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αγώνα; 
Το γιατί είναι αναγκαίος ο αγώνας αυτήν την περίοδο δεν χρειάζεται πολύ 

κόπο για να το εξηγήσεις, ούτε είναι και κάτι την αναγκαιότητα του οποίου 
αντιλαµβανόµαστε µόνο εµείς. Όσοι καταλαβαίνουν ότι η όλη φιλολογία γύρω 
από την κρίση αποσκοπεί στο να µας κάνει να την δεχτούµε σαν κάτι το 
φυσικό και αναπότρεπτο, κάτι σαν µια καταιγίδα ας πούµε, καταλαβαίνουν και 
ότι ο αγώνας είναι µονόδροµος. Όσοι δεν θολώνουν από την παραφιλολογία 
ότι η κρίση είναι κάτι που µας αφορά όλους µε τον ίδιο τρόπο, είναι ήδη 
έτοιµοι να ξεσηκωθούν. 
Εξάλλου δεν χρειάζεται να είσαι οικονοµολόγος για να καταλάβεις ότι αυτό 

που σήµερα συµβαίνει στην Ελλάδα (και που συνέβη και σε άλλες χώρες όχι 
µόνο της Λατινικής Αµερικής και της Ασίας αλλά και της ΕΕ) είναι η 
προσπάθεια να υποτιµηθεί (ή ακόµα και να καταστραφεί πλήρως) η εργατική 
δύναµη ώστε να διατηρηθεί η κερδοφορία στα πλαίσια της παγκόσµιας 
αγοράς. 
∆εν χρειάζεται να µας το πει κανείς ότι αυτό είναι που συµβαίνει και 

εκφράζεται και στις υπηρεσίες περίθαλψης µε µια δραµατική πτώση στην 
ποιότητα της περίθαλψης πγια πολλούς εκφράζεται και ως αποκλεισµός, καθώς 
οι ανασφάλιστοι έχουν ήδη πεταχτεί απέξω, ενώ οι φακελλάκηδες, τα 
χαϊδεµένα παιδιά των διοικήσεων, φροντίζουν για τον αποκλεισµό των 
υπολοίπων. 
Την ίδια στιγµή οι εργασιακές σχέσεις υποβαθµίζονται και 

κατακερµατίζονται, επιτρέποντας στην εργοδοσία το πλήρες ξεζούµισµα των 
εργαζοµένων 
Το ερώτηµα που προκύπτει είναι το τι είδους αγώνα; Ποιοι, πώς και προς 

τα πού; Επειδή αυτήν την περίοδο όλοι µιλάνε για αγώνα, θα πρέπει πρώτα να 
απαντήσουµε στο αν το «ξεπέρασµα της κρίσης» είναι ένας αγώνας που θα 
δώσουµε µαζί µε τα αφεντικά ή ενάντια στα αφεντικά; Ας γίνει εξαρχής 
φανερό λοιπόν ότι αυτό το κείµενο αφορά αυτούς που είναι διατεθειµένοι να 
δώσουν έναν αγώνα ενάντια στην προσπάθεια υποτίµησης της εργατικής 
δύναµης, υποτίµησης της ίδιας µας της ζωής. Έναν αγώνα που θα δίνει 
απάντηση στην κρίση από την πλευρά των εκµεταλλευόµενων γνωρίζοντας 
ότι αυτή η απάντηση είναι κοµµάτι του  αγώνα ενάντια στην κυριαρχία και την 
εκµεταλλεύση. 

  
συνελεύσεις;  
Οι επαγγελµατίες συνδικαλιστές έχουν «σηκώσει τα µανίκια τους» και 

έχουν πιάσει δουλειά. Είναι κοινό µυστικό ότι ο κύριος ρόλος τους είναι να 
καταφέρουν να εκφράσουν σε πρώτο χρόνο την οργή που γεννιέται, ώστε σε 
δεύτερο χρόνο να µπορέσουν να την ελέγξουν, και να την οδηγήσουν ο 
καθένας εκεί όπου τα συµφέροντά του υπόκεινται. Είτε κόµµα είναι αυτό, είτε 
τα συµφέροντα του κεφαλαίου και της κυριαρχίας, είναι φανερό ότι δεν 
υπάρχει από πουθενά συνολική αµφισβήτηση του υπάρχοντος. Εκεί νοµίζουµε 
ότι οι συνελεύσεις είναι η µόνη απάντηση. Αδιαµεσολάβητα, χωρίς ειδικούς 



της πολιτικής, εµείς οι ίδιοι που υφιστάµεθα τα προβλήµατα να βρούµε τις 
λύσεις και να βάλουµε µπροστά τους αγώνες που αρµόζουν. 

 
κοινές; 
Ποιοι όµως είµαστε εµείς; Ποιοι θα πρέπει να βρεθούν δίπλα - δίπλα σε 

αυτές τις συνελεύσεις και αυτούς τους αγώνες; Είπαµε ήδη ότι η κρίση δεν 
µας αφορά όλους µε τον ίδιο τρόπο! Και δεν εννοούµε µόνο τους πολιτικούς ή 
τα αφεντικά. Πολλών εργαζοµένων τα συµφέροντα ταυτίζονται µε την 
διαιώνιση της προηγούµενης κατάστασης. Η θέση τους στην πυραµίδα της 
ιεραρχίας τους επέτρεπε να αντιµετωπίζουν τον αγώνα της καθηµερινότητας 
από πολύ καλύτερη θέση από πολλούς άλλους και για αυτό υπερασπίζονται, 
ακόµα και µέσα στους αγώνες, την κλαδική διαίρεση και την ιεραρχία, τις 
πηγές δηλαδή των όποιων προνοµίων τους. Αυτοί, µέσα στην κρίση  
κοιτάζουν τώρα πως θα την γλιτώσουν ο καθένας ατοµικά ή το πολύ πολύ ο 
κλάδος τους και αρνούνται οποιαδήποτε σχέση µε άλλους εργαζόµενους – 
εκµεταλλευόµενους. 
Στις αυτονόητες ερωτήσεις: τι γίνεται µε τους άνεργους, τι γίνεται µε τους 

περιστασιακά εργαζόµενους, τους µετανάστες, τους ανασφάλιστους, τι γίνεται 
µε εργαζόµενους στον ίδιο κλάδο αλλά µε άλλες εργασιακές σχέσεις άρα και 
άλλο σωµατείο (πχ stage, εργολαβίες κλπ), τι γίνεται µε τους χρήστες των 
υπηρεσιών που παράγουµε, τι γίνεται µε την πρόσβαση σε αυτές τις 
υπηρεσίες,... όταν η απάντηση δεν είναι υβριστική είναι στην καλύτερη 
περίπτωση ένα αδιάφορο σήκωµα των ώµων. 
Με ποιους αξίζει άραγε να βρεθούµε; Με αυτούς που έτυχε να έχουµε την 

ίδια εργασιακή θέση και σχέση ή µε εκείνους που αντιµετωπίζουµε τα ίδια 
προβλήµατα και βλέπουµε κοινούς τρόπους αντιµετώπισης; Πότε θα 
σταµατήσουµε να αναζητούµε συµµάχους εκεί όπου κυριαρχούν οι άνθρωποι 
της εργοδοσίας, µεγαλοδιευθυντάδες, οι καθηγητές και οι φακελάκηδες και θα 
κοιτάξουµε ο ένας τον άλλο οι υπόλοιποι εργαζόµενοι στην περίθαλψη αλλά 
και οι χρήστες των υπηρεσιών περίθαλψης, για να δούµε πώς θα 
αντιµετωπίσουµε αυτήν την πραγµατικότητα; Πότε θα οργανώσουµε τους 
αγώνες αυτούς που όχι µόνο δεν θα στρέφουν τον έναν εκµεταλλευόµενο 
ενάντια στον άλλο αλλά θα θέτουν και µια προοπτική για µια κοινωνία χωρίς 
κυριαρχία και εκµετάλλευση; 

 
ενάντια στο ρήµαγµα των υποδοµών,  
ενάντια στην ερήµωση από προσωπικό,  
ενάντια στους φακελάκηδες 
ενάντια στο εργασιακό κάτεργο  

     των εργολαβιών και των stage  
ενάντια στον αποκλεισµό των ανασφάλιστων  

     από τις δοµές περίθαλψης 
 

 
εργαζόµενες/οι 
στη βιοµηχανία της υγείας 


