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της Σύνταξης

Καλή Ανάγνωση!

Αγαπητές αναγνώστριες, 

Η φετινή 8 Μάρτη μας βρίσκει σε πρωτοφανείς συνθήκες, μιας και η κυβέρνηση, μετά από ένα χρόνο 
πανδημίας, επιλέγει τον εγκλεισμό, την καταστολή, χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο θωράκισης του 
δημόσιου σύστηματος υγείας, που βρίσκεται μόνιμα πια στο «κόκκινο». Φτάσαμε στους εμβολια-
σμούς, που ακόμα κι αυτούς τους χρησιμοποιεί ως άλλοθι για την απραξία της. Ανάμεσα στις μυλόπε-
τρες των ανταγωνισμών των φαρμακευτικών ομίλων, των πολιτικών της ΕΕ και των κυβερνήσεων, 
δοκιμάζεται η σωματική και ψυχική μας υγεία. Διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά ότι τα επιστημονικά 
και τεχνολογικά επιτεύγματα δεν υπηρετούν τον άνθρωπο, αλλά την κερδοφορία των επιχειρήσεων. 
Επιλέγουμε να φιλοξενήσουμε ξανά στο δελτίο μας τη φωνή των μαχόμενων υγειονομικών, των 
εργαζόμενων στο φάρμακο, σε μια προσπάθεια μάχιμης ενημέρωσης. 

111 χρόνια από την καθιέρωση της 8ης Μάρτη ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και οι εργαζό-
μενες βιώνουμε νέες επιθέσεις στα εργασιακά μας δικαιώματα. Εντατικοποίηση και ευελιξία κάθε 
μορφής, ακανόνιστα ωράρια, ανεργία, όλο και χειρότεροι είναι οι όροι εργασίας, ιδιαίτερα της νέας 
εργαζόμενης, που δυσκολεύεται να συνδυάσει τη μητρότητα και την εργασία. Σε αυτό το εχθρικό 
οικονομικά και κοινωνικά περιβάλλον, εκτεθειμένες στην εργοδοτική βία και τρομοκρατία, που φτά-
νει μέχρι τη σεξουαλική παρενόχληση, καλούμαστε να σταθούμε όρθιες. Πώς μπορεί να γίνει αυτό; 
Ποιοι είναι οι «σύμμαχοι» και ποιοι οι «αντίπαλοι»; Ποιο είναι το πραγματικό «δίχτυ ασφαλείας» κάθε 
εργαζόμενης; Ποιος είναι ο ρόλος της συλλογικής δράσης και σε ποια κατεύθυνση; Προσεγγίζουμε 
αυτά τα δύσκολα και σύνθετα θέματα, φωτίζοντας τα με τις θέσεις του ριζοσπαστικού γυναικείου 
κινήματος.

Η ολόπλευρη μόρφωση των παιδιών μας «κοστίζει» στο κράτος και δεν είναι «κερδοφόρα» στους 
επιχειρηματικούς ομίλους. Έτσι, με βοηθό την πανδημία, η κυβέρνηση νομοθετεί εντατικά, για να 
χτυπήσει ακόμα πιο βαθιά τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. Προωθεί δεξιότητες αντί για 
ολόπλευρη μόρφωση, επιδιώκοντας στενότερη σύνδεση σχολείων και πανεπιστημίων σύμφωνα με 
τις κατευθύνσεις της ΕΕ, του ΟΟΣΑ. Πώς το επιδιώκουν; Ποιες είναι οι νομοθετικές παρεμβάσεις και 
οι επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης; Πάνω σε ποιο έδαφος, που έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ, πατάει σήμερα 
και προχωρεί η ΝΔ; Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα σας παρουσιάζουμε με στόχο η γνώση να δυναμώ-
σει τις αγωνιστικές μας πρωτοβουλίες. 

Η ζωή μέσα στη πανδημία γίνεται ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα και τραγική, για το πιο απροστάτευτο 
τμήμα της κοινωνίας μας, τις γυναίκες πρόσφυγες - μετανάστριες και τα παιδιά τους, ιδίως τα ασυ-
νόδευτα προσφυγόπουλα, που έχουν αφεθεί στη τύχη τους με ευθύνη αυτής και των προηγούμενων 
κυβερνήσεων. Μέσα από τις σελίδες μας αναδεικνύουμε τις ανάγκες τους, αλλά αποκαλύπτουμε και 
τις αιτίες των βασάνων τους. Άλλωστε είναι οι ίδιες που ταλανίζουν και τις δικές μας ζωές, καθώς 
κυβερνήσεις και ιμπεριαλιστικές ενώσεις, όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ, έχοντας αυξήσει τις ταχύτητες 
στην κούρσα των ανταγωνισμών τους για να μοιρασθούν πηγές και δρόμους ενέργειας, εμπορικούς 
δρόμους σπέρνουν φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά. Είναι οι ίδιοι, που ετοιμάζονται να μας δέσουν 
ακόμα πιο σφιχτά με νέα συμφωνία παράτασης και επέκτασης των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων 
στη χώρα μας.

Μ’ ένα ταξίδι στο μακρινό Μεξικό γνωρίζουμε τη νέα ριζοσπαστική γυναικεία οργάνωση που ιδρύθη-
κε εκεί και τη σχέση που ήδη έχει αναπτύξει η ΟΓΕ μαζί της, ενώ ένα άλλο μαγικό ταξίδι στον κόσμο 
του καρναβαλιού αποτελεί μια νότα χαράς και ψυχαγωγίας από τις σελίδες μας. 

Το τεύχος μας δεν μπορεί παρά να κλείσει με φωτογραφικό αφιέρωμα από τη δράση μας.



111 χρόνια από την καθιέρωση της 8ης Μάρτη ως Παγκό-
σμια Ημέρα της Γυναίκας από την Διεθνή Συνάντηση 

Σοσιαλιστριών Γυναικών στην Κοπεγχάγη μετά την πρόταση 
της Κλάρας Τσέτκιν, το μήνυμα της παραμένει ζωντανό και 
επίκαιρο γιατί η ανισοτιμία της γυναίκας ζει και βασιλεύει. 

Καθώς οι μεγάλοι γυναικείοι εργατικοί αγώνες του 19ου και 
του 20ού αιώνα φωτίζουν την σημασία της συλλογικής διεκ-
δίκησης, το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα στη χώρα μας, 
ακολουθώντας τα χνάρια τους, βγαίνει μπροστά και καλεί 
τις γυναίκες να σπάσουν τις αλυσίδες του ατομικού δρόμου, 
να δυναμώσουν τον συλλογικό αγώνα για υγεία και ζωή με 
δικαιώματα. 

Η δράση των Συλλόγων και των Ομάδων της ΟΓΕ προβάλλει 
αυτή τη μόνη διέξοδο που μπορεί να μας βγάλει στο ξέφωτο 
μιας ζωής στην οποία θα μπορούν να ικανοποιηθούν οι σύγ-
χρονες ανάγκες μας. Ταυτόχρονα, έχει στόχο να αναχαιτίσει 
την επίδραση του φόβου και της ανασφάλειας στις γυναίκες 
του καθημερινού μόχθου που δέχονται τον καθημερινό βομ-
βαρδισμό της κυρίαρχης αντίληψης περί «ατομικής ευθύνης» 
και «ατομικού δρόμου» που επιδιώκει να πετύχει την απομό-
νωση και τον παροπλισμό μας. 

Η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων  
χτίζουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων 
στα ερείπια των δικών μας δικαιωμάτων 
Η πανδημία ξεγύμνωσε την αιτία της βαρβαρότητας που βιώ-
νουμε στην Υγεία και σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Πρόκειται 
για την πολιτική όλων των κυβερνήσεων, που προωθούν τις 

κατευθύνσεις της ΕΕ, που αντιμετωπίζει τις ανάγκες τις δικές 
μας και των παιδιών μας στην υγεία, την εργασία, τη μητρότη-
τα, τη μόρφωση με τη λογική του «κόστους» για το κράτος και 
του «οφέλους» για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς. 

Ενώ τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας στενάζουν από 
τις ελλείψεις, χωρίς προσλήψεις προσωπικού και μηχανη-
μάτων, ενώ τα σχολεία ανοιγοκλείνουν, γιατί δεν παίρνονται 
μέτρα προστασίας με προσλήψεις δασκάλων και καθηγητών, 
ενώ ο συνωστισμός στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λόγω της 
έλλειψης προσωπικού και λεωφορείων λειτουργεί ως βόμβα 
διασποράς του ιού, η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι 
όλα αυτά συμβαίνουν λόγω των «έκτακτων συνθηκών εξ αι-
τίας της πανδημίας».

Στην πραγματικότητα, οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν 
στα νοσοκομεία και τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας και οι τεράστιες ελλείψεις με τις οποίες είμαστε αντι-
μέτωπες δεν είναι αποτέλεσμα ούτε των «έκτακτων συνθη-
κών» ούτε της «ανικανότητας των κυβερνητικών στελεχών». 
Έχουν τις ρίζες τους στην πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων που 
χαρίζουν εκατομμύρια ευρώ στους κλινικάρχες και δισεκα-
τομμύρια στις φαρμακευτικές εταιρείες. Η Υγεία είναι γι’ αυ-
τούς πεδίο για κερδοφόρες μπίζνες και η πανδημία μία ακόμα 
«χρυσή ευκαιρία» για περισσότερα κέρδη. Ας σκεφτούμε ότι 
μόνο από τα τεστ τα κέρδη των ιατρικών ομίλων στην Ελλάδα 
φτάνουν τα 30 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, ενώ για το εμβόλιο 
οι φαρμακευτικές εταιρείες αυτές έλαβαν 7,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ από την ΕΕ. 

Όμιλοι που επιδοτούνται από το κράτος για να κάνουν επεν-
δύσεις παρουσιάζονται ως «σωτήρες - ευεργέτες» κάνοντας 
δωρεές. Από τα αμύθητα κέρδη τους, που εξασφαλίζονται με 
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την αμέριστη διαχρονικά στήριξη που έχουν από τις κυβερ-
νήσεις, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, με ένα σχετικά μικρό ποσό 
που δίνουν, αξιοποιούν μία σοβαρή λαϊκή ανάγκη με στόχο να 
ξεπλύνουν και να εξωραϊσουν την απανθρωπιά της εκμετάλ-
λευσης. 

Ενώ οι κυβερνήσεις, τόσο η σημερινή της ΝΔ όσο και η 
προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, χαρίζουν ζεστό χρήμα και φορο-
απαλλαγές στους μεγάλους ομίλους του Φαρμάκου, οι εργα-
ζόμενες, οι άνεργες, οι συνταξιούχοι, οι αυτοαπασχολούμενες 
της πόλης και της υπαίθρου, οι οικογένειές τους πληρώνουν 
κοντά στα 2 δισ. για φάρμακα από την τσέπη τους (το 2019 το 
ποσό αυτό έφτασε το 1,6 δις). 

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας αντιμετωπίζεται ως κό-
στος, το οποίο πρέπει να περικοπεί και να μετακυληθεί στις 
δικές μας τσέπες. Γι’ αυτό η κυβέρνηση έκοψε επιπλέον 96 
εκατ. ευρώ από την ήδη υποχρηματοδοτούμενη ΠΦΥ στον 
κρατικό προϋπολογισμό για την Υγεία το 2021.

Την ίδια στιγμή ενισχύεται η ΝΑΤΟϊκή ιμπεριαλιστική μη-
χανή με πακτωλό δισεκατομμυρίων.  Η ελληνική κυβέρνηση 
μπαίνει φέτος στην κούρσα των εξοπλισμών με τα γαλλικά 
Rafale, μετά την αναβάθμιση των F-16 τον προηγούμενο χρό-
νο, για τα οποία θα πληρώσουν οι γυναίκες και οι οικογένειές 
μας 2,3 δις ευρώ.  

Δε συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο απ’ αυτό 
που θα εξασφαλίσει την ισοτιμία μας 
 Σήμερα, τον 21ο αιώνα, που υπάρχει τέτοια ανάπτυξη της επι-
στήμης και της τεχνολογίας, φαίνεται καθαρά ότι η υγεία των 
οικογενειών μας είναι ασύμβατη με τους νόμους της αγοράς 
και του κέρδους. Γι’ αυτό δεν ανεχόμαστε τίποτα λιγότερο από 
την πλήρη κάλυψη των αναγκών μας, δεν συμβιβαζόμαστε 
με τίποτα λιγότερο από αυτό που θα εξασφαλίσει την ισοτιμία 
μας. Προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας για ένα αποκλειστικά 
δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας και Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας, χωρίς καμία πληρωμή στα φάρμακα, που θα 
καλύπτει και τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, αλλά και 
των παιδιών για πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση και προ-
αγωγή της υγείας.

Μόνο ένα τέτοιο σύστημα ΠΦΥ μπορεί: • να καλύπτει τις 
ανάγκες τις δικές μας και των οικογενειών μας, με ή χωρίς 
πανδημία, που δεν θα μας αφήνει ξεκρέμαστες, χωρίς γιατρό 
ή εξετάσεις, να χρυσοπληρώνουμε τους ιδιωτικούς ομίλους 
της Υγείας • να παρακολουθεί συστηματικά τους ασθενείς με 
υψηλού κινδύνου νοσήματα, που σήμερα είναι χωρίς παρα-
κολούθηση και ιδιαίτερα ευάλωτοι • να παρακολουθεί με κατ’ 
οίκον επισκέψεις τους βαριά άρρωστους, τους ανάπηρους, 
τους ηλικιωμένους που χρειάζονται παρακολούθηση και 
φροντίδα και μπορεί να απαλλάξει τις γυναίκες από φροντίδες 
και βάρη που το κράτος πρέπει να παρέχει δωρεάν • να κα-
λύπτει τον προγεννητικό έλεγχο των εγκύων και τις ιδιαίτερες 
ανάγκες φροντίδας τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
όπως και την ιατρική παρακολούθηση των γυναικών σε όλες 
τις ηλικίες με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 

Στον αντίποδα της πολιτικής που βαφτίζει πρόληψη μονά-

χα την ατομική ευθύνη, εμείς προβάλλουμε τις διεκδικήσεις 
μας για πραγματική πρόληψη, που θα προσεγγίζει ολόπλευρα 
την εργαζόμενη γυναίκα και την οικογένειά της, θα καλύπτει 
τις ανάγκες της στην εργασία, τη μητρότητα και τον ελεύθερο 
χρόνο. Πρόκειται για την πρόληψη που θα φροντίζει να μην 
κατακλύζει τη γυναίκα το άγχος και το στρες για το μισθό που 
δεν φτάνει, για τα χρέη που την πνίγουν, για την ανεργία που 
καραδοκεί, για όλα αυτά που καθιστούν ευάλωτο τον οργανι-
σμό της και μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην υγεία της. 
Πρόκειται για την πρόληψη που δεν θα επιτρέψει τη σωματι-
κή και ψυχική κόπωση από την υπερεργασία, τον κακό ύπνο, 
αλλά και την κακή διατροφή, όπως για παράδειγμα συμβαίνει 
με τις υγειονομικούς, που αναγκάζονται να καλύψουν τις τε-
ράστιες ελλείψεις σε προσωπικό υπερβαίνοντας τις δυνάμεις 
τους. Πρόκειται για την πρόληψη που έχει στραμμένο το βλέμ-
μα στις περιβαλλοντικές συνθήκες, στην υγιεινή και ασφάλεια 
στους χώρους εργασίας, που θα παίρνει όλα τα μέτρα αποφυ-
γής του συνωστισμού στα ΜΜΜ και στις σχολικές αίθουσες. 

Η πανδημία - όχημα για νέο χτύπημα  
στα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών
Η πανδημία μετατρέπεται σε ευκαιρία για τους επιχειρηματι-
κούς ομίλους, ώστε να ξεμπερδεύουν με τα «βαρίδια» που 
στέκονται εμπόδιο για ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία, με νέες 
επενδύσεις και μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζομένων. 
Γι’ αυτό και η κυβέρνηση προωθεί μια σειρά αντιλαϊκών μέ-
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τρων, που φορτώνουν για ακόμα μία φορά τις συνέπειες της 
κρίσης στις γυναίκες και τις οικογένειες μας

Η μεγάλη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και η πιο 
άγρια εκμετάλλευση με προπέτασμα την πανδημία αφήνει 
πίσω της χιλιάδες απολυμένες ή με αναστολή συμβάσεων, 
γενίκευση της ευελιξίας, της εντατικοποίησης, της τηλεργασί-
ας. Τα ακανόνιστα ωράρια, τα δυσδιάκρτα όρια μεταξύ εργά-
σιμου και μη εργάσιμου χρόνου και η ανεργία επιδρούν στην 
υγεία των γυναικών (σωματική και ψυχική), κατακερματίζουν 
την προσωπική και οικογενειακή ζωή. Κάτω από αυτούς τους 
χειρότερους όρους της πανδημίας αυξάνεται η αδυναμία να 
συνδυαστούν η μητρότητα και η εργασία.

Όλες τις αντιδραστικές ανατροπές που ετοιμάζει να φέρει η 
κυβέρνηση, όπως η νομοθέτηση της 10ωρης δουλειάς με δι-
ευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, η επέκταση της δουλειάς την 
Κυριακή σε περισσότερους χώρους και κλάδους, η αύξηση 
των υπερωριών, η επίθεση στα σωματεία, στη συνδικαλιστική 
οργάνωση και δράση, στο δικαίωμα στην απεργία, ετοιμάζεται 
να τις καμουφλάρει, συμπεριλαμβάνοντας στο νομοσχέδιο την 
ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Oδηγίας 2019/1158 «σχετικά με 
την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για 
τους γονείς και τους φροντιστές». 

Η Οδηγία αυτή αποτελεί μία ακόμα καλή ευκαιρία να προ-
ωθήσει η κυβέρνηση την τηλεργασία και το ευέλικτο ωράριο, 
ενώ η ευελιξία φτάνει μέχρι και στην άδεια τοκετού «χωρίς 
περιορισμούς από το κράτος». Αυτό σημαίνει προσαρμογή 
της άδειας στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, που θα 
αποφασίζουν πότε θα την πάρει η εργαζόμενη μητέρα.

Αντί να εξασφαλίσουν μέτρα προστασίας της μητρότητας 
και των γυναικών που φροντίζουν ηλικιωμένους, αρρώστους 
και ΑμΕΑ με δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και θεσμο-
θέτηση αδειών μεγαλύτερης διάρκειας για τις εργαζόμενες, 
διεύρυνση των εργαζομένων γυναικών που τις δικαιούνται, 
όπως οι συμβασιούχες εποχικές, αύξηση της αποζημίωσης 
κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, επιδιώκουν να μοι-
ράσουν τα βάρη και τις ευθύνες σε άνδρες και γυναίκες.

Μπροστά στην Παγκόσμια Ημέρα της Εργαζόμενης Γυναί-
κας προβάλλουμε τις διεκδικήσεις μας για 
το δικαίωμα των γυναικών στη σταθερή ερ-
γασία με μείωση του εργάσιμου χρόνου και 
με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαι-
ώματα, με μέτρα Υγείας και Ασφάλειας στο 
χώρο δουλειάς, με μέτρα προστασίας του 
γυναικείου οργανισμού και της μητρότητας, 
αναδεικνύοντας ότι αποτελούν τις απαραίτη-
τες προϋποθέσεις της γυναικείας ισοτιμίας. 

Με τις πρωτοβουλίες μας φωτίζουμε την 
αναγκαιότητα της κοινής μας δράσης με ερ-
γατικά σωματεία, με προτεραιότητα στους 
κλάδους με τη μεγάλη γυναικεία συμμε-
τοχή, πατώντας στον κοινό αγωνιστικό μας 
βηματισμό των προηγούμενων χρόνων.

Επιμένουμε να φτάσει το μήνυμα της συλ-
λογικής δράσης και στις αυταπασχολούμενες 
της πόλης και της υπαίθρου, που βιώνουν 

την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το παρόν και το μέλ-
λον, που ζουν με το άγχος των χρεών που συσσωρεύονται 
στην εφορία, τα ταμεία, τις τράπεζες, που βλέπουν τις ανάγκες 
τους να λογίζονται ως κόστος για το κράτος, προκειμένου να 
αυξάνονται τα κέρδη των μεγαθηρίων. 

Αποκαλύπτουμε τον αποπροσανατολιστικό 
ρόλο του φεμινισμού 
Απαντάμε μαχητικά στην προσπάθεια εγκλωβισμού της αγα-
νάκτησης των γυναικών, που συνεχίζεται εντατικά από την ΕΕ, 
τις κυβερνήσεις, τις ΜΚΟ και μέσω της αναθέρμανσης του 
φεμινισμού. Φαίνεται μάλιστα ότι στη χώρα μας αξιοποιείται 
η καταγγελία Μπεκατώρου και ο καταιγισμός αυτών που ακο-
λούθησαν για να στηθεί το ελληνικό MeToo.

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα αποκαλύπτει στις γυναί-
κες τον πραγματικό του ρόλο, προκειμένου να αθωώνει τις 
σοσιαλδημοκρατικές ή λεγόμενες αριστερές κυβερνήσεις, 
όπως ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, που διατήρησαν και επέκτειναν 
όλο το αντεργατικό πλαίσιο, που τσακίζει τα δικαιώματα των 
εργαζόμενων γυναικών, αλλά και τη σύγχρονη εκμεταλλευτι-
κή κοινωνία, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα επιτελεία της 
ΕΕ και των κυβερνήσεων διαχρονικά, που εκπροσωπούνται 
τόσο από άνδρες, όσο από γυναίκες.

Η ΟΓΕ, με ορίζοντα την Παγκόσμια Ημέρα της Εργαζόμενης 
Γυναίκας, σηματοδοτεί με τη δράση της τη μαχητική απάντηση 
του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, στέλνοντας μήνυμα 
στις γυναίκες του μόχθου ότι τα καλυμμένα στόματα έχουν και 
φωνή και δύναμη και μπορούν να διεκδικήσουν όλα όσα τους 
ανήκουν και τους στερούν μια χούφτα παράσιτα. Προβάλλο-
ντας την αναγκαιότητα της συλλογικής διεκδίκησης, μπορού-
με να συμβάλλουμε να μη νομιμοποιήσουν στη συνείδησή 
τους την αθλιότητα που βιώνουν και να φωτίσουμε ποιοι είναι 
αυτοί που πρέπει να αντιπαλέψουμε. 

Χριστίνα Σκαλούμπακα 
Πρόερος της ΟΓΕ
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Κ ατά τη διάρκεια των εργασιών της Δεύτερης Διεθνούς Συνδι-
άσκεψης Σοσιαλιστριών γυναικών στην Κοπεγχάγη (1910), η 

επαναστάτρια και αγωνίστρια του παγκόσμιου εργατικού κινήμα-
τος Κλάρα Τσέτκιν πρότεινε να καθιερωθεί η 8η Μάρτη ως Πα-
γκόσμια Μέρα της Γυναίκας, ώστε να τιμηθούν οι προηγούμενες 
ιστορικές διαδηλώσεις των αμερικανίδων εργατριών. Να αφιερω-
θεί στις εργαζόμενες γυναίκες όλου του κόσμου και στον αγώνα 
για το δικαίωμα ψήφου που, ακόμη, δεν είχε καταχτηθεί.

Οι γυναικείοι εργατικοί αγώνες του 19ου 
και του 20ού αιώνα δεν ήταν πυροτέχνη-
μα, ούτε κεραυνός εν αιθρία. Η ανάπτυξη 
του καπιταλισμού έβγαλε μαζικά τις γυ-
ναίκες στην παραγωγή, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα τις προϋποθέσεις και για 
ανάπτυξη της πάλης τους. Σε Ευρώπη και 
Αμερική, οι εργάτριες δούλευαν μαζί με 
ανήλικα παιδιά σε εργοστάσια και ορυ-
χεία, από τα χαράματα μέχρι το βράδυ, 
συχνά χωρίς καμία ώρα ξεκούρασης. Τα 
αιτήματά τους περιλάμβαναν ανθρώπινες 
συνθήκες δουλειάς, καλύτερες αμοιβές, 
μείωση των ωρών εργασίας. Η πρώτη 
καταγεγραμμένη απεργία εργαζόμενων 
γυναικών έγινε στην αγγλική πόλη Ου-
όρτσεστερ (1804) από τις εργάτριες που 
κατασκεύαζαν γάντια. Ακολούθησαν οι 

Γαλλίδες καπελούδες (1831).
Στις ΗΠΑ, η πρώτη απεργία εργατριών 

καταγράφεται το 1820 στις βιοτεχνίες εν-
δυμάτων της Νέας Αγγλίας, ενώ ακολου-
θούν κι άλλες. Ειδικά το 1836, η απεργία 
των βαμβακεργατριών της βιομηχανίας 
Lowell (Μασαχουσέτη) κατατρόμαξε τις 
αρχές (που νόμιζαν ότι επρόκειτο για λα-
ϊκή επανάσταση!)… Το 1844, οι εργάτριες 
της συγκεκριμένης βαμβακοβιομηχανί-
ας ίδρυσαν το πρώτο γυναικείο εργατικό 
σωματείο. Η έντονη δραστηριότητά του 
είχε σαν αποτέλεσμα τις πρώτες μεταρ-
ρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας στην 
κλωστοϋφαντουργία. 

Το 1900 οι εργαζόμενες στις βιομη-
χανίες ενδυμάτων συγκρότησαν μερικά 
από τα πιο σημαντικά σωματεία στην 
ιστορία των ΗΠΑ. Οι συνθήκες εργασί-
ας στα κέντρα του εμπορίου ενδυμάτων 
στις μεγάλες πόλεις, όπως η Ν. Υόρκη, 
ήταν εκείνη την εποχή σε αξιοθρήνητη 
κατάσταση. Οι γυναίκες δέχονταν πρό-
στιμα για οτιδήποτε βάζει ο νους. Επειδή 
μιλούσαν, επειδή γελούσαν ή τραγου-
δούσαν, για τους λεκέδες από τα λάδια 
των μηχανών πάνω στα υφάσματα, για 
τις ραφές που ήταν πολύ στενές ή πολύ 
χαλαρές. 

Στις 20 Δεκέμβρη του 1909, πάνω από 
7.000 εργάτριες που δούλευαν στην κα-
τασκευή γυναικείων ρούχων, ένα μήνα 
μετά τη μεγάλη διαμαρτυρία των 20.000 

εργατριών της Νέας Υόρκης, με ίδιο 
αντικείμενο απασχόλησης, κατέβηκαν 
σε απεργιακή κινητοποίηση. Οι γυναίκες 
δέχτηκαν την επίθεση των αστυνομικών 
που τις ξυλοκόπησαν και τις φόρτωσαν 
σε κλούβες. Τα δικαστήρια φυσικά ήσαν 
προκατειλημμένα υπέρ των ιδιοκτητών. 
Η απεργία έληξε στις 6 Φεβρουαρίου του 
1910, όταν οι βιομήχανοι υποχρεώθηκαν 
να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των γυ-
ναικών, χωρίς όμως να αναγνωρίσουν 
και το σωματείο τους.

Η 8η Μάρτη 2021 – Παγκόσμια Ημέρα 
της Εργαζόμενης Γυναίκας – Σύμβολο 
αγώνα και διεκδίκησης για τις γυναίκες 
όλου του κόσμου – Φωτίζει το δρόμο 
του αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματά 
μας στη ζωή και την εργασία, για ισοτι-
μία και κοινωνική απελευθέρωση.

8 Μάρτη - Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
«...Καθώς τραβάμε εμπρός, εμπρός φέρνουμε τις μεγάλες μέρες

το ξεσήκωμα των γυναικών είναι ξεσήκωμα όλης της ανθρωπότητας·
όχι πια σκλάβοι και τεμπέληδες, δέκα που μοχθούν για έναν που ξαπλώνει,

αλλά ένα δίκαιο μοίρασμα στ’ αγαθά της ζωής,  
‘‘Ψωμί και Τριαντάφυλλα, Ψωμί και Τριαντάφυλλα’’».

Τζέιμς Όπενχαϊμ (1882–1932), Αμερικανός ποιητής και μυθιστοριογράφος. 
έγραψε ποίημα «Ψωμί και Τριαντάφυλλα», αφιερωμένο στην απεργία και 

στον αγώνα των βαμβακεργατριών στο Lawrence της Μασαχουσέτης, το 1912.

Ανάμεσα στα αιτήματα 
της απεργίας του 1912 ήταν και 

η κατάργηση της παιδικής εργασίας.

Εργάτριες που δούλευαν στην επιφάνεια 
των ανθρακωρυχείων στο Ουίγκαν του 
Λάνκασιρ (1900). Κάτω από τις μακριές 
φούστες τους φορούν παντελόνια.

Η απεργία 
της «μπλούζας» 

στη Νέα Υόρκη, 1910

ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΣΠΑΜΕ ΤΙΣ 
ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ 
ΔΡΟΜΟΥ, ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ 
ΚΑΙ ΖΩΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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Οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε αθλήτριες, 
όπως και σε άλλες γυναίκες από τα Πανεπιστήμια, το χώρο 

του αθλητισμού και του πολιτισμού, δίκαια έχουν πυροδοτήσει 
την αγανάκτηση και την οργή για την πολύμορφη βία που βιώ-
νουν οι γυναίκες. Η ξεκάθαρη καταδίκη τέτοιων περιστατικών 
είναι αυτονόητη, χωρίς «ναι μεν, αλλά». 

Όσα βγήκαν στη δημοσιότητα δεν είναι μεμονωμένα περι-
στατικά. Είναι η κορυφή του παγόβουνου της σκληρής πραγ-
ματικότητας που βιώνει μια γυναίκα στο χώρο δουλειάς και 
το χώρο σπουδών. Μαζί με την ατομική ευθύνη των δραστών 
τέτοιων εγκληματικών πράξεων, που πρέπει να αποδοθεί από 
τη δικαιοσύνη, χρειάζεται να βγουν στο «φως» οι οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες που διευκολύνουν τη δράση τους. 

Ξεπροβάλλουν ακόμα πιο αποκρουστικά τα αντιδραστικά 
δόντια της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας 
Όσο κυριαρχεί ο ανταγωνισμός, η αποθέωση της ατομικότητας 
σε βάρος της συλλογικότητας, ο οικονομικός και κοινωνικός 
καταναγκασμός, κάθε γυναίκα, εργαζόμενη είναι ευάλωτη σε 
κάθε είδους κίνδυνο. Οι συνέπειες είναι πιο βαριές για την ερ-
γαζόμενη ή άνεργη γυναίκα –ανεξαρτήτως μορφωτικού επι-
πέδου–, η οποία βιώνει την ανασφάλεια της «ευέλικτης» εργα-
σίας, του πετσοκομμένου εισοδήματος, των υποβαθμισμένων 
και εμπορευματοποιημένων υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας. Σε 
αυτό το πλαίσιο αναπαράγονται οι οικονομικοί, κοινωνικοί εκ-
βιασμοί και πιέσεις, που υποχρεώνουν τις γυναίκες να μένουν 
σιωπηλές. 

Τι κουράγιο χρειάζεται, για παράδειγμα, η εργαζόμενη στη 
«βαριά βιομηχανία» του τουρισμού, για να καταγγείλει την ερ-
γοδοτική βία που φτάνει μέχρι τη σεξουαλική παρενόχληση; 
Είναι εκτεθειμένη στην εργοδοτική τρομοκρατία, την απειλή 
της απόλυσης και της ανεργίας, τους εκβιασμούς των ξενο-
δοχειακών και επισιτιστικών αλυσίδων, που με κριτήριο τα 
κέρδη τους παρεμβαίνουν χυδαία ακόμα και στο ντύσιμο των 
εργαζόμενων γυναικών για την... προσέλκυση πελατείας. 

Η ολόπλευρη στήριξη της γυναίκας για να σταθεί στα πόδια 
της, οικονομικά και κοινωνικά ανεξάρτητη, ώστε να αποκρού-
σει, να αντισταθεί και να καταγγείλει τέτοια περιστατικά πολύ-
μορφης βίας στο χώρο δουλειάς, σκοντάφτει στις πολιτικές 
διαχρονικά των κυβερνήσεων και της ΕΕ.

Κυβέρνηση- ΕΕ- επιχειρηματικοί κολοσσοί: 
Μετράνε με τη λογική του «κόστους» τις συνέπειες 
της πολύμορφης βίας κατά των γυναικών
Η αλήθεια είναι ότι η ανησυχία της κυβέρνησης ΝΔ για την 
αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών έχει το βλέμμα 
στραμμένο πιο μακριά... Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο οι-
κονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Α. Πατέλης: «Οι 
διακρίσεις πέρα από το σημαντικό κόστος που έχουν πάνω σε 
αυτούς που τις βιώνουν, έχουν και ένα ευρύτερο οικονομικό και 
κοινωνικό αποτύπωμα... Η εξάλειψη των διακρίσεων μπορεί να 
φέρει προστιθέμενη αξία στην οικονομία και τη διεθνή εικόνα 
της χώρας.» 

Αλλά και η Διεθνής Σύμβαση κατά της βίας και της παρε-

Χτίζουμε πραγματική «ασπίδα προστασίας» 
απέναντι στην πολύμορφη βία κατά των γυναικών
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νόχλησης (αρ. 190) της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που 
η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κυρώσει στη Βουλή, αναφέρει: 
«η βία και η παρενόχληση είναι ασυμβίβαστα με την προώθηση 
βιώσιμων επιχειρήσεων και επηρεάζουν αρνητικά την οργά-
νωση της εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, την αφοσίωση των 
εργαζομένων, τη φήμη των επιχειρήσεων και την παραγωγικό-
τητα». Στο ίδιο «μήκος κύματος» ήταν και ο νόμος για την «ισό-
τητα των φύλων» της προηγούμενης κυβέρνησης, χαρίζοντας 
«βραβεία ισότητας» σε επιχειρηματικούς κολοσσούς, που χτί-
ζουν την κερδοφορία τους στην εκμετάλλευση των εργαζόμε-
νων γυναικών. 

Η κυβέρνηση, δηλαδή, υπολογίζει το «κόστος» που έχουν 
τέτοιες κραυγαλέες διακρίσεις σε βάρος των γυναικών για 
το κράτος και τους επιχειρηματικούς ομίλους. Βέβαια, δεν 
πρόκειται για «πρωτοτυπία» της σημερινής κυβέρνησης. Τα 
επιτελεία της ΕΕ φτάνουν στο σημείο να μετράνε με ευρώ τις 
συνέπειες που έχει η κακοποίηση μιας γυναίκας στην χαμηλό-
τερη παραγωγικότητά της στην εργασία, το «κόστος» των υπη-
ρεσιών συμβουλευτικής, ψυχολογικής, νομικής υποστήριξης 
που χρειάζεται. Αυτό είναι το κίνητρο για όποια μέτρα δήθεν 
πρόληψης της βίας και προστασίας των κακοποιημένων γυ-
ναικών, που αποτελούν ένα «σίκουελ» της κυβερνητικής δια-
χείρισης του ΣΥΡΙΖΑ. 

Με την πολιτική τους έχουν ανοίξει διάπλατα την πόρτα για 
την υποκατάσταση της κρατικής ευθύνης και χρηματοδότησης 
των ελάχιστων, υποστελεχωμένων υπηρεσιών πρόληψης και 
στήριξης των γυναικών-θυμάτων βίας, οι οποίες λειτουργούν 
με ευρωπαϊκά κονδύλια, με ημερομηνία λήξης και με συμ-
βασιούχους εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή, δίνουν απλόχερα 
χρήματα στην «ιδιωτική πρωτοβουλία», μέσω των ΜΚΟ. 

#Metoo: Ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα των 
πολύμορφων σχεδιασμών για να «θαφτούν» 
οι πραγματικές αιτίες του φαινομένου
Με αφορμή τις απαράδεκτες και καταδικαστέες βίαιες συμπε-
ριφορές σε βάρος γυναικών, χτύπησε την πόρτα της Ελλάδας 
η «εκστρατεία» #metoo. Πριν έρθει στη χώρα μας, το #metoo 
ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2017, στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε 
άλλες χώρες. Αποτέλεσε ένα κύμα καταγγελιών περιστατικών 
σεξουαλικής παρενόχλησης σε γυναίκες, κυρίως από το χώρο 
του θεάματος και ιδιαίτερα το Hollywood, οι οποίες δημοσι-
εύονταν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ανάλογες βέβαια 
καταγγελίες γυναικών υπήρχαν και στο παρελθόν, κυρίως από 
εργαζόμενες γυναίκες, από μετανάστριες στις ΗΠΑ, οι οποίες, 
όμως, δεν είχαν την ανάλογη δημοσιότητα. 

Η περίοδος, που αυτά τα απαράδεκτα περιστατικά άρχισαν 
να βγαίνουν στο φως, συνδέθηκε με την ανάδειξη του Ντ. 
Τραμπ στις Προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ (2017). Ο προσβλη-
τικός, σεξιστικός λόγος του πρώην Προέδρου πυροδότησε την 
αντίδραση πλήθους γυναικών, οι οποίες βίωναν τις κοινω-
νικές ανισότητες και διακρίσεις, που συνεχώς οξύνονται στη 
«μητρόπολη» του καπιταλισμού. Τα υπαρκτά κοινωνικά προ-
βλήματα, η πολύμορφη βία σε βάρος των γυναικών, κυρίως 
η κρατική και εργοδοτική βία, και η αντίστοιχη δικαιολογημένη 

λαϊκή αγανάκτηση αξιοποιήθηκαν ως ένα ακόμα πεδίο για την 
οξυμένη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων 
και των Δημοκρατικών. Αυτή η αντιπαράθεση έφτασε στην αλ-
λαγή «σκυτάλης» στην Προεδρία των ΗΠΑ πριν λίγους μήνες. 

Όλα τα παραπάνω αποκαλύπτουν ότι το λεγόμενο κίνημα 
#metoo αξιοποιήθηκε πολύμορφα σε κάθε χώρα για να μείνει 
στο απυρόβλητο η πραγματική αιτία της βίας κάθε μορφής σε 
βάρος των γυναικών. Ο προβληματισμός των εργαζόμενων και 
άνεργων γυναικών για αυτό το κοινωνικό ζήτημα επιδιώκεται 
να εγκλωβιστεί στην ατομική δημοσιοποίηση τέτοιων περιστα-
τικών, αλλά να «θάβεται» η συλλογική αγωνιστική δράση για 
την αντιμετώπισή τους. Η καταγγελία των γυναικών θέλουν να 
περιορίζεται σε ορισμένες κραυγαλέες μορφές βίας με βάση 
το φύλο, αλλά να «αθωώνεται» η βία της εργοδοσίας και του 
κράτους. Η έκτασή τους σε εργασιακούς χώρους και αλλού, 
δείχνει ότι δεν πρόκειται για ακραίες ατομικές συμπεριφορές. 
Υπάρχει ένα βαθύτερο κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο, 
που υποθάλπει και τον ακραίο ατομισμό σε βάρος ενός άλλου 
ανθρώπου, φτάνοντας μέχρι τη σεξουαλική κακοποίηση. 

Ο παραμορφωτικός φακός του #metoo προβάλει τη βία που 
φτάνει στη σεξουαλική κακοποίηση γυναικών, αλλά και νέων 
ανδρών, ως ένα «διαταξικό» πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι 
τόσο οι εργαζόμενες, άνεργες γυναίκες, όσο και οι γυναίκες 
μεγαλομετόχων επιχειρηματικών κολοσσών μπορεί να έρ-
θουν αντιμέτωπες με τέτοιες παθογόνες συμπεριφορές. Όμως, 
οι ανοιχτές ή συγκαλυμμένες πιέσεις κι εκβιασμοί από τον ερ-
γοδότη, από «ισχυρούς παράγοντες» στα Πανεπιστήμια, στον 
αθλητισμό και στον πολιτισμό, που επηρεάζουν την πορεία 
εξέλιξης μιας γυναίκας, ρίχνουν πιο βαριά τη σκιά τους σε μια 
κοπέλα του καθημερινού μόχθου. 

Για να «σπάσει» ο φαύλος κύκλος 
της βίας κατά των γυναικών

Για αυτό η ατομική προστασία, η καταγγελία και καταδίκη 
της πολύμορφης βίας δεν συνιστά ένα ξεχωριστό κίνημα. 
Μπορούν και πρέπει να είναι στοιχεία της εργατικής- λαϊκής 
πάλης, και όχι απομονωμένα ή σε αντιπαράθεση με αυτή. 

Γιατί το ατομικό θάρρος, η αντοχή απέναντι σε τέτοια φαινό-
μενα μπορεί να αναπτυχθεί στο έδαφος της συλλογικότητας, 
της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης, που είναι το πραγμα-
τικό «δίχτυ ασφαλείας» κάθε γυναίκας, κάθε νέας και νέου, και 
όχι με το «ατομικό Εγώ». Αυτό άλλωστε επιβεβαίωσε και το 
κύμα συμπαράστασης στην Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώ-
σεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας και άλλους υγειονο-
μικούς, που δέχτηκαν την κρατική βία. 

Η «ασπίδα προστασίας» χτίζεται μέσα στο συλλογικό αγώ-
να για τις σύγχρονες ανάγκες των γυναικών, για να ξεριζωθεί 
το αγκάθι της εκμετάλλευσης και καταπίεσης, που ξεσκίζει τις 
σύγχρονες δυνατότητες να ζήσουμε όπως μας αξίζει τον 21ο 
αιώνα. 

Βιβή Δάγκα
Μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ
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Έ να χρόνο πριν, η ΟΓΕ διαδήλωνε μαζί με το αντιπολεμι-
κό, το εργατικό, το νεολαιϊστικο κίνημα κατά της συμφω-

νίας παράτασης των ΑμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων στη χώρα 
μας, που προετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και υπέγραψε η κυβέρνηση 
της ΝΔ. Τώρα, μπροστά στα νέα επικίνδυνα σχέδια αναβάθ-
μισης και επέκτασης της συμφωνίας αυτής, που ετοιμάζουν 
τα ΝΑΤΟϊκά γεράκια, χρειάζεται να ορθώσουμε και πάλι το 
ανάστημά μας. 

Επειδή η απεμπλοκή της χώρας μας από τις ιμπεριαλιστικές 
ενώσεις και τους σχεδιασμούς τους αποτελεί μονόδρομο για 
τη γυναικεία ισοτιμία, έχει σημασία να δυναμώσουμε την πάλη 
μας ενάντια στα νέα βρώμικα σχέδιά τους, που προβλέπουν 
επέκταση της συμφωνίας για ακόμα πέντε χρόνια, επιχειρησι-
ακή αναβάθμιση της βάσης της Σούδας, όπως και όλων των 
αμερικανικών βάσεων και υποδομών στη χώρα μας, δημι-
ουργία νέων βάσεων σε πάνω από είκοσι σημεία στη χώρα 
(Σκύρο, Κάρπαθο κ.λπ.), πρόσδεση των ελληνικών στρατι-
ωτικών δυνάμεων στα ευρωατλαντικά σχέδια με συνεχείς 
ασκήσεις – πρόβες πολέμου και παραπέρα αξιοποίηση των 
στρατιωτικών και άλλων υποδομών, όπως λιμάνια, αεροδρό-
μια κ.λπ., για τους ΑμερικανοΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς με το 
βλέμμα στραμμένο σε Κίνα και Ρωσία. 

  Ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα  
Το χαλί για τις σημερινές εξελίξεις το είχε στρώσει ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ, ξεκινώντας τον «Στρατηγικό Διάλογο» με τις ΗΠΑ και τον 
Τραμπ και με λυμένα τα χέρια η ΝΔ αναβάθμισε τη Βάση της 
Σούδας και έστησε νέες βάσεις στη Λάρισα, το Στεφανοβίκειο, 
την Αλεξανδρούπολη.

Η 5ετής ανανέωση της ΝΑΤΟϊκής Συμφωνίας για τις φονι-
κές βάσεις δεν είναι ξεκομμένη από τις γεωπολιτικές εξελίξεις 
στην περιοχή που είναι ραγδαίες. Συνδέεται με τη βαθύτερη 
εμπλοκή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς 
και αποτελεί επιλογή όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. 

Συνδέεται με τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς στην 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και 
του Περσικού Κόλπου ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΕΕ, Ρωσία και Κίνα, 
όπως και σε άλλες περιφερειακές δυνάμεις, όπως η Σαουδι-
κή Αραβία, η Τουρκία και το Ιράν. Η περίοδος της πανδημίας 
όχι μόνο δεν καταλάγιασε, άλλα όξυνε τους ιμπεριαλιστικούς 
ανταγωνισμούς, καθώς οι ΗΠΑ, που παραμένουν η ισχυρότε-
ρη δύναμη, αλλά και η ΕΕ, χάνουν έδαφος. Άλλες δυνάμεις, 
όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία κ.ά. ισχυροποιούνται, ανατρέ-

πουν καταστάσεις και σχεδιασμούς, περνάνε δικά τους σχέ-
δια. Κι αυτό συντελείται όχι μόνο στα κέρδη των επιχειρήσε-
ών τους, αλλά και στα πεδία των μαχών, σε μια σειρά γωνιές 
του πλανήτη μας, που έχουν ήδη μπει στην κρεατομηχανή του 
ιμπεριαλιστικού πολέμου, ο οποίος γεννά διαρκώς και νέες 
εστίες. Το «κλειδί» για να κατανοηθούν αυτές οι εξελίξεις βρί-
σκεται στους σχεδιασμούς της Κίνας, που απειλεί άμεσα την 
πρωτιά των ΗΠΑ στην ιμπεριαλιστική πυραμίδα, αλλά και ο 
ενισχυμένος ρόλος της Ρωσίας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.

Οι κυβερνήσεις εμπλέκουν την Ελλάδα ολοένα και πιο βα-
θιά στα ΝΑΤΟϊκά σχέδια, δίνουν γη και ύδωρ στους φονιάδες 
των λαών, παρέχουν απλόχερη υποστήριξη στα βρώμικα σχέ-
δια των ΗΠΑ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στην περιοχή για να εξα-
σφαλίσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι συμμετοχή στα σχέδια 
εκμετάλλευσης των πηγών και των δρόμων της ενέργειας, 
για να αναβαθμίσουν συνολικά τη γεωστρατηγική τους θέση 
στην περιοχή.

Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις αναβαθμίζουν τις στρατιωτικές και 
οικονομικές σχέσεις της Ελλάδας με το κράτος του Ισραήλ, 
αυτό το δολοφονικό κράτος που συνεχίζει δεκαετίες την κα-

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ 5ετή ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΦΟΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΑΤΟΪΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ
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τοχή των Παλαιστινιακών εδαφών, που βομβαρδίζει τη Συρία, 
επεμβαίνει στο Λίβανο, απειλεί το Ιράν και όποιο κράτος θεω-
ρεί αντίπαλο.

Γι’ αυτό στέλνουν «Patriot» και στρατιωτικό προσωπικό στη 
Σαουδική Αραβία για τη στήριξη των στρατιωτικών σχεδίων 
της χώρας αυτής που πρωταγωνιστεί στον πόλεμο στην Υεμέ-
νη. Γι’ αυτό στέλνουν πολεμικά πλοία στον Περσικό Κόλπο για 
περιπολίες. Γι’ αυτό υπογράφουν στρατιωτικές συμφωνίες με 
χώρες του Κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και 
η Σαουδική Αραβία. Πρόκειται για συμφωνίες που βάζουν το 
λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες, ρίχνοντας τη χώρα στη φωτιά 
ενός πολέμου στον Περσικό Κόλπο εναντίον του Ιράν. Εντάσ-
σονται στη νέα ΑμερικανοΝΑΤΟϊκή «αρχιτεκτονική», που ανα- 
δεικνύει τον στρατηγικό ρόλο των Στενών του Ορμούζ και 
συνολικά του Περσικού Κόλπου, για να χτυπήσουν Κίνα και 
Ρωσία, που έχουν βαθύτερες σχέσεις συνεργασίας με το Ιράν.

Πρόσφατα, με εντολή της ελληνικής κυβέρνησης, απέ-
πλευσε η φρεγάτα «ΥΔΡΑ» για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις «επ’ ευκαιρία 
Διεθνών Εκθέσεων Αμυντικού Υλικού». Κάποιοι συνδέουν 
αυτήν την αποστολή με την επικείμενη παρουσία του γαλλι-
κού αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle» στην περιοχή του 
Κόλπου, που θα έχει συνοδεία πλοίων από διάφορες «σύμ-
μαχες» χώρες.

Στέλνουν τα παιδιά μας εκτός συνόρων για την εξυπηρέτηση 
των ευρωατλαντικών σχεδίων, να πολεμάνε για ξένα συμφέ-
ροντα, όπως ετοιμάζονται να στείλουν στρατιωτικές δυνάμεις 
στο Μάλι της Δυτικής Αφρικής. 

Για τον ίδιο λόγο προετοιμάζονται οδυνηροί συμβιβασμοί, 
που αφορούν τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου και της Ανατο-
λικής Μεσογείου, προς όφελος των οικονομικών ομίλων. Και 
είναι εντελώς κάλπικο το δίλημμα «συμβιβασμός ή πόλεμος», 
δεδομένου ότι κάθε συμβιβασμός στρώνει το έδαφος για νέες 
αμφισβητήσεις κι επικίνδυνες εξελίξεις για τους λαούς. 

Γι’ αυτό χρυσοπληρώνουμε τη ΝΑΤΟϊκή ιμπεριαλιστική 
μηχανή κάθε χρόνο με πακτωλό δισεκατομμυρίων.Με προ-
μετωπίδα την “αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας” 
η κυβέρνηση μπαίνει φέτος στην κούρσα των εξοπλισμών, 
διαθέτοντας για τα γαλλικά Rafale 2,3 δισ. ευρώ, που θα πλη-
ρωθούν από το μόχθου του λαού μας. Την ίδια στιγμή οι εργα-

ζόμενες και οι οικογένειές τους βιώνουν μία άνευ προηγουμέ-
νου επίθεση στα δικαιώματά τους στο πλαίσιο των αντιλαϊκών 
πολιτικών της κυβέρνησης και της ΕΕ. Αυτά συμβαίνουν τη 
στιγμή που η πορεία φτωχοποίησης των λαϊκών οικογενειών 
ακουμπά πρωτόγνωρα επίπεδα, που τα επιδεινώνει η πανδη-
μία του κορωνοϊού. 

Η στάση της ΟΓΕ 
Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα της χώρας μας, η ΟΓΕ, βρί-
σκεται διαχρονικά στην εμπροσθοφυλακή του αγώνα ενάντια 
στις ιμπεριαλιστικές ενώσεις ΝΑΤΟ και ΕΕ, που σπέρνουν 
πολέμους, φτώχεια και προσφυγιά στους λαούς. Βλέπει τους 
λαούς της περιοχής να γεμίζουν βάσανα και μία χούφτα πα-
ράσιτα να σκορπούν τη δυστυχία. Οι λαοί να κινδυνεύουν είτε 
από τις βόμβες και τα τανκς είτε από την «ειρήνη με το πιστόλι 
στον κρόταφο».

Δεν θα τους αφήσουμε να ρημάξουν τις ζωές μας και τις 
ζωές των παιδιών μας για να αναβαθμίσουν τα συμφέροντα 
των εταιριών, που θέλουν να μοιραστούν την Ενέργεια, τους 
δρόμους μεταφοράς εμπορευμάτων και τις αγορές, που επι-
διώκουν να βγούν πιο δυνατές την επόμενη μέρα της κρίσης. 
Δεν θα πληρώσουμε εμείς τα σπασμένα των ιμπεριαλιστικών 
ανταγωνισμών.

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

Συνεχίζουμε ανυποχώρητα τον αγώνα για αποδέσμευση 
από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, που αποτελεί προϋπόθεση για να ζή-
σουμε μια ανθρώπινη ζωή, μια ζωή με δικαιώματα με βάση 
τις σύγχρονες ανάγκες μας. 

 Μπροστά στις επικίνδυνες αυτές εξελίξεις στηρίζουμε και 
συμμετέχουμε στην «Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνο-
αμερικανική Στρατιωτική Συμφωνία για τις Βάσεις» με την 
ΕΕΔΥΕ, εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, ενώσεις 
αυταπασχολούμενων και άλλους φορείς του λαϊκού κινήμα-
τος και καλούμε το λαό και τη νεολαία, τις γυναίκες των λαϊ-
κών οικογενειών να δυναμώσουμε το αγώνα μας απαιτώντας:

  Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις 
Στρατιωτικές Βάσεις.

  Να κλείσει η βάση της Σούδας, να ξηλωθούν οι βάσεις 
του θανάτου από τη χώρα μας, να μη δημιουργηθεί καμία 
νέα βάση και στρατιωτική υποδομή.

  Καμία συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων  
σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.

  Καμιά αλλαγή των συνόρων και των συνθηκών  
που τα καθορίζουν

  Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ  
και της ΕΕ. 

Μαιρήνη Στεφανίδη
Α΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

Από την πρόσφατη επίσκεψη Πομπέο - 
Μητσοτάκη στη βάση της Σούδας
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 Ένα χρόνο συμβίωσης με την πανδημία COVID-19... 

 ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΛΗΨΗ - ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ 
Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Έ να χρόνο τώρα, συμβιώνοντας με την πανδημία, 
αποκτήσαμε πολύτιμη πείρα. Άλλαξαν πολλά... 

μόνο η κατάσταση στις δημόσιες δομές Υγείας - Πρό-
νοιας δεν άλλαξε...τα Κέντρα Υγείας υπολειτουργούν 
επικίνδυνα, οι ΜΕΘ συνεχίζουν να στενάζουν, οι ανά-
γκες για θεραπείες, εγχειρήσεις, διαγνώσεις συνεχί-
ζουν να είναι στον «πάγο». 

Χωρίς να πάρει η κυβέρνηση κανένα από τα μέτρα 
που επίμονα διεκδικούμε (προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού, αύξηση δαπανών για την Υγεία και όχι πά-
γωμα και μείωση, δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες 
ΠΦΥ, νέες κλίνες ΜΕΘ, επίταξη ιδιωτικών νοσοκο-
μείων και διαγνωστικών κέντρων, αξιοποίηση νέων 
φαρμάκων, μαζικά δωρεάν τεστ κ.α.), μας βομβαρ-
δίζουν με την αντίληψη πως μόνο το εμβόλιο θα μας 
σώσει...

Και φτάσαμε και στους εμβολιασμούς! Ακόμα και 
αυτοί χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για να μην προ-
χωρήσει η κυβέρνηση στην αναγκαία θωράκιση του 
δημόσιου συστήματος υγείας και στα μέτρα προστα-
σίας στους χώρους εργασίας, εκπαίδευσης, στα μέσα 
μεταφοράς. Καμία επαρκής ενημέρωση, ούτε καν 
στους υγειονομικούς για την ασφάλεια, τις ανεπιθύ-
μητες ενέργειες κ.λπ. Έτσι, δημιουργούν δυσπιστία σε 
τμήματα του πληθυσμού για τη χρησιμότητά του και τα 
βάζουν δήθεν με τους «ψεκασμένους». Βολικός αντί-
παλος! Θεωρούν ότι μπορούν μ΄αυτόν τον τρόπο να 
κρύψουν ότι η εξασφάλιση των απαιτούμενων εμβο-
λίων βρίσκεται στο έλεος της κούρσας των ανταγω-
νισμών και του μέγιστου δυνατού κέρδους μεγάλων 
φαρμακευτικών εταιρειών. ΕΕ και κυβερνήσεις όχι 
μόνο υλοποιούν τις απαιτήσεις τους, κρύβουν και τα 
συμβόλαια που έχουν υπογράψει με αυτές. Το κέρ-
δος και η κατοχύρωση της «πατέντας» βάζουν εμπό-
δια στις επιστημονικές τεχνολογικές δυνατότητες και 
τη χρησιμοποίηση της υπάρχουσας γνώσης για την 
εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών.

Εκτός από το ίδιο το εμβόλιο για να επιτευχθεί η πο-
λυπόθητη ανοσία απαιτείται και η υποδομή. Αντί να 
δημιουργούνται νέες δομές ΠΦΥ στις γειτονιές δι-
αλύονται ακόμα κι αυτές οι υποστελεχωμένες που 
υπάρχουν. Βαφτίζονται εμβολιαστικά κέντρα τα νοσο-
κομεία και τα κέντρα υγείας χωρίς να στελεχώνονται 
με επιπλέον προσωπικό. Ανακυκλώνεται το υπάρχον 
ελάχιστο προσωπικό, γίνονται μπαλάκι γιατροί και νο-
σηλευτές, μετακινούμενοι από δομή σε δομή, οι οποί-
οι με την εντατικοποίηση οδηγούνται στην εξόντωση. 
Ακυρώνονται χειρουργεία, ραντεβού και εξετάσεις, 
βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία χιλιάδων ασθενών 
που σπρώχνονται στην ιδιωτική υγεία. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι εκατοντάδες υπερήλικες, με σοβαρά 
προβλήματα μετακίνησης, καλούνται να ταξιδέψουν 
μέχρι και δεκάδες χιλιόμετρα και να εκτίθενται σε 
επιπλέον κινδύνους, προκειμένου να μπορέσουν να 
εμβολιαστούν.

Και μέχρι την ανοσία, τι μέλλει γενέσθαι;;; Φάρμακα 
ή εμβόλια, πρόληψη ή θεραπεία;; Προφανώς για να 
κερδίσουμε μια τόσο δύσκολη μάχη, χρειαζόμαστε 
κάθε διαθέσιμο όπλο. Οποιαδήποτε, λοιπόν, συζήτη-
ση, φέρνει σε αντιπαράθεση τα φάρμακα με τα εμβό-
λια, τη σημασία της πρόληψης με την αναγκαιότητα 
της θεραπείας, είναι προβληματική και αποπροσανα-
τολιστική. Για να αλλάξουν τα δεδομένα, να σπάσει η 
αλυσίδα της μετάδοσης του ιού, να προκληθεί ανοσία, 
είναι άκρως απαραίτητη η λήψη όλων των μέτρων 
για τα οποία παλεύουμε οι υγειονομικοί, η ΟΕΝΓΕ, τα 
σωματεία των εργαζομένων, η ΟΓΕ.

Για άλλη μια φορά φιλοξενούμε στις σελίδες του δελ-
τίου μας τη φωνή των μαχόμενων υγειονομικών, 
των εργαζόμενων στο φάρμακο, σε μια προσπάθεια 
ενημέρωσης των γυναικών της λαϊκής οικογένειας. 
Συγχρόνως πιο συνειδητά, πιο μαχητικά, πιο μαζικά 
ενισχύουμε καθημερινά τον αγώνα μας για όλα όσα 
η επιστήμη μπορεί να μας προσφέρει σήμερα τον 21ο 
αιώνα και είναι αναγκαία για την υγεία και τη ζωή μας.
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Ας παραθέσουμε κάποια στοιχεία που αναδεικνύουν ποια εί-
ναι  η πραγματικότητα που βιώνουμε στον τομέα της υγείας:

1 Το υποστελεχωμένο και με σοβαρές ελλείψεις ΕΣΥ 
παραμένει αθωράκιστο ένα χρόνο μετά την έναρξη 

της πανδημίας.

 6500 ελλείψεις σε μόνιμο ιατρικό προσωπικό.
 Μέσος όρος ηλικίας των υπηρετούντων ιατρών είναι τα 

60 έτη.
 Το 30% του συνόλου των εργαζόμενων υγειονομικών δη-

λαδή 16.000 είναι συμβασιούχοι.
 Προσλήψεις προσωπικού και δη μόνιμου με το σταγονό-

μετρο, συγκριτικά με τον ωκεανό των κενών θέσεων και 
των αναγκών που υπολογίζονται σε 30000. Σύμφωνα με 
στοιχεία που έδωσε ο Υπουργός υγείας τον περασμένο 

Μάιο συνολικά σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας (!) προ-
σλήφθηκαν περίπου 4.200 υγειονομικοί από την αρχή της 
πανδημίας, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

 Διαρκή μπαλώματα από την κυβέρνηση, μετακινήσεις 
προσωπικού ιατρικού και λοιπού (των γνωστών ηρώων) 
από εδώ και από εκεί, ακόμα και 6ήμερα «εντέλλεσθε» σε 
ιατρούς για μετάβαση στη Β. Ελλάδα από υποστελεχωμένα 
νοσοκομεία σε περισσότερο υποστελεχωμένα βιώσαμε το 
τελευταίο διάστημα. Το αποκορύφωμα του παραλογισμού, 
της αυθαιρεσίας, της υποκρισίας και της προχειρότητας, 
που κατέληξε σε όργιο τρομοκρατίας και διώξεων αγωνι-
ζόμενων υγειονομικών, μεταξύ αυτών και της προέδρου 
της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Ιατρών. 

 Περίπου 1000 κλίνες ΜΕΘ αντί 2000 τουλάχιστον που απαι-

Ο ιός SARS-CoV-2, υπεύθυνος για την πανδημία της νόσου Covid-19, ταυτοποιήθηκε για πρώτη 
φορά τον Δεκέμβριο του 2019 στην Κίνα. Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη χώρα μας 

διαγνώσθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020. Η πανδημία μετράει ήδη ένα χρόνο στην Ελλάδα και 
παγκοσμίως, οπότε διαθέτουμε πλέον αρκετά στοιχεία και δεδομένα. Με βάση αυτά μπορούμε να 
επιβεβαιώσουμε, να εμπλουτίσουμε και να ενισχύσουμε το πλαίσιο πάλης της Ομοσπονδίας μας 
στο μέτωπο της υγείας και συνολικότερα. Εμείς ποτέ δεν αρκούμαστε σε απλή, θεωρητική κριτική 
για κάθε ζήτημα που απασχολεί τις γυναίκες, αλλά πάντα θέτουμε στόχους διεκδίκησης, τους 
οποίους έμπρακτα προσεγγίζουμε με τις δράσεις μας, τόσο κεντρικά όσο και με τους συλλόγους 
και τις ομάδες της ΟΓΕ. Οδηγά σημεία είναι πάντα οι σύγχρονες ανάγκες των γυναικών και των 
οικογενειών τους, η αλήθεια και τα πραγματικά επιστημονικά κριτήρια σε κάθε περίοδο, πολύ 
περισσότερο στην εποχή της πανδημίας.

Πανδημία:
Ένας χρόνος μετά... 
Αντιμέτωπες ήδη 
με το τρίτο κύμα... 
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τούνται (αναγκαίες 3.000-3.500 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ). 
Λειτουργία νέων κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ χωρίς σε πολλές 
περιπτώσεις να πληρούν επιστημονικά κριτήρια και προϋ-
ποθέσεις & χωρίς το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Μη προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για την πανδημία, 
π.χ. συσκευές οξυγόνου υψηλής ροής (high-flow), ακό-
μα και σε τμήματα νοσηλείας Covid. Ό,τι έχει προκύψει 
σε προμήθειες στα νοσοκομεία τον τελευταίο χρόνο δεν 
προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό οργανωμένα 
και σχεδιασμένα. Πρόκειται για σκόρπιες δωρεές επι-
χειρηματιών και ιδιωτών για τη βελτίωση της εταιρικής 
εικόνας και για γενναίες φοροαπαλλαγές που κερδίζουν 
με αυτό τον τρόπο.

 Μετατροπή κάποιων νοσοκομείων σε νοσοκομεία «ανα-
φοράς», δηλαδή μιας νόσου και με τη «βούλα» του υπ. 
Υγείας. Λειτουργία όλων των νοσοκομείων σε μεγάλο 
βαθμό ως νοσοκομεία μιας νόσου, αφού περικόπτονται 
τακτικά χειρουργεία (κατά 80 % στην Αττική, σύμφωνα με 
δήλωση του κ. Χαρδαλιά στις 10/2) και άλλες λειτουργίες, 
όπως έχουν αναδείξει η ΟΕΝΓΕ και τα συνδικαλιστικά όρ-
γανα των υγειονομικών. 

2 Η ελάχιστη παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ στο δημόσιο 
σύστημα προ πανδημίας, ρίχνεται στον καιάδα, 

παρά την πανδημία και εν μέσω αυτής.

 Κραυγαλέα η μείωση δαπανών στον κρατικό προϋπολογι-
σμό του 2021 για την ΠΦΥ κατά 96 εκατ. ευρώ.

 Αντί για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, επιπλέον απο-
δυνάμωση των δομών με μετακινήσεις εργαζομένων 
προς τα νοσοκομεία.

 Αποδεικτική της αποσάρθρωσης της ΠΦΥ είναι η αδυνα-
μία υποστήριξης του εμβολιασμού του πληθυσμού, έργου 
και αρμοδιότητας κατεξοχήν της ΠΦΥ.

 Μετατροπή των δημόσιων δομών ΠΦΥ σε εμβολιαστικά 
κέντρα σε βάρος λοιπών λειτουργιών.

3 Ο εμβολιασμός 
για τη νόσο Covid-19...

 Είναι πεδίο ανταγωνισμού των πολυεθνικών του φαρ-
μάκου, οπότε η παραγωγή και προμήθεια των εμβολίων 
δεν γίνεται ομαλά και με βάση τις ανάγκες, αλλά βρίσκει 
εμπόδια σε συμφέροντα και σκοπιμότητες.

 Είναι αναγκαίος, αλλά δεν αποτελεί πανάκεια, ούτε μαγική 
και οριστική λύση που θα εξαφανίσει μεμιάς τον ιό.

 Αποκαλυπτικό είναι το χρονοδιάγραμμα που απαιτείται για 
τη δημιουργία προϋποθέσεων ανοσίας στη χώρα μας: 176 
ημέρες συνολικά στο ιδανικό σενάριο, που είναι απίθανο 
με τα ισχύοντα δεδομένα, χωρίς πρόσθετο προσωπικό 
και υποδομές και εξασφάλιση απρόσκοπτης προμήθειας 
εμβολίων. Μέχρι στιγμής, με βάση τα επίσημα στοιχεία, 
έχει εμβολιαστεί μόλις το 3,9% του πληθυσμού.

 Όσο πραγματοποιείται, στα νοσοκομεία υπάρχει κίνδυνος δια-
σποράς & είναι σε βάρος λοιπών ζωτικών λειτουργιών τους.

 Απαιτεί οργάνωση στην ΠΦΥ ώστε να υπάρχει η αναγκαία 
παρακολούθηση και καταγραφή των παρενεργειών στα 
πλαίσια φαρμακοεπαγρύπνισης.

4 Ο προληπτικός έλεγχος έχει πάει 
«τον μεγάλο περίπατο»

 Σε καταγραφή της Ελληνικής Ομοσπονδίας καρκίνου φά-
νηκε ότι τα κακοήθη νεοπλάσματα διαγιγνώσκονται μόνο 
κατά 11% στη χώρα μας σε προληπτικό έλεγχο. Περισσό-
τερο από 50% διαγιγνώσκονται σε διερεύνηση για άλλο 
λόγο.

 Υπάρχουν στοιχεία από τον Ιατρικό σύλλογο Αθηνών ότι οι 
προληπτικές εξετάσεις και ο προσυμπτωματικός έλεγχος 
έχουν μειωθεί κατά 50% το τελευταίο έτος της πανδημίας.

 Η επιστημονική κοινότητα αναμένει αύξηση της διάγνω-
σης νεοπλασιών σε προχωρημένο στάδιο το επόμενο 
χρονικό διάστημα.

5 Τα χρόνια νοσήματα παρακολουθούνται πλημμελώς 
και απορρυθμίζονται σε καιρούς πανδημίας.

 Με βάση τα στοιχεία, τα ραντεβού στα τακτικά ιατρεία 
έχουν μειωθεί κατά 70%.

 Η επιστημονική επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
υπογραμμίζει τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι 
χρονίως πάσχοντες κατά τη διάρκεια της πανδημίας από 
τη δυσχέρεια πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και την 
παραμέληση των παθήσεων τους. 

 Να σημειωθεί ότι τα χρόνια νοσήματα στη χώρα μας απο-
τελούν την κυριότερη αιτία πρόωρου θανάτου.

6 Οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των γυναικών και των 
παιδιών λόγω πανδημίας είναι τεράστιες. Επίσης έχει 

αυξηθεί σημαντικά η ενδοοικογενειακή βία. 

  Ενδεικτικά. παρατηρήθηκε αύξηση κατά 30% των κλήσε-
ων στη γραμμή 15900 «SOS για γυναίκες θύματα βίας» 
από την ημέρα που εφαρμόστηκαν τα περιοριστικά μέτρα 
για πρώτη φορά.

7 Ο ιδιωτικός τομέας της υγείας όχι μόνο δεν έχει επιτα-
χθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά είναι ο 

μεγάλος κερδισμένος και πριμοδοτείται από τις κυβερνητι-
κές επιλογές.

 Με ΠΝΠ που ισχύει από 13/3/20, τα ιδιωτικά θεραπευ-
τήρια λαμβάνουν διπλάσια ημερήσια αποζημίωση από 
τον ΕΟΠΥΥ (1600 ευρώ έναντι 800) για τις κλίνες ΜΕΘ που 
διαθέτουν για ασθενείς non-Covid, οι οποίοι είναι περισ-
σότεροι, αφού οι κλίνες ΜΕΘ του ΕΣΥ καταλαμβάνονται 
από ασθενείς Covid.

 Δεν έχουν επιφορτιστεί ούτε κατ’ ελάχιστο μερίδιο της δι-
αχείρισης των ασθενών Covid.

 Κερδοσκοπούν ασύστολα με τα τεστ διάγνωσης κορωνο-
ϊού και με τα τεστ αντισωμάτων, τα οποία μάλιστα αντί να 
είναι δωρεάν τα πληρώνουμε από την τσέπη μας.

 Κερδίζουν επιπλέον «ασθενείς-πελάτες», εφόσον οι λει-
τουργίες των νοσοκομείων ΕΣΥ και της ΠΦΥ έχουν υπο-
σταλεί περαιτέρω, λόγω της πανδημίας. 
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ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 
ΕΝΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Α υτό που πρέπει να κατανοήσουμε και να αποδεχτούμε πλέ-

ον, κόντρα στην προπαγάνδα που δεχόμαστε, είναι πως η 
πανδημία δεν αποτελεί πια «έκτακτη κατάσταση». Ένας γεμά-
τος χρόνος αρκεί για να πάψουμε να μιλάμε για πρόσκαιρο 
φαινόμενο. Ο ιός ήρθε για να μείνει, άγνωστο για πόσο, σε 
ποια έκταση, με ποια κατανομή, εποχική ή όχι. Η μελλοντική 
πορεία της πανδημίας δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρί-
βεια. Αυτό οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε, όχι για να «ψυ-
χοπλακωθούμε» ή να «αδρανοποιηθούμε», αλλά αντίθετα για 
να ανασκουμπωθούμε και να μην «τσιμπάμε» σε δολώματα 
καθησυχαστικά, που μας υπαγορεύουν δήθεν να κάνουμε 
υπομονή και μετά βλέπουμε. Εμείς ξέρουμε ότι η επιδείνωση 
των όρων της ζωής μας εξαρτάται και από τη συλλογική μας  
δράση και διεκδίκηση.

 Ακόμα και με καλυμμένα στόματα εντείνουμε τον αγώνα 
μας. Τον αγώνα που δίναμε και πριν την έναρξη της πανδημί-
ας, για όλα τα προβλήματα που βιώναμε, απόρροια των εφαρ-
μοζόμενων πολιτικών, οι οποίες δεν έχουν στο επίκεντρο τις 
δικές μας ανάγκες και τα δικά μας δικαιώματα, αλλά τα κέρδη 
των επιχειρηματικών ομίλων. Τα προβλήματά μας δεν τα προ-
κάλεσε κανένας ιός, προϋπήρχαν και εντάθηκαν με την παν-
δημία, ενώ προέκυψαν και επιπρόσθετα. Πιο οργανωμένα και 
αποφασιστικά παλεύουμε για όλα όσα μας ανήκουν και μας 
στερούν ΕΕ και κυβερνήσεις, γι’ αυτό και παλεύουμε για υγεία 
και ζωή με δικαιώματα.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΖΩΗ!
Πόσο μάλλον όταν η υγεία αποκτά το πραγματικό και ολόπλευ-
ρο νόημα της, όπως υπογραμμίζουμε εν όψει του φετινού 
εορτασμού της 8ης Μάρτη. Για εμάς Υγεία δεν είναι απλά η 
απουσία αρρώστιας. Είναι η κατάσταση πλήρους ψυχοσωμα-
τικής και νοητικής ευεξίας. Η συνολική κατάσταση ισορροπίας 
του ανθρώπου με την φύση και την κοινωνία, που να του επι-

τρέπει όχι μόνο να εργάζεται, αλλά να συμμετέχει δημιουργικά 
στην οικογενειακή του ζωή, στην κοινωνική και πολιτική δρα-
στηριότητα. Να αναπτύσσει τις ικανότητές του. Αν δεν υπάρ-
χουν αυτές οι προϋποθέσεις εκείνο που απομένει είναι απλώς 
η επιβίωση.

Στόχος δικός μας είναι να πετύχουμε την πολυπόθητη ισορ-
ροπία σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Μόνο τότε θα είμα-
στε πραγματικά υγιείς, μόνο τότε θα είναι υγιής η κοινωνία και 
με καλύτερους όρους και περισσότερη αποτελεσματικότητα 
θα αντιμετωπίζεται κάθε πανδημία. Χωρίς κριτήρια κερδο-
φορίας, χωρίς ανταγωνισμούς εταιριών και ιδιοποίηση των 
επιστημονικών επιτευγμάτων, δηλαδή πατέντες, σε βάρος της 
ζωής μας. Όπως είπε και ο Τζόνας Σολκ, Αμερικανός ιολόγος 
που ανακάλυψε το πρώτο εμβόλιο κατά της πολυομυελίτιδας: 
«Δεν υπάρχει πατέντα. Μπορείς να πατεντάρεις τον ήλιο;».

Μαρία Μανιατάκου
Μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ
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Μ ε το 2ο κύμα της πανδημίας ακόμη να καλπάζει και τους 
εμβολιασμούς να έχουν ξεκινήσει πρόσφατα, η συζήτηση 

γύρω από τα εμβόλια έχει φουντώσει.

Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, όπως και στην Ελλάδα, πα-
ρουσιάζουν το εμβόλιο ως το άμεσο και οριστικό τέλος του 
κορονοϊού. Αυτό όμως που δεν πρόκειται –και δεν πρέπει– 
να κρυφτεί πίσω από τους εμβολιασμούς, είναι η προσπά-
θεια της κυβέρνησης να καλύψει τις τεράστιες ευθύνες της 
για τα χάλια του δημόσιου συστήματος υγείας, που βρέθηκε 
«αθωράκιστο» για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η άθλια 
κατάσταση των δημόσιων μονάδων υγείας –που προϋπήρ-
χε της πανδημίας και επιδεινώθηκε με αυτήν– δεν αποτελεί 
«φυσικό φαινόμενο», αλλά αποτέλεσμα της κρατικής υπο-
χρηματοδότησης και της πολιτικής εμπορευματοποίησης των 
υπηρεσιών υγείας. Μια πολιτική που συνεχίζεται από την κυ-
βέρνηση της ΝΔ, αφήνοντας αθωράκιστο το Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας απέναντι στην πανδημία.

 Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΑΡΕΤΡΑ 
Η εμπειρία και η γνώση που συσσωρεύσαμε όλους αυτούς 
τους μήνες, αλλά και τα αποτελέσματα εντατικών ερευνών, 
έχουν κάνει τον ιό αυτό λιγότερο «αόρατο». Κατέχουμε πλέον 
κάποια μέσα (όπως η δεξαμεθαζόνη, η ρεμδεσιβίρη, οι ηπα-
ρίνες χαμηλού μοριακού βάρους και η οξυγονοθεραπεία), για 
να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Ωστόσο, η αλήθεια είναι 
πως δεν υπάρχει κανένα φάρμακο με 100% αποτελεσματικό-
τητα έναντι του ιού. Επομένως, τα φάρμακα από μόνα τους, 
δεν επαρκούν για να σταματήσει η πανδημία. Από την άλλη, 
η εφαρμογή μη επεμβατικών μεθόδων μηχανικής υποστήρι-
ξης της αναπνοής, με υψηλή παροχή οξυγόνου, έχει μειώσει 
σημαντικά τις διασωληνώσεις. Ως εκ τούτου, είναι σημαντι-
κότατες οι ευθύνες της κυβέρνησης, για το γεγονός ότι, ενώ 
η γνώση για τα μηχανήματα αυτά υπήρχε ήδη από το 1ο 
κύμα, δεν φρόντισε ώστε όλα τα νοσοκομεία να προμηθευ-
τούν έγκαιρα επαρκή αριθμό αυτών, για να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες του 2ου κύματος.

 ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ 
Μετά τις τεράστιες κρατικές χρηματοδοτήσεις που έλαβαν οι 
φαρμακοβιομηχανίες –ακόμη κι αυτές που δεν ανέπτυξαν εν 
τέλει ένα εμβόλιο–, η ανάπτυξη εμβολίων έναντι του κορονο-
ϊού είναι γεγονός. Σε ό,τι αφορά την ασφάλειά τους, τα μέχρι 
τώρα δεδομένα υποστηρίζουν ότι είναι αρκετά ασφαλή, για το 
διάστημα και τους πληθυσμούς, στους οποίους έχουν μελετη-

θεί. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε είναι το γεγονός ότι 
το εμβόλιο δεν αποτελεί φάρμακο, δεν θεραπεύει, δηλαδή, 
αλλά αποτελεί κομμάτι της πρόληψης. 

Για να μπορέσει το εμβόλιο να συμβάλει στη λήξη της παν-
δημίας, πρέπει να χορηγηθεί σε μεγάλο ποσοστό του πληθυ-
σμού, ώστε να αναπτυχθεί ανοσία του πληθυσμού. Κι αυτό, 
με την προϋπόθεση ότι η χρονική διάρκεια της ανοσίας που 
προσφέρει το εμβόλιο (ακόμη δεν είναι γνωστή), θα είναι με-
γαλύτερη από τις καθυστερήσεις της κυβέρνησης στην πραγ-
ματοποίηση των εμβολιασμών. Είναι οφθαλμοφανές ότι θα 
περάσουν αρκετοί μήνες μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα 
των εμβολιασμών, συνεχίζοντας όμως ταυτόχρονα να έχου-
με ασθενείς διασωληνωμένους, αλλά και νεκρούς, και άρα 
να χρειαζόμαστε παράλληλα όλα τα μέτρα πρόληψης της 
διασποράς, όλα τα διαθέσιμα φάρμακα, αλλά και μέτρα ου-
σιαστικής ενίσχυσης σε προσωπικό, υποδομές, τεχνολογικό 
εξοπλισμό των δημόσιων μονάδων υγείας. 

Αντιθέτως, πυκνώνουν οι διάφορες αντιεπιστημονικές – με-
ταφυσικές – συνωμοσιολογίκες θεωρίες ενάντια στα εμβόλια, 
τις μάσκες κ.λπ., οι οποίες μόνο κακό προκαλούν. Είναι άλλο 
το να κρατάς κριτική στάση –με επιστημονικά πάντα κριτή-
ρια– απέναντι σε ένα φάρμακο ή εμβόλιο και τελείως άλλο  
να τα απορρίπτεις δαιμονοποιώντας τα. 

 ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΕΜΒΟΛΙΟ; 
Για να κερδίσουμε μια τόσο δύσκολη μάχη, χρειαζόμαστε 
κάθε διαθέσιμο όπλο. Επομένως, τόσο τα φάρμακα όσο και 
τα εμβόλια είναι αμφότερα αναγκαία. Οποιαδήποτε, λοιπόν, 
συζήτηση φέρνει σε αντιπαράθεση τα φάρμακα με τα εμβό-
λια, είναι προβληματική και αποπροσανατολιστική. 

Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη να συνεχιστεί η έρευνα για 
την ανακάλυψη/ ανάπτυξη νέων φαρμάκων και η επιστημο-
νική αξιολόγηση των εμβολίων έναντι του κορονοϊού, ειδικά 
μετά την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων αυτού, χωρίς προκα-
ταλήψεις σχετικά με τη χώρα παραγωγής του. Επιπρόσθετα, 
για να μπορέσει ο εμβολιασμός να είναι επιτυχής, θα πρέπει 
να εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός εμβολίων και ένα πανεθνι-
κό σχέδιο για τον δωρεάν εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων 
και όλων όσοι το επιθυμούν, σε οργανωμένες δομές, υπό την 
παρουσία και επίβλεψη ιατρικού προσωπικού. 

Παράλληλα, επειδή τα εμβόλια αυτά δεν έχουν μελετηθεί σε 
βάθος χρόνου, είναι αναγκαία η παρακολούθηση των εμβολι-
αζόμενων και η λεγόμενη φαρμακοεπαγρύπνηση, έτσι ώστε 
να παρεμβαίνουμε έγκαιρα, εάν εμφανιστεί κάποια ανεπιθύ-
μητη ενέργεια. Τέλος, θα πρέπει να εκπαιδευτεί σωστά ο πλη-

ΠΑΝΔΗΜΙΑ 
COVID-19: 

ΠΡΟΛΗΨΗ 
 Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ;;;
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θυσμός, ότι μετά τον εμβολιασμό του, ένα άτομο δεν γίνεται 
αυτόματα άτρωτο από τον ιό, ενώ δεν είναι ακόμη γνωστό εάν 
κάποιος εμβολιασμένος μπορεί να μεταδώσει τον ιό. Επομέ-
νως, εμβολιάζομαι δεν σημαίνει ότι σταματάω να προσέχω 
και να εφαρμόζω τα μέτρα προστασίας!

 ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΠΡΟΛΗΨΗ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ  
 ΚΑΙ ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Δυστυχώς σήμερα, τον 21ο αιώνα, και ενώ οι λοιμωξιολόγοι 
προειδοποιούν για ένα βαρύτερο 3ο κύμα της πανδημίας, η 
κυβέρνηση δεν ασχολείται με την πραγματική πρόληψη της 
Covid-19, αλλά βαφτίζει ως πρόληψη μονάχα την ατομική ευ-
θύνη. 

Για την πραγματική πρόληψη είναι αναγκαία η ολόπλευρη 
προσέγγιση του ανθρώπου και όχι το μηχανιστικό «κομμάτια-
σμά του». Είναι γνωστό ότι το στρες και η κατάθλιψη κατα-
στέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού και μας 
κάνουν ευάλωτους σε λοιμώξεις και άλλα νοσήματα, όπως 
αυτά του καρδιαγγειακού ή μεταβολικά νοσήματα (παχυσαρ-
κία, διαβήτης κ.ο.κ.). Αν αναλογιστούμε την πολύ άσχημη κα-
τάσταση που βιώνει ο λαός εν μέσω καραντίνας, με τις απολύ-
σεις, τα χρέη που τον πνίγουν κ.ο.κ., αντιλαμβανόμαστε πόσο 
ευάλωτος μπορεί να είναι. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχει και η 
σωματική και ψυχική κόπωση από την υπερεργασία, ο κακός 
ύπνος, αλλά και η κακή διατροφή, όπως για παράδειγμα συμ-
βαίνει με τους υγειονομικούς, λόγω των διαχρονικά τεράστι-
ων ελλείψεων σε προσωπικό. Παρόμοιες επιπτώσεις έχουν 

και οι συνθήκες ζωής του ανθρώπου (στέγαση, θέρμανση 
κ.λπ..). 

Είναι ευρέως γνωστό ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά θανά-
των από Covid-19 παρουσιάζονται στα φτωχότερα λαϊκά 
στρώματα, σε ανέργους, σε μειονότητες κ.ο.κ. με κακές 
συνθήκες διαβίωσης. Στα φτωχότερα αυτά λαϊκά στρώμα-
τα αντιστοιχούν στοιχειώδεις – ανεπαρκέστατες παροχές σε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, με αποτέλεσμα ένα χειρό-
τερο επίπεδο υγείας γενικότερα. Όλοι οι παραπάνω παράγο-
ντες προϋπήρχαν της πανδημίας και επιδεινώθηκαν σημα-
ντικά λόγω αυτής. 

Ένα άλλο σημαντικότατο κομμάτι της πρόληψης είναι η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Γνωρίζουμε πλέον ότι οι 
ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, διαβήτη, παχυσαρκία 
κ.ο.κ.. είναι υψηλού κινδύνου και έχουν χειρότερη πρόγνωση. 
Ωστόσο, εν μέσω πανδημίας, το Σύστημα Υγείας έχει μετατρα-
πεί σε Σύστημα Υγείας μιας νόσου. Έτσι, πάρα πολλοί ασθενείς 
με τέτοια νοσήματα έχουν καθυστερήσει ή ακόμη και διακόψει 
την παρακολούθησή τους στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκο-
μείων και καθίστανται ακόμη πιο ευάλωτοι στην Covid-19 ή 
στο νόσημα από το οποίο πάσχουν. Ένα καλά οργανωμένο και 
στελεχωμένο σύστημα ΠΦΥ θα μπορούσε να καλύπτει αυ-
τούς τους ασθενείς, οι οποίοι παραμένουν αβοήθητοι, εκτός 
κι αν έχουν χρήματα για να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα. 
Επιπλέον, για να εντοπιστούν και να εμβολιαστούν τα άτομα 
υψηλού κινδύνου, απαιτείται η λειτουργία ενός πλήρως στε-
λεχωμένου συστήματος ΠΦΥ, το οποίο θα καταγράφει και θα 
παρακολουθεί αυτούς τους ασθενείς.
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Ένα καλά οργανωμένο σύστημα ΠΦΥ θα μπορούσε να πα-
ρακολουθεί τους ασθενείς με Covid-19 ακόμη και στο σπίτι 
τους, εντοπίζοντας νωρίς την επιδείνωσή τους ή την πιθανό-
τητα βαριάς νόσου, και παρεμβαίνοντας έγκαιρα θεραπευτικά 
ή παραπέμποντάς τους στο νοσοκομείο, βελτιώνοντας έτσι 
τις πιθανότητές τους για ίαση. Με μία τέτοια αντιμετώπιση θα 
αποτρεπόταν και η υπερφόρτωση των νοσοκομείων. Επι-
πρόσθετα, με την εφαρμογή μαζικών δωρεάν ελέγχων για 
Covid-19 θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλή και διαρκώς 
ενημερωμένη επιδημιολογική επιτήρηση, ώστε να εντοπίζου-
με εγκαίρως την όποια αρχόμενη τοπική αύξηση κρουσμάτων 
και να την αντιμετωπίζουμε εν τη γενέσει της.

Δυστυχώς όμως, για την πολιτική που εφαρμόζουν όλα 
αυτά τα χρόνια στην Υγεία τόσο οι ελληνικές κυβερνήσεις όσο 
και η ΕΕ, η ΠΦΥ αντιμετωπίζεται ως κόστος, το οποίο πρέπει 
να περικοπεί και να μετακυληθεί στις τσέπες των (εν δυνάμει) 
ασθενών. Η ΠΦΥ, θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολλά 
και να σώσει πραγματικά ανθρώπινες ζωές, ιδίως –αλλά όχι 
μόνο– κατά την περίοδο της πανδημίας. Για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να ασχοληθεί με την υγεία των νέων γυναικών, 
των μανάδων, των παιδιών, με την εφαρμογή προληπτικών 
εξετάσεων και την παρακολούθησή τους. Ή θα μπορούσε να 
ασχοληθεί με τα ψυχικά προβλήματα που όλο και συχνότε-
ρα εμφανίζονται, ιδίως στον γυναικείο πληθυσμό. Ωστόσο, η 
κυβέρνηση φρόντισε στον κρατικό προϋπολογισμό για την 
Υγεία το 2021 να περικόψει από την ήδη υποχρηματοδοτού-
μενη ΠΦΥ επιπλέον 96 εκατομμύρια σε σχέση με το 2020.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα μέτρα προστασίας που 
θα πρέπει να εφαρμόζονται και να τηρούνται σωστά και εκτε-
νώς (αποστάσεις, μάσκες κ.λπ.). Ωστόσο, ο συνωστισμός στα 
ΜΜΜ, ο συνωστισμός στις σχολικές αίθουσες, η μη χορήγηση 

από τους εργοδότες μέτρων προστασίας στους μεγάλους χώ-
ρους δουλειάς (βλέπε Δυτική Αττική), είναι πρωτίστως ευθύνη 
των αρμόδιων Υπουργείων και της κυβέρνησης.

 ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ; 
Η όλη πείρα μας από την πανδημία και τη διαχείριση αυτής 
μέχρι τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο μάς δείχνει τις τεράστιες 
δυνατότητες που έχουν η επιστήμη και η τεχνολογία σήμερα. 
Συνάμα, όμως, μας δείχνει και το πόσο αυτές οι δυνατότητες 
φρενάρονται, μέσα στο πλαίσιο του κοινωνικο-οικονομικού 
συστήματος που ζούμε, τον καπιταλισμό. Η Υγεία, το Φάρμακο, 
το Εμβόλιο, αποτελούν εμπορεύματα και άρα πηγή κέρδους 
για τις φαρμακευτικές και άλλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. 
Η ανταγωνιστικότητα, το κέρδος, η κατοχύρωση της «πατέ-
ντας» αποτελεί εχθρό της επιστημονικής συνεργασίας, ώστε 
όλες οι διαθέσιμες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνάμεις 
να δουλεύουν μαζί, αξιοποιώντας όλη την υπάρχουσα γνώ-
ση για έναν κοινό σκοπό. Αντ’ αυτού, η επιστημονική γνώση 
αποκρύπτεται και «προστατεύεται» μέσω της πατέντας, ενώ 
το κάθε εργαστήριο, δουλεύει ανταγωνιστικά με τα υπόλοιπα. 

Βέβαια, όποιο φάρμακο ή εμβόλιο κι αν παραχθεί και 
αποδειχτεί ασφαλές και αποτελεσματικό αποτελεί ένα όπλο 
για την ανθρωπότητα. Κι εμείς ως υγειονομικοί, που βιώ-
νουμε την πανδημία από τα «μέσα», δεν μπορούμε παρά να 
αξιοποιήσουμε στο έπακρο τα όπλα αυτά. 

Αιμίλιος Κακλαμάνος,
Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Αθηνών,

Ειδικευόμενος Παθολόγος στο ΓΝΑ Λαϊκό
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Κ ριτήριο της καπιταλιστικής παραγωγής είναι το κέρ-
δος, επομένως στον καπιταλισμό όλα υποτάσσονται 

στις απαιτήσεις της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας. 
Η ζωή της εργατικής τάξης και του λαού καθορίζεται όχι με 
κριτήριο τις δικές τους ανάγκες, αλλά αυτές του κεφαλαίου. 
Η διαχείριση της πανδημίας από όλα τα καπιταλιστικά κράτη, 
που, από την αρχή της έως σήμερα, βρίθει από αντιφάσεις, 
ντυμένες κάθε φορά με τον απαιτούμενο επιστημονικό μαν-
δύα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. 

Θα έλεγε κάποιος, για να δικαιολογήσει αυτές τις αντιφάσεις, 
ότι ο κοροναϊός παρακολουθείται στην εξέλιξή του, όπως κάθε 
τι καινούριο που εμφανίζεται. Αυτό ισχύει, όμως αναμφισβή-
τητα υπάρχει και η συνολική διαχρονική επιστημονική πείρα, 
οι επεξεργασίες από προηγούμενες επιδημίες - πανδημίες, 
δεν βρισκόμαστε στο μηδέν. Πώς λαμβάνονται υπόψη όλα 
αυτά, με ποια κριτήρια, πώς και από ποιον αξιολογούνται και 
αξιοποιούνται για την προστασία της υγείας των λαών; Για 
παράδειγμα, πώς και από ποιον κρίνεται η τεχνολογία που 
θα προταχθεί για την παραγωγή εμβολίων, πόσα εμβόλια θα 
παραχθούν και πώς θα διανεμηθούν; Γιατί υπάρχει τόσο αντι-
φατική αντιμετώπιση των κατασταλτικών της νόσου φαρμα-
κευτικών σχημάτων; 

Είναι προφανές ότι υπό το πρίσμα του καπιταλιστικού κέρ-
δους η προστασία της υγείας δεν μπορεί να υπηρετηθεί με 
ξεκάθαρο τρόπο, ενώ οι εγγενείς αντιφάσεις του συστήματος 
γίνονται πιο έντονες.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τη δημόσια φαρμακευτική δα-
πάνη στην Ελλάδα, που μειώνεται μαζί και με άλλες κοινωνι-
κές παροχές, προκειμένου το καπιταλιστικό κράτος να εξοικο-

νομήσει χρήμα προς όφελος του κεφαλαίου. Την ίδια στιγμή, 
οι φαρμακοβιομήχανοι επιδιώκουν αύξηση της φαρμακευτι-
κής δαπάνης, αφού έτσι μειώνεται η δική τους επιστροφή στα 
κρατικά ταμεία μέσω του clawback και φυσικά η κυβέρνηση 
σπεύδει να ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη απαίτηση και ταυ-
τόχρονα να διαχειριστεί την αντίφαση. Τελικά, αυτοί που κατέ-
χουν τα μέσα παραγωγής και ελέγχουν το εμπόρευμα - φάρ-
μακο κερδίζουν όπως και να ‘χει, είτε πληρώνει μεγαλύτερο 
ποσοστό το κράτος, με χρήματα που έτσι κι αλλιώς προέρχο-
νται από τον ιδρώτα και τη φορολογική αφαίμαξη των εργαζό-
μενων είτε άμεσα η τσέπη του λαού. 

Οι τραγικές ελλείψεις στη δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας οδηγούν τη συζήτηση στην ένταξη και ιδιωτικών κέ-
ντρων στους εμβολιασμούς για Covid-19. Ο λιγότερος ή πε-
ρισσότερος δημόσιος ή ιδιωτικός τομέας επιλέγεται και εναλ-
λάσσεται, προκειμένου να θωρακίζεται το κεφάλαιο και το 
σύστημά του.

Η πανδημία έφερε την ΕΕ μπροστά στην ανάγκη εξασφά-
λισης «προσιτών, προσβάσιμων και ασφαλών φαρμάκων για 
όλους», όπως διατυπώνεται από τη Φαρμακευτική Στρατηγική 
για την Ευρώπη που εγκρίθηκε στις 25 Νοέμβρη στις Βρυ-
ξέλλες. Εδώ υπάρχει η παραδοχή ότι τα διαφορετικά επίπεδα 
πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα οφείλονται στη βού-
ληση των φαρμακευτικών επιχειρήσεων να τα διαθέσουν ή 
όχι, σε ποιο βαθμό και πού, ανάλογα με τα συμφέροντά τους 
(τιμολόγηση, φορολογία, εύρος κυκλοφορίας κ.ο.κ.). Υπάρχει, 
επίσης η παραδοχή ότι τα επιχειρηματικά συμφέροντα οδη-
γούν σε «μη καλυπτόμενες ιατρικές ανάγκες» όσον αφορά 
νευροεκφυλιστικές και σπάνιες νόσους, παιδικούς καρκίνους 
κ.α. Ως καπιταλιστικός οργανισμός, όμως, η ΕΕ επιχειρεί να 

Τα εμβόλια και τα φάρμακα πηγή κέρδους για τους 
επιχειρηματικούς ομίλους αντί για κοινωνικά αγαθά

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 
ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΑΚΑΒΡΙΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ 
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αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενισχύοντας τις αιτίες που το προ-
καλούν. Δηλαδή, την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικό-
τητα και την κερδοφορία των φαρμακευτικών εταιρειών. Σε 
αυτή την κατεύθυνση προβλέπει κίνητρα, χρηματοδοτήσεις 
για τη διαμόρφωση «σταθερού και ευέλικτου ρυθμιστικού πε-
ριβάλλοντος για επενδύσεις», για προγράμματα εκπαίδευσης 
«εργατικού δυναμικού με δεξιότητες και ειδίκευση».

Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευ-
ρωπαϊκού Τρόπου Ζωής: «η σημερινή στρατηγική βοηθά τη 
φαρμακευτική βιομηχανία της ΕΕ να παραμείνει ανταγωνιστι-
κή και καινοτόμος...», ενώ η επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων: «...η βιομηχανία της ΕΕ θα μπορεί να καινο-
τομεί, να ευημερεί και να καταλαμβάνει ηγετική θέση παγκο-
σμίως...».

Όλα για το κεφάλαιο, λοιπόν!
Το ίδιο ισχύει και για τα εμβόλια covid-19, που παράγονται 
σήμερα στη βάση των δυνατοτήτων της επιστημονικής και τε-
χνολογικής προόδου που έχει επιτευχθεί με τη δουλειά της 
εργατικής τάξης και των λαών. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι 
για άλλη μια φορά συνθλίβεται η ανάγκη για καθολική πρό-
σβαση των λαών στον εμβολιασμό, στις συμπληγάδες των 
οξύτατων ανταγωνισμών μεταξύ επιχειρηματικών κολοσσών 
και ολόκληρων καπιταλιστικών κρατών, ανταγωνισμοί που θα 
οξυνθούν κι άλλο δεδομένου ότι η παγκόσμια καπιταλιστική 
οικονομία, όπως υπολογίζεται από το ΔΝΤ, θα χάσει περίπου 
9 τρις δολάρια μέσα σε δύο χρόνια. 

Οι πολυεθνικές του φαρμάκου θυσιάζουν ανθρώπινες ζωές 
στο βωμό του ανταγωνισμού, της πατέντας και των συμβο-
λαίων και σήμερα προκαλούν λέγοντας ότι δεν μπορούν να 
προμηθεύσουν τα εμβόλια που έχουν πληρωθεί προκαταβο-
λικά και πανάκριβα από την εργατική τάξη και τους λαούς, από 
την κλεμμένη υπεραξία που παράγουν και πάει στα κρατικά 
ταμεία των καπιταλιστών. 

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε 2,1 δισ. δολάρια σε SANOFI 
και GSK για την κλινική ανάπτυξη και κατασκευή εμβολίου, 
1,2 δισ. στην ASTRA ZENECA για 400 εκ. δόσεις, 456 εκ. δο-
λάρια στη J&J, 483 εκ. στη MODERNA, 2 δισ. στη PFIZER. 750 
εκ. δολάρια πήρε η ASTRA ZENECA από την Κομισιόν για 300 
εκ. δόσεις.

Ανάλυση της αγοράς εμβολίων πρόβλεψε πως οι εταιρείες 
που θα αναπτύξουν εμβόλια COVID-19, θα μοιραστούν συνολι-
κά έσοδα 100 δισ. δολάρια και συνολικά κέρδη 40 δισ. δολάρια.

Λόγω της ενασχόλησής της με το εμβόλιο η MODERNA πε-
νταπλασίασε τις πωλήσεις της το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και 
το τελευταίο εξάμηνο η μετοχή της αυξήθηκε κατά 163%. 

Η Pfizer αναμένει περίπου 15 δισ. δολάρια σε πωλήσεις 
φέτος, μόνο από το εμβόλιο που ανέπτυξε με τη γερμανική 
«BioNTech».

Περισσότερα από 7 δισ. δολάρια κέρδισαν συνδυαστικά 
δέκα δισεκατομμυριούχοι του τομέα της Υγείας, ανάμεσά τους 
ο διευθύνων σύμβουλος της Moderna, ο ιδρυτής της ιταλικής 
εταιρείας βιοτεχνολογίας Diasorin, ο ιδρυτής της Biomerieux, 
που παράγει διαγνωστικά τεστ. 

Σε αντίθεση με τους λαούς που δεν μπορούν να εξασφαλί-
σουν την προστασία της υγείας τους, φαρμακευτικές επιχει-
ρήσεις είναι εξασφαλισμένες ακόμα και αν τα εμβόλιά τους 
δεν βγουν στην αγορά, αφού έχουν επιδοτηθεί αδρά για την 
έρευνα και για τα έξοδα παραγωγής των εμβολίων.

Η βαρβαρότητα του συστήματος, που όλα –ακόμη και το 
φάρμακο– τα έχει μετατρέψει σε εμπόρευμα, έχει φανεί και 
σε προηγούμενες επιδημίες (SARS 1, MERS, EMBOLA), όταν 
οι θεραπείες και τα εμβόλια δεν προχώρησαν, επειδή οι συ-
γκεκριμένες επιδημίες αφορούσαν μικρότερο αριθμό ανθρώ-
πων και σε παραμελημένες περιοχές, όπως η Ν.Α. Ασία και η 
Αφρική, απ’ όπου οι φαρμακευτικοί κολοσσοί δεν περίμεναν 
αρκετά ικανοποιητικά κέρδη. 

Η διανομή των εμβολίων έχει τεθεί εξ αρχής υπό το πρί-
σμα της καπιταλιστικής παραγωγής και του κέρδους. Τα αστι-
κά επιτελεία μελετούν τα κριτήρια. Ένα από αυτά είναι η κατά 
προτεραιότητα κάλυψη των λεγόμενων «απαραίτητων εργα-
ζόμενων». Ο πρώην διευθυντής βιοηθικής στο Εθνικό Ινστι-
τούτο Υγείας των ΗΠΑ, προτείνει την κατανομή των εμβολίων 
πρώτα στις χώρες όπου είναι δυνατό να διασωθεί ο μεγαλύτε-
ρος αριθμός ανθρωποετών (γινόμενο ανθρώπων x τα χρόνια 
ζωής ή ιατρικής παρακολούθησής τους) και όχι ανθρώπινων 
ζωών. Το πανεπιστήμιο Βάντερμπιλντ θέτει το κριτήριο «συ-
νεισφοράς και δυναμικότητας», προκρίνοντας τις χώρες με 
μικρότερη ικανότητα παροχής υγειονομικής φροντίδας χωρίς 
το εμβόλιο, αλλά με μεγαλύτερη ικανότητα να το διανείμουν 
και συνεισφορά στη δοκιμή ή ανάπτυξη θεραπειών.

 Ορατός εχθρός ο καπιταλισμός 
«Ελκυστικό» εμπόρευμα, λοιπόν, το φάρμακο, φέρνει κέρδη, 
την ίδια στιγμή που εμποδίζεται η απρόσκοπτη επιστημονική 
εξέλιξη και η ικανοποίηση των σύγχρονων εργατικών και λα-
ϊκών αναγκών. 

Υπάρχει διέξοδος από όλα αυτά; Μπορούν να αναπτυχθούν 
πλέρια και να απελευθερωθούν οι παραγωγικές δυνάμεις της 
κοινωνίας, η επιστήμη κι η τεχνολογία να βρίσκονται πραγμα-
τικά στην υπηρεσία του ανθρώπου;

Η απάντηση είναι ασφαλώς καταφατική. Η ανθρωπότητα 
έχει την πραγματική εμπειρία από το πώς ένα σύστημα με 
κριτήριο ανάπτυξης όχι το κέρδος, αλλά την ικανοποίηση των 
διευρυνόμενων αναγκών της κοινωνίας, σε συνθήκες δύσκο-
λες, με αντικειμενικά λιγότερες –συγκριτικά με σήμερα– δυ-
νατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, τις έθεσε απρό-
σκοπτα στην υπηρεσία του ανθρώπου.

Με αυτή την πείρα και τη βεβαιότητα το εργατικό και λαϊκό 
κίνημα δεν πρέπει να κάνει χιλιοστό πίσω από τις σύγχρονες 
και πραγματικές ανάγκες, τη διεκδίκηση αυτές να ικανοποιη-
θούν, με μέτωπο απέναντι στους εκμεταλλευτές, το σύστημα, 
τις κυβερνήσεις και τους μηχανισμούς τους. Να βάλει πλώρη 
για μια άλλη κοινωνία, όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση 
ανθρώπου από άνθρωπο.

Γιώτα Ταβουλάρη
Πρόεδρος της ΟΕΦΣΕΕ
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Μ έσα στην καρδιά της Ευρώπης, σε δύο από τις πιο ανε-
πτυγμένες οικονομικά χώρες του κόσμου, στο Βέλγιο 

και τη Σουηδία, χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως ηλικιωμένοι, αφέ-
θηκαν κυριολεκτικά στην τύχη τους και πέθαναν αβοήθητοι 
από Covid-19. 

‘Ερευνες και εκθέσεις που βγήκαν πρόσφατα στη δημοσιό-
τητα αποκαλύπτουν τις εγκληματικές κυβερνητικές ευθύνες, 
που έχουν τη ρίζα τους στη λειτουργία των νοσοκομείων και 
των δομών Πρόνοιας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, με την 
ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση ή στην πλήρη ιδιωτικοποί-
ησή τους.

Σε όλα τα κράτη η διαχείριση της πανδημίας με βάση τους 
νόμους και τις ανάγκες της οικονομίας έχει οδηγήσει σε εκα-
τομμύρια νεκρούς, σε απώλεια ανθρώπινων ζωών που θα 
μπορούσαν να έχουν σωθεί, σε όξυνση της φτώχειας και 
ένταση της καταστολής. Τα πρώτα θύματα είναι οι πιο ευάλω-
τοι, λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας, οικονομικής και κοι-
νωνικής θέσης, ενώ αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από όλες 
τις χώρες ότι ασθενείς βρίσκουν κλειστές τις πόρτες των νο-
σοκομείων και γεμάτες τις ΜΕΘ. Σοκαριστικές ήταν οι σκηνές 
της περασμένης άνοιξης στην Ισπανία, όπου ο στρατός έβγαζε 
από τους οίκους ευγηρίας χιλιάδες πτώματα ηλικιωμένων.

ΒΕΛΓΙΟ - Ούτε η τροφή δεν ήταν εξασφαλισμένη
Τα βελγικά γηροκομεία «εγκαταλείφθηκαν» από τις δημόσιες 
αρχές στη διάρκεια της πανδημίας, αναδεικνύει έκθεση της 
Διεθνούς Αμνηστίας (ΔΑ). Από τη μια το προσωπικό δεν είχε 
την κατάλληλη κατάρτιση και από την άλλη αρνούνταν την 
πρόσβαση στο νοσοκομείο για ηλικιωμένους ασθενείς ενοί-
κους:

Στο Βέλγιο, με πληθυσμό περίπου 11 εκατομμύρια, όπου 
τα επιβεβαιωμένα κρούσματα προσεγγίζουν τις 651.000 και η 
πανδημία έχει προκαλέσει πάνω από 19.700 θανάτους, η ΔΑ 
εκτιμά ότι περίπου το 60% των θανάτων αφορά ενοίκους των 
γηροκομείων. Μια εκτίμηση παρόμοια με αυτή που είχαν κά-
νει οι «Γιατροί χωρίς Σύνορα» (MSF) του Βελγίου το καλοκαί-
ρι, ενώ οι αρχές αναφέρουν ένα ποσοστό 43%.

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύ-
ματος, μεταξύ Μάρτη και Ιούνη, «η μεγάλη πλειονότητα» των 
θανάτων αυτών σημειώθηκε στα Κέντρα Φροντίδας Ηλικιω-
μένων, ενώ λίγοι ήσαν αυτοί που μεταφέρθηκαν ή έγιναν δε-

κτοί σε νοσοκομεία.
Σε μια έκθεση 62 σελίδων, που συντάχθηκε με βάση πε-

ρίπου 50 μαρτυρίες (κυρίως συγγενών των ενοίκων και δι-
ευθυντών - υπαλλήλων του τομέα), το γαλλόφωνο τμήμα της 
Διεθνούς Αμνηστίας στο Βέλγιο αναφέρει διαχρονική έλλειψη 
προσωπικού στα γηροκομεία, με αποτέλεσμα την υπερφόρ-
τωση εργασίας του προσωπικού στη διάρκεια της πανδημίας.

Η υποχρηματοδότηση των οίκων ευγηρίας, οι οποίοι λει-
τουργούν με δικά τους έσοδα, σαν επιχειρήσεις, και η ιδιωτι-
κοποίηση άλλων έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εργατι-
κού και λειτουργικού κόστους στο ελάχιστο δυνατό. Σημαντικό 
μέρος της λειτουργίας τους εξαρτάται από τη συνεισφορά των 
ασθενών και φιλανθρωπικών οργανώσεων.

Έτσι, η αναστολή των εξωτερικών επισκέψεων (οικογενει-
ών, φιλανθρωπικών οργανώσεων κ.λπ.) στέρησε τα ιδρύματα 
από τη συνήθη «ανεπίσημη βοήθεια», σημειώνει η έκθεση. 
Αυτό οδήγησε σε «αμέλεια» στην υγιεινή των δωματίων και 
στην προσωπική υγιεινή των ενοίκων, ορισμένοι από τους 
οποίους στερούνταν ακόμη και το νερό ή την τροφή. Η έκ-
θεση παραθέτει τη μαρτυρία της συζύγου ενός συνταξιούχου, 
ο οποίος είχε δυσκολίες να τραφεί μόνος του και αδυνάτιζε 
συνεχώς όσο περνούσαν οι βδομάδες. «Μας είναι αδύνατο 
να δώσουμε φαγητό σε όλους κάθε μέρα», της απάντησε μια 
νοσηλεύτρια όταν της εξέφρασε την ανησυχία της.

Επίσης, το προσωπικό έπρεπε συχνά να παίρνει αποφάσεις 
ιατρικής φύσης για τις οποίες δεν ήταν εκπαιδευμένο.

«Ο γιατρός δεν ερχόταν πια, έπρεπε λοιπόν να αποφασίσου-
με οι ίδιοι αν κάποιος έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο ή όχι», 

Χιλιάδες ηλικιωμένοι πέθαναν 
αβοήθητοι σε οίκους ευγηρίας 

Β Ε Λ Γ Ι Ο  -  Σ Ο Υ Η Δ Ι Α

Σοκαριστικά στοιχεία για τη λειτουργία των δομών
Υγείας και Πρόνοιας με επιχειρηματικά κριτήρια
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δηλώνει ο Γκερτ Ουτερσάουτ, επικεφαλής ενός δικτύου ιδιω-
τικών ιδρυμάτων στη Φλάνδρα.

Η ΔΑ σημειώνει ότι «πέρασαν μήνες προτού μια εγκύκλιος 
διευκρινίσει ρητά πως η μεταφορά στο νοσοκομείο είναι πά-
ντα δυνατή», κι αυτό βέβαια σε θεωρητικό επίπεδο, χωρίς να 
διασφαλίζεται ούτε η έγκαιρη μεταφορά με δημόσιο ασθενο-
φόρο ή η δυνατότητα νοσηλείας στα υπερφορτωμένα νοσοκο-
μεία. Άλλες μαρτυρίες κάνουν λόγο για «αυξημένη πρόσβαση 
σε μηχανικά και χημικά μέσα για την καταστολή ηλικιωμέ-
νων που υπέφεραν από άνοια».

Ελάχιστα είναι και τα τεστ που διενεργούνται στο προσωπι-
κό και τους ενοίκους των γηροκομείων, τα οποία βρίσκονται 
στην ευθύνη των περιφερειών, ενώ τον Οκτώβρη ανεστάλη-
σαν οι προληπτικοί διαγνωστικοί έλεγχοι, με τη ΔΑ να κάνει 
λόγο για «παραβίαση της υποχρέωσης των κυβερνήσεων να 
προστατεύουν τη ζωή και το δικαίωμα στην υγεία».

Εγκληματικές ελλείψεις στη Σουηδία
«Σοβαρές ελλείψεις» στην περίθαλψη περιστατικών Covid-19 
σε φιλοξενούμενους οίκων ευγηρίας, όπου χιλιάδες άνθρω-
ποι έχασαν τη ζωή τους, παραδέχτηκε τον περασμένο μήνα 
και η σουηδική εποπτική αρχή για θέματα υγείας. Στη Σουη-
δία –με συντηρητικούς υπολογισμούς, εξαιτίας των ελάχιστων 
τεστ που διεξάγονται– τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερ-
νούν τις 437.000 και οι επίσημα καταγεγραμμένοι θάνατοι 
προσεγγίζουν τις 9.000, ενώ στη χώρα δεν έχουν επιβληθεί 
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ούτε είναι υποχρεωτι-
κή η χρήση μάσκας.

Μεγάλο μέρος των θανάτων αφορά ηλικιωμένους που δια-
βιούν σε οίκους ευγηρίας ή δέχονται φροντίδα στο σπίτι.

Ύστερα από πληθώρα καταγγελιών από συγγενείς και προ-
σωπικό, η Επιθεώρηση Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 
(IVO), κυβερνητικός φορέας που επιθεωρεί τις υγειονομικές 
και κοινωνικές υπηρεσίες, διενήργησε επί μήνες έρευνες σε 
γηροκομεία.

«Στην έρευνά της η IVO εντόπισε σοβαρές ελλείψεις σε πε-
ριφερειακό επίπεδο σε ό,τι αφορά τη φροντίδα που παρέχεται 
σε όσους ζουν σε γηροκομεία», δήλωσε η Σοφία Βάλστρομ, 
γενική διευθύντρια της υπηρεσίας. Η έρευνα αναφέρει ότι κα-
μία από τις 21 περιφέρειες της Σουηδίας δεν έχει αναλάβει 
επαρκώς την ευθύνη για τη φροντίδα των προσβεβλημένων 
από κορονοϊό φιλοξενούμενων σε γηροκομεία, με τουλάχι-
στον το 1/5 των ασθενών να μην έχουν λάβει μεμονωμένη 
αξιολόγηση από γιατρούς.

Υστερα από μια θερινή παύση, τα περιστατικά αυξήθηκαν 
και πάλι στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων κατά το δεύ-
τερο κύμα της πανδημίας, κατά το οποίο στη χώρα καταγρά-
φονται 5.000 - 8.000 κρούσματα καθημερινά.

Η IVO κάλεσε τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για τη 
βελτίωση της φροντίδας και να τα παρουσιάσουν έως τις 15 
Γενάρη, ενώ θα προχωρήσει σε περαιτέρω εξέταση του ιστο-
ρικού των ασθενών. «Το ελάχιστο επίπεδο φροντίδας είναι 
πολύ χαμηλό. Ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας», 
δήλωσε η Βάλστρομ.

Στη διασπορά της νόσου ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες συ-
νετέλεσε δραστικά και η διαδεδομένη χρήση προσωρινών 
εργαζομένων με ωριαία αμοιβή στη φροντίδα ηλικιωμένων, 
τόσο σε γηροκομεία όσο και σε σπίτια. Δημόσιοι και ιδιωτικοί 
πάροχοι στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων προτιμούν 
τέτοιους εργαζόμενους, επειδή είναι γρήγορα διαθέσιμοι, «ευ-
έλικτοι» και φθηνότεροι από τους μόνιμους υπαλλήλους. Από 
επιδημιολογική άποψη, όμως, τέτοιες εργασιακές σχέσεις, ει-
δικά σ’ αυτούς τους τομείς, έχουν αποδειχθεί και αποδεικνύ-
ονται καταστροφικές.

Κι αυτό γιατί οι ωριαίοι και προσωρινοί απασχολούμενοι 
έχουν τη στοιχειώδη μόνο ασφάλιση, δεν παίρνουν αναρρωτι-
κές άδειες και συχνά πηγαίνουν για δουλειά ακόμα κι αν είναι 
άρρωστοι. Σύμφωνα με το σουηδικό ραδιόφωνο, τον Μάρτη 
στη Στοκχόλμη το 40% των εργαζομένων στον τομέα της 
φροντίδας ηλικιωμένων ήταν «έκτακτοι και προσωρινοί». 
Εργαζόμενοι που συχνά όχι μόνο δεν έχουν την απαραίτητη 
εκπαίδευση και εμπειρία, αλλά καταγγέλλουν και ανεπαρκή 
προστατευτικό εξοπλισμό από τους εργοδότες, ιδιώτες και 
κράτος. Επιπλέον, η συχνή εναλλαγή προσωπικού συνέβα-
λε στη ραγδαία εξάπλωση του ιού, ενώ η κυβέρνηση άργησε 
πολύ να απαγορεύσει τις επισκέψεις στα γηροκομεία και να 
απομονώσει ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες.

Μαζικές παραιτήσεις 
υγειονομικών
Στο μεταξύ τα νοσοκομεία 
και οι υγειονομικοί έχουν 
φτάσει στα όριά τους, καθώς 
γεμίζουν ασφυκτικά τα νο-
σοκομειακά κρεβάτια και οι 
ΜΕΘ, σε μια χώρα που έχει 
τις χαμηλότερες αναλογίες 
ανά κάτοικο.

Η περιοχή της Στοκχόλ-
μης προειδοποίησε στα 
μέσα Δεκέμβρη ότι το 99% 
των ΜΕΘ ήταν γεμάτες, ενώ 
τα σωματεία των υγειονομι-
κών αναφέρουν πως μεγά-
λος αριθμός εργαζομένων 
παραιτείται καθώς αυξά-
νονται τα κρούσματα, οι νοσηλείες και οι θάνατοι. Ελάχιστοι 
ασθενείς καταφέρνουν να εισέλθουν σε ΜΕΘ, καθώς τα υγει-
ονομικά πρωτόκολλα αποκλείουν εξαρχής τους πολύ ηλικιω-
μένους και όσους έχουν προβλήματα υγείας, ασθένειες που 
πλήττουν ζωτικά όργανα κ.λπ.

Η εξαντλητική δουλειά των υγειονομικών, λόγω μεγάλης 
διαχρονικής έλλειψης προσωπικού, οδηγεί σε μαζικές πα-
ραιτήσεις. Περίπου 3.600 υγειονομικοί παραιτήθηκαν από 
νοσοκομεία της περιοχής της Στοκχόλμης από την έναρξη 
της πανδημίας, μετέδωσε τον Δεκέμβρη ο κρατικός ραδιο-
τηλεοπτικός φορέας SVT, περίπου 900 περισσότεροι από ό,τι 
την ίδια περίοδο πέρυσι.
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Εμβόλια και αντιεμβολιαστές...*
...μια πολύ παλιά ιστορία

Η Η προειδοποίηση έγινε με αφορμή την αλματώδη 
έξαρση της ιλαράς, το 2018 (αύξηση κρουσμάτων 

πάνω από 30%). Η Ευρώπη κατέγραψε ρεκόρ (πάνω από 
45.000 κρούσματα, τουλάχιστον 37 θάνατοι), σε μια ασθέ-
νεια που θα έπρεπε να θεωρείται ξεχασμένη. Περιστατικά 
αναφέρθηκαν ακόμη και σε χώρες που, μέχρι το 2017, εί-
χαν μηδενικές αναφορές. 

Όπως εκτιμούν οι ειδικοί του ΠΟΥ, η ραγδαία εξάπλωσή 
της οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, στην αντίστοιχη «εξά-
πλωση» αντιεμβολιαστικών απόψεων, που είχαν σαν απο-
τέλεσμα να «σπάσει» το φράγμα της εμβολιαστικής κάλυ-
ψης του πληθυσμού, κυρίως των παιδιών. Ρόλο παίζει και 
ο βαθμός προσβασιμότητας, ειδικά των λαϊκών στρωμά-
των, στις σχετικές υγειονομικές δομές. Για να θεωρείται 
μια χώρα θωρακισμένη, πρέπει το 95% του πληθυσμού της 
να έχει εμβολιαστεί. Σε κάποιες χώρες (πχ Βρετανία), το 
ποσοστό αυτό έπεσε κάτω και από το 87%.

Ήδη ένα σχετικά μικρό αλλά θορυβώδες, συνεχώς αυξα-
νόμενο κίνημα έχει δημιουργηθεί εναντίον της ανάπτυξης 
εμβολίου για τον νέο κορονοϊό. Μεταξύ άλλων (ανεκδιήγη-
των ή απλώς παραπλανητικών και παραπλανημένων από-
ψεων), οι αντιεμβολιαστές ισχυρίζονται ότι τα εμβόλια κατά 
της Covid-19 θα «σκοτώσουν εκατομμύρια» ή θα χρησιμο-
ποιηθούν για να φυτευτούν τσιπάκια στο ανθρώπινο σώμα! 

Ομάδα ερευνητών, με επικεφαλής τον Νιλ Τζόνσον (Πανε-
πιστήμιο Τζορτζ Ουάσινγκτον, ΗΠΑ), έκανε πρόσφατα μία 
επιστημονική προδημοσίευση, σύμφωνα με την οποία οι 
διασυνδέσεις των αντιεμβολιαστών επεκτείνονται σε διά-
φορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και, επιπλέον, 
εμφανίζουν αυξανόμενες σχέσεις με εξτρεμιστικές ακρο-
δεξιές ομάδες.

Τις τελευταίες δύο 
δεκαετίες, τα ποσοστά 
εμβολιασμού διεθνώς 

εμφανίζουν στασιμότητα. 
Η Ομοσπονδία Γυναικών 
Ελλάδας διεκδικεί από το 

κράτος και τους φορείς 
του, που έχουν την 

ευθύνη, να αναλάβουν 
την πλήρη και καθολική 

εμβολιαστική κάλυψη του 
πληθυσμού, ανάλογα με 
την ηλικία, το φύλο, την 

κατάσταση της υγείας, 
που αποτελεί κρίσιμο 

θέμα για τη διασφάλιση 
της δημόσιας υγείας. Τα 
εμβόλια, όπως και κάθε 

επιστημονικό επίτευγμα, 
πρέπει να αξιοποιούνται 
για να συμβάλλουν στην 
πρόληψη προβλημάτων 

της υγείας του λαού. Είναι 
αυτονόητο ότι απορρίπτει 

τις απόψεις του λεγόμενου 
«αντιεμβολιαστικού 

κινήματος», το οποίο ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας (ΠΟΥ) 
χαρακτηρίζει διεθνή 
υγειονομική απειλή.
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18ος Αιώνας: Περιηγήσεις και επιδημίες

Έ να συνηθισμένο θέμα των πε-
ριηγητικών κειμένων του 18ου 

αιώνα είναι οι ασθένειες και οι τρόποι 
θεραπείας τους, λόγω της απειλής 
που αποτελούσαν για τον ταξιδιώτη οι 
επιδημίες και της σπουδαιότητας των 
πληροφοριών τέτοιου είδους, σε μία 
εποχή που η επιστήμη της ιατρικής 
δεν ήταν ανεπτυγμένη, ενώ το ταξίδι 
ήταν μία από τις σημαντικότερες πη-
γές γνώσεων. 

Η Λαίδη Μέρι Ελίζαμπεθ Γουόρ-
τλι Μόνταγκιου (1689 – 1762) είναι η 
πρώτη γυναίκα που μας άφησε μια 
περιγραφή ταξιδιού στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία και η πρώτη από μια 
μεγάλη σειρά λογοτεχνών - επισκε-
πτών της περιοχής. Αριστοκρατικής 
καταγωγής, έζησε σε μια εποχή ση-
μαντικών οικονομικών, κοινωνικών, 
πολιτικών και πνευματικών διερ-
γασιών, όταν η αγγλική αστική τάξη, 
έχοντας επιβληθεί οικονομικά, προ-
σπαθεί να αποκτήσει κοινωνική και 
πολιτική δύναμη. 

Στην επιστολή της στη Σάρα Τσίζγουελ 
(1η Απριλίου 1717) περιγράφει διεξο-
δικά τον εμβολιασμό κατά της ευλο-
γιάς, που ήταν διαδεδομένος στην 
Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

… Η ευλογιά που είναι τόσο μοιραία 
και τόσο γενικευμένη σ’ εμάς, είναι 
εδώ εντελώς αβλαβής χάρη στην 
επινόηση αυτού που οι ίδιοι ονομά-
ζουν μπόλι. Υπάρχει μια ομάδα γυ-
ναικών που αναλαμβάνουν το σχε-
τικό εγχείρημα κάθε φθινόπωρο, το 
Σεπτέμβριο, που πέφτουν οι μεγάλες 
ζέστες. Οι άνθρωποι ρωτάνε ο ένας 
τον άλλον για να μάθουν αν κάποιος 
από την οικογένειά τους θέλει να 
προσβληθεί από την ευλογιά. Σχη-
ματίζονται σχετικές ομάδες και όταν 
συγκεντρωθούν (συνήθως δέκα 
πέντε με δέκα έξι άτομα μαζί) η ηλι-
κιωμένη γυναίκα έρχεται με ένα κα-
ρυδότσουφλο γεμάτο με το καλύτερο 
υλικό της ευλογιάς και τους ρωτάει 

ποια φλέβα τους θέλουν να ανοι-
χτεί. Αμέσως ανοίγει τη φλέβα που 
της υποδεικνύει ο καθένας με μια 
χοντρή βελόνα (μια διαδικασία που 
δεν προκαλεί περισσότερο πόνο από 
ένα απλό τσίμπημα) και τοποθετεί 
μέσα της όση ποσότητα υλικού μπο-
ρεί να καθίσει στη μύτη της βελόνας 
και ύστερα δένει την πληγή με ένα 
κοίλο κομμάτι όστρακου. Με αυτό 
τον τρόπο ανοίγει τέσσερις με πέντε 
φλέβες. Οι Έλληνες έχουν συνήθως 
την πρόληψη να ανοίγουν μια στη 
μέση του μετώπου τους, μια σε κάθε 
μπράτσο και μια στο στήθος για να 
σχηματιστεί το σημείο του σταυρού. 
Το αποτέλεσμα όμως είναι άσχημο, 
γιατί όλες αυτές οι πληγές αφήνουν 
μικρές ουλές και ως εκ τούτου αυτοί 
που δεν είναι προληπτικοί διαλέγουν 
για το μπόλι φλέβες του ποδιού ή 
κάποιου σημείου το οποίο δεν είναι 
εμφανές 1. Τα παιδιά που έχουν κάνει 
μπόλι παίζουν μαζί όλη την υπόλοιπη 
ημέρα και είναι εντελώς καλά μέχρι 
τις οχτώ το βράδυ. Τότε αρχίζει να τα 

πιάνει ο πυρετός και βγάζουν σπυ-
ράκια που διαρκούν δύο και πολύ 
σπάνια τρεις ημέρες. Πολύ σπάνια 
έχουν πάνω από είκοσι με τριάντα 
στο πρόσωπό τους, τα οποία ποτέ 
δεν αφήνουν σημάδια και σε οκτώ 
ημέρες είναι τόσο καλά όσο πριν 
ασθενήσουν. Στο διάστημα που εί-
ναι αδιάθετοι υπάρχει μια πληγή που 
τρέχει στο σημείο που έγινε το μπόλι 
και αναμφίβολα αυτό βοηθάει στο να 
ξεθυμάνει η ασθένεια. Κάθε χρόνο 
μπολιάζονται χιλιάδες άνθρωποι και 
ο Γάλλος πρεσβευτής λέει χαριτολο-
γώντας ότι η ευλογιά είναι γι’ αυτούς 
παιχνίδι. Δεν πέθανε κανείς ποτέ 
από αυτό και είμαι τόσο βέβαιη για 
την ασφάλεια του σχετικού εγχειρή-
ματος, ώστε σκοπεύω να το δοκιμά-
σω στον αγαπημένο μου μικρό γιο. 
Είμαι αρκετά πατριώτισσα, ώστε να 
μπω στον κόπο να διαδώσω αυτή τη 
χρήσιμη εφεύρεση στην Αγγλία και 
δεν θα παρέλειπα να γράψω με με-
γάλες λεπτομέρειες σχετικά μ’ αυτήν 
σε μερικούς από τους γιατρούς μας, 
αν γνώριζα κάποιους από αυτούς 
που θα ήταν αρκετά ενάρετοι, ώστε 
να καταστρέψουν μια τόσο αξιόλο-
γη πηγή του εισοδήματός τους για 
το καλό της ανθρωπότητας. Ωστόσο, 
αυτή η ασθένεια είναι τόσο προσο-
δοφόρα γι’ αυτούς, που θα αντιμετώ-
πιζαν μνησίκακα το θαρραλέο άτομο 
που θα ανελάμβανε να την εξαλείψει. 
Ίσως, πάντως, βρω το θάρρος να τα 
βάλω μαζί τους…

Η Λαίδη Μόνταγκιου, έχοντας ήδη 
πενθήσει τον αδελφό της, θύμα της 
ευλογιάς, ενώ η ίδια σαν από θαύμα 
γλίτωσε το θάνατο, δεν θα διστάσει 
να εμβολιάσει το γιο της και να προ-
σπαθήσει με κάθε τρόπο να μεταφέ-
ρει στη Δυτική Ευρώπη την πολύτιμη 
εμπειρία που απέκτησε για την αντι-
μετώπιση της ασθένειας. Ανάμεσα 
στους υποστηρικτές των προσπαθει-
ών της ανήκε και ο Βολταίρος, τον 
οποίο είχε γνωρίσει κατά την παρα-
μονή του στην Αγγλία (1727). Στο θέμα 
αυτό ο Γάλλος διανοητής αφιέρωσε 
την ενδέκατη επιστολή του έργου του 
Lettres philosophiques. 

1.  Στηριγμένοι στη μέθοδο που εφαρμοζόταν στη λαϊκή ιατρική, οι Έλληνες γιατροί Εμ-
μανουήλ Τιμόνης, (1669-1720), από τη Χίο, και Ιάκωβος Πυλαρινός, (1659-1718), από 
το Ληξούρι της Κεφαλονιάς, προέβησαν στις αρχές του 18ου αιώνα στην επιστημονι-
κή εφαρμογή του εμβολιασμού για την προστασία από την ευλογιά.
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Η επιστολή του Βολταίρου

Σ τη χριστιανική Ευρώπη λένε 
πως οι Άγγλοι είναι τρελοί και 

παράλογοι. Τρελοί, γιατί μεταδίδουν 
στα παιδιά τους την ευλογιά, με 
σκοπό να μην την κολλήσουν, και 
παράλογοι γιατί με ελαφριά καρδιά 
μεταδίδουν στα παιδιά μια βέβαιη 
και τρομερή ασθένεια με σκοπό να 
προλάβουν ένα αβέβαιο κακό. Οι 
Άγγλοι, από τη μεριά τους, λένε: «οι 
υπόλοιποι Ευρωπαίοι είναι δειλοί 
και τους λείπει το φυσικό αίσθημα 
της ανθρωπιάς. Είναι δειλοί, γιατί φο-
βούνται να προξενήσουν ένα μικρό 
κακό στα παιδιά τους. Τους λείπει το 
φυσικό αίσθημα της ανθρωπιάς, γιατί 
τα εκθέτουν στον κίνδυνο να πεθά-
νουν μια μέρα από ευλογιά…

… Όλα όσα έχω να πω γι’ αυτό το 
θέμα είναι πως στην αρχή της βα-
σιλείας του Γεωργίου Α΄ η κυρία 
Wortley-Montague, μια από τις πιο 
μορφωμένες Αγγλίδες και από εκεί-
νες που χαρακτηρίζονται από τη 
δύναμη του πνεύματός τους, όταν 
βρισκόταν με τον σύζυγό της σε πρε-
σβεία στην Κωνσταντινούπολη, τόλ-
μησε να μεταδώσει, χωρίς ενδοια-
σμούς, την ευλογιά, σ’ ένα παιδί που 
έφερε στον κόσμο όταν βρισκόταν σ’ 
αυτή τη χώρα 2. Μάταια ο ιερέας της 
της είπε ότι το πείραμα αυτό δεν ήταν 
χριστιανικό και ότι δεν μπορούσε 
να επιτύχει παρά στους άπιστους… 
Γυρνώντας στο Λονδίνο, γνωστο-
ποίησε την εμπειρία της στην πριγκί-
πισσα του Galles που σήμερα είναι 
βασίλισσα… Από τότε, δέκα τουλά-
χιστον χιλιάδες αγόρια οφείλουν τη 
ζωή τους στη βασίλισσα και στην κυ-

ρία Wortley-Montague κι άλλα τόσα 
κορίτσια τούς οφείλουν την ομορφιά 
τους.

Στον κόσμο, στα εκατό άτομα του-
λάχιστον εξήντα περνούν την ευλογιά. 
Από αυτά τα εξήντα, δέκα πεθαίνουν 
στα πιο ευνοϊκά χρόνια και δέκα δι-
ατηρούν για πάντα ενοχλητικά υπο-
λείμματα. Να λοιπόν που η αρρώστια 
σκοτώνει ή ασχημαίνει το ένα πέμπτο 
των ανθρώπων. Από όλους εκείνους 
που εμβολιάστηκαν στην Τουρκία ή 
στην Αγγλία δεν πέθανε κανένας, αν 
δεν ήταν άρρωστος και καταδικασμέ-
νος σε θάνατο από άλλη αιτία. Κανένας 
δεν είναι σημαδεμένος και κανένας 
δεν πέρασε την ευλογιά για δεύτερη 
φορά – με την προϋπόθεση ότι ο εμβο-
λιασμός υπήρξε τέλειος. Είναι, λοιπόν, 
βέβαιο πως αν κάποια Γαλλίδα πρέ-

σβειρα είχε φέρει αυτό το μυστικό από 
την Κωνσταντινούπολη στο Παρίσι, θα 
είχε προσφέρει μια αιώνια υπηρεσία 
στο έθνος…»

Χάρη στην αποφασιστική συμβολή 
της Λαίδης Μόνταγκιου, η Δυτική Ευ-
ρώπη γνώρισε στις αρχές του 18ου 
αιώνα τη μορφή εμβολιασμού που 
ήταν διαδεδομένη στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία. Η διάδοσή του, ωστό-
σο, συνάντησε πολλές δυσκολίες εξ 
αιτίας των θρησκευτικών αντιπαρα-
θέσεων που προκάλεσε (αν, δηλα-
δή, έχει ο άνθρωπος το δικαίωμα 
να επεμβαίνει στη θεϊκή πρόνοια). Η 
στάση του Βολταίρου απέναντι στο 
θέμα αυτό υπογραμμίζει την πρα-
κτική διάσταση του Διαφωτισμού. Οι 
προσπάθειες της Λαίδης Μόνταγκιου 
και των υπέρμαχων του εμβολιασμού 
έπαιξαν έναν ιδιαίτερα σημαντικό 
ρόλο ώστε να γίνει αποδεκτή μία και-
νούργια πλευρά της παρέμβασης της 
ιατρικής στη ζωή του ανθρώπου. 

Με την ανακάλυψη του εμβολίου 
του δαμαλισμού από τον E. Jenner το 
1796 συντελέστηκε ένα ακόμα σημα-
ντικό βήμα στην καταπολέμηση της 
ευλογιάς. Οι υποχρεωτικοί εμβολια-
σμοί, πρώτα στο στρατό και αργότερα 
σε ολόκληρο τον πληθυσμό διαφό-
ρων ευρωπαϊκών, αρχικά, χωρών 
οδήγησαν σταδιακά στην εξάλειψη 
της αρρώστιας το 1979.

Εύη Κοντόρα
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ

2.  Στηριγμένοι στη μέθοδο που εφαρμοζόταν στη λαϊκή ιατρική, 
οι Έλληνες γιατροί Εμμανουήλ Τιμόνης, (1669-1720) από τη 
Χίο και Ιάκωβος Πυλαρινός (1659-1718) από το Ληξούρι της 
Κεφαλονιάς προέβησαν στις αρχές του 18ου αιώνα στην 
επιστημονική εφαρμογή του εμβολιασμού για την προστασία 
από την ευλογιά.

* Τα κείμενα βασίστηκαν στο βιβλίο «Το 
Οδοιπορικό τριών ηπείρων» Επιστολές της 
Λαίδης Μόνταγκιου, εκδόσεις «Στοχαστής»
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Δ εν υπάρχει καλύτερος τρόπος από τα παραπάνω λόγια 
του Μπρεχτ για να αναφερθούμε στη νέα «επιστημονική» 

έκθεση «σοφών» που μας παρουσιάστηκε πρόσφατα με την 
ονομασία «Έκθεση Πισσαρίδη».Ονομάστηκε «οδικός χάρτης» 
από την κυβέρνηση της ΝΔ και έρχεται να προτείνει μια σει-
ρά από βάρβαρες, αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις, αναγκαίες για 
την ανάκαμψη των επιχειρηματικών ομίλων, που «για το καλό 
μας» επιφυλάσσει νέα χαράτσια για τις λαϊκές οικογένειες. 
Από αυτό το χάρτη δεν θα μπορούσε να λείπει και ο χώρος 
της Εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες της, μιας και φιλοξενεί 
τη νέα γενιά των εργαζομένων. Ένας είναι ο κύριος στόχος 
της: η στενότερη σύνδεσή της εκπαίδευσης με τα «θέλω» της 
ΕΕ, του ΟΟΣΑ για τη κερδοφορία των επιχειρήσεων.

 «Aγκυλώσεις» στην Εκπαίδευση  
 και προτάσεις «θεραπείας» τους 
Στην «Έκθεση Πισσαρίδη», περιγράφονται τόσο οι λεγόμενες 
«αγκυλώσεις» στην εκπαιδευτική πραγματικότητα όσο και οι 
προτάσεις με τις οποίες θα ξεπεραστούν. Για πολλοστή φορά 
επιστρατεύονται λέξεις που ακούγονται θετικά στην κοινωνία, 
όπως «αυτονομία», «αξιολόγηση», «λογοδοσία», «αποκέντρω-
ση» κ.ά., για να «ντύσουν» τις επιδιωκόμενες αντιδραστικές 
αλλαγές.

 «Αλλού τα κακαρίσματα κι αλλού γεννούν οι κότες»! 
Σύμφωνα με τηn έκθεση, «αγκύλωση» είναι ότι «το ελληνι-
κό εκπαιδευτικό σύστημα είναι εξαιρετικά συγκεντρωτικό, η 
αυτονομία των σχολικών μονάδων είναι εξαιρετικά περιορι-
σμένη». Προτάσεις «θεραπείας» είναι η μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων προς την Τοπική Διοίκηση (Περιφέρειες, Δήμους), με 
βασική προτεραιότητ;a της τη διαχείριση του κύριου και βοη-
θητικού προσωπικού. Έτσι, «διαγιγνώσκεται» ότι θα γίνεται πιο 
«έγκαιρα» η στελέχωση και η «βελτίωση» της λειτουργίας των 
σχολείων. Έτσι θα μπορέσει να δυναμώσει ο επιτελικός ρόλος 
του Υπουργείου Παιδείας. Δεύτερο στη σειρά, αλλά κύριο σε 
προτεραιότητα είναι η διαμόρφωση της λειτουργίας της κάθε 
σχολικής μονάδας με βάση τις τοπικές ανάγκες και ευκαιρίες, 
όπως πολύ αναλυτικά προτείνει η έκθεση ΟΟΣΑ του 2018.

Φυσικά το πρόβλημα των προσλήψεων και της έγκαιρης 
στελέχωσης των σχολείων με το αναγκαίο προσωπικό δεν έχει 
ως αιτία το γεγονός ότι οι προσλήψεις γίνονται κεντρικά από το 

Υπουργείο. Το πρόβλημα είναι η απουσία μόνιμων διορισμών 
για πάνω από μια 10ετία στην εκπαίδευση και τα 45.000 κενά 
εκπαιδευτικών που ανακυκλώνονται κάθε χρόνο. Αυτή είναι η 
αιτία που φτάνουμε στα μέσα της σχολικής χρονιάς και υπάρ-
χουν κενά ακόμα και σε μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδι-
κά, μήνα Φλεβάρη που γράφονται αυτές οι γραμμές.

Η μεταφορά των προσλήψεων εκπαιδευτικών στην Τοπική 
Διοίκηση δε θα λύσει, αντιθέτως θα διογκώσει το πρόβλημα 
της στελέχωσης των σχολείων. Το αν τα σχολεία θα έχουν νη-
πιαγωγούς, δασκάλους, εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, ειδικό 
εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό θα είναι άμεσα εξαρ-
τημένο από τα οικονομικά του κάθε Δήμου και θα μπαίνει υπό 
αμφισβήτηση ανάλογα με τη συγκυρία, αλλά και τις προτεραι-
ότητες σε τοπικό επίπεδο. Και σήμερα, που οι Δήμοι έχουν την 
ευθύνη των κτηριακών υποδομών και των τρεχουσών-λει-
τουργικών αναγκών των σχολείων, υπάρχουν σοβαρά προ-
βλήματα υποχρηματοδότησης και ελλείψεων ακόμα και σε 
καθημερινά, αναλώσιμα υλικά. Για τις προσλήψεις, φυσικά, τα 
βάρη θα φορτωθούν μέσω της φορολογίας και των δημοτικών 
τελών στη πλάτη της λαϊκής οικογένειας. Με αυτό το τρόπο 
ακυρώνεται έστω και η ελάχιστη υποχρέωση που έχει σήμερα 
το κράτος να εξασφαλίζει, ακόμα και στην πιο απομακρυσμένη 
περιοχή της χώρας, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. 
Το κάθε σχολείο, σε κάθε Δήμο, θα εξαναγκαστεί να επιλέγει 
ποιο μάθημα θα διδάσκεται και ποιο όχι, ποια ειδικότητα θα 

Ιχνηλατώντας 
την «έκθεση 
Πισσαρίδη» 
στο χώρο της 
Εκπαίδευσης

‘‘Τι περιμένετε;  
Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα σας κάνουν 
κι ότι οι αχόρταγοι κάτι θε να σας δώσουν!
Οι λύκοι θα σας ταΐσουνε, αντί να σας καταβροχθίσουν!
Από φιλία θα σας προσκαλέσει η τίγρη να της βγάλετε τα δόντια!
Τέτοια περιμένετε!’’

—Μπ. Μπρεχτ
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προσλαμβάνεται και για πόσο χρονικό διάστημα, ανάλογα με 
τις οικονομικές δυνατότητες αλλά και τις τοπικές ιδιομορφίες. 

Με την «αυτονομία» των τοπικών ευκαιριών και δυνατοτή-
των του κάθε σχολείου θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο το ρήγμα 
στον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Ανοίγει η πόρτα για 
την εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία φορέων άσχετων 
με την εκπαίδευση, όπως ΜΚΟ, επιχειρήσεις κ.α. Το ίδιο το 
περιεχόμενο του σχολείου –το τι, το πώς και το από ποιον μα-
θαίνουν οι μαθητές– θα καθορίζεται από τις απόλυτες ανάγκες 
των επιχειρήσεων, από τις δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν 
ώστε στο μέλλον να απασχολούνται παραγωγικά για τις ανά-
γκες της κερδοφορίας τους, δηλαδή να είναι πιο ευέλικτοι, πιο 
εκμεταλλεύσιμοι και ιδεολογικά υποταγμένοι στις ανάγκες 
των εργοδοτών τους. Τα λεγόμενα «εργαστήρια δεξιοτήτων» 
που ψηφίστηκαν με τον τελευταίο νόμο, το καλοκαίρι, από την 
κυβέρνηση της Ν.Δ., όπως και οι προηγούμενες νομοθετικές 
παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ (βλ. θεματική εβδομάδα) ακριβώς 
αυτή τη λογική εξυπηρετούν. 

Το πρόβλημα φυσικά δεν είναι το αν πρέπει μέσα από το 
σχολείο να καλλιεργούνται και πολύπλευρες ικανότητες στους 
μαθητές αυτό είναι αυτονόητο. Το έγκλημα απέναντι στη νέα 
γενιά είναι ότι η ανάγκη για ολόπλευρη μόρφωση οπισθοχω-
ρεί και στην πράξη υποσκελίζεται από την εκγύμναση των 
εφήμερων δεξιοτήτων.

 «Αξιολογημένα σχολεία» όπου οι ανισότητες  
 και η μορφωτική υποβάθμιση «μεγαλουργούν»... 
Αγκίλωση θεωρείται και η«έλλειψη αξιολόγησης των εκπαι-
δευτικών δομών και του εκπαιδευτικού προσωπικού». Γι 
αυτό προτείνεται ως «φάρμακο» για τη «ποιοτική» εκπαίδευση 
των παιδιών μας η συνεχής αξιολόγηση σχολείων και εκπαι-
δευτικών με βάση κριτήρια όπως οι επιδόσεις των μαθητών, 
το ποσοστό εισαγωγής των μαθητών στα Πανεπιστήμια, οι ει-
δικές προκλήσεις κάθε σχολείου. Στόχος είναι και η σύνδεση 
της χρηματοδότησης των σχολείων με την επίτευξη εκπαιδευ-
τικών στόχων (που ήδη εφαρμόζεται στα Πανεπιστήμια), που 
στην ουσία οδηγεί σχολεία σε ολόκληρες περιοχές στον οικο-
νομικό μαρασμό και το κλείσιμο ή την υπολειτουργία. Μάλιστα 
τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα δημοσιοποιούνται και 
θα συγκρίνονται μεταξύ τους τα σχολεία με αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών. Όλες οι κυβερνήσεις παλεύουν χρόνια 
αυτό το στόχο και η καθεμιά με τη σειρά της βάζει και το λι-
θαράκι της, φτάνοντας στη κυβέρνηση της Ν.Δ.που με τις δια-
τάξεις του ν. 4692/2020 αξιοποιεί και επεκτείνει το νομοθετικό 
πλαίσιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτοί που αποθεώνουν τη λογική του «κόστους», δηλαδή ΕΕ 
και κυβερνήσεις, κάθε άλλο παρά νοιάζονται για την παιδαγω-
γική σχέση μαθητή και εκπαιδευτικού και την αναβάθμιση της 
εκπαίδευσης των παιδιών μας. Η αξιολόγηση, ανεξάρτητα από 
την εκδοχή που εμφανίζεται κάθε φορά, δεν έρχεται να λύσει 
το ζήτημα της ποιότητας του σχολείου και της ουσιαστικής μόρ-
φωσης. Το πρόβλημα δεν είναι καν ο εντοπισμός και καταγρα-
φή των προβλημάτων από τα διάφορα επιτελεία που συγκροτεί 
η εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά σε ποια κατεύθυνση και με ποιον 

τρόπο επιλύονται. Τα «αξιολογημένα» σχολεία στις ΗΠΑ για πα-
ράδειγμα παράγουν μαθητές που δεν ξέρουν καν που πέφτει 
η πρωτεύουσα της χώρας τους και σε πολλά «αξιολογημένα» 
σχολεία της Γαλλία μειώνονται κατά 25% τα μαθήματα του 
ωρολογίου προγράμματος εξαιτίας της υποχρηματοδότησης....

 «Μόνον όταν όλοι στέκονται στο ίδιο σκαλί,  
 μπορούμε ν΄αναγνωρίσουμε τις πραγματικές  
 διαφορές τους» (Μπ. Μπρεχτ) 
Οι στόχοι της περιβόητης αξιολόγησης χτυπάνε τα μορφωτι-
κά δικαιώματα των παιδιών μας. Οδηγούν σε μια ακόμα πιο 
βαθιά κατηγοριοποίηση σχολείων και μαθητών με διάφορα 
κριτήρια, και ειδικά με τα «εκπαιδευτικά αποτελέσματα». Ενο-
χοποιούνται οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία, οι ίδιοι οι μαθητές 
και οι οικογένειές τους, για ό,τι δεν πάει καλά στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία, ενώ από την άλλη αθωώνονται οι αντιλαϊκές 
πολιτικές των κυβερνήσεων. Με απλά λόγια η αξιολόγηση με 
βάση τα «μαθησιακά αποτελέσματα» που εκφράζουν εν πολ-
λοίς τις διαφορετικές κοινωνικές και μορφωτικές αφετηρίες 
των μαθητών, θα διαμορφώσουν σχολεία πολλών ταχυτήτων, 
θα εντείνεται παραπέρα η ταξική ανισότητα για πρόσβαση 
στη μόρφωση. Από νωρίς θα μπαίνουν οι ταμπέλες σε σχο-
λεία «καλά» και «κακά», που έχουν μαθητές που «παίρνουν» 
και μαθητές που «δεν παίρνουν τα γράμματα»... Ακόμα και οι 
προτάσεις που γίνονται για την άρση δήθεν των ανισοτήτων 
(π.χ. να μπει σε όλες τις βαθμίδες η τράπεζα θεμάτων) οδηγεί 
στα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Στην ουσία αναιρούνται 
οι βασικές παιδαγωγικές αρχές και σκοπός της εκπαίδευσης 
και του εκπαιδευτικού γίνεται το «κυνήγι» του ταλέντου και της 
«αριστείας» και όχι το συνολικό ανέβασμα του μορφωτικού 
επιπέδου για όλα τα παιδιά.

 «Κάποιοι καλλιτέχνες, όταν μελετάνε τον κόσμο,  
 την παθαίνουν όπως και πολλοί φιλόσοφοι.  
 Καθώς κοπιάζουν για τη μορφή, τους ξεφεύγει το  
 περιεχόμενο...» (Μπ. Μπρεχτ) 
Αν θεωρηθούμε όλες εμείς, οι γυναίκες της λαϊκής οικογένει-
ας, «καλλιτέχνες της ζωής», μιας κι ως μητέρες «γεννάμε» τη 
ζωή, δεν πρέπει να την «πατήσουμε» και να μας ξεφύγει και 
στο τομέα της εκπαίδευσης των παιδιών μας το κύριο, το «πε-
ριεχόμενο».... Τηρουμένων των αναλογιών από τη φράση του 
Μπρεχτ, οφείλουμε να έχουμε μόνιμα στραμένο το ενδιαφέρον 
μας και τις διεκδικήσεις μας στις σύγχρονες μορφωτικές ανά-
γκες της νέας γενιάς, για ένα σχολείο που θα μορφώνει ολό-
πλευρα και θα χωράει όλα τα παιδιά. Παίρνουμε θέση μάχης 
γι΄αυτό, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι όλοι οι μαθητές, ακόμα 
και «οι μαθητές του τελευταίου θρανίου», μπορούν να γίνουν 
πρωταγωνιστές και δημιουργοί μιας καλύτερης κοινωνίας. 

Πόπη Ξεκαλάκη
Μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ
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Ψ ηφίστηκε μέσα στο Φλεβάρη το απαράδεκτο νομοσχέ-
διο Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη, το οποίο χιλιάδες φοιτητές, 

μαθητές, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, εργαζόμενοι κα-
ταδίκασαν με τη συμμετοχή τους σε αγωνιστικές κινητοποιή-
σεις, δηλώνοντας ότι θα μείνει στα χαρτιά.

Η κυβέρνηση υψώνει νέους φραγμούς στην πρόσβαση στα 
Πανεπιστήμια, που θα πλήξουν ακόμα περισσότερο τα παιδιά 
των λαϊκών οικογενειών, και παράλληλα απογειώνει την κα-
ταστολή στα ιδρύματα (με αστυνομία, κάμερες, σύγχρονους 
μηχανισμούς παρακολούθησης), προκειμένου να προωθηθεί 
απρόσκοπτα η περαιτέρω πρόσδεση των πανεπιστημίων στις 
ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, σύμφωνα με τη στρα-
τηγική της ΕΕ και του ΟΟΣΑ.

Και καθώς η κυβέρνηση φτιάχνει ένα πανεπιστήμιο που θα 
απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τις κοινωνικές 
ανάγκες, τόσο περισσότερο θέλει να φιμώσει τη συλλογική 
αμφισβήτηση εργαζομένων, πανεπιστημιακών, φοιτητών, γι’ 
αυτό ενισχύει την καταστολή και αρνείται να ακούσει τα ώριμα 
και δίκαια αιτήματά τους. 

Νομοθετεί πάλι «πίσω από τις πλάτες» των φοιτητών και 
των φοιτητριών, συνολικά της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
ενώ τα πανεπιστήμια είναιμε ευθύνη της κυβέρνησης εδώ κι 
ένα χρόνο κλειστά, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα για το ασφαλές 
άνοιγμα και τη λειτουργία τους. Το πλούσιο νομοθετικό έργο 
συνεχίζεται αδιάλειπτα, με το συγκεκριμένο τερατούργημα να 
ακολουθεί 113(!) «κορονο-νομοσχέδια» που ψήφισε η κυβέρ-
νηση μέσα στο 2020, εκμεταλλευόμενη την πανδημία.

 Τι προβλέπει ο νέος νόμος  
Εισάγοντας μια σειρά αλλαγές στον τρόπο πρόσβασης στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση, βάζει νέα εμπόδια στους μαθητές προ-
κειμένου να σπουδάσουν, περιορίζει τις επιλογές τους και 
μετατρέπει την επιλογή σχολών σε τζογάρισμα. Προβλέπο-
ντας –από φέτος μάλιστα– διπλό μηχανογραφικό και ελάχιστη 
βάση εισαγωγής,δυσκολεύει τα παιδιά κυρίως των λαϊκών οι-
κογενειών να εισέρχονται στα Πανεπιστήμια και ρίχνει κι άλλο 
νερό στο μύλο της κατηγοριοποίησης των σχολών. Προλειαί-
νει μια νέα αναμόρφωση του χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευ-
σης, καθώς εκτιμάται ότι θα μείνουν πολλές κενές θέσεις σε 
πανεπιστημιακά τμήματα, σχολές θα οδηγηθούν σε κλείσιμο 
ενώτα παιδιά που θα κόβονται θα οδηγούνται σε ιδιωτικά ΙΕΚ 
και κολέγια. 

Παράλληλα, θεσμοθετείται η πανεπιστημιακή αστυνομία, 

εισάγονται κάμερες και άλλα συστήματα ασφαλείας στα ιδρύ-
ματα, ενώ προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις σε φοιτητές, 
όρια σπουδών και διαγραφές. Μάλιστα,δίνονται 30 εκατ. ευρώ 
για ίδρυση πανεπιστημιακής αστυνομίας, την ίδια στιγμή που 
σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν αθωράκιστα απέναντι 
στην πανδημία! Το νέο κρεσέντο καταστολής εντάσσεται στη 
γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει ακόμα 
πιο βαθιά αντιδραστικά μέτρα, περιστέλλοντας λαϊκά δικαιώ-
ματα και ελευθερίες (βλ. εφαρμογή τρομονόμου, απαγόρευση 
διαδηλώσεων και εορτασμού του Πολυτεχνείου, τρομοκρατι-
κές συλλήψεις διαδηλωτών,διώξεις αγωνιζόμενων υγειονο-
μικών καιάλλων εργαζομένων).

 Τα προσχήματα... 
Ακούσαμε ξανά το επιχείρημα περί «ανομίας και εγκληματι-
κότητας» στα Πανεπιστήμια, πουχρόνια τώρα χρησιμοποιείται 
για τη συκοφάντηση των φοιτητικών αγώνων. Το δρόμο για 
την παραπέρα ποινικοποίηση των αγώνων άνοιξε η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ με το Πόρισμα Παρασκευόπουλου, θεωρώντας 
την κατάληψη ποινικό αδίκημα και προβλέποντας τη σύσταση 
«επιτροπής αντιμετώπισης καταλήψεων». Η κυβέρνηση της 
ΝΔ, αμέσως μόλις εκλέχθηκε, προχώρησε στην κατάργηση 
του ασύλου. Πρόσφατα, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ πρότει-
νε την παρουσία ...μυστικών αστυνομικών στα Ιδρύματα! Αντί-
στοιχα, δυνάμεις του ΚΙΝΑΛ προτείνουν «μια πανεπιστημιακή 
αστυνομία που ναι μεν θα είναι δύναμη καταστολής, αλλά 
υπό την επίβλεψη του Πρύτανη και όχι του υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη»!  Όχι Γιάννης, αλλά Γιαννάκης, δηλαδή...

Η αλήθεια όμως είναι ότι την εγκληματικότητα και την ανο-
μία που υπάρχει έξω από τους πανεπιστημιακούς χώρους την 
«καλλιεργούν» και την «ποτίζουν» άλλοι και όχι οι φοιτητές. 
Τέτοια φαινόμενα αξιοποιούνται για να συκοφαντηθεί και να 
χτυπηθεί η συλλογική δράση των φοιτητών, των εργαζομένων 
και του λαού. Είναι κοινό μυστικό ότι τη δράση των διάφορων 
προβοκατόρων όχι μόνο δεν την πατάσσει η κυβέρνηση, αλλά 
τη χειροκροτεί, γιατί τη βολεύει και της στρώνει το δρόμο για 
να εντείνει την καταστολή. Τα Πανεπιστήμια για την ασφάλεια 
και λειτουργία τους χρειάζονταιπροσωπικό (διδακτικό, διοι-
κητικό, καθαριότητας, γιατη φύλαξη και συντήρηση σχολών 
- εστιών). 

Μιλάνε για ελάχιστη βάση εισαγωγής με πρόσχημα την εξα-
σφάλιση «καλού επιπέδου»στα Πανεπιστήμια. Αυτοί που ευ-
θύνονται για τη σημερινή κατάσταση στην εκπαίδευση, για τη 
μετατροπή του σχολείου σε εξουθενωτικό εξεταστικό κέντρο, 

Άλλος ένας κρίκος για την προσαρμογή των 
πανεπιστημίων στα συμφεροντα των επιχειρήσεων

Νόμος Κεραμέως - Χρυσοχοΐδη:
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εγκαλούν τους μαθητές για τις χαμηλές επιδόσεις τους! Είναι 
αυτοί που χρόνια τώρα χτίζουν, με τα υλικά της ΕΕ,το σχολείο 
και πανεπιστήμιο των δεξιοτήτων, των αποσπασματικών γνώ-
σεων, των προγραμμάτων σπουδών με «παραγγελίες» εται-
ρειών και ιμπεριαλιστικών οργανισμών! Είναι αυτοί που πα-
γίωσαν την υποχρηματοδότηση των Πανεπιστημίων, έβαλαν 
όρια στις προσλήψεις καθηγητών(με ευέλικτες εργασιακές 
σχέσεις), ανέθεσαν σε εργολαβίες τη φοιτητική μέριμνα, την 
καθαριότητα κα. 

Με προπαγανδιστικά παιχνίδια υψώνουν νέους ταξικούς 
φραγμούς επικαλούμενοι τους «αιώνιους φοιτητές» που κα-
θυστερούν να πάρουν πτυχίο, Κουβέντα για τους πραγματι-
κούς όρους που οδηγούν χιλιάδες φοιτητές να παρατείνουν 
τις σπουδές τους. Δεν αποτελεί επιλογή για τους μισούς σχε-
δόν φοιτητές να εργάζονται, αλλά αναγκάζονται να το κάνουν 
για να καλύψουν το κόστος των σπουδών τους. Άραγε, θα 
ήταν ίδια η κατάσταση αν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες 
εξασφαλιζόταν ολόπλευρη στήριξη από το κράτος (πραγμα-
τικά δωρεάν φοίτηση, συγγράμματα, εστίες, υποδομές κ.λπ.), 
ώστε να αφοσιωθούν στις σπουδές τους χωρίς να πρέπει να 
δουλεύουν ταυτόχρονα;

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η νέα φοιτήτρια έχει να αντι-
μετωπίσει ένα νέο γύρο επίθεσης στα δικαιώματα της στη 
μόρφωση, με την επιχειρηματική δράση να καθορίζει το πε-
ριεχόμενο των σπουδών της, με την κατηγοριοποίηση των 
πτυχίων, με την παραπέρα ιδιωτικοποίηση στα προπτυχιακά, 
υποχρεωμένη να μαζεύει διαρκώς μονάδες πιστοποίησης στα 
ιδιωτικά προγράμματα και σεμινάρια κατάρτισης. Από αυτούς 
τους παράγοντες εξαρτάται η πορεία των σπουδών της, η πα-
ραπέρα ενασχόληση της με την έρευνα, η οποία υποτάσσεται 
στις ανάγκες κερδοφορίας των ομίλων.

 Η πραγματική στόχευση:  
 Η άνθιση... της επιχείρησης «Πανεπιστήμιο ΑΕ»   
Στον πυρήνα και του νέου νομοσχεδίου για την Τριτοβάθμια 
Eκπαίδευση βρίσκεται ο στρατηγικός στόχος για πιο σφιχτό 
δέσιμο της Παιδείας, άρα και των επιστημόνων και των πτυ-
χίων, με τους νόμους της αγοράς. Βρίσκεται η επιδίωξη για 
μετατροπή των Πανεπιστημίων σε θυγατρικές των επιχειρή-
σεων, που θα βγάζουν μια πανεπιστημιακή ελίτ ενώ οι υπό-
λοιποι πτυχιούχοι θα κατευθύνονται στις ελαστικές εργασια-
κές σχέσεις. 

Αυτό είναι και το νήμα που συνδέει τα νέα μέτρα με όλες 
τις προηγούμενες αντιδραστικές αλλαγές στην Παιδεία, που 
προετοίμασαν ή υλοποίησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. 
Για παράδειγμα, οι νόμοι Διαμαντόπουλου του ΠΑΣΟΚ, Αρβα-
νιτόπουλου της ΝΔ και Γαβρόγλου του ΣΥΡΙΖΑ, με την «ανω-
τατοποίηση» των ΤΕΙ και την ενιαία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
έστρωσαν το δρόμο στο νομοσχέδιο Κεραμέως που επισημο-
ποιεί πια τα πτυχία των πολλών κατηγοριών και ταχυτήτων. 
Μέσω της κατηγοριοποίησης πτυχίων και σχολών, επιδιώ-
κεται η παραγωγήαποφοίτων με δεξιότητες πιο στοχευμένες 
στις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Θέλουν πα-
νεπιστήμια-σούπερ μάρκετ, άλλα πιο ισχυρά, άλλα πιο αδύ-

ναμα, που θα συγχωνεύονται και θα εξαγοράζονται, όπως οι 
εταιρείες.

Κα για να περιφρουρηθεί η επιχειρηματική λειτουργία των 
Πανεπιστημίων ΑΕ, με την οποία συμφωνούν και στηρίζουν 
όλες οι ως τώρα κυβερνήσεις, χρειάζονται τα αντίστοιχα μέτρα: 
να επιβληθεί «σιγή ιχθύος» στις διεκδικήσεις φοιτητών, εργα-
ζομένων, πανεπιστημιακών. Να πνιγεί κάθε αγωνιστική και 
διεκδικητική φωνή που δεν δέχεται την μετατροπή της Παιδεί-
ας σε εμπόρευμα και τη μετατροπή των φοιτητών σε πελάτες. 
Αυτό ακριβώς έρχεται να υπηρετήσει και η ίδρυση της πανε-
πιστημιακής αστυνομίας.Στοχεύει τη δράση του οργανωμένου 
φοιτητικού κινήματος, τη δράση των φοιτητικών συλλόγων και 
των αγωνιζόμενων φοιτητών που –μέσω του πειθαρχικού που 
στήνεται– θα απειλούνται έως και με διαγραφή!

Όσο το Πανεπιστήμιο θα μετατρέπεται σε επιχείρηση και 
θα εμπορευματοποιείται, τόσο θα καταφεύγει στην καταστολή 
και στη φοβέρα. Άλλωστε, καταστολή δεν είναι και τα εμπόδια 
που υψώνονται στην ολοκλήρωση των σπουδών, όταν σήμε-
ρα οι μισοί περίπου φοιτητές και φοιτήτριες αναγκάζονται να 
δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα; Τρόμος δεν είναι για μια 
λαϊκή οικογένεια να αγωνιά, αν θα μπορέσει να «βάλει βαθιά 
το χέρι στη τσέπη», για να σπουδάσει τα παιδιά της σε όλη την 
εκπαιδευτική πορεία τους, από το νηπιαγωγείο έως το πτυχίο;

Δυναμώνουμε τον αγώνα για δημόσια 
και δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά

Το ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα, οι γυναίκες της ΟΓΕ, στε-
κόμαστε στο πλευρό τωνφοιτητών, μαθητών, γονιών, εκ-
παιδευτικών που διεκδικούν τις σύγχρονες ανάγκες τους. 
Δυναμώνουμε την πάλη για να καταργηθεί στην πράξη ο 
νόμος-έκτρωμα. Αποφασιστικά συνεχίζουμε τον αγώνα μας 
και μέσα στην πανδημία γιααποκλειστικά δημόσια δωρεάν 
Παιδεία που θα εξασφαλίζει την προστασίατης υγείας και τα 
μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας. 

Δώρα Βασιλοπούλου, 
μέλος του Προδρείου της ΟΓΕ
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Ο κλάδος τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής ήταν από τους 
πρώτους που ένα χρόνο σχεδόν τώρα μέσα στην πανδημία 

βιώνει την κυριαρχία της τηλεργασίας. Ολοένα και περισσό-
τεροι εργαζόμενοι του κλάδου αντιλαμβάνονται τώρα ότι η 
τηλεργασία, που παρουσιάστηκε ως έκτακτο μέσο διαχείρι-
σης των συνεπειών της πανδημίας, «ήρθε για να μείνει». Η 
πανδημία αποτέλεσε τη χρυσή ευκαιρία για τους επιχειρη-
ματικούς ομίλους ιδιαίτερα του κλάδου μας, που είχαν εδώ 
και καιρό την επιθυμία να αυξήσουν τα ποσοστά εκείνων που 
προσφέρουν εξ αποστάσεως την εργασία τους, αξιοποιώντας 
τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Οι ΠΝΠ της κυβέρνησης με 
τις οποίες εφαρμόζεται από το Μάρτη του 2020 μέχρι σήμερα η 
υποχρεωτική τηλεργασία κατά 50% στον ιδιωτικό τομέα, στην 
πραγματικότητα υλοποίησαν τις απαιτήσεις του ΣΕΒ, που ήδη 
από το 2019 απαιτούσε «την ενίσχυση του θεσμού της τηλερ-
γασίας». 

 Ένα χρόνο μετά, πολλοί συνάδελφοι έχουν βγάλει συμπε-
ράσματα για τις αρνητικές συνέπειες της. Βγάζει μάτι πλέον 
η χειροτέρευση των συνθηκών για την πλειοψηφία των ερ-
γαζομένων. Το πολυδιαφημισμένο σχέδιο Πισσαρίδη (όπως 
και το «αντι-Πισσαρίδη» του ΣΥΡΙΖΑ), το αντεργατικό έκτρωμα 
που φέρνει το 10ωρο που έχει στα συρτάρια της η κυβέρνηση, 
δεν αφήνει αμφιβολία ότι η τηλεργασία είναι στρατηγική τους 
επιλογή. Το δήθεν δικαίωμα στην αποσύνδεση που συζητούν 
στην ΕΕ, αλλά και όλα τα κόμματα που βαδίζουν στα χνάρια 
τους, απλά προσπαθεί να κρύψει το κύριο ότι δηλαδή η τη-
λεργασία είναι μια σύγχρονη μορφή που ελαστικοποιεί την 
εργασία μας και αυξάνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. 

Το ΣΕΤΗΠ από την πρώτη στιγμή ακόμα και μέσα στις 
πρωτόγνωρες συνθήκες τις πανδημίας αντιπάλεψε την τε-
ράστια εντατικοποίηση, το σμπαράλιασμα του ελεύθερου και 
εργασίμου χρόνου που επέβαλλε η τηλεργασία ως μορφή 
ευέλικτης εργασίας. Διαμόρφωσε πλαίσιο πάλης με βάση 
τις νέες συνθήκες υπερασπίζοντας το 8ωρο, τη μείωση του 
εργάσιμου χρόνου. Αντιπάλεψε τις σκέψεις κυβέρνησης και 
εργοδοτών για μονιμοποίηση της. 

Aυτό που μας παρουσιάστηκε σαν «πρόοδος» αποκαλύ-
φθηκε ότι μας γυρίζει δεκαετίες πίσω. Η τηλεργασία εντατι-
κοποιεί την εργασία, ξεχειλώνει το 8ωρο. Κάθε εργαζόμενος 
απομονώνεται, μπαίνουν εμπόδια στη συλλογική και συνδικα-
λιστική δράση. Στην προσπάθεια να μπουν οι συλλογικές διεκ-
δικήσεις στον πάγκο το διάστημα της πανδημίας, η τηλεργασία 
–ως απεργοσπαστικός μηχανισμός– έπαιξε καθοριστικό ρόλο 
στα χέρια των εργοδοτών. 

 Η καθεμία εργαζόμενη μόνη της είναι υποχρεωμένη να με-
τατρέπει το σπίτι της σε γραφείο, να καλύπτει η ίδια τις ελλεί-
ψεις του κράτους σε υποδομές, π.χ. δωρεάν δομές στήριξης 
της οικογένειας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα δημιουργι-

κής απασχόλησης παιδιών και Αμεα, μονάδες φροντίδας ηλι-
κιωμένων, βοήθεια στο σπίτι κ.λπ.). 

 Η εκμετάλλευση στο απόγειό της 
Ειδικά στις νέες γυναίκες που είναι επιφορτισμένες με τη φρο-
ντίδα παιδιών και ηλικιωμένων εντάθηκε η εκμετάλλευση. 
Πατώντας πάνω στην αντίληψη ότι η ανατροφή του παιδιού 
είναι ατομική - οικογενειακή ευθύνη οι εργοδότες εκμεταλ-
λεύτηκαν την τηλεργασία για να θολώσουν τα όρια ανάμεσα 
στον εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο. Έτσι, για παράδειγμα 
στη ΝΟΚΙΑ –και όχι μόνο– με «μεγαλοψυχία» η διοίκηση επέ-
τρεπε στα νέα ζευγάρια να κάνουν τη νύχτα μέρα, δηλαδή να 
δουλεύει ο ένας το πρωί για να προσέχει ο άλλος παιδιά και 
ηλικιωμένους και στη συνέχεια να αλλάζουν πόστο με τον 
δεύτερο να δουλεύει έως αργά το βράδυ. Στην OPENBET, νέα 
μητέρα αφηγείται σε περιοδικό της εταιρείας το πως μια δύ-
σκολη κατάσταση στην πρώτη πανδημία, όπου ήταν κλεισμένη 
με άδεια μητρότητας σε ένα σπίτι με δύο παιδιά μετατράπηκε 
σε ένα αληθινό εφιάλτη στο επόμενο κύμα όπου έπρεπε να 
τηλεργάζεται αποδοτικά, να προσέχει ένα βρέφος και να επι-
βλέπει την τηλεκπαίδευση μικρού παιδιού. 

Επιπρόσθετα, άδειες ειδικού σκοπού και αναρρωτικές δί-
νονταν με δυσκολία από πολλές επιχειρήσεις με τη δικαιο-
λογία ότι «αφού ούτως ή άλλως είσαι σπίτι, όποτε βρεις λίγο 
χρόνο δουλεύεις ή συμπληρώνεις ωράριο άλλη μέρα» κι έτσι 
οι εργαζόμενες χάνουν και το δικαίωμα στην άδεια και υπο-
χρεώνονται να εργάζονται ατελείωτες ώρες. Αλλά ακόμα και 
εκεί όπου δίνονταν οι άδειες ειδικού σκοπού, θυσιάστηκαν 
και οι μέρες από την κανονική άδεια των εργαζομένων, με τη 
βούλα του νόμου και πολλοί γονείς έμειναν χωρίς υπόλοιπο 
άδειας, χωρίς την απαραίτητη για την ξεκούραση και την υγεία 
τους ανάπαυση, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. 
Γι’ αυτό το ΣΕΤΗΠ από την πρώτη στιγμή της πανδημίας δι-
εκδίκησε άδειες ειδικού σκοπού με αποδοχές για τις μητέ-
ρες, χωρίς συνέχιση της δουλειάς από το σπίτι και χωρίς να 
αφαιρούντια μέρες από την κανονική άδεια.

Ένα χρόνο μετά φαίνεται καθαρά ότι η τηλεργασία εντείνει 
ποιοτικά και ποσοτικά την εκμετάλλευση των εργαζομένων, 
μεγαλώνοντας τα κέρδη των ομίλων. Δεν πρόκειται απλά για 
τη μείωση κόστους στα λειτουργικά έξοδα και τις υποδομές 
του εργοδότη (γραφεία, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, Ενέργεια 
κ.λπ.), αλλά για τη μετακύλισή του στις πλάτες των εργαζομέ-
νων (διαμόρφωση του σπιτιού τους σε χώρο εργασίας, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται). Είναι πρόσφατο το τρανταχτό παράδειγμα 
της εταιρείας πληροφορικής Desquared που ανακοίνωσε μεί-
ωση μισθού όταν οι εργαζόμενοι ζήτησαν το αυτονόητο, δηλα-
δή να εξασφαλίσει η εργοδοσία τον εξοπλισμό εργασίας.

Η τηλεργασία αυξάνει την εκμετάλλευση, καθώς εκτοξεύ-

Η τηλεργασία ένα χρόνο μετά
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ει την παραγωγικότητα και εντατικοποίηση της εργασίας, με 
κατάργηση διαλειμμάτων, με επέκταση του ωραρίου και των 
εργάσιμων ημερών, με κατάργηση πληρωμής υπερωριών, 
με μείωση των απουσιών λόγω ασθένειας των εργαζόμενων 
ή των μικρών παιδιών τους.

 Η απάντηση του εργατικού κινήματος 
Ενάντια σε αυτό το προσχεδιασμένο έγκλημα το ΣΕΤΗΠ συνε-
χίζει να ενημερώνει και να αντιπαλεύει τη μονιμοποίηση της 
τηλεργασίας σε κάθε χώρο εργασίας. Στο συνδικάτο, κριτήριο 
για την πάλη μας είναι ότι πολεμάμε την αύξηση του βαθμού 
εκμετάλλευσης ανεξάρτητα από το τι σκαρφίζεται και πράττει 
ο κάθε εργοδότης και η κάθε κυβέρνηση. Πρωτοστατεί σε αυ-
τόν το αγώνα, καθώς εργοδοτικές, αλλά και άλλες δυνάμεις 
αυτοαποκαλούμενες ως «προοδευτικές» μέσα σε χώρους 
δουλειάς και σωματεία, καταλήγουν να συμφωνούν στο κύ-
ριο, που είναι η καθιέρωση της τηλεργασίας και διαφωνούν 
μόνο στο πως θα θεσμοθετηθεί και σε στοιχεία διαχείρισης. 
Δεν πατάμε τη μπανανόφλουδα, δεν «γλυκαθήκαμε» από την 
τηλεργασία, έχουμε ξεκάθαρο πως ότι συμφέρει τον εργοδό-
τη μας, για να μας εκμεταλλεύεται πιο εύκολα, δεν μπορεί να 
συμφέρει και εμάς! Αντιπαλεύουμε την τηλεργασία στην πρά-
ξη και στο σήμερα, με σωματεία ζωντανά και μαχητικά που 
διεκδικούν κατάλληλους χώρους εργασίας και μέτρα υγιει-
νής. Δε δίνουμε χρόνο να καθιερωθεί ούτε νομοθετικά ούτε 
στη συνείδησή των εργαζόμενων, δε «λογαριαζόμαστε μετά»! 
Αποκαλύπτουμε την κοροϊδία της ίδρυσης Τμήματος Ελέγχου 
Τηλεργασίας στο ΣΕΠΕ, με την τεράστια υποστελέχωση αυτού 
του Σώματος αλλά και τις ίδιες τις κατευθύνσεις που επιβάλ-
λουν οι κυβερνήσεις, υπηρετώντας την πολιτική της «εργασι-
ακής ειρήνης» μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών. 

Με συσκέψεις, κινητοποιήσεις, διαγωνισμό σκίτσου, δρά-
ση των σωματειακών επιτροπών στους χώρους δουλειάς, 
φωτίζουμε την παγίδα πίσω από το φανταχτερό περιτύλιγμα 
της τηλεργασίας. Δεν αποδεχόμαστε τη λογική της ατομικής 
διαπραγμάτευσης που οδηγεί στη γενική συμπίεση των μι-
σθών μας με διάφορες μορφές ατομικού επιδόματος, αλλά 
επιθετικά και συλλογικά κλαδικό συνδικάτο και επιχειρησιακά 
σωματεία σε ταξική κατεύθυνση διεκδικούμε υπογραφή κλα-

δικής σύμβασης εργασίας με πραγματικές ουσιαστικές αυξή-
σεις στους μισθούς. 

Να θυμίσουμε ότι σε συνθήκες πανδημίας και τηλεργασίας 
δώσαμε πετυχημένες μάχες όπως η πρώτη (στην πανδημία) 
στάση εργασίας στην BEAT αλλά και η πρόσφατη μάχη της πα-
νελλαδικής απεργίας το Νοέμβρη. 

Για τους εργαζόμενους, εκσυγχρονισμός και πρόοδος δεν 
είναι η δουλειά χωρίς ωράριο, η διαθεσιμότητα στην εργοδο-
σία 24 ώρες το 24ωρο, η πλήρης ανατροπή της οικογενειακής 
και κοινωνικής ζωής. Πρόοδος είναι η μείωση του εργάσιμου 
χρόνου, η σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους, η κατάρ-
γηση κάθε μορφής «ευελιξίας», οι μισθοί και τα δικαιώματα με 
βάση τις ανάγκες. Πρόοδος είναι η αξιοποίηση της τεχνολογί-
ας και της επιστήμης να γίνονται εργαλείο ευημερίας για τους 
εργαζόμενους και όχι η ένταση αυτής της βαρβαρότητας.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε: 
�   Να καταργηθούν οι αντεργατικές διατάξεις και οι ΠΝΠ που 

περιλαμβάνουν και την τηλεργασία.

�   Να μην υπάρξει καμία σκέψη για μονιμοποίηση της τη-
λεργασίας.

�   Η επιστροφή στους χώρους δουλειάς να ολοκληρωθεί σε 
σύντομο χρονικό διάστημα, τηρώντας τις αποστάσεις, εξα-
σφαλίζοντας κατάλληλους χώρους και με όλα τα απαραί-
τητα μέτρα. Να υπάρχει γιατρός εργασίας σε μόνιμη βάση.

�   Σταθερό και συνεχές ωράριο, 7ωρο – 5ήμερο, να καταρ-
γηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, καμιά διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας, σαφής διάκριση εργάσιμου – μη ερ-
γάσιμου χρόνου.

�   Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν αναβαθμισμένες δο-
μές στήριξης της οικογένειας (βρεφονηπιακοί σταθμοί, 
Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και Αμεα, 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, βοήθεια στο σπίτι κ.λπ.).

Μαλλιά-Στολίδου Χρυσαφένια
Μέλος ΔΣ ΣΕΤΗΠ
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Π ρόσφατα υιοθετήθηκε ψήφισμα στο Ευρωκοινοβούλιο, το 
οποίο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταθέσει νομο-

θετική πρόταση που θα επιτρέπει σε όσους εργάζονται ψηφια-
κά να αποσυνδέονται από την εργασία τους μετά το πέρας του 
ωραρίου τους. Η συζήτηση με πολλά και μεγάλα λόγια κυμάν-
θηκε γύρω από τα «θεμελιώδη δικαιώματα» των εργαζομέ-
νων και την προστασία τους, τα «νέα πρότυπα» εργασίας και 
τη «νέα ψηφιακή εποχή», καταλήγοντας στην πρόταση για θε-
σμοθέτηση του λεγόμενου «δικαιώματος στην αποσύνδεση». 
Για άλλη μια φορά το Ευρωκοινοβούλιο έρχεται να «συνδέ-
σει» την εργοδοσία με την τελευταία λέξη της εκμετάλλευσης.

«Μονά» κερδίζουν οι εργοδότες – 
«Ζυγά» χάνουν οι εργαζόμενοι

Το σχέδιο Οδηγίας για το «δικαίωμα αποσύνδεσης» που πε-
ριέχεται στη σχετική έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης του 
Ευρωκοινοβουλίου, αποτελεί σύσταση στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή να παρουσιάσει ανάλογη Οδηγία, στη βάση του ότι «το 
δικαίωμα στην αποσύνδεση θα πρέπει να παρέχει στους ερ-
γαζόμενους το δικαίωμα να απενεργοποιούν τα συνδεόμενα 
με την εργασία εργαλεία και να μην αποκρίνονται σε αιτήματα 
των εργοδοτών εκτός του χρόνου εργασίας, χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος δυσμενών συνεπειών, όπως απόλυση ή άλλα μέτρα 
αντιποίνων».

Στο κείμενο προβάλλονται ορισμένες επιπτώσεις της τηλερ-
γασίας στους εργαζόμενους και εμφανίζεται ως πανάκεια 
η «αποσύνδεση». Η έκθεση συναρτά την «αποσύνδεση» με 
την εφαρμογή από τους εργοδότες «ενός συστήματος που να 
επιτρέπει τη μέτρηση ανά ημέρα εργασίας κάθε εργαζόμενου» 
μέσω ψηφιακών συσκευών Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Τέτοια συστήματα, όπως δείχνει η ίδια 
η εμπειρία, καταμετρούν, εκτός από το χρόνο εργασίας, την 
παραγωγικότητα και εντατικότητα της δουλειάς, με τη χρήση 
μέσων όπως κάμερες, εφαρμογές καταγραφής - αισθητήρες 
πληκτρολογίου κ.ά. Μαζί λοιπόν με το «δικαίωμα αποσύνδε-
σης» νομιμοποιείται και η εφαρμογή και χρησιμοποίηση τέ-
τοιων εφαρμογών από την εργοδοσία. Το σχέδιο μιλάει μόνο 
για «περιορισμό περιττών και ανεπιθύμητων συνεπειών» και 
όχι την εξάλειψη ή καταπολέμησή τους, αφήνοντας όλα τα 
περιθώρια στην εργοδοσία να καταστρατηγεί και τις όποιες 
ανεπαρκείς ρυθμίσεις. Προβλέπει τη δυνατότητα για «παρεκ-
κλίσεις» από την απαίτηση εφαρμογής της «αποσύνδεσης» σε 
«εξαιρετικές περιπτώσεις», όπως καταστάσεις ανωτέρας βίας 
ή έκτακτης ανάγκης.

Όσο για την ίδια τη διάρκεια της εργασίας, η έκθεση πα-
ραπέμπει στην αντεργατική Οδηγία της ΕΕ 2003/88, που 
προβλέπει εργάσιμο χρόνο 13 ωρών τη μέρα και 72 ωρών 
τη βδομάδα, ενώ επιστρατεύει και τη γνωστή Οδηγία γαλέ-
ρας περί «προβλεψιμότητας της εργασίας», με την οποία ο 
εργοδότης έχει ως μόνη υποχρέωση να... ενημερώνει τον 
εργαζόμενο για όλους τους αντεργατικούς όρους που του 
επιβάλλει.

Η τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων αφήνεται 
από την πρόταση του Ευρωκοινοβουλίου στη δική τους «καλή 
θέληση». Απουσιάζουν οι απαιτήσεις ελέγχων από τις Επιθε-
ωρήσεις Εργασίας, που έτσι κι αλλιώς έχουν απαξιωθεί και 
απογυμνωθεί από προσωπικό και από όλες τις κυβερνήσεις 
των κρατών μελών. Οπως απουσιάζει επίσης οποιαδήποτε 
απαγόρευση της παρακολούθησης, καθώς και η εξασφάλιση 
των όρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, που από 
υποχρέωση της εργοδοσίας γίνεται ευθύνη των ίδιων.

Η εξέλιξη που προδιαγράφεται είναι η «αποσύνδεση» να ρυθ-
μιστεί με τους όρους που θέλουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, 
μέσω συμφωνίας-πλαίσιο ανάμεσα στην «ΒusinessEurope», 
την ευρωπαϊκή ένωση των εργοδοτών, και την ξεπουλημένη 
εργατική αριστοκρατία της «Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών 
Συνδικάτων» (ETUC). Έτσι έγινε άλλωστε και με την τηλεργα-
σία. Μετά θα έρθει η ΕΕ να ενσωματώσει ως νομοθεσία της 
την εργασιακή γαλέρα, που θα έχει στην πράξη επιβληθεί.

Είναι αυταπόδεικτο ότι η όποια συζήτηση και για τα πιο στοι-
χειώδη δικαιώματα των τηλε-εργαζομένων αποτελεί κενό 
γράμμα, όταν την ίδια στιγμή διατηρείται κι επεκτείνεται όλο το 
νομικό πλαίσιο ΕΕ - κυβερνήσεων - εργοδοσίας, με το οποίο 
οι εργαζόμενοι γίνονται έρμαιο της ασυδοσίας των εργοδοτών.

Η ΟΓΕ διαχρονικά αποκαλύπτει στις εργαζόμενες την απάτη 
ότι η ΕΕ μπορεί δήθεν να προστατέψει τα δικαιώματά τους, 
μιας και όλη η στρατηγική, οι Κανονισμοί και οι Οδηγίες της 
είναι κομμένοι και ραμμένοι στις απαιτήσεις των επιχειρημα-
τικών ομίλων. Το ζητούμενο είναι οι εργαζόμενες γυναίκες να 
δυναμώσουμε τη πάλη μας μέσα από το ριζοσπαστικό γυναι-
κείο κίνημα, αλλά και μέσα από τα σωματεία μας για Συλλο-
γικές Συμβάσεις Εργασίας, για σταθερό ημερήσιο εργάσιμο 
χρόνο με λιγότερες ώρες δουλειάς, με βάση τις σύγχρονες 
επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες και την κατάργη-
ση κάθε μορφής «ευέλικτης» δουλειάς, για διασφάλιση των 
εργασιακών - ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας και του ελεύ-
θερου χρόνου μας.

ή αλλιώς η τελευταία λέξη της εκμετάλλευσης
ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ ΜΕ ΕΥΡΩΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ – «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ»
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Ό σο βαθαίνει η νέα οικονομική κρίση, τόσο φαίνονται πιο 
γλαφυρά και οι επιπτώσεις από τη διαχείριση της πανδη-

μίας του κορωνοϊού στη ζωή των λαών όλου του κόσμου. Μια 
σειρά από στοιχεία που δημοσιεύονται δείχνουν ότι οι επιπτώ-
σεις είναι δυσανάλογα μεγάλες για τα παιδιά στην ψυχοσωμα-
τική τους υγεία και ανάπτυξη, τα μορφωτικά τους δικαιώματα, 
ακόμα και την ίδια την επιβίωση. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 
500.000 παιδιά ζουν στο όριο της φτώχειας. Ακόμα χειρότερη 
είναι η κατάσταση για τα παιδιά των προσφύγων και μετανα-
στών. Χιλιάδες πρόσφυγες παραμένουν εγκλωβισμένοι στη 
χώρα μας, εξ αιτίας του Κανονισμού του Δουβλίνου και του 
απαράδεκτου συμφώνου Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας 
που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί η σημερινή 
της ΝΔ. Τεράστιο κίνδυνο αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα τα περισ-
σότερα από 5.000 ασυνόδευτα ανήλικα που ζουν στη χώρα 
μας και αποτελούν εύκολα θύματα για τα κυκλώματα δουλε-
μπορίας και σωματεμπορίας.

 Απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης  
 για χιλιάδες γυναίκες και παιδιά 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των άθλιων συνθηκών που ζουν 
οι πρόσφυγες είναι η κατάσταση στο Κέντρο Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) του Καρά Τεπέ στη Λέσβο, ένα πρώην 
στρατόπεδο βολής. Πάνω από 7.000 πρόσφυγες, ανάμεσά 
τους περίπου 2.500 παιδιά (περίπου τα 1.000 κάτω των 5 ετών) 
και πάνω από 100 εγκυμονούσες, καθώς και οι εργαζόμενοι, 
εκτός από την έκθεσή τους στα καιρικά φαινόμενα του χειμώ-
να, έρχονται αντιμέτωποι και με την έκθεσή τους στο μόλυ-
βδο. Παρά την προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει 
το γεγονός, η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη, αφού πλήθος 
επιστημονικών δημοσιεύσεων, διεθνών και εγχώριων, επι-

σημαίνει τις εξαιρετικά σοβαρές επιπτώσεις από τη μακρο-
πρόθεσμη έκθεση στο μόλυβδο, ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά 
και στις εγκύους. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η έκθεση σε μόλυβδο 
είναι υπεύθυνη παγκοσμίως για το 63,2% των κρουσμάτων 
ιδιοπαθούς νοητικής καθυστέρησης (disability), για το 10,3% 
των ασθενειών που οφείλονται σε καρδιακή υπέρταση, για το 
5,5% των ισχαιμικών επεισοδίων και για το 6,2% των εμφραγ-
μάτων.

Τους τελευταίους μήνες το Υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου, με μια σειρά αποφάσεων, οδηγεί τους αναγνωρι-
σμένους πρόσφυγες σε έλλειψη στέγης, στην εξαθλίωση και 
την απομόνωση, χωρίς να έχει φροντίσει να δημιουργήσει τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις και δημόσιες υποδομές, που θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως δίχτυ ασφαλείας για την 
ένταξή τους.

Όλο και πιο συχνά βρισκόμαστε μπροστά σε τέτοια τραγικά 
παραδείγματα. Στους Aγίους Θεοδώρους Κορινθίας, η αρμό-
δια ΜΚΟ αποφάσισε να διώξει πρόσφυγες από τις εστίες τους, 
καθώς ολοκληρώθηκε η σύμβαση με την οποία φιλοξενού-
νταν σε ξενοδοχείο, χωρίς να τους εξασφαλίσει εναλλακτική 
στέγαση, που είχε ως αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός προσφύ-
γων με παιδιά, εν μέσω κακοκαιρίας και πανδημίας, να είναι 
εκτεθειμένοι στη βροχή, το κρύο, αφημένοι κυριολεκτικά στην 
τύχη τους!

Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν σε πολλές περιοχές. Για 
παράδειγμα, στην πόλη της Τρίπολης έχουν δημιουργηθεί για 
τις ανάγκες του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 400 θέσεις φιλοξενίας σε 
66 διαμερίσματα για αιτούντες άσυλο. Σε αυτές τις θέσεις φι-
λοξενούνται 353 άτομα, εκ των οποίων τα 105 είναι παιδιά ηλι-
κίας 0-16 ετών. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της τωρινής της ΝΔ, όσοι από αυτούς 
αποκτήσουν άσυλο και την τυπική ιδιότητα του πρόσφυγα, 

ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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πρέπει να φύγουν από τα σπίτια και τις δομές φιλοξενίας, να 
μείνουν δηλαδή χωρίς στέγη. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα HELIOS, που υποτίθεται ότι θα 
αποτελούσε τη «γέφυρα» μετάβασης από το καθεστώς του αι-
τούντος άσυλο στο καθεστώς του δικαιούχου, έχει μια σειρά 
εξωφρενικές προϋποθέσεις και αξεπέραστα γραφειοκρατικά 
εμπόδια, με αποτέλεσμα να καλύπτει τις ανάγκες στέγασης και 
επιβίωσης ενός μικρού αριθμού προσφύγων. Ήδη στέλνονται 
εξώδικα για να φύγουν από τα σπίτια, τη στιγμή που δεν έχουν 
παραλάβει ούτε καν τις άδειες διαμονής και τα ταξιδιωτικά 
τους έγγραφα από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Αστυνομία. 
Συγκεκριμένα, το σχέδιο είναι να πεταχτούν στο δρόμο 11.000 
πρόσφυγες, χωρίς να έχει παρθεί κανένα μέτρο, ούτε καν για 
την έγκαιρη έκδοση των αναγκαίων αδειών παραμονής και 
των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων). 

Ταυτόχρονα, ο βαθμός εξυπηρέτησης από τα Περιφερεια-
κά Γραφεία Ασύλου και την Αστυνομία είναι πολύ χαμηλός 
και υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στον προγραμματισμό των 
ραντεβού. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού, ενώ στην 
Αστυνομία υπάρχει επιπρόσθετα και έλλειψη εκπαίδευσης. Σε 
πολλές υπηρεσίες δεν υπάρχει διερμηνέας. Για παράδειγμα, 
οι υπηρεσίες Ασύλου και η Αστυνομία στην Πάτρα εξυπηρε-
τούν 2-3 άτομα την εβδομάδα, όταν παρέχεται άσυλο σε πε-
ρισσότερους από 30 πρόσφυγες το μήνα στην Πελοπόννησο. 
Η έξωση από τις δομές γίνεται ένα μήνα μετά την αναγνώριση 
ασύλου, όταν ο χρόνος παραλαβής διαβατηρίου ενός πρό-
σφυγα ορίζεται στους 6 μήνες από την ημερομηνία αναγνώ-
ρισής του. Υπάρχουν οικογένειες με 6 μέλη, στις οποίες έχουν 
παραλάβει τα 5 μέλη διαβατήρια και περιμένουν πάνω από 2 
επιπλέον μήνες για να παραλάβει και το 6ο μέλος το διαβατή-
ριό του.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το προηγούμενο διάστημα 
καταργήθηκε και το πενιχρό επίδομα επιβίωσης για τους ανα-
γνωρισμένους πρόσφυγες, αφήνοντάς τους όχι μόνο χωρίς 
στέγη, αλλά και χωρίς καθόλου χρήματα.

 Απροστάτευτοι και στην πανδημία 
Η κυβέρνηση όλους αυτούς τους μήνες όχι μόνο δεν πήρε κα-
νένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας των προσφύγων από την 
πανδημία, αλλά, αντίθετα, εξέδωσε Κοινή Υπουργική Απόφα-
ση (11/10/2020), με την οποία το μοναδικό που προβλέπει για 
όλους όσους διαμένουν σε Δομές και ΚΥΤ, είναι η αυστηρο-
ποίηση των όρων εγκλεισμού τους. Υποχρεώνει, δηλαδή, χι-
λιάδες ανθρώπους σε μόνιμο εγκλεισμό, χωρίς κανένα μέτρο 
για τον περιορισμό του συγχρωτισμού, χωρίς τα απαραίτητα 
υγειονομικά μέτρα, χωρίς την αναγκαία στελέχωση των Δο-
μών και των ΚΥΤ.

Ταυτόχρονα, οι τραγικές ελλείψεις του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας η μετατροπή των δημόσιων δομών υγείας σε «μίας νό-
σου», έχουν μεγάλες συνέπειες στο ευάλωτο τμήμα των προ-
σφύγων. Στις δομές το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
είναι ελάχιστο, οι ελλείψεις σε παιδίατρους μεγάλες, ενώ σε 
μια σειρά από αυτές έχει διαπιστωθεί και έλλειψη βασικών 
φαρμάκων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί πρόσφυγες δικαιούχοι του 
Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλ-
ψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) δεν έχουν πρόσβαση στις δημόσι-
ες δομές υγείας λόγω μη λειτουργίας του αριθμού αυτού. Αυτό 
αφορά όχι μόνο στις περιπτώσεις που έχει λήξει το δελτίο του 
αιτούντος διεθνή προστασία, αλλά και πρόσφυγες και μετα-
νάστες με ανανεωμένα δελτία. Σύμφωνα με νοσοκομειακούς 
γιατρούς και γιατρούς του ΕΟΔΥ που εργάζονται μέσα στα Κέ-
ντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, το σύστημα 
συνταγογράφησης δεν τους επιτρέπει να συνταγογραφήσουν 
φάρμακα και εξετάσεις στον προσφυγικό πληθυσμό, καθώς 
στο σύστημα δεν φαίνεται ενεργός ο ΠΑΑΥΠΑ. Ενδεικτικό πα-
ράδειγμα, παιδί με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα που 
παρακολουθούνταν από το παιδοπνευμονολογικό ιατρείο του 
Αττικού Νοσοκομείου και δε μπόρεσε ο γιατρός να γράψει 
ούτε εξετάσεις ούτε φάρμακα.
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 Εξαφανισμένα από τον  
 εκπαιδευτικό χάρτη χιλιάδες παιδιά  
Αντίστοιχα τραγική είναι και η κατάσταση στην εκπαίδευση. 
Μετά από σχεδόν ένα χρόνο πανδημίας η κυβέρνηση δεν έχει 
πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης στα σχολεία, πέρα 
από το γνωστό «άνοιξε-κλείσε», για να διασφαλίσει τη λει-
τουργία τους με ασφάλεια και υγιεινή, για όλα τα παιδιά, τους 
εκπαιδευτικούς και τους εργαζόμενους στην εκπαίδευση.

Σε αυτό το πλαίσιο, φυσικά, δεν υπήρξε η παραμικρή μέρι-
μνα για το πιο ευάλωτο τμήμα των παιδιών, τα προσφυγόπου-
λα. Με βάση τα στοιχεία του 2020 από τα 8081 παιδιά ηλικίας 
4-18 ετών είχαν εγγραφεί τα 5956, δηλαδή το 73.7%. Τα παιδιά 
αυτά από τον περασμένο Μάρτιο εξαφανίστηκαν από κάθε εί-
δους εκπαιδευτική διαδικασία. Τη φετινή σχολική χρονιά δε 
λειτούργησε καμία από τις εγκεκριμένες ΔΥΕΠ, γιατί δεν προ-
σλήφθηκε το αναγκαίο προσωπικό. Αντίστοιχα, οι Τάξεις Υπο-
δοχής στα πρωινά σχολεία –που ο αριθμός τους είναι πολύ 
μικρότερος από τις ανάγκες– ξεκίνησαν τη λειτουργία τους με 
μεγάλη καθυστέρηση, αφού δεν είχε λυθεί, σε πολλές περι-
πτώσεις, το ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών. Επιπλέον, το 
τελευταίο διάστημα πολλές οικογένειες μετακινήθηκαν απρο-
ειδοποίητα από τις δομές σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής 
Ελλάδας με αποτέλεσμα όσα παιδιά είχαν καταφέρει να εγ-
γραφούν σε σχολείο να είναι πάλι στα αζήτητα.

Προκλητικά, μάλιστα, το Υπουργείο Παιδείας έθεσε αρχικά 
–και υπαναχώρησε μετά– ως προαπαιτούμενο για την εγγρα-
φή στα σχολεία βεβαίωση από τα ίδια τα παιδιά ότι δεν είναι 
θετικά στον covid-19, χωρίς να έχει προβλεφθεί το παραμικρό 
για την υγειονομική και ιατρική φροντίδα των προσφύγων από 
το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό. 

Τα προσφυγόπουλα στερήθηκαν τη διά ζώσης εκπαίδευση, 
αλλά και το υποκατάστατό της, την τηλεκπαίδευση, αφού το 

Υπουργείο Παιδείας δεν προέβλεψε το παραμικρό από τεχνο-
λογικά μέσα, εξοπλισμό και ίντερνετ, όπως, βέβαια, και για την 
πλειοψηφία των μαθητών της χώρας μας. Είναι αναπόφευκτο 
ότι η μακρόχρονη απουσία από τη σχολική τάξη συσσωρεύει 
τα μορφωτικά ελλείμματα, οδηγεί σε πισωγύρισμα όσα παι-
διά με πολύ κόπο είχαν ξεκινήσει μια διαδικασία. Πολύ πε-
ρισσότερο που στις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσής τους, 
η ένταξη τους στο σχολείο αποτελεί και τη μοναδική διέξοδο 
για αυτά τα παιδιά.

Συνεχίζουμε μαχητικά στο δρόμο της υπεράσπισης των δι-
καιωμάτων όλων των παιδιών

Πάνω στις άθλιες αυτές συνθήκες που ζουν οι χιλιάδες 
πρόσφυγες στη χώρα μας με ευθύνη της σημερινής και των 
προηγούμενων κυβερνήσεων καλλιεργείται το έδαφος για να 
ξεφυτρώνει το αγκάθι του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι «φυσικό φαινόμενο». Είναι 
αποτέλεσμα των πολέμων και της φτώχειας που σπέρνουν 
οι ισχυροί της γης, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κυ-
βερνήσεις και οι διακρατικές τους ενώσεις, όπως η ΕΕ και το 
ΝΑΤΟ, για μοιράσουν μεταξύ τους πηγές και δρόμους ενέρ-
γειας, εμπορικούς δρόμους, για να ξεπεράσουν ο ένας τον 
άλλον στην αδιάκοπη κούρσα των ανταγωνισμών που τσακί-
ζει τη ζωή και τα δικαιώματα εκατομμυρίων ανθρώπων και 
παιδιών σε όλον τον κόσμο.

Σε αυτές της συνθήκες οι Σύλλογοι και οι Ομάδες της ΟΓΕ 
συνεχίζουμε τις δράσεις αλληλεγγύης και διεκδίκησης, δυ-
ναμώνουμε ανυποχώρητα των αγώνα μας για την προστα-
σία των δικαιωμάτων όλων των γυναικών του καθημερινού 
μόχθου, Ελληνίδων και μεταναστριών, προσφύγων, και των 
παιδιών τους.

Κωνσταντίνα Τσότρα 
Μέλος του προεδρείου της ΟΓΕ

Πρόσφυγες με παιδιά εγκατελειμένοι στο δρόμο εν μέσω κακοκαιρίας και πανδημίας στους Aγίους Θεοδώρους Κορινθίας
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Ο ι γυναίκες στο Μεξικό βιώνουμε καθημερινά ακραία βία και 
ωμή εκμετάλλευση, εμείς οι γυναίκες εργαζόμενες στην 

αγροτοβιομηχανία, οι άνεργες, οι αγρότισσες, οι μετανάστριες, 
οι αυτοαπασχολούμενες, οι οικιακές βοηθοί. Αντιμετωπίζουμε 
ανθυγιεινές συνθήκες στο χώρο εργασίας, σεξουαλική παρε-
νόχληση και καταπίεση, σεξουαλική εκμετάλλευση, εμπορία 
κοριτσιών, έλλειψη σεβασμού για τα σεξουαλικά και αναπα-
ραγωγικά μας δικαιώματα. Η βία στη χώρα είναι τόσο ωμή, 
που καθημερινά δολοφονούνται 10 γυναίκες.

Οι περισσότερες από τις γυναίκες που εργαζόμαστε δεν 
έχουμε κοινωνική ασφάλιση ή παροχές, που να εγγυώνται 
προστασία της μητρότητας. Ακόμη και για να μας προσλά-
βουν μας ζητούν να υπογράψουμε χαρτί ότι δεν θα μείνουμε 
έγκυες και μας μας απολύουν λόγω εγκυμοσύνης. Οι μισθοί 
είναι χαμηλοί, δεν επαρκούν για να καλύψουν τις βασικές 
ανάγκες της οικογένειας, χρειάζονται “θαύματα” για να πλη-
ρωθεί το ενοίκιο του σπιτιού, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, το 
φυσικό αέριο, καθώς και τα τρόφιμα, τα ρούχα, οι μεταφορές 

και η εκπαίδευση των παιδιών μας.
Λόγω όλων αυτών των καταστάσεων αποφασίσαμε να ανα-

λάβουμε την ευθύνη και να ιδρύσουμε μία οργάνωση που θα 
εκπροσωπεί τα συμφέροντά και τις πραγματικές ανάγκες μας, 
καλώντας τις γυναίκες να συμμετέχουν, και να τη χρησιμο-
ποιήσουν για να ακουστούμε, να αναδείξουμε την κατάστασή 
μας, να αλλάξουμε την πραγματικότητα και να δημιουργήσου-
με αξιοπρεπείς συνθήκες για τη ζωή και τη δουλειά ,για εμάς 
και τις οικογένειές μας.

Γιορτάσαμε με μεγάλο ενθουσιασμό το Πρώτο Συνέδριο της 
Οργάνωσης Εργαζομένων Γυναικών του Μεξικού (OMTM) 
στις 30 και 31 Μαρτίου 2019 στην Ένωση Τηλεφωνικών Δια-
χειριστών της Δημοκρατίας του Μεξικού στην Πόλη του Με-
ξικού, με τη συμμετοχή γυναικείων αντιπροσωπειών από τις 
κύριες πόλεις της χώρας, καθώς και εθνικών και διεθνών 
οργανώσεων, όπως η Ομοσπονδία Γυναικών Κούβας και η 
Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας.

Στο Συνέδριό μας εγκρίναμε τα πολιτικά ντοκουμέντα, που 

Ίδρυση νέας 
ριζοσπαστικής 

γυναικείας 
οργάνωσης 
στο Μεξικό

Οργάνωση 
Εργαζομένων 
Γυναικών
Μεξικού
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μας δίνουν ταυτότητα. Θέσεις, πρόγραμμα και καταστατικό. 
Μέσα στο Συνέδριο είχαμε πλούσιες και ενδιαφέρουσες συ-
ζητήσεις σχετικά με τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει η 
οργάνωσή μας, τονίζοντας ότι πρέπει να είναι μια μαζική ορ-
γάνωση, η οποία βασίζει την ανάλυσή της στην αρχή της τα-
ξικής πάλης και σε μια επιστημονική αντίληψη της ιστορικής 
ανάπτυξης και φιλοδοξεί να αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντα 
των μεγάλων μαζών των γυναικών της εργατικής τάξης και 
των λαϊκών στρωμάτων.

Στους στόχους μας είναι η αναβάθμιση της οργάνωσης και 
συνειδητοποίησης των εργαζομένων γυναικών, η προώθηση 
της συμμετοχής τους στη συνδικαλιστική ζωή, η δημιουργία 
συνδικαλιστικών επιτροπών για την διεκδίκηση των συγκε-
κριμένων αιτημάτων μας. Ανάμεσα στις άλλες διεκδικήσεις 
μας είναι ο αγώνας για την εξαφάνιση του μισθολογικού χά-
σματος και την αύξηση των μισθών, αποδοχές σύμφωνες με 
την δουλειά που πραγματοποιηθηκε.

Επιπλέον, αναγνωρίζουμε την ανάγκη για κοινή δράση του 
ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος σε όλο τον κόσμο, για 
την προώθηση της ένωσης των εργαζομένων γυναικών που 
αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και τη χειραφέτηση, ενά-
ντια στους πολέμους, την καταπίεση των λαών, την καταστρο-
φή της φύσης, για την ειρήνη και δικαιοσύνη.

Τονίζουμε ότι η συνεργασία μας μπορεί να βοηθήσει τους 
κοινούς στόχους μας για την ισοτιμία των γυναικών. Ως εκ 
τούτου, θεωρούμε ότι η αλληλεγγύη είναι σημαντική σε κάθε 
κατάσταση που είναι επιζήμια για τις γυναίκες και την ανταλ-
λαγή εμπειριών και γνώσης με άλλες γυναικείες οργανώσεις 
στη Λατινική Αμερική και τον κόσμο.

Από την ίδρυσή μας έως σήμερα επικεντρώσαμε τις προ-
σπάθειές μας στην οικοδόμηση της οργάνωσης μας, στη δη-

μιουργία και διατήρηση δεσμών με γυναίκες της εργατικής 
τάξης, με πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις που 
μοιράζονται τους προγραμματικούς στόχους μας. Έχουμε 
πραγματοποιήσει δραστηριότητες για να επισημάνουμε την 
κατάσταση καταπίεσης και ανισοτιμίας και να καλέσουμε τις 
γυναίκες του καθημερινού μόχθου να ενταχθούν στις γραμμές 
μας.

Δραστηριότητες όπως προπαγανδιστικές καμπάνιες, συνέ-
δρια, συναντήσεις πολιτικής κατάρτισης, κινηματογραφικές 
συζητήσεις, παρουσιάσεις για τη γνωριμία με την OMTM, τις 
προτάσεις της, τον τρόπο οργάνωσής μας. Έχουμε προσφέρει 
αλληλεγγύη και στήριξη στους αγώνες των εργαζομένων και 
των μαθητών, στους αγώνες κατά των δολοφονιών γυναικών, 
παρείχαμε συμβουλές και συμμετείχαμε σε εργατικές συνε-
λεύσεις, διοργανώσαμε συναντήσεις καταγγελιών και τελευ-
ταία, κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, συμμετείχαμε 
στην Ημέρα κατά των Απολύσεων και της Ανασφάλειας, μαζί 
με συνδικάτα και οργανώσεις των εργαζομένων στον τομέα 
της υγείας, των μεταφορών, της εκπαίδευσης, των ταχυδρο-
μείων, των λιμενεργατών, των διανομέων, των υπηρεσιών 
και του πολιτισμού, μια σημαντική ημέρα με κινητοποιήσεις, 
διαδηλώσεις, καταλήψεις και διαμαρτυρίες.

Η προϋπάρχουσα οικονομική κρίση και η τρέχουσα κρίση 
υγείας λόγω του Covid-19, έπληξε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο τις 
εργαζόμενες γυναίκες. Λόγω του κλεισίματος των σχολείων, 
των βρεφονηπιακών σταθμών και των γηροκομείων, οι γυ-
ναίκες έπρεπε να φροντίσουν τους ηλικιωμένους, τους άρρω-
στους και την εκπαίδευση των παιδιών, εκτός από την εκπλή-
ρωση των οικιακών καθηκόντων, όπως η καθαριότητα και 
η τροφή, και τη συνήθη εργάσιμη ημέρα, μέσα ή έξω από το 
σπίτι, διακινδυνεύοντας με μόλυνση από τον ιό κατά τη μετα-
φορά στο χώρο εργασίας, χρησιμοποιώντας τα συνωστισμένα 
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μέσα δημόσιας συγκοινωνίας. Κάποιες αναγκάζονται να αφή-
σουν τα παιδιά μόνα τους στο σπίτι ή να μείνουν στο σπίτι με 
τη λεγόμενη τηλεργασία και να υπομένουν την επιμήκυνση 
της εργάσιμης ημέρας χωρίς υπερωρίες, αναλαμβάνοντας το 
κόστος του διαδικτύου από τη δική μας τσέπη και την αγορά 
συσκευή σύνδεσης με την εν λόγω υπηρεσία.

Δεν ξεχνάμε ότι ήταν η Σοσιαλδημοκρατία, η σημερινή κυ-
βέρνηση του Morena, υπό την προεδρία του Andrés Manuel 
Lopez Obrador, ο οποίος έφερε ένα σκληρό πλήγμα εναντίον 
των εργαζομένων γυναικών, μειώνοντας, κατά το ήμισυ, τον 
προϋπολογισμό για το πρόγραμμα παιδικής μέριμνας το 2019, 
επιδεινώνοντας περαιτέρω την τρέχουσα κατάσταση στην 
πλαίσιο της πανδημίας. Αλλά αυτό δεν ήταν το μόνο πρόγραμ-
μα προς όφελος των γυναικών που έχει επηρεαστεί. H σοσι-
αλδημοκρατία μείωσε επίσης τον προϋπολογισμό για τις ειδο-
ποιήσεις για τη βία λόγω φύλου, τα καταφύγια για γυναίκες 
θύματα βίας, για τη φροντίδα γυναικών με καρκίνο, για τη στέ-
γη των αυτόχθονων γυναικών και για τα προγράμματα φρο-
ντίδας για τη μητρική, σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

Οι αριθμοί μας βοηθούν να δείξουμε την κατάσταση που 
αντιμετωπίζουν σήμερα οι εργαζόμενες γυναίκες στο Μεξικό. 
Περισσότερο από το 53% των οικονομικά ενεργών γυναικών 
ανήκουν στον τομέα των υπηρεσιών και της άτυπης απασχό-
λησης, οι οποίες επλήγησαν περισσότερο από την τρέχου-
σα οικονομική κρίση, 64% των γυναικών που εργάζονται με 
εξωτερική ανάθεση (outsourcing)1 εργάζονται στον τομέα της 
υγείας και -κατά δεύτερο- στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στον τομέα της υγείας, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν σχε-
δόν το 70% του εργατικού δυναμικού, κυρίως ως νοσοκό-
μες, μαίες, κοινωνικοί λειτουργοί, οικονόμοι, πλύστρες και 
μαγείρισσες. Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενες στον τομέα 
της υγείας έχουν πληρώσει ένα πολύ υψηλό κόστος με την 
πανδημία, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους το Μεξικό 
έγινε η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από τον 

Covid-19 σε προσωπικό υγείας, με 42% των λοιμώξεων στους 
νοσηλευτές και το 31% στις τεχνικές υπηρεσίες, βοηθούς και 
προσωπικό καθαριότητας και συντήρησης, δηλαδή, κυρίως 
γυναίκες.

Τελειώνοντας, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να καταγγεί-
λουμε ότι η σημερινή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση έχει 
τον έλεγχο της ζωής και της υγείας των εργαζομένων, την 
έγκριση και την εφαρμογή του T-MEC2, το οποίο επηρεάζει 
τους εργαζόμενους του Μεξικό, του Καναδά και των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών, είναι υπεύθυνη για τη στρατιωτικοποίηση, την 
αντιμεταναστευτική πολιτική και μεγάλα έργα, όπως το Tren 
Maya (Τρένο των Μάγια). Επιπρόσθετα είναι υπεύθυνοι για μια 
καταστροφική αντιμετώπιση της πανδημίας που μας οδήγη-
σε στο φρικτό αριθμό των 1000 θανάτων την ημέρα από τον 
Covid-19.

Fernanda Larrainzar
Γενική Συντονίστρια OMTM

1.  Σημ. Μτφ.: Μάλλον εννοεί εργασία σε εταιρεία ενοικίασης 
εργαζομένων ή και αυτοαπασχολούμενες με μπλοκάκι.

2.  Σημ. Μτφ.: Οικονομική και εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, 
Καναδά και Μεξικού.
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Τ ο γύρο του διαδικτύου έχει κάνει η είδηση ότι ο Mark 
Zuckerberg, ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Facebook χρημα-

τοδοτεί με 500.000 δολάρια την καμπάνια για τη νομιμοποίηση 
των ναρκωτικών στο Όρεγκον των ΗΠΑ. Στο Όρεγκον ήδη από 
το 2015 είναι νόμιμη η χρήση κάνναβης, ενώ πριν τη νομι-
μοποίησή της επιτρεπόταν η χρήση 680 γραμ. κάνναβης μόνο 
σε όποιον λάμβανε διάγνωση από ιατρό ότι πάσχει από με-
τατραυματικό στρες. Σήμερα στο Όρεγκον η αγορά κάνναβης 
έχει αναπτυχθεί γύρω από ένα δίκτυο καταστημάτων πώλη-
σης κάνναβης και ιδιωτικών κλινικών.

Τι μαρτυρούν τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Παρακολούθη-
σης των Ναρκωτικών του ΟΗΕ (UNODC, 25/6/2020) για τις ΗΠΑ:

 Η κερδοφορία από τη λιανική πώληση κάνναβης αυξήθη-
κε κατά 35% το 2019, φτάνοντας τα 12 δισ. δολάρια. 

 Καθημερινοί χρήστες κάνναβης είναι το 8,8% της ηλικια-
κής ομάδας 15-64 ετών και το 4,7% των 18χρονων.

 Τη δεκαετία 2009-2018 έχει διπλασιαστεί η καθημερινή 
χρήση κάνναβης, ως αποτέλεσμα της νομιμοποίησής της 
σε όλο και περισσότερες Πολιτείες.

 Τη δεκαετία 2009-2018 έχουμε διπλασιασμό των μαθητών 
που εξαρτώνται από την κάνναβη και ζητούν βοήθεια από 
θεραπευτικό πρόγραμμα (από 9% το 2009 σε 17% το 2018).

Κύριος παράγοντας της νομιμοποίησης της κάνναβης είναι η 
κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποι-
ούνται στον κλάδο. Στόχος είναι η νομιμοποίηση της ευφορι-
κής της χρήσης, διότι απευθύνεται σε μεγαλύτερο αγοραστικό 
κοινό. Αυτός είναι και ο λόγος που σήμερα τα μονοπώλια πα-

ραγωγής και εμπορίας κάνναβης στρέφονται και στα συνθετι-
κά ναρκωτικά με συστατικά της κάνναβης (THC και CBD).

Η κερδοφορία των ομίλων, λοιπόν, είναι αυτή που «κινεί» 
και τη νομιμοποίηση όλων των ναρκωτικών, με πρόσχημα την 
καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου τους και η κάνναβη 
παίζει τον ρόλο του «πολιορκητικού κριού». Ήδη, στην Ολλαν-
δία πολιτικά κόμματα έχουν καταθέσει νομοσχέδια για νομιμο-
ποίηση των συνθετικών ναρκωτικών, έχοντας την πείρα από 
την τεράστια κερδοφορία της χώρας από τον ναρκωτουρισμό.

 Τι στηρίζει, λοιπόν, ο κος Facebook; 
Χρηματοδοτεί την καμπάνια για το νόμο 110 που υποστηρίζει 
η «Συμμαχία Πολιτικής για τα Ναρκωτικά» στις ΗΠΑ, η οποία 
μέχρι τώρα έχει χρηματοδοτήσει με πάνω από 3,4 εκατ. δολά-
ρια την καμπάνια που προωθεί τη νομιμοποίηση της κάννα-
βης και την αποποινικοποίηση όλων των ναρκωτικών προτεί-
νοντας η κατοχή και η μικρή εμπορία ηρωίνης και κοκαΐνης, 
ουσιαστικά να μην αποτελούν αδίκημα, αλλά να υπόκεινται σε 
ποινή με διοικητικό πρόστιμο 100 δολάρια.

Όταν τεράστιοι μονοπωλιακοί όμιλοι, όπως το Facebook, 
χρηματοδοτούν τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών, σίγουρα 
δεν έχουν ως κίνητρο τη μείωση της χρήσης και της εξάρτη-
σης από αυτά, αλλά βλέπουν επενδυτικό ενδιαφέρον στη νό-
μιμη παραγωγή και εμπορία. Τα ναρκωτικά είναι εμπόρευμα 
που αποφέρουν τεράστια κερδοφορία, γι’ αυτό πρώτα πρέπει 
να νομιμοποιηθούν στη συνείδηση. Σ’ αυτή τη νομιμοποίη-
ση στη συνείδηση, ιδιαίτερο ρόλο παίζουν σήμερα τα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης και συνδρομητικές τηλεοπτικές πλατ-
φόρμες που προβάλλουν τα ναρκω-
τικά ως τρόπο ζωής.

Τι σχέση έχει το Facebook με τη Κάνναβη;
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H Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας εκφράζει τη συμπαράστασή της σε ένα ακόμα θύμα 
σεξουαλικής βίας και κακοποίησης, τη Σοφία Μπεκατώρου, που κατήγγειλε ότι βιάστη-

κε από παράγοντα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (ΕΙΟ), όταν ήταν μόλις 21 ετών. 
Η δημοσιοποίηση από την ίδια την Ολυμπιονίκη τού γεγονότος αυτού 22 χρόνια μετά, φέρνει 
στην επιφάνεια τις κάθε είδους πιέσεις και τους εκβιασμούς που δέχονται αθλήτριες, όπως και 
αθλητές, ενώ τα όνειρά τους συνθλίβονται κάτω από τις μυλόπετρες της εμπορευματοποίησης 
του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού. 

Ταυτόχρονα, η ΟΓΕ εκφράζει την αλληλεγγύη της σε όλες τις γυναίκες του καθημερινού μό-
χθου που έχουν υποστεί εκβιασμούς, σεξουαλική παρενόχληση, βία και κακοποίηση στους 
χώρους δουλειάς, στους χώρους όπου ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, αθλούνται. 

Η καταγγελία της Σ. Μπεκατώρου άνοιξε τον Ασκό του Αιόλου για ένα υποκριτικό κρεσέντο 
από την πλευρά της κυβέρνησης και των κομμάτων, που βαδίζουν στα χνάρια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για δήθεν «στήριξη των γυναικών», προκειμένου «να σπάσουν τη σιωπή τους και να 
μιλήσουν». 

Πίσω από τα κροκοδείλια δάκρυά τους κρύβεται η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι 
νέες γυναίκες. Κρύβονται οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που τις υποχρεώνουν να 
μη μιλήσουν. Γιατί βιώνουν είτε την εργοδοτική τρομοκρατία και την απειλή της ανεργίας, είτε 
τους εκβιασμούς των μεγαλοπαραγόντων του αθλητισμού, είτε τις πιέσεις του πανεπιστημια-
κού κατεστημένου. Κρύβεται η πραγματικότητα της εμπορευματοποίησης, του ανταγωνισμού 
που αποθεώνει την ατομικότητα έναντι της συλλογικότητας. 

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες οι γυναίκες αναγκάζονται να μένουν σιωπηλές, να ψάχνουν για 
ατομική αντιμετώπιση κι ενός τέτοιου προβλήματος.

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καλεί τις γυναίκες να προβληματιστούν:

   Πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά που οφείλονται μόνο σε κάποια προβληματική προ-
σωπικότητα;

   Πως καθορίζεται η εξέλιξη στην προκειμένη περίπτωση αθλητριών και αθλητών, σε άλλες 
περιπτώσεις σπουδαστριών και σπουδαστών, όπως και η επιστημονική, καλλιτεχνική, γε-
νικά η εργασιακή τους πορεία;

   Σε τέτοια και άλλα κοινωνικά φαινόμενα υπάρχει μόνο ο δρόμος της ατομικής σιωπής ή 
καταγγελίας ή αυτός μπορεί να ενταχθεί στο δρόμο της συλλογικής διεκδίκησης;

Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ) θα συνεχίζει αταλάντευτα τον συλλογικό αγώνα ενά-
ντια σε κάθε μορφής βία κατά των γυναικών που εντείνει την ανισοτιμία τους και βάζει φραγμό 
στην ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών τους. 

18.1.2021
Το Γραφείο Τύπου της ΟΓΕ

Σχετικά με την καταγγελία 
της Σοφίας Μπεκατώρου

Δ Ε ΛΤ ΙΟ  Τ Υ ΠΟΥ  Τ Η Σ  ΟΓ Ε

40



Μ έσα, κλεισμένη, απομονωμένη. Παίρνω το τηλέφωνο, 
μηνύματα, αρ. 6 στο 13033.

Με μηχανικές κινήσεις βάζω το λουρί στον σκύλο. Ένα χαδάκι 
στο κεφάλι του (το άλλοθί μου πλέον στον πρωινό περίπατο). Η 
μάσκα θολώνει τα γυαλιά. Την κατεβάζω από την μύτη, γκρι-
νιάζω και βρίζω από μέσα μου (δεν γράφω τι ακριβώς, σέ-
βομαι το δελτίο μας). Στον δρόμο άνθρωποι και σκυλιά τέτοια 
ώρα. Περνάω από ένα καφέ που είναι ανοιχτό και ήδη η ουρά 
είναι μεγάλη. Άνθρωποι πριν πάνε στη δουλειά περιμένουν να 
πάρουν έναν καφέ στο χέρι, αμίλητοι, κοιτάζοντας με απλανές 
βλέμμα. Πιο πέρα μια μαμά βάζει ένα μικρό κοριτσάκι στο αυ-
τοκίνητο. Λίγο πιο κάτω ένας άνδρας με φόρμες σε ελαφρό 
τροχάδην. Γυρίζω σπίτι, κάνω καφέ και ανοίγω την τηλεόρα-
ση. Δυο δημοσιογράφοι λένε τα ίδια και τα ίδια μεταξύ τους και 
με τους καλεσμένους τους: η πανδημία μπλα μπλα μπλα, οι 
εμβολιασμοί μπλα μπλα μπλα τα μέτρα... η ατομική ευθύνη.... 

Και να το φλέγον ζήτημα των ημερών: Η σεξουαλική παρενό-
χληση, η κακοποίηση. Καθημερινά βομβαρδισμοί των ΜΜΕ 
με καταγγελίες. Η αρχή έγινε από τον αθλητικό χώρο, αλλά ο 
χώρος του θεάματος πήρε την σκυτάλη με ορμή και δημιούρ-
γησε μια χιονοστιβάδα που παρέσυρε κόσμο και κοσμάκη. Η 
χαρά των προαναφερθέντων ΜΜΕ. Ένα τόσο σοβαρό ζήτη-
μα μετατράπηκε σε δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας, της 
αποκαθήλωσης και της χαιρεκακίας! Κανένα ενδιαφέρον για 
την ρίζα του προβλήματος και προπαντός, κανένα ενδιαφέρον 
για το τι συμβαίνει χρόνια τώρα στο χώρο των άλλων εργαζο-
μένων, που δεν είναι προβεβλημένοι, που δεν θα «γαργαλή-
σουν» την περιέργεια του τηλεοπτικού colosseum.

Οι γυναίκες στα εργοστάσια, τα υπερκαταστήματα, τα ξενοδο-
χεία, την εστίαση, (αλλά και άνδρες πολλές φορές), φοιτήτριες, 
σπουδάστριες και τόσοι άλλοι έχουν να διηγηθούν απίστευτες 
ιστορίες πολύμορφης κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Για-
τί, τελικά, τι είναι κακοποίηση»; Τι είναι βία; Η μια μορφή της, 
είναι αναμφισβήτητα η σεξουαλική κακοποίηση και έχει την 
μεγάλη βαρύτητα που της πρέπει. Η εργασιακή κακοποίηση 
όμως, περιλαμβάνει λεκτική και ψυχολογική βία, είναι οι εκ-
βιασμοί για ατέλειωτες ώρες εργασίας χωρίς αμοιβή, είναι οι 
άδειες που δεν θα δοθούν με το έτσι θέλω, οι απολύσεις γιατί 
έμεινες έγκυος και δεν θα συμφέρεις στην εταιρεία, είναι οι 
εξευτελισμοί.... 

Πού πατάνε όμως οι θύτες; Τι τους δίνει το ελεύθερο να βιά-
ζουν και να κακομεταχειρίζονται; Είναι η φύση του ανθρώπου, 
όπως κάποιοι ισχυρίζονται; Όχι, βέβαια. Η τέτοια αποτρόπαια 
συμπεριφορά δεν αναπτύσσεται εν κενώ, αλλά ανθίζει στο 
έδαφος της βαρβαρότητας της εκμεταλλευτικής κοινωνίας 
που ζούμε. Είναι η θεοποίηση της ισχύος και της εξουσίας. 

Είναι αυτό το σύστημα που γεννά τη νοοτροπία του εξουσια-
στή, του «νταή». Εξουσιάζεις και είσαι στο απυρόβλητο. Δεν 
διεκδικείς αυτό που θέλεις σαν ίσος προς ίσον. Το αρπάζεις, 
επειδή μπορείς! 

Ξαφνικά, λοιπόν, η κυβέρνηση (και τα κόμματα που ομνύουν 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση), άρχισαν να εξανίστανται με όσα 
αποκαλύπτονται και να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τα 
θύματα και να τα προτρέπουν να μιλήσουν ελεύθερα. “Σιγή 
ψαριού” για τις πρόσφατες αλλαγές του Ποινικού Κώδικα, που 
ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και διατήρησε η κυβέρνηση της ΝΔ. Απα-
λείφοντας ακόμα και τη κατώτατη ποινή για τη σεξουαλική 
παρενόχληση εργαζόμενων γυναικών από εργοδότη (άρθρο 
337) από τη μια, διώκουν τους μαστροπούς μόνο βάσει του 
άρθρου 323Α για την «εμπορία ανθρώπων», εφόσον δηλαδή 
αποδειχθεί ότι υπάρχει κακοποίηση. Οπότε, αν θεωρηθεί ότι 
υπάρχει «συναίνεση!!!» της γυναίκας, δεν υπάρχει καν δίωξη 
(!!!) ρίχνοντας έτσι στα «μαλακά» τους ενόχους. 

Μας ζητάνε να «σπάσουμε τη σιωπή μας», αυτοί που έστρω-
σαν το έδαφος για τέτοιες συμπεριφορές! Αλλά αλίμονό μας, 
αν βγάλουμε άχνα για την κρατική βία και καταστολή ενάντια 
στους αγώνες για τα δικαιώματά μας ή για την πολιτική τους, 
που τσακίζει τη ζωή μας. Άλλωστε, για το “καλό μας” η κυβέρ-
νηση διώκει συνδικαλιστές, αγωνιστές όπως πρόσφατα την 
πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, που κλήθηκε από την αστυνομία για να 
δώσει εξηγήσεις για τους πρόσφατους αγώνες των υγειονο-
μικών για παράβαση των άρθρων για «απείθεια» και «παρα-
κώλυση συγκοινωνιών».

Με αυτά και με τ’ άλλα η μυρωδιά καμένου μού θύμισε ότι 
έχω ξεχάσει το φαγητό στη φωτιά... Τόσος θυμός και αγανά-
κτηση για τόση κοροϊδία και υποκρισία ! Πώς να τα αντέξεις;... 
Ευτυχώς σε μας τις γυναίκες της ΟΓΕ δεν βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος η φίμωση, ο φόβος και η σύγχυση για τους πραγμα-
τικούς ενόχους της βαρβαρότητας που ζούμε. Το αποκούμπι 
μας βρίσκεται στη συλλογική δράση. Άλλωστε, δυναμώνουμε 
καθημερινά παλεύοντας για μια ζωή με δικαιώματα, έχοντας 
μια μεγάλη αγκαλιά για κάθε γυναίκα του καθημερινού μό-
χθου, που έχει υποστεί τους εκβιασμούς, τη σεξουαλική πα-
ρενόχληση, βία και κακοποίηση στους χώρους όπου ζει, ερ-
γάζεται, σπουδάζει, αθλείται. Χρόνια τώρα στα συνθήματά μας 
κυριαρχεί το: Καμία μόνη της! 

Με αυτές τις σκέψεις ανακατώνοντας το φαί στην κατσαρόλα, 
σχεδίαζα την επόμενη έξοδο νο.6 στο 13033, στη Μαρία να της 
δώσω το δελτίο της ΟΓΕ και να τα πούμε...

Ολυμπία Χαλτσοτάκη
Σύλλογος Γυναικών Αργυρούπολης

Περί καταγγελιών...
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H Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταδικάζει τη δίωξη της προέδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 
(ΟΕΝΓΕ), Αφροδίτης Ρέτζιου, η οποία έλαβε κλήση από την αστυνομία για να δώσει εξηγήσεις για κινητοποίηση των 

υγειονομικών στις 24 Σεπτέμβρη και για παράβαση των άρθρων για «απείθεια» και «παρακώλυση συγκοινωνιών». 
 Η κυβέρνηση εφαρμόζει το νόμο-έκτρωμα για τις «Δημόσιες Υπαίθριες Συναθροίσεις» που ψήφισε το καλοκαίρι, με 

στόχο να μας κλείσει το στόμα με την καταστολή και την ποινικοποίηση των αγώνων των εργαζομένων. 

Δεν θα τους το επιτρέψουμε! 
Δεν θα ζητάμε άδεια από τους μεγαλοεργοδότες και τις κυβερνήσεις τους για να διαδηλώσουμε απέναντί τους. Η κρατική 
και εργοδοτική βία και η καταστολή δεν μπορεί να σταματήσει το ποτάμι των διεκδικητικών μας αγώνων όσο υπάρχει η 
εκμετάλλευση και η καταπίεση.

Η υποκρισία της κυβέρνησης ξεχειλίζει! Αυτοί που καλούσαν στα ομαδικά χειροκροτήματα, που έπλεκαν τα εγκώμια για 
τους «ήρωες» υγειονομικούς, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που στις συνθήκες της πανδημίας κλήθηκαν να σηκώσουν πολλα-
πλά τα βάρη της φροντίδας των οικογενειών τους. Αυτοί που τις τελευταίες βδομάδες σηκώνουν το λάβαρο της υπεράσπι-
σης των γυναικών από τη βία, διώκουν γυναίκα συνδικαλίστρια, την Πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ, που πρωτοστατεί στον αγώνα, για 
την προστασία της Υγείας του λαού μας, για τα εργασιακά δικαιώματα των υγειονομικών. 

Υποκριτικά μας καλούν να «σπάσουμε τη σιωπή» για τη σεξουαλική βία και κακοποίηση, αλλά να μη βγάλουμε άχνα για 
την κρατική βία και καταστολή ενάντια στους αγώνες για τα δικαιώματά μας. Θέλουν να μη βγάλουμε τσιμουδιά για την πολι-
τική τους, που τσακίζει τη ζωή μας, Με πολύ θράσος μάλιστα η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι διώκει συνδικαλιστές, αγωνιστές 
υγειονομικούς... για το καλό μας,  «για την προστασία των πολιτών και των επαγγελματιών».

Η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, όπως και όλες οι προηγούμενες που υπερασπίζονται τα συμφέροντα των επιχειρηματι-
κών ομίλων, μας θέλουν απομονωμένες και ανήμπορες. Θέλουν να είναι το στόμα μας κλειστό από το φόβο και τον τρόμο, 
να μείνουμε μακριά από κάθε κοινωνική, συνδικαλιστική δράση. Χτυπούν τη συλλογική αγωνιστική μας δράση για να 
βάλουν ταφόπλακα στις διεκδικήσεις μας για τα δικαιώματα μας στην εργασία, στη μητρότητα, στον ελεύθερο χρόνο, για τις 
σημερινές μας ανάγκες σε κάθε πλευρά της ζωής μας.

Δεν θα τους αφήσουμε! 
Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα 
για Υγεία και ζωή με δικαιώματα

Μ ε μεγάλη θλίψη, βαθύ πόνο, αλλά και με υπερη-
φάνεια, το ΔΣ και τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών 

Καλλιθέας, αποχαιρετήσαμε στις 24 Δεκέμβρη μια σπου-
δαία συναγωνίστρια, μία γνήσια μαχήτρια του αγώνα 
μας, την πολυαγαπημένη μας Λίτσα Ιορδανίδου. 

Η δράση της άφησε έντονο το αποτύπωμά της στο ρι-
ζοσπαστικό γυναικείο κίνημα μέσα από το Σύλλογο Γυ-
ναικών Καλλιθέας της ΟΓΕ, όπου για χρόνια ήταν μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου. Με τη στάση της δίδασκε, 

παραδειγμάτιζε, στήριζε όλες μα προπαντός τις νέες συ-
ναγωνίστριες να ατσαλώνονται καθημερινά, να μην το 
βάζουν κάτω παρά τις όποιες δυσκολίες. Θα μας συντρο-
φεύει πάντα το γέλιο της, η αισιοδοξία της, η συνέπειά 
της, η μαχητικότητά της, η ανυποχώρητη αγωνιστική της 
διάθεση και η πίστη της στην αναγκαιότητα του ριζοσπα-
στικού γυναικείου κινήματος. Κρατάμε το πείσμα της να 
παλεύει θαρραλέα τις δυσκολίες, όπως έκανε μέχρι την 
τελευταία στιγμή.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΑ 
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ

Δ Ε ΛΤ ΙΟ  Τ Υ ΠΟΥ  Τ Η Σ  ΟΓ Ε
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Λίγα λόγια για το καρναβάλι...
Η εποχή του καρναβαλιού είναι ίσως 
η πιο ιδιαίτερη εποχή ολόκληρου του 
χρόνου. Οι τρεις εβδομάδες της απο-
κριάς γίνονται η ευκαιρία, για όσους θέ-
λουν, να μπουν στο μαγικό κύκλο των 
μεταμφιέσεων και –όσο θα είναι ντυ-
μένοι με τ’ αποκριάτικα– να γίνουν στη 
φαντασία τους κάποιοι άλλοι.

Η λέξη καρναβάλι προέρχεται από τα 
Ιταλικά. Είναι συνδυασμός των λέξεων 
carne (κρέας) και vale (χαίρε!) και δη-
λώνει την αποχή από το κρέας. Η ελλη-
νική μεταγλώττισή της (Αποκριά) διατή-
ρησε ακριβώς την παραπάνω σημασία. 
Είναι ένα είδος αποχαιρετισμού προς 
τη διασκέδαση και την καλοφαγία, που 
συνδυάζεται με το έθιμο των μεταμφι-
έσεων.

Οι πρώτες μεταμφιέσεις που γνω-
ρίζουμε εμφανίζονται γύρω στο 2.000 
π.Χ. στη Μικρά Ασία. Σύμφωνα με βα-
θιά ριζωμένη πίστη των πρωτόγονων, ο 
μασκοφορεμένος γίνεται ό,τι παριστάνει 
η μάσκα. Όμως, το μασκοφόρεμα είχε 
και μια άλλη σημασία: Πίστευαν ότι έτσι 
μπορούν να καλέσουν τους νεκρούς.

Στον Δυτικό κόσμο, έως τον 19ο αιώ-
να, σε πολλές περιοχές πίστευαν πως οι 
ψυχές των πεθαμένων ανακατεύονταν 
με τους ομίλους των νεαρών μεταμφι-
εσμένων. Έτσι, η μάσκα που φορούσαν 
ίσως θα γινόταν για ορισμένους από 
αυτούς ένα πρόωρο εισιτήριο για τον 

κάτω κόσμο. Τέτοια αντίληψη υπήρχε 
σε όλο τον Κελτικό κόσμο. 

Αλλά και στον ελληνικό κόσμο οι άν-
θρωποι πίστευαν κάτι παρόμοιο. Π.χ. 
στα Ανθεστήρια (γιορτή που είχε σχέση 
με τον Ερμή, αλλά και με το θεό της γο-
νιμότητας Διόνυσο) οι νεκροί, σύμφω-
να με την παράδοση, επισκέπτονταν 
τους ζωντανούς κι έμπαιναν στα σπίτια 
τους, όπου έμεναν μέχρι να τελειώσει 
η γιορτή. Στον Ελλαδικό χώρο, οι με-

ταμφιέσεις συνδέθηκαν με τη Διονυσι-
ακή λατρεία που εξαπλώθηκε από την 
Αρχαϊκή εποχή και μετά. Εκτός από τα 
Ανθεστήρια, ανάλογες γιορτές ήταν τα 
Βάκχεια, τα Λήναια και οι Κώμοι. Σε 
εκείνες τις αρχαίες τελετές οι μεταμφι-
έσεις, οι χοροί και η οινοποσία ήταν κυ-
ρίαρχα χαρακτηριστικά. Επιβίωσαν ως 
σήμερα, σε πείσμα κάθε απαγόρευσης 
και δυσκολίας που συνάντησαν στη μα-
κραίωνη διαδρομή τους.

Οι μεταμφιέσεις κυριαρχούσαν και 
στο Βυζάντιο. Η συνήθεια αυτή, από τον 
2ο μ.Χ. αιώνα, βρήκε αντίθετη την εκ-
κλησία, γιατί έβλεπε σ’ αυτές τις εκδη-
λώσεις τη συνέχιση των ειδωλολατρι-
κών εθίμων. Αλλά, όπως είπαμε, παρά 
τις απαγορεύσεις, οι γιορτές επιβίωσαν. 
Το ίδιο και τα έθιμά τους. Στην πορεία, 
φυσικά, έχασαν τον τελετουργικό, μα-
γικό τους χαρακτήρα κι έγιναν καθαρά 
ψυχαγωγικές, τόσο στα αστικά κέντρα, 
όσο και στην ύπαιθρο.

Εν μέσω πανδημίας το Πατρινό Καρναβάλι παρέμεινε ζωντανό!... (με αυστηρή τήρηση 
όλων των υγειονομικών μέτρων, η φετινή τελετή έναρξής του, σε τηλεοπτική και 
διαδικτυακή ζωντανή μετάδοση, μετέφερε σε κάθε άκρη της χώρας –και όχι μόνο– 
το πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο μήνυμα της χαράς για τη ζωή.)

Μια λαϊκή γιορτή με ιστορία παλιά...

Καρναβάλι:
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Το περίφημο καρναβάλι της Βενετίας 
έχει επίσης μεγάλη σχέση με το ανακά-
τωμα των ζωντανών με τους πεθαμέ-
νους. Ο δόγης της Βενετίας Βιτάλ Φα-
λιέρο ντε Ντόνι ήταν αυτός που έδωσε 
άδεια για τη γιορτή των ψυχών (πιθανόν 
το 1094 μ.Χ.) και πάνω σ’ αυτή την ιδέα 
δημιουργήθηκε το καρναβάλι. Οι ρίζες 
του βρίσκονταν στα ρωμαϊκά Σατουρ-
νάλια και στις Διονυσιακές γιορτές. 
Όμως, η πρώτη ιστορική καταγραφή 
του βενετσιάνικου καρναβαλιού υπάρ-
χει από το 1268.

 Το καρναβάλι στην τέχνη 
Από τις πιο σημαντικές λαϊκές εκδη-
λώσεις, το καρναβάλι δεν άφησε αδιά-
φορους τους δημιουργούς, όποια κι αν 
ήταν η τέχνη που υπηρετούσαν. 

Ένας πίνακας…
Ο πόλεμος του 
καρναβαλιού με 
τη σαρακοστή

Α πό τους πιο διάσημους πίνακες 
στην ιστορία της τέχνης, η ελαιο-

γραφία του Πέτερ Μπρέγκελ του πρε-
σβύτερου (1525-1569), Ο πόλεμος του 
καρναβαλιού με τη σαρακοστή δημι-
ουργήθηκε το 1559. Είναι μια αλληγορία 
για το τέλος του καρναβαλιού και την 
αρχή της νηστείας και της εγκράτειας, 
απεικονίζοντας ένα κοινό εποχικό φε-
στιβάλ, μια πασίγνωστη γιορτή της τότε 
καθολικής Νότιας Ολλανδίας.

Η παραδοσιακή γιορτή του καρνα-
βαλιού, όπου κυριαρχεί το χοντρό, 
αμφίσημο, λαϊκό γέλιο, ενώνει τους 
ανθρώπους που συμμετέχουν σ’ αυ-
τήν, οικοδομώντας έναν κόσμο από την 
ανάποδη. Ο ζητιάνος γίνεται βασιλιάς, ο 
καντηλανάφτης πάπας, τα ποντίκια τρώ-
νε τη γάτα, ο λύκος φυλάει τα πρόβατα, 
τα ψάρια ψαρεύουν τον ψαρά. Αντιστρέ-
φεται η κανονική τάξη των πραγμάτων, 
εκθρονίζεται το παλιό κι ενθρονίζεται το 
νέο. Το καρναβάλι είναι γιορτή του σώ-
ματος, του έρωτα, του φαγοποτιού, αλλά 
και του θανάτου. Το σώμα πεθαίνει και 
αναγεννάται, όπως γίνεται σε πολλές 
πανάρχαιες τελετές.

Η σαρακοστή, αντίθετα, δεν έχει στό-
μα, επειδή είναι όλο νηστεία. Σ’ ένα λα-
ϊκό σχέδιο απεικονίζεται με χέρια σταυ-
ρωμένα για τις προσευχές. Έχει 7 πόδια 
που συμβολίζουν τις 7 εβδομάδες της. 
Κάθε Σάββατο της κόβουν κι ένα πόδι, 
ενώ το τελευταίο κόβεται το Μεγάλο 
Σάββατο και το βάζουν μέσα σ’ ένα ξερό 
σύκο ή σ’ ένα καρύδι. Όποιος το βρει 
του φέρνει γούρι!

Δύο τόσο διαφορετικές προσεγγίσεις 
στη ζωή δεν μπορούν παρά να βρίσκο-
νται σε διαρκή πόλεμο. Ο Φλαμανδός 
ζωγράφος Πέτερ Μπρέγκελ, που οι 
συμπατριώτες του τον αποκαλούσαν «ο 

Αστείος» ή «ο Κωμικός» και οι μελετη-
τές του τον ονόμασαν «ο Μπρέγκελ των 
χωρικών» ή «ο Αγρότης», απέδωσε ει-
καστικά τον «πόλεμο» αυτό με τη χαρα-
κτηριστική τεχνοτροπία του. 

Ο Μπρέγκελ έχει επιρροές από τον Ιε-
ρώνυμο Μπος, αλλά στο δικό του έργο ο 
κόσμος απεικονίζεται πιο απλοποιημέ-
νος, πιο ξεκάθαρος και συγκεκριμένος. 
Έχει αμβλυνθεί το εφιαλτικό και απειλη-
τικό στοιχείο. Η αίσθηση του ανθρώπι-
νου και το ενδιαφέρον για τους απλούς 
ανθρώπους δείχνουν πως ο Μπρέγκελ 
είχε επηρεαστεί από το πνεύμα του αν-
θρωπισμού της Αναγέννησης. 
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Μία ταινία...
Orfeu Negro (O μαύρος Ορφέας)

«Η ευτυχία των φτωχών είναι η μεγάλη ψευδαίσθηση του καρναβαλιού…»

Η ταινία αυτή (1959), σε σκηνοθεσία Μαρσέλ Καμύ, με την 
εκπληκτική μουσική επένδυση του Luiz Bonfa, έχει τι-

μηθεί με τον Χρυσό Φοίνικα (Φεστιβάλ Καννών 1959), καθώς 
και με βραβείο Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας (1960).

Λίγο πριν αρχίσει το Βραζιλιάνικο καρναβάλι και με φόντο μια 
λαϊκή φτωχογειτονιά του Ρίο στήνεται το σκηνικό της άτυχης 
ιστορίας του Μαύρου Ορφέα και της ωραίας Ευρυδίκης του.

Ο Ορφέας, εισπράκτορας στο τραμ, γοητεύεται από τη νεαρή 
Ευρυδίκη, που τη γνωρίζει μια παραμονή καρναβαλιού, σαν 
εξαδέλφη κάποιας γειτόνισσάς του. Εκείνες τις μέρες, μεγάλοι 
και μικροί, ξεχνώντας τα βάσανα της φτώχειας τους, ζουν κι 
αναπνέουν μονάχα για το καρναβάλι. Η μέθη της πανηγυρικής 
ατμόσφαιρας, οι ήχοι της μπόσα νόβα, η θέα των ιδρωμένων 
κορμιών που λικνίζονται ακατάπαυστα οδηγούν σταδιακά τους 
κατοίκους της φαβέλας σ’ ένα είδος ομαδικής διονυσιακής 
έκστασης. Η Ευρυδίκη δεν ξεφεύγει από τη σαγήνη που ασκεί 
στον επισκέπτη η ξέφρενη διάθεση των καρναβαλιστών: «Εκεί 
θα καταλήξεις, θα δεις, κανείς δεν αντιστέκεται στην τρέλα…»

Η τρέλα του καρναβαλιού και του έρωτα αγγίζουν τελικά και 
την Ευρυδίκη. Είναι νέα και όμορφη, λαχταρά ν’ αγαπήσει και 
ν’ αγαπηθεί, ξεχνώντας το θάνατο που την κατατρέχει και που 
θα σφραγίσει, αναπόφευκτα, τη μοίρα των δύο ερωτευμένων. 
Γιατί η δική τους ιστορία «είναι πολύ παλιά»… κι εκείνο που 
της θυμίζει τον έρωτα του Ορφέα, σα να τον έχει ξαναζήσει, 
είναι οι ήχοι της κιθάρας του: «Ναι, θυμάμαι τα λόγια, όμως 
εκείνο που μου αρέσει πιο πολύ είναι η μουσική…» 

Γιος της μούσας Καλλιόπης, εφευρέτης της κιθάρας, ο Ορφέ-
ας μάγευε θεούς και θνητούς με το τραγούδι του. «Ο Ορφέας 
είναι ο αφέντης μου», γράφει η κιθάρα του νεαρού βραζι-
λιάνου. Τα παιδιά τον ρωτούν αν είναι αλήθεια ότι κάνει τον 
ήλιο να βγαίνει με τη μουσική του κι εκείνος δεν το αρνείται. 
Η κινηματογραφική ταινία, γεμάτη λυρισμό, αποτυπώνει στο 
πανί την τραγική αντίθεση ανάμεσα στη φρενιασμένη χαρά του 
καρναβαλιού και τις προσπάθειες του απελπισμένου Ορφέα 
να ξαναφέρει από τον Άδη την αγαπημένη του. Ο σκηνοθέτης 
Μαρσέλ Καμύ, επιχειρώντας μια παραλλαγή του αρχαίου ελ-
ληνικού μύθου του Ορφέα και της Ευρυδίκης, χρησιμοποιεί 

στην ταινία του ένα πλήθος συμβολισμών που παραπέμπουν 
σε αυτόν. Ο Ερμής είναι ο προπομπός των θνητών στον Άδη, 
ο Κέρβερος παίζει το ρόλο του φύλακα ανάμεσα στους δύο 
κόσμους, ο έρωτας παίρνει τη μορφή ενός μικρού παιδιού, 
η Μοίρα, σε ρόλο Μαινάδας, προκαλεί το θάνατο του Ορφέα. 
Σύμφωνα με το μύθο, οι Μαινάδες της Θράκης, περιφρονη-
μένες από τον Ορφέα, του έριξαν ραβδιά και πέτρες καθώς 
έπαιζε. Οι Μούσες τον έθαψαν κάτω από τον Όλυμπο, όπου 
τα αηδόνια κελαηδούσαν πάνω από τον τάφο του. Η ψυχή του 
επέστρεψε στον κάτω κόσμο και ενώθηκε τελικά με την αγα-
πημένη του Ευρυδίκη.

Στην ταινία του Καμύ, ο Μαύρος Ορφέας λίγο πριν το τέ-
λος καταφέρνει να δει το Καρναβάλι απογυμνωμένο από τη 
γοητεία του. Γι’ αυτή την ψευδαίσθηση, οι φτωχοί πασχίζουν 
ανώφελα όλο το χρόνο, στερούμενοι μέχρι και το ψωμί, προ-
σμένοντας εκείνες τις ελάχιστες στιγμές απατηλού κεφιού 
ενώ, από την άλλη κιόλας μέρα, η καθημερινή μιζέρια της 
ζωής τους προβάλλει αστόλιστη, κάνοντάς τους πικρόχολους, 
μικρόψυχους και κακούς.  

«Δεν μου απόμεινε τίποτα στη ζωή, είμαι φτωχότερος κι απ’ 
τους πιο φτωχούς νέγρους…», ομολογεί με συντριβή ο Ορ-
φέας μετά το θάνατο της Ευρυδίκης, για να δεχτεί τη «θεϊκή» 
συμβουλή του Ερμή που επισφραγίζει την ανούσια αυτή ζωή: 
«Ζήτα να σε λυπηθούν παιδί μου… η μόνη λέξη των φτωχών 
είναι το ευχαριστώ…»

Ωστόσο, ο σκηνοθέτης βλέπει το τέλος της «παλιάς» αυτής 
ιστορίας με αισιοδοξία. Ένας άλλος μαύρος Ορφέας θα κάνει 
με τη μουσική του τον ήλιο να ανατείλει κι η ζωή μπορεί να 
ξαναρχίσει, καλύτερη, ωραιότερη, γεμάτη από τις ξαναγεννη-
μένες ελπίδες μιας καινούργιας μέρας…

Εύη Κοντόρα
Β΄ Αντιπρόεδρος της ΟΓΕ
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Αγία Βαρβάρα Αιγάλεω

Άλιμος Αγία Παρασκευή

Αργυρούπολη Βόλος

Γαλάτσι
Γλυφάδα

Ζωγράφου

Εξάρχεια

7ο Διαμ. Αθήνας

Οι σύλλογοι και 
ομάδες της ΟΓΕ, 
στηρίζοντας τον αγώνα 
των νοσοκομειακών 
γιατρών, όλων των 
υγειονομικών που με 
υπεράνθρωπη δύναμη 
παλεύουν 11 μήνες 
όχι μόνο ενάντια στην 
πανδημία, αλλά και 
κόντρα στις τεράστιες 
ελλείψεις, τα κενά του 
δημόσιου συστήματος 
υγείας συμμετείχαν 
στις αγωνιστικές 
δράσεις της ΟΕΝΓΕ 
στα Νοσοκομεία, την 
Πέμπτη 28 Γενάρη, και 
για την Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας 
στις 3 Φλεβάρη.
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Ηλιούπολη

Θεσσαλονίκη

Καλλιθέα Κερατσίνι - Δραπετσώνα

Κορωπί - Παιανία - Γλυκά Νερά

Μοσχάτο - Ταύρος

Νέα Μάκρη - Μαραθώνας

Παλαιό Φάληρο

Νίκαια Ωρωπός

Πειραιάς

Χαλάνδρι

Πετράλωνα - ΤΟΜΥ Κεραμεικού

Σεπόλια - Κολωνός

Μαρούσι

Νέα Σμύρνη

Πέραμα
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