε άτσαλα στον πειθή-

νιο λαιμό μου και βγήκαμε βόλτα. Οι δυο μας. Εγώ κι εκείνος. 
Δίπλα δίπλα. Ούτε ξέρω για πόση ώρα. Μέχρι που τα πόδια μας 
κόπηκαν από την κούραση… Ο Πέτρος κοιμήθηκε βαθιά, εγώ 
πάλι όχι. Έμεινα ακίνητη κι επιτέλους ευπρόσδεκτη. Εγώ η ανε-
πιθύμητη, η απούσα, η αδιάφορη, είχα πλέον γίνει το τυχερό του 
εξάρι. Ήμουν το Β6 στη βεβαίωση της κατ’ εξαίρεση εξόδου του. 
Ήμουν το πιστό του σκυλί…»1

Ποιοι θα “σώσουν” τις γιορτές;...
Χριστούγεννα και πανδημία. Δύσκολος συνδυασμός. Από τη 
μια τα κρούσματα, οι νεκροί, οι ασφυκτικά γεμάτες ΜΕΘ, η 
εξάντληση των λίγων και κακοπληρωμένων γιατρών και νο-
σηλευτών, από την άλλη η απελπισία όσων έχουν ένα μικρό 
μαγαζί, ένα μαγέρικο, ένα καφενείο και ξανάπεσαν στο λου-
κέτο. Και στη μέση… η «οικονομία», δηλαδή η «οικονομία της 
αγοράς» που ευνοεί τους λίγους – εκείνους που θα βγάλουν 
κέρδος, βρέξει - χιονίσει. 

Ομοτράπεζοι με την κυβέρνηση που τους εκπροσωπεί, τους 
κανακεύει και τους επιδοτεί, «αγωνίζονται» να «σώσουν» τις 
γιορτές… φυσικά για λογαριασμό τους. Ανάμεσά τους, οι αε-
ροπορικές εταιρείες κι οι εφοπλιστές, που έκαναν κουρέλια 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Οι τραπεζίτες, που ξεσπιτώνουν 
κόσμο καθημερινές και γιορτές, για να «σώσουν» το (καθημε-
ρινό και γιορτινό) μεγάλο τους φαγοπότι. Οι κλινικάρχες, που 
δεν σώζουν ούτε τη μάνα τους αν δεν πληρωθούν… 

Φέτος ίσως χρειαστεί να περάσουμε το δωδεκαήμερο πα-
ρέα με λιγότερους ανθρώπους. Όχι γιατί μας το απαγορεύουν 
οι «νόμοι» μιας κυβέρνησης που ξέρει τι γυρεύει και από 
ποιους (όπως ξέρει και τι χαρίζει και σε ποιους), αλλά γιατί 
τα δικά μας πρωτόκολλα είναι πιο αυστηρά από τα δικά τους. 

Εξάλλου, είναι πολλοί που ζουν μέσα στη μοναξιά, το φόβο, 
τη μοιρολατρία, την παραίτηση, την υποταγή όλο το χρόνο. Όσο 
περνάει από το χέρι μας, δεν θ’ αφήσουμε αυτό να συνεχιστεί. 
Είναι πολυάνθρωπο το μετερίζι του αγώνα, όποια μορφή κι αν 
πάρει, γι’ αυτό δε νιώθουμε ποτέ μοναξιά. Οι άνθρωποι του 
καθημερινού μόχθου, τα μέλη του εργατικού - λαϊκού κινήμα-
τος, οι γυναίκες της ΟΓΕ μπορούμε να σώσουμε και τις γιορ-
τές, κάνοντας κάθε μέρα της ζωής μας ν’ αξίζει…

Εύη Κοντόρα
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

1.  αποσπάσματα από το διήγημα της Μαριαλένας Σεμιτέκολου «Time 
is on my side», εμπνευσμένο από τις μέρες της πρώτης καραντί-
νας (ηλεκτρονική δημοσίευση στην Popaganda)
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Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) βρίσκεται στην πρώ-
τη γραμμή του αγώνα ενάντια σε κάθε μορφής βία κατά των 

γυναικών, που εντείνει την ανισοτιμία τους και βάζει φραγμό 
στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. 

Προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας, αναδεικνύοντας τη 
ρίζα της βίας κατά των γυναικών. Γι’ αυτό βρισκόμαστε στον 
αντίποδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των 
κομμάτων, των ΜΚΟ που βαδίζουν στις ράγες της, οι οποίες 
προβάλλουν επιλεκτικά κάποιες μορφές βίας, φωτίζοντας το 
«δέντρο» για να κρύψουν το δάσος της πολύμορφης βίας σε 
βάρος των γυναικών του μόχθου. 

Ιδιαίτερα φέτος αυτό που επιλέγουν να “φωτίσουν” είναι η 
μεγάλη αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας 
την περίοδο της πανδημίας σε συνθήκες εγκλεισμού. 

Είναι φανερό ότι κάτω απ’ αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, 
οπότε γενικεύτηκε ο φόβος, η ανασφάλεια για την υγεία και 
για την επόμενη μέρα στη ζωή του λαού, ξεπροβάλλουν ακό-
μα πιο αποκρουστικά τα αντιδραστικά χαρακτηριστικά της 
σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας: ο ατομισμός, ο αντα-
γωνισμός, ο εγωιστικός τρόπος ζωής και σκέψης 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 απαράδε-
κτες συμπεριφορές απέναντι στις γυναίκες, που φτάνουν μέ-
χρι την ενδοοικογενειακή βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, το 
βιασμό, ακόμα και τις δολοφονίες γυναικών. 

ΟΗΕ, ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, κυβερνήσεις με τις πορ-
τοκαλί φωταγωγήσεις τους αξιοποιούν την 25η Νοέμβρη ως 
μια ιδανική βιτρίνα για να εκθέσουν την «ευαισθησία» και το 
«ενδιαφέρον» τους για τις γυναίκες και τα ανθρώπινα δικαιώ-

ματά τους, την «ανησυχία» τους για τη βία. Αλλά και ως προ-
πέτασμα για να κρύψουν την πραγματικότητα που ζουν και την 
ασύστολη βία που υφίστανται καθημερινά οι εργαζόμενες, οι 
άνεργες, οι αυτοαπασχολούμενες, οι αγρότισσες, οι νέες μη-
τέρες η οποία έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις στις συνθήκες 
της πανδημίας.

Η βία κατά των γυναικών -ούτε την περίοδο της πανδημί-
ας ούτε πριν και μετά- δεν περιορίζεται μόνο στη σωματική, 
λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική κακοποίηση μέσα στην οι-
κογένεια ή στη διαπροσωπική σχέση. Βία είναι το τσάκισμα 
της οικογενειακής, προσωπικής μας ζωής, η έλλειψη μέτρων 
προστασίας της υγείας και της ζωής μας, των εργασιακών μας 
δικαιωμάτων, της μητρότητας. Βία είναι :

 στις συνθήκες της νέας οικονομικής κρίσης και της 
πανδημίας η αύξηση της γυναικείας ανεργίας, ο εκμηδενι-
σμός του εισοδήματός των αυτοαπασχολούμενων γυναικών, 
το γεγονός ότι οι γυναίκες σήκωσαν πάλι στους ώμους τους 
τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ΑμΕΑ με τα 
κλειστά σχολεία και όλες τις δομές κοινωνικής πρόνοιας σε 
τραγική κατάσταση. Μας αναγκάζουν να χρυσοπληρώνουμε 
την ιδιωτική υγεία για την πρόληψη, τη θεραπεία, το φάρμα-
κο, τον προγεννητικό έλεγχο και την περιγεννητική φροντίδα, 
αφού το δημόσιο σύστημα υγείας έχει μετατραπεί σε «μίας 
νόσου».

 η νέα βάρβαρη επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα, 
η νομοθέτηση της 10ωρης εργασίας χωρίς πρόσθετη αμοιβή, 
η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σε νέους κλάδους και 
επιχειρήσεις, η θεσμοθέτηση του μισθού των 200 ευρώ στο 
όνομα αντιμετώπισης της ανεργίας. 

 η επέκταση των ευέλικτων εργασιακών σχέσεων και της 
τηλεργασίας που μας την πλασάρουν με το περιτύλιγμα της 
«ισορροπίας οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και 
κάνει τη ζωή μας κυριολεκτικά λάστιχο.

 ο περιορισμός με κάθε τρόπο της συλλογικής και συνδικα-
λιστικής μας δράσης. Μας θέλουν κλεισμένες στους τέσσερις 
τοίχους του σπιτιού μας, μόνες, απομονωμένες, ανήμπορες, 
απελπισμένες. 

Μας καλούν να «σπάσουμε τη σιωπή» για την ενδοοικογε-
νειακή βία, αλλά να μη βγάλουμε άχνα για τις πολιτικές που 
τσακίζουν τη ζωή μας, να μην πούμε κουβέντα για την εργο-
δοτική και κρατική βία και καταστολή ενάντια στους αγώνες 
για τα δικαιώματά μας.

Για την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης 
της βίας κατά των γυναικών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
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Όσο προβάλλεται ότι ο αντίπαλος ενάντια στον οποίο πρέ-
πει να παλέψουν οι γυναίκες είναι το αντίθετο φύλο, οι άντρες, 
τότε η συζήτηση γύρω από τη βία δεν αντιμετωπίζει, αλλά θε-
μελιώνει βαθύτερα την εκμετάλλευση και την καταπίεση. 

Όταν το ρόλο του «πρώτου βιολιού» ενάντια στη βία ανα-
λαμβάνουν τα ΜΜΕ, που έχουν αναλάβει το ρόλο του εξευτε-
λισμού και της εκπόρνευσης των γυναικών, τότε η υποκρισία 
περισσεύει.

Η ΟΓΕ δε μένει στην επιφάνεια αυτού του σύνθετου κοινω-
νικού ζητήματος, της βίας κατά των γυναικών. Αποκαλύπτει 
τα πραγματικά εμπόδια, τα πραγματικά βαρίδια που βρίσκει 
μπροστά της μια άνεργη ή εργαζόμενη γυναίκα για να προστα-
τευτεί από μια βίαιη σχέση, αλλά και να δώσει τέλος σ’ αυτήν. 
Πρόκειται για την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων που αντιμε-
τωπίζει τις ανάγκες των γυναικών του μόχθου ως “κόστος” για 
το κράτος και ως “όφελος” για τους επιχειρηματικούς ομίλους 
και δεν εξασφαλίζει δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες που θα 
στηρίξουν ολόπλευρα τις γυναίκες θύματα βίας. Πρόκειται για 
την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων που:

  Στερεί από τη γυναίκα το δικαίωμα στη σταθερή δουλειά, 
στο σταθερό ωράριο, στον ελεύθερο χρόνο. 

  Μετατρέπει την Υγεία, την Πρόνοια, την Παιδεία σε ακριβο-
πληρωμένο εμπόρευμα. 

  Δίνει αέρα στα πανιά των εργοδοτών για απολύσεις εγκύ-
ων ή εργαζόμενων μητέρων, για εκβιασμούς και μειώ-
σεις μισθών, για ωράρια – λάστιχο μέχρι και σεξουαλικές 
παρενοχλήσεις.

Όσο οι όροι ζωής των γυναικών και των οικογενειών μας επι-
δεινώνονται τόσο περισσότερο οι γυναίκες θα δυσκολεύονται 
να σταθούν στα πόδια τους και να απεγκλωβιστούν από πα-
θογόνες οικογενειακές και διαπροσωπικές σχέσεις. Σε αυτό 
το έδαφος θα αυξάνονται και τα ποσοστά ενδοοικογενειακής 
βίας, το ποσοστό των γυναικών που εκπορνεύονται, τα φαι-
νόμενα και οι σκοταδιστικές πρακτικές που παραβιάζουν θε-
μελιώδη δικαιώματα των γυναικών, όπως ο ακρωτηριασμός 
των γεννητικών οργάνων. 

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών συνδέεται με όλες 
τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που θα εξα-
σφαλίσουν τη δυνατότητα σε μία γυναίκα να σπάσει τα δεσμά 
μιας βίαιης οικογενειακής ή διαπροσωπικής σχέσης. 

ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΩΝ

Δεν ανεχόμαστε να μιλούν για εξάλειψη της βίας οι ίδιοι που 
έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την πολιτική αυτή, όπως 
και για τον απαράδεκτο νόμο που κατοχυ-
ρώνει ως επάγγελμα την πορνεία, νόμο που 
ψήφισε το 1999 το ΠΑΣΟΚ και διατήρησε στη 
συνέχεια και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Δεν ανεχόμαστε την υποκρισία 
όσων αποδυνάμωσαν την προστα-
σία των γυναικών από τη σεξουαλική 
παρενόχληση από εργοδότες με τις 
απαράδεκτες αλλαγές στον Ποινικό 
Κώδικα, που πέρασαν επί κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιούνται από 
τη σημερινή κυβέρνηση. Επίσης 
ρίχνουν “στα μαλακά” ακόμα και 
τους μαστροπούς. 

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

Διεκδικούμε:
�  Μέτρα στήριξης των άνεργων γυναικών, των γυναικών 

από μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, μόνιμη και 
σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς μισθούς, κατοχυρωμέ-
νους από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, πλήρη εργα-
σιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για να μπορέσουν οι 
γυναίκες να σταθούν με αξιοπρέπεια στα πόδια τους και 
να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους. Επίδομα ανεργίας χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις.

�  Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη λει-
τουργία των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών και υποδο-
μών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας κατά των 
γυναικών και για τη στήριξη των κακοποιημένων γυναι-
κών (ξενώνες, τηλεφωνικές γραμμές κ.ά.), με την άμεση 
και πλήρη στελέχωσή τους από εξειδικευμένο προσωπικό 
με μόνιμη και σταθερή εργασία χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ 
και ΚΟΙΝΣΕΠ. 

�  Ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία και σχολές από 
επιστημονικούς κρατικούς φορείς

24.11.2020
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

35



Παιδικοί Σταθμοί
Παράσταση διαμαρτυρίας της ΟΓΕ στο Υπουργείο Εσωτερικών  την 1.10.2020 

για τον αποκλεισμό χιλιάδων παιδιών από την Προσχολική Αγωγή, αλλά και για 
την έλλειψη μέτρων προστασίας  από την πανδημία στους παιδικούς σταθμούς.

Από τη συγκέντρωση 
στο Εφετείο Αθηνών, 
7.10.20 και 8.10.20, 
μέρες ανακοίνωσης 

της απόφασης για τη  
 Χρυσή Αυγή .

Οι Σ/Ο της ΟΓΕ κινητοποιούνται για το δικαίωμα στη δημόσια και  δωρεάν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας .

Δράσεις της ΟΓΕ

Συνδικάτο ΟΤΑ Ν. Αττικής, η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, η Επιτροπή Σχολικών 
Καθαριστριών Αθήνας και η ΟΓΕ στις 3.11.20,  διεκδικώντας να ληφθούν «τώρα μέτρα προστασίας της υγείας 
και της ασφάλειας παιδιών και εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς».
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Δράσεις της ΟΓΕ

Η ΟΓΕ τιμά την επέτειο του Πολυτεχνείου

Μέρα δράσης για  αποκλειστικά δημόσια συγκοινωνία  , με συχνά και ασφαλή δρομολόγια.

Από τη συμμετοχή στις  απεργιακές κινητοποιήσεις  26/11 στα νοσοκομεία του Πειραιά.
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Στη μνήμη των συναγωνιστριών μας

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας εκφράζει τη βαθιά της θλίψη 
για την απώλεια της ΕΛΠΙΔΑΣ ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ. 
Βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του 
αγώνα του ριζοσπαστικού γυναι-
κείου κινήματος. Ήδη από τη δε-
καετία του 1960 πρωτοστάτησε για 
την ίδρυση του Συλλόγου Γυναικών 
Νίκαιας, ενώ μετά τη δικτατορία 
αντίστοιχα ήταν μπροστάρισσα στον 
Σύλλογο Γυναικών Κορυδαλλού. 
Από τότε μέχρι και τις τελευταίες 
της στιγμές, η ζωή και η δράση της 
επιβεβαίωσαν την αξία της αγωνι-
στικής στάσης ζωής της γυναίκας 
που, όπως η ίδια έλεγε, «μόνο αυτή 
οδηγεί στις κατακτήσεις της χειρα-
φέτησης, της απελευθέρωσης, της 
ισοτιμίας». Το 1991 εκλέχτηκε στο 
ΔΣ της ΟΓΕ, ενώ το 1995 έγινε μέλος 
του προεδρείου και από το 1998 έως 
το 2005 ταμίας της. Ακούραστη μέ-
χρι και το 2008 ήταν μέλος της Εξε-
λεγκτικής Επιτροπής.

Πάντα σεμνή αλλά αλύγιστη, δεν το 
έβαλε κάτω ούτε στις φυλακές ούτε 
στις εξορίες. Με απαράμιλλη γενναι-
ότητα αντιμετώπισε το κάτεργο των 
φυλακών Αβέρωφ για 7 ολόκληρα 
χρόνια μαζί με τις συγκρατούμενές 
της. Με την ίδια γενναιότητα πήρε 
το δρόμο της εξορίας στη Γυάρο τα 
χρόνια της χούντας. Με αποφασιστι-
κότητα και μαχητικότητα στήριξε με 
όλες της τις δυνάμεις την ΟΓΕ από 
την ίδρυσή της, τους Συλλόγους και 
τις Ομάδες της, ιδιαίτερα στις πιο δύ-
σκολες στιγμές μετά το 1990. Είναι 
χαρακτηριστικά τα λόγια της στο 9ο 
Συνέδριο της ΟΓΕ το 2005: «Με τη 
δύναμη του λόγου και των έργων 
μας να πολεμήσουμε την αδιαφο-
ρία, τον εφησυχασμό, τη συναίνε-
ση, πρακτικές που οπισθοδρομούν 
τη ζωή μας. Η απειλή σήμερα είναι 

πιο ορατή για οπισθοδρόμηση κοι-
νωνική, πολιτική, πολιτιστική».

Η ακούραστη προσφορά, η συνέ-
πειά της είναι η παρακαταθήκη που 
αφήνει στο ριζοσπαστικό γυναικείο 
κίνημα, στην ΟΓΕ. Βαδίζουμε στα 
χνάρια της ακολουθώντας το παρά-
δειγμά της. Στη μνήμη της η ΟΓΕ 
προσφέρει 100 ευρώ στο «Σπίτι 
του Αγωνιστή».

Στη μνήμη της συναγωνίστριας ΝΤΙΝΑΣ ΜΠΑΝΤΗ, μέλους του 
ΔΣ του Συλλόγου Γυναικών Καρδίτσας και επί πολλά χρόνια 
προέδρου του, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας προσφέρει στο 
«Σπίτι του Αγωνιστή» 100 ευρώ.

Η συναγωνίστρια Ντίνα βρέθηκε 
στην πρώτη γραμμή του ριζοσπαστι-
κού γυναικείου κινήματος στις πιο 
δύσκολες στιγμές του, τη δεκαετία 
του 1990, και στήριξε με το παρά-
δειγμα και την πρωτοπόρα δράση 
της μέχρι την τελευταία της στιγμή 
τόσο τον Σύλλογο Γυναικών Καρδί-
τσας όσο και τις άλλες Ομάδες Γυ-
ναικών της περιοχής (Σέκλιζας και 
Ταμασίου). Είχε αποφασιστική συμ-
βολή για να συγκροτηθούν Ομάδες 
της ΟΓΕ σε αγροτικές περιοχές και 
χωριά, εκεί όπου χτυπάει η καρδιά 
της αγρότισσσας και η ανάγκη της να 

ζήσει μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση 
και καταπίεση. Πρώτη της έγνοια, 
να δυναμώσει η κοινή δράση των 
γυναικών του μόχθου της πόλης και 
της υπαίθρου με τα εργατικά σωμα-
τεία, τους αγροτικούς συλλόγους, τις 
ενώσεις αυτοαπασχολούμενων.

Τα προβλήματα υγείας που τη βα-
σάνιζαν δεν στάθηκαν εμπόδιο στην 
αλύγιστη στάση και δράση της μέχρι 
και την τελευταία στιγμή, για να φτά-
σει η φωνή της ΟΓΕ σε κάθε γυναί-
κα. Η προσφορά και η συνέπειά της 
θα μας εμπνέει και θα φωτίζει τους 
αγώνες μας.
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Μαθαίνουμε και αποκωδικοποιούμε το χθες,  
αντιλαμβα νόμαστε και παρεμβαίνουμε στο σήμερα,  

δρούμε συλλο γικά και παλεύουμε για το αύριο.

Ατζέντα ΟΓΕ 2021
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