
1 
 

 



2 
 

Η πανδημία του κορονοϊού επηρεάζει 
όλες τις χώρες και θα έχει αντίκτυπο – 
άμεσα ή έμμεσα – στις ζωές 
δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι 
σημαντικό, παρά την κρίση την οποία 
βιώνουμε, να κρατήσουμε ζωντανή 
την κριτική μας σκέψη, να 
προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πώς 
φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση και 
πως να την αντιμετωπίσουμε και να 
φανταστούμε λύσεις για την εποχή 
μετά την κρίση. 

Η IWA είναι η Διεθνής Ένωση Εργαζομένων. Ενώνει εργαζομένους από όλο τον 
κόσμο, οι οποίοι οργανώνονται σε εθνικά τμήματα και αναγνωρίζουν τις αρχές, 
τις τακτικές και τους σκοπούς του αναρχοσυνδικαλισμού. Θέλουμε να 
συνεισφέρουμε σε αυτή την αναγκαία δουλεία που περιλαμβάνει την συλλογική 
κριτική έκφραση σκέψεων σχετικά με την κατάσταση. 

Στο παρόν δελτίο, έχουμε συλλέξει κείμενα που παράχθηκαν από τα τμήματα της 
IWA ή απο ομάδες με τις οποίες βρισκόμαστε κοντά (ιδεολογικά), οι οποίες είναι 
ενεργές και δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας και της περίθαλψης. 
Αυτά τα κείμενα αναδεικνύουν ότι η κατάσταση συνολικά είναι η ίδια παντού 
στον κόσμο : απουσία μέσων (εξοπλισμού), έλλειψη κατάρτισης, το προσωπικό 
θυσιάζεται εξαιτίας των απροετοίμαστων υπηρεσιών υγείας οι οποίες 
καταστρέφονται επί χρόνια στο όνομα της «αποτελεσματικής διαχείρησης» και 
της «οικονομικής κερδοφορίας». Σήμερα βλέπουμε την αποτελεσματικότητα 
αυτών των αναδιαρθώσεων...απόλυτη πανωλεθρία...Αυτή η αποδιοργάνωση και 
αυτό το χάος δεν είναι προϊόντα της τύχης, ούτε ευθύνονται οι αναρχικοί γι 
αυτά. Είναι τα αποτελέσματα της συνδυασμένης δράσης του Κράτους και του 
Καπιταλισμού. Προκειμένου να σώσουμε την ανθρωπότητα, δεν έχουμε άλλη 
επιλογή από το να οργανωθούμε συλλογικά έτσι ώστε να βάλουμε τέλος στο 
κράτος και τον καπιταλισμό. 

«Η αναρχία είναι η υψηλότερη έκφραση της τάξης» (Ε. Ρεκλί) 
Ας τελειώνουμε με το χάος του Κράτους και του Καπιταλισμού! 
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1.  Η οργάνωση των εργαζομένων στην υγεία σε 
καιρό πανδημίας (Sol Fed, UK, 10-04-2020) 

 

Οι εργαζόμενοι στην υγεία αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά σε μια μεγάλη 
δοκιμασία. Ήδη πρίν έρθει ο COVID-19 δουλεύαμε υπερβολικές ώρες, 
βρισκόμασταν σε κίνδυνο και πληρωνόμασταν με χαμηλούς μισθούς. Τα 
περιοριστικά μέτρα (lockdown) δεν μας επιτρέπουν να δούμε τους φίλους, τις 
οικογένειές και του συναδέλφους μας ενώ την ίδια στιγμή οι απαιτήσεις στο 
NHS, στα σπίτια φροντίδας και σε άλλους εργασιακούς χώρους έχουν αυξηθεί 
και αλλάξει ραγδαία. Οπότε, τώρα περισσότερο απο ποτέ ρωτάμε : τί μπορούμε 
να κάνουμε ; 

Τι αντιμετωπίζουμε ; 

Κάποια απο τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε είναι καινούρια ενώ άλλα είναι 
χρόνια προβλήματα που επιδεινώνονται από την τρέχουσα κρίση. Το πρώτο 
ζήτημα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το πιο κοινό και γνωστό αυτή τη στιγμή. 

Μέσα Ατομικής Προστασίας 

Εάν λίγους μήνες πρίν δεν γνωρίζατε πόσο σημαντικά είναι τα μέσα ατομικής 
προστασίας, μάλλον σήμερα το γνωρίζετε. Ο εξοπλισμός αυτός είναι απόλυτα 
αναγκαίος. Καθώς ο κορονοϊός είναι ένας αναπνευστικός ιός υπάρχει υψηλός 
κίνδυνος να τον κολλήσετε εάν έρχεστε σε στενή επαφή με τον οποιονδήποτε 
(εξού και τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης). Αυτός ο κίνδυνος αυξάνεται 
κατά πολύ όταν δουλεύουμε με ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα και 
ακόμα περισσότερο όταν η δουλειά περιλαμβάνει διαδικασίες που δημιουργούν 
αερολύματα (απελευθέρωση αεραγωγού, διασωλήνωση κλπ). Τα μέσα ατομικής 
προστασίας που χρειάζεστε, όπως ορίζει ο Π.Ο.Υ και όπως λεπτομερώς έχει 
αναρτήσει στο διαδίκτυο η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας, εξαρτάται 

από το είδος της εργασίας που κάνετε και τον χώρο 
εργασίας. Ο ασφαλέστερος εξοπλισμός περιλαμβάνει : 

Α) Γάντια 

Β) Ιατρικές ποδιές (που καλύπτουν τα χέρια και τα 
πόδια) 
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Γ) μάσκα FFP3 

Δ) κάλυμμα προσώπου 

Κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα πρέπει να είναι μίας χρήσης και να μην 
επαναχρησιμοποιούνται. Γνωρίζω προσωπικά ότι στους εργαζόμενους, όπως 
είμαι και εγώ και οι οποίοι εκτίθενται στον μεγαλύτερο κίνδυνο, δεν παρέχεται ο 
κατάλληλος εξοπλισμός ή τους λένε να τον ξαναχρησιμοποιήσουν έτσι ώστε να 
κάνουν οικονομία στα μέσα προστασίας. Αυτό είναι άκρως επικίνδυνο και τους 
βάζει όλους σε κίνδυνο (τον ίδιο σου τον εαυτό, την οικογένειά σου αλλά και 
τους υπόλοιπους ασθενείς με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή). 

Τι μπορούμε να κάνουμε ; 

Το πρώτο βήμα είναι να βρούμε ποιά μέσα ατομικής προστασίας χρειαζόμαστε 
έτσι ώστε να εργαζόμαστε με ασσφάλεια. Μπορούμε να αναζητήσουμε στο 
διαδίκτυο ποιές είναι οι οδηγίες ή να ρωτήσουμε συναδέλφους μας εάν 
γνωρίζουν και έχουν ακούσει τι χρειάζεται. Το πιθανότερο είναι ότι θα υπάρχουν 
πολλές διαφορετικές απόψεις καθώς οι οδηγίες αλλάζουν κάθε μέρα από όταν 
εφαρμόστηκαν τα περιοριστικά μέτρα. Γι αυτό, είναι σημαντικό να μάθουμε τι 
χρειαζόμαστε εμείς και οι συνάδελφοί μας ώστε να προστατευτούμε. 

Αν υπάρχει ένα ζήτημα (που θα υπάρχει) πρέπει να το μοιραζόμαστε με όλους. 
Αρχίζοντας από τους συναδέλφους μας, θα πρέπει να συζητήσουμε την σημασία 
που έχει το να ασκήσουμε πίεση στους υπεύθυνους (στα αφεντικά) έτσι ώστε να 
μας προμηθεύσουν με τα σωστά μέσα προστασίας και να σιγουρευτούμε ότι 
αυτό θα συνεχίσει να συμβαίνει. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στο ότι εάν δεν 
είμαστε προστατευμένοι ως εργαζόμενοι δεν μπορούμε να προστατεύσουμε και 
να ενδιαφερθούμε για τους ασθενέις όπως πρέπει. Επίσης, πρέπει να 
υπογραμμίσουμε τον τεράστιο κίνδυνο στον οποίο βρισκόμαστε εμείς και οι 
αγαπημένοι μας. Γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
έχει πεθάνει από τον κορονοϊό κατά την διάρκεια της πανδημίας, κάτι το οποίο 
δεν θα συνέβαινε εάν αυτοί ήταν πλήρως προστατευμένοι από την πρώτη μέρα. 

Τι μπορούμε να περιμένουμε;  Οι διοικήσεις το πιο πιθανό είναι να 
προσπαθήσουν να κάνουν στην άκρη τις ανησυχίες μας. Θα αναφέρουν ελλείψεις 
και «συμβουλές» από άλλες διοικήσεις σχετικά με το τί χρειαζόμαστε, οι οποίες 
δεν θα είναι αυτό που εμείς θέλουμε. Δυστυχώς, μπορούμε επίσης να 
περιμένουμε ότι κάποιοι συνάδελφοί μας θα μείνουν απαθείς ή θα υποκύψουν. 
Υπάρχει μια δυσάρεστη τάση μεταξύ των εργαζομένων στην υγεία η οποία 
συνίσταται στην υιοθέτηση της άποψης που λέει ότι «προχωράμε με ό,τι 
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έχουμε».Η προσέγγιση αυτή έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ όσο αφορά τις 
περικοπές, τους χαμηλούς μισθούς και την υπερεργασία που δεν μας εκπλήσσει, 
ωστόσο είναι αναγκαίο να την αντιπαλέψουμε και να την ξεπεράσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο. 

Με ποιόν τρόπο μπορούμε να κερδίσουμε αυτά που θέλουμε ;Αυτό θα εξαρτηθεί 
σε μεγάλο βαθμό από το τι δουλειά κάνετε, τους συναδέλφους, τους ασθενείς, 
την διοίκηση κλπ. Το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι το πώς θα 
ασκήσουμε πίεση, να δούμε τι είναι αυτό που η διοίκηση θέλει περισσότερο από 
όλα έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό πίεσης. Αυτή τη στιγμή, η 
συνέχιση της λειτουργίας των υπηρεσιών είναι η κύρια προτεραιότητα. Αν εσείς 
και οι συνάδελφοί σας πιστεύετε ότι βρίσκεστε σε κίνδυνο με τα μέσα 
προστασίας που σας παρέχονται ή δεν σας παρέχονται καθόλου, τότε 
προσπαθήστε να σταματήσετε την λειτουργία των υπηρεσιών. Αυτή είναι μια 
μεγάλη πρόκληση και θα χρειαστεί πολλή συζήτηση. Ο συναισθηματικός 
εκβιασμός είναι κάτι που συναντάμε συχνά όταν οργανωνόμαστε ως 
εργαζόμενοι υγείας, συνέχεια ακούμε: «ποιός θα μείνει να βοηθάει τους 
ασθενείς», «οι άνθρωποι θα υποφέρουν» ή ακόμα «Άνθρωποι θα πεθάνουν». 
Αλλά θυμηθείτε ότι αυτή είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίσταση καθώς κανένας δεν 
έχει βρεθεί αντιμέτωπος με τέτοιες εργασιακές συνθήκες για όσο καιρό 
μπορούμε να θυμηθούμε. Γι αυτό είναι ζωτικής σημασίας να αρχίσουμε να 
αντιμετωπίζουμε τις συμπεριφορές και τις πεποιθήσεις οι οποίες τοποθετούν 
τον ασθενή πάνω από την ασφάλεια των εργαζομένων. Εάν αρρωστήσουμε, εάν 
πεθάνουμε, τότε δεν θα υπάρχει κανείς ώστε να παρέχει την φροντίδα που είναι 
αναγκαία. Είμαστε ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και, ανεξάρτητα από το 
πόσο άσχημα πληρωνόμαστε ή το πόσο άσχημα μας συμπεριφέρονται, δεν 
είμαστε εύκολα αντικαταστάσιμοι. Η εμπειρία μας και η εκπαίδευσή μας 
καθιστούν απαραίτητο το να μείνουμε υγιείς εάν οι υπεύθυνοι θέλουν να 
συνεχίσουν να λειτουργούν οι υπηρεσίες υγείας, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι 
ικανοί ούτε πρόθυμοι να το κάνουν... (να σταματήσουν τη λειτουργία). 

Η δημοσιοποίηση είναι ένα ακόμα μέσο πίεσης. Οι περισσότεροι οργανισμοί, 
ειδικά το NHS, προσπαθούν πολύ σκληρά να παρουσιάσουν ότι η κατάσταση 
βρίσκεται «υπό έλεγχο», ακόμα και αν, ως εργαζόμενοι, γνωρίζουμε ότι αυτό 
είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Αν αισθάνεστε ότι το να 
δημοσιοποιήσετε πληροφορίες σχετικές με τις επικίνδυνες εργασιακές συνθήκες 
θα βοηθήσει την κατάστασή σας, τότε βρείτε τον τρόπο να το κάνετε. Όμως να 
γνωρίζετε ότι μάλλον είναι καλύτερο να παραμείνετε όσο το δυνατό πιο 
ανώνυμοι γίνεται. 
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Ο νόμος ;  Αν ο νόμος δεν ήταν οδηγός για τη δράση μας πρίν, τότε σίγουρα δεν 
είναι ούτε τώρα. Παρ’όλα αυτά είναι χρήσιμο να έχεις μια υποστήριξη απο αυτόν 
όταν προσπαθείς να πείσεις τους συναδέλφους σου και όταν απειλείς την 
εργοδοσία. Υπάρχουν νόμοι που αναφέρονται στην ασφάλεια στον χώρο 
εργασίας, που απαιτούν την παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ. Δεν είναι 
χρήσιμο να τα μάθετε αυτά απ’έξω, παρ’όλα αυτά υπάρχουν συγκεκριμένα 
χωρία του νόμου τα οποία είναι χρήσιμο να τα αναφέρουμε και να τα 
μοιραζόμαστε με άλλους. Η παράγραφος 100 του 1996 που αναφέρεται στα 
δικαιώματα των εργαζομένων είναι μια καλή αρχή. Αυτός ο νόμος ουσιαστικά 
καλύπτει τους εργαζομένους που διακόπτουν την δουλειά τους επειδή 
αντιμετωπίζουν επικίνδυνες καταστάσεις στον χώρο εργασίας τους. 

Μένουμε ενωμένοι και αγωνιζόμαστε 

Πρέπει να αρχίσουμε να αγωνιζόμαστε τώρα για περισσότερα και καλύτερα 
μέσα προστασίας και οφείλουμε να φροντίζουμε ο ένας για τον άλλο. Αυτή η 
περίοδος είναι ιδιαίτερα στρεσσογόνα και τρομακτική για τους εργαζομένους 
στην υγεία, γι αυτό σήμερα περισσότερο από ποτέ πρέπει να παραμείνουμε 
ενωμένοι, να προσέχουμε και να υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλο.  

Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κατάσταση απλά να περάσει όπως έχει συμβεί 
στο παρελθόν. Δεν πρόκειται απλά για μια περικοπή μισθών, για έλλειψη 
προσωπικού ή για υπερεργασία. Αυτό έχει να κάνει με την ευημερία μας, την ζωή 
μας και την υγεία μας. Εάν δεν αντεπιτεθούμε τώρα, μπορεί να μην έχουμε ποτέ 
άλλη ευκαιρία. 

ManchesterSolfed (ΜanchesterSolidarityFederation) 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 
2. Πολεμική διαλογή, περιορισμός και ο ρόλος της 
εργατικής τάξης (CNT-AIT, Ισπανία, 03-04-2020) 

 

Ως μέλη του συνδικάτου της CNT-AIT του Αλμπαθέτε και ειδικότερα του 
τμήματος που δραστηριοποιείται στο γηροκομείο Alabega, απευθυνόμαστε στην 
εργατική τάξη προκειμένου να δημοσιοποιήσουμε τον αγώνα ενάντια στην 
Επαρχιακή Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασία του Αλμπαθέτε, στον οποίο 
ηγείται το αναρχο-συνδικαλιστικό μας συνδικάτο. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η CNT-AIT καταγγέλλει την ελάχιστη μέριμνα που 
εφαρμόζεται, από το κράτος και τις εταιρίες, στον συγκεκριμένο τομέα, οι οποίες 
έχουν ανεπαρκή αποτελέσματα και αντιτίθενταιστις ισχύουσες νομικές 
διατάξεις (διάταγμα της 04-06-2013, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, σύμφωνα με το οποίο ρυθμίζονται οι ελάχιστες απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την λειτουργία των γηροκομείων στην Καστίλλη- Λα Μάντσα, 
τροποποιώντας το διάταγμα του 2001). Δεν είναι, λοιπόν, γραφειοκρατικό 
ζήτημα, από αυτή την πλευρά υπάρχει ό,τι χρειάζονται. 

Η κατάσταση ήταν τόσο σοβαρή στα γηροκομεία, με αποτέλεσμα, η έκτακτη 
υγειονομική κατάσταση που δημιουργήθηκε από τον COVID-19 να αναδείξει την 
έλλειψη της υγειονομικής περίθαλψης που προσφέρεται στους ηλικιωμένους. Η 
κατάσταση αυτή δεν ήταν και δεν είναι μεμονωμένη και δεν περιορίζεται στην 
παρούσα στιγμή, αντιθέτως. Παρά τα όσα συμβαίνουν, σε πολλά γηροκομεία οι 
ιατρικές υπηρεσίες εξακολουθούν να προσφέρονται χάρη στις αξιοσημείωτες 
προσπάθειες που καταβάλλει το προσωπικό, παρά τον μεγάλο φόρτο εργασίας, 
την έλλειψη προσωπικού και την έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού. Παρ’όλα αυτά, η 
παρούσα υγειονομική κρίση οδήγησε στο να μεγαλώσει κατά πολύ η 
αβεβαιότητα που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα υπηρεσιών και κατέστησε σαφές 
ότι τα πάντα εξαρτώνται από τις προσπάθειες των εργαζομένων. 

Στην πραγματικότητα, στα γηροκομεία υπάρχει μόνο ένα πρόβλημα, το 
οποίο μπορούμε κάλλιστα να το ονομάσουμε «Επιχείρηση Γηριατρικής 
Διαχείρησης». 

Μέσα σε αυτά τα χρόνια, οι ελάχιστες υπηρεσίες που προσφέρονται στα 
γηροκομεία - πέρα από το ότι είναι ανεπαρκείς - δεν καλύπτουν και τις ανάγκες 
των ηλικιωμένων. Αυτό συμβαίνει κυρίως επειδή οι ελάχιστες αυτές υπηρεσίες 
που εγκρίνονται εντάσσονται στο πλαίσιο των περικοπών που 
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πραγματοποιούνται με σκοπό την ενίσχυση των κερδών και της κερδοφορίας 
των διαχειριστικών εταιριών, σε μια εποχή μάλιστα που γινόμαστε μάρτυρες της 
γήρανσης του πληθυσμού. Υπολογίζεται ότι περίπου το 75% των ανθρώπων 
ηλικίας πάνω από 65 ετών πάσχουν από χρόνιες ασθένειες και περίπου 20% 
πάσχουν από ψυχικές ασθένειες. 

Αυτή η κατάσταση εγκατάλειψης δεν διαφέρει από αυτή που παρουσιάζεται σε 
άλλες περιφέρειες της Ισπανίας. Το καπιταλιστικό σύστημα και η ατομικιστική 
του ιδεολογία δεν ενισχύουν απλά την κρατική μηχανή, αλλά ταυτόχρονα 
καταστρέφουν την κοινωνία και ειδικότερα τους τομείς της υγείας και της 
περίθαλψης, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας. Η κοινωνική αυτή 
κατάρρευση ενισχύει, από τη μία, την κοινωνική απομόνωση και, από την άλλη, 
την ενίσχυση του οικονομικού μοντέλου της ιδιωτικοποίησης της φροντίδας των 
ηλικιωμένων και των γηροκομείων. 

Μετά τις 26 Μαρτίου, από τους 4.366 ανθρώπους που πέθαναν στην Ισπανία, οι 
1.517 έμεναν σε γηροκομεία, ένα συνολικό δηλαδή ποσοστό τουλάχιστον 37% 
των νεκρών. Στην περιοχή της Μαδρίτης μόνο, πέθαναν τουλάχιστον 1.065 
άνθρωποι που έμεναν σε γηροκομεία. 

Η γήρανση του πληθυσμού έχει οδηγήσει, στη χώρα μας, στην ανάπτυξη ενός 
οικονομικού τομέα ο οποίος βλέπει ως ευκαιρία για κερδοφορία την 
εκμετάλλευση του «εμπορίου» των βετεράνων της εργατικής τάξης. Η 
δραστηριότητα αυτών των κέντρων είναι εξαιρετικά κερδοφόρα. Στην διάρκεια 
του 2020, αυτές οι ομάδες εταιριών περίμεναν να δούν τα κέρδη τους να 
αυξάνονται κατά 20%. Ο διεθνής καπιταλισμός όχι απλά δεν αποφεύγει αυτό το 
είδος επιχειρηματικότητας, αλλά αντίθετα έχει καταφέρει να βρεί τον τρόπο έτσι 
ώστε να εκμεταλλεύεται τους εργαζομένους για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα μέχρι που δεν θα είναι πια αρκετά παραγωγικοί και 
κερδοφόροι. 

Η περίφημη «εμπορευματοποίηση» της υγείας είναι ακόμα πιο αποκρουστική 
όταν έρχεται η ώρα της εργατικής τάξης να αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει αυτές 
τις υπηρεσίες. Η εφαρμογή των καπιταλιστικών κριτηρίων στην υγειονομική 
περίθαλψη δεν είναι κάτι καινούριο. Όταν αυτό που μετράει περισσότερο είναι 
το κέρδος, τότε αυτό επιτυγχάνεται πάντα μέσα από την περικοπή των πόρων 
για τις εγκαταστάσεις, την φροντίδα, το προσωπικό και τον εξοπλισμό. 

Ακόμα και εαν οι ηλικιωμένοι είναι δυστυχισμένοι με αυτή την κατάσταση, έχουν 
μόνο ένα στήριγμα που τους εγγυάται την ποιότητα της κατάστασης τους όσο το 
δυνατόν περισσότερο : τους εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Παρ’όλα αυτά, 
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αυτοί οι εργαζόμενοι βλέπουν όλο και περισσότερο τα δικαιώματά τους να 
παραβιάζονται το ένα μετά το άλλο, χωρίς να πραγματοποιείται καμία 
ουσιαστική βελτίωση. 

Το πρωτόκολλο της μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) αποτελεί ένα 
παράδειγμα της εφαρμογής των καπιταλιστικών κριτηρίων εντός των 
νοσοκομείων. Το πρωτόκολλο διαλογής – που αποκαλείται «triage»- το οποίο 
διαλέγει και κατηγοριοποιεί τους ασθενείς, χρησιμοποιείται από την επείγουσα 
ιατρική. Αυτό το πρωτόκολλο δεν φιλοδοξεί να ικανοποιήσει τις υγειονομικές 
ανάγκες του πληθυσμού, αλλά να σώσει τα ιατρικά κέντρα από μια πιθανή 
κρίση. Τα πρωτόκολλα αυτά βγάζουν νόημα μόνο εάν τα δούμε υπό το πρίσμα 
των περιορισμένων πόρων που διατίθενται για το σημερινό σύστημα υγείας. Τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται από τα πρωτόκολλα της επείγουσας ιατρικής 
και της ιατρική των «καταστροφών» δεν λειτουργούν πλέον στην λογική του 
«να σώσουν όσες περισσότερες ζωές γίνεται» αλλά με το κριτήριο ότι κάποιες 
ζωές είναι σημαντικότερες από κάποιες άλλες. 

Αυτές οι διαδικασίες διαλογής και κατηγοριοποίησης θα μπορούσαν να 
περιγραφούν ως «wartriage», ένας όρος που (υπό στρατιωτική σκοπιά) 
αναφέρεται στη διάσωση του μέγιστου αριθμού χρήσιμων στρατευμάτων, 
σύμφωνα πάντα με τη λογική της ποιότητας ζωής του ασθενούς. 

Ως υγειονομικό προσωπικό και μέλη του συνδικάτου του Αλμπαθέτε της CNT-
AIT, καταγγέλουμε τα πρωτόκολλα αυτά – που μπορούν να οριστούν ως 
πρωτόκολλα κοινωνικής ευγονικής – που είναι σχεδιασμένα να πλήττουν τον πιο 
ευάλωτο πληθυσμό. Ακόμα περισσότερο εναντιωνόμαστε, γιατί εάν αυτά τα 
πρωτόκολλα πρόκειται να εφαρμοσθούν, αυτό θα γίνει διότι η υγειονομική 
περίθαλψη, από την οποία εξαρτάται ο πληθυσμός, έχει καταρρεύσει και 
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις μεγάλες ανάγκες της τρέχουσας κατάστασης. Την 
ίδια στιγμή, κάνουμε ξεκάθαρο ότι όλα τα πολιτικά κόμματα είναι υπεύθυνα για 
αυτή την καταστροφή των ιατρικών υποδομών και είναι κάτι περισσότερο από 
αναγκαίο να αναζητηθούν οι ευθύνες σε όλους αυτούς. 

Μια από τις πιο διεστραμμένες περιπτώσεις είναι η απόφαση που έβγαλαν από 
κοινού το Υπουργείο Υγείας της Καταλωνίας και το «Σύστημα Ιατρικών 
Επειγόντων της Καταλωνίας – SEM), η οποία συνιστούσε στους επαγγελματίες 
υγείας των μονάδων εντατικής θεραπείας να μην κάνουν εισαγωγή στις ΜΕΘ 
όσους είναι πάνω από 80 ετών, στο πλαίσιο της πανδημίας του Κορονοϊού. Αυτή 
η πολιτική και υγειονομική πρόταση δεν μπορεί παρά να είναι 
αποτέλεσματέτοιου είδους απαράδεκτων πρωτοκόλλων. 
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Ως συνδικάτο του Αλμπαθέτε της CNT-AIT, καταγγέλουμε την 
εμπορευματοποίηση της υγείας και τις πολυεθνικές της γηριατρικής και θα 
αγωνιστούμε έτσι ώστε η υγεία μας να μην είναι εμπόρευμα στα χέρια των 
εταιριών, είτε αυτές είναι εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων, είτε ιδιωτικές, είτε 
κρατικές. Δεν θα τους αφήσουμε να συσσωρεύσουν τον πλούτο τους με το αίμα 
μας. 

 

                                                                                                                                    Συνδικάτο 
CNT-AIT Αλμπαθέτε 

 

3. Εργαζόμενοι στον τομέα της παροχής φροντίδας 
(μέριμνα): Τροφή για τα κανόνια στον κορονοϊό; 
(SolFed, UK, 08-04-2020) 

 

Όλοι όσοι έχουν δουλέψει ή έχουν έρθει σε επαφή με το σύστημα κοινωνικής 
μέριμνας γνωρίζουν το μέγεθος της εκμετάλλευσης και της κακομεταχείρισης 
που ασκούν οι εργοδότες στους εργαζομένους.Οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό 
αισθάνονται εδώ και καιρό ότι τόσο οι τοπικές εξουσίες όσο και η κυβέρνηση 
τους έχουν σε χαμηλή υπόληψη. Μάλιστα, μόλις πρόσφατα, πολιτικοί της 
τοπικής αλλά και της κεντρικής κυβέρνησης, αναφερόμενοι στους εργαζομένους 
είπαν ότι αυτοί έχουν «χαμηλά προσόντα». Αυτό έχει αρχίσει να γίνεται 
πρωτοσέλιδο στον εθνικό τύπο και να γνωστοποιείται δημόσια, την στιγμή που 
η κατάσταση ποτέ δεν ήταν πιο εμφανής από ότι τώρα, κατά τη διάρκεια της 
κρίσης του Κορονοϊού, καθώς οι εργοδότες έχουν δείξει πλήρη αμέλεια για την 
ασφάλεια, όχι μόνο των εργαζομένων τους, αλλά επίσης και των ανθρώπων που 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους.  

Οι εργαζόμενοι στην κοινωνική μέριμνα έχουν δείξει αταλάντευτη δέσμευση και 
συμπαράσταση στους ανθρώπους τους οποίους στηρίζουν, συνεχίζοντας να 
ταξιδεύουν προκειμένου να δουλέψουν και να τους υποστηρίζουν κάθε μέρα, 
παρά τους κινδύνους. Μάλιστα, κάποιοι εργαζόμενοι έχουν φτάσει σε σημείο να 
μετακομίσουν στους χώρους στους οποίους δουλεύουν, αφήνοντας πίσω τις 
οικογένειές τους, έτσι ώστε να προστατέψουν από τον κορονοϊό τους 
ανθρώπους για τους οποίους είναι υπεύθυνοι. 
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Την ίδια στιγμή, οι εργοδότες έχουν δείξει την συνήθη δέσμευση και 
συμπαράστασή τους στους εργαζμένους τους, με το να τους συμπεριφέρονται 
όσο πιο άσχημα μπορούν προκειμένου να προστατέψουν τα κέρδη τους. Οι 
περισσότεροι εργαζόμενοι στην φροντίδα δεν επιλέχθηκαν ποτέ να λάβουν 
επίδομα σε περίπτωση ασθενείαςκαι λαμβάνουν μόνο τον Νομοθετημένο Μισθό 
Ασθενείας (SSP) και αυτή η κατάσταση εξακολουθει να υφίσταται κατά τη 
διάρκεια της εξελισσόμενης κρίσης. 

Οι εργαζόμενοι έχουν αναφέρει ότι τους ασκούνται πιέσεις να πάνε στη δουλειά 
και να κάνουν βάρδιες ακόμα και σε περίπτωση που βρίσκονται σε καραντίνα 
στο σπίτι, επειδή νόσησαν είτε οι ίδιοι, είτε κάποιο μέλος της οικογένειας, είται 
κάποιο προστατευόμενο μέλος. Την ίδια στιγμή, κάποιοι οι οποίοι διαμένουν στο 
σπίτι μαζί με άτομο της οικογένειας που βρίσκεται σε ομάδα υψηλού κινδύνου 
και θέλουν να μείνουν σε καραντίνα για να το προστατέψουν, έχουν απειληθεί 
από τους εργοδότες ότι δεν θα λάβουν το SSP και θα μείνουν απλήρωτοι, από τη 
στιγμή που δεν νοσούν οι ίδιοι. 

Το προσωπικό δέχεται, επίσης, πιέσεις προκειμένου να προσκομίζει βεβαιώσεις 
ασθενείας για όλο το χρονικό διάστημα που παραμένει σε καραντίνα λόγω 
συμπτωμάτων κορονοϊού, παρά την κυβερνητική οδηγία που λέει ότι οφείλεις να 
παρουσιάσεις μόνο βεβαίωση απομόνωσης, η οποία μπορεί να παρασχεθεί 
διαδικτυακά έτσι ώστε να μειωθεί η πίεση πρός τα κέντρα υγείας, και παρά το 
γεγονός ότι όλες οι απουσίες που δεν υπερβαίνουν τις 7 ημέρες μπορούν να 
πιστοποιούνται από τον ίδιο τον εργαζόμενο. 

Το μπερδεμένο μήνυμα της κυβέρνησης σχετικά με τον μισθό των εργαζομένων 
που πρέπει να παραμείνουν σπίτι λόγω προβλημάτων υγείας, έχει οδηγήσει σε 
μια ολοκληρωτική σύγχυση ως πρός το εάν οι εργαζόμενοι στην φροντίδα που 
παραμένουν σπίτι για 12 εβδομάδες δικαιούνται να μπούν σε αναστολή 
εργασίας (σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα) και να λάβουν τουλάχιστον 
το 80% του μισθού τους. 

Κάποιοι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι οι εργοδότες τους έχουν συμφωνήσει να 
τους βάλουν σε αναστολή εργασίας, ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι του είπαν πως 
θα λάβουν μόνο το Νομοθετημένο Μισθό Ασθενείας για 12 εβδομάδες. Ορισμένα 
μάλιστα αφεντικά, ενώ αρχικά είπαν ότι θα τοποθετήσουν τους εργαζομένους σε 
αναστολή εργασίας τους ενημέρωσαν μετά ότι δεν θα το κάνουν αυτό. 

Για το χαμηλόμισθο προσωπικό το οποίο λαμβάνει τον κατώτατο μισθό και τις 
περισσότερες φορές δεν έχει χρήματα στην άκρη, η προοπτική του να λάβει μόνο 
το SSP, το οποίο αναλογεί σε μόνο 94,25 λίρες την εβδομάδα, για τουλάχιστον 12 
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εβδομάδες και χωρίς να έχουν ιδέα πότε αυτό θα τελειώσει, είναι αρκετά 
τρομακτική και πολλοί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με αυτό. 

Η έλλειψη μέσων ατομικής προστασίας, όπως είναι τα γάντια, οι μάσκες, οι 
ποδιές, τα αντισηπτικά χεριών και ο εξοπλισμός καθαρισμού για τους 
εργαζόμενους στην φροντίδα, είναι ένα εθνικό σκάνδαλο και εκθέτει τόσο τους 
εργαζομένους όσο και τους ανθρώπους τους οποίους φροντίζουν σε πολύ 
μεγάλο κίνδυνο να κολλήσουν ή να διασπείρουν, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι, 
τον Κορονοϊό. 

Η κατάσταση έχει γίνει τόσο απελπιστική που οι εταιρίες έχουν προσπαθήσει να 
βρούν μέσα ατομικής προστασίας από τοπικά καταστήματα μανικιούρ και 
κτηνιατρεία, καθώς πάνω από το 80% των προμηθευτών αναφέρουν ότι δεν 
έχουν επαρκή μέσα ατομικής προστασίας. Μια ανησυχητική καταγγελία που 
ήρθε από το συνδικάτο GMB στην Σκωτία, αναφέρει, ότι σε ένα σπίτι φροντίδας 
τα μέσα ατομικής προστασίας είναι κλειδωμένα σε ένα ντουλάπι, μακριά από το 
προσωπικό. 

Το προσωπικό στην περίθαλψη λαμβάνει, αν λαμβάνει καθόλου, αντικρουόμενες 
οδηγίες σχετικά με το πότε και το πώς να χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής 
προστασίας. Μερικοί εργοδότες αναφέρουν ότι κάποια μέσα προστασίας θα 
διανεμηθούν μόνο όταν κάποιος από τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες εμφανίσουν συμπτώματα του κορονοϊού και θα πρέπει τότε να 
μεριμνήσουν για την προσωπική προστασία, παρά το γεγονός ότι ο ιός φαίνεται 
να είναι εξαιρετικά μεταδοτικός, να μεταδίδεται εύκολα και να εξαπλώνεται με 
γρήγορους ρυθμούς. Ως εκ τούτου, όταν θα έρθει η ώρα να αποφασίσει η εταιρία 
αν θα παράσχει μέσα προστασίας μπορεί να είναι πλέον πολύ αργά. 

Ταυτόχρονα, η έλλειψη της διενέργειας διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό 
σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι στην φροντίδα πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα 
μέχρι 14 ημέρες, χωρίς να γνωρίζουν εάν οι ίδιοι ή κάποιος με τον οποίο μένουν 
μαζί έχει τον ιό, ενώ την ίδια στιγμή με αυτόν τον τρόπο μένουν εκτεθειμένοι 
στην πίεση που ασκεί η εργοδοσία ώστε να γυρίσουν στη δουλειά, χωρίς να 
γνωρίζουν αν έχουν ακόμα ή εάν είχαν την ασθένεια. 

Το ανθρώπινο κόστος που προκαλείται από την έλλειψη διάθεσης πόρων από τη 
μεριάτης κυβέρνησης και τις ανεύθυνες πολιτικές των εταιριών φροντίδας, 
αναδεικνύεται τραγικά σε όλη τη χώρα, καθώς ο απολογισμός σε νεκρούς 
αυξάνεται συνεχώς και ο ιός εξαπλώνεται. Ένα σπίτι φροντίδας στη Γλασκώβη 
έχασε 16 άτομα που διέμεναν εκεί μετά την εξάπλωση του κορονοϊού στην 
υπηρεσία και ένα άλλο στο Λίβερπουλ το οποίο χτυπήθηκε επίσης άσχημα, έχασε 
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9 ανθρώπους, τη στιγμή που ο διευθυντής δήλωνε πως τα 2/3 του προσωπικού 
είχε νοσήσει και βρισκόταν εκτός υπηρείας. Πολλοί εργαζόμενοι σε χώρους 
φροντίδας σε όλη τη χώρα έχουν τώρα, δυστυχώς, πεθάνει από τον ιο. 

Οι εργαζόμενοι στις δομές φροντίδας, περιγράφοντας την τρέχουσα συνθήκη, 
αναφέρουν πως αισθάνονται σαν να είναι «τροφή για τα κανόνια», μια φράση 
που προέρχεται από το πεδίο των πολεμικών συγκρούσεων, στις οποίες οι 
στρατιώτες, οι οποίοι προέρχονται ιστορικά από τα φτωχά στρώματα και την 
εργατική τάξη, στέλνονται στην πρώτη γραμμή και θεωρούνται αναλώσιμοι. Η 
ομοιότητα εδώ είναι ότι, για άλλη μια φορά, η εργατική τάξη αντιμετωπίζεται ως 
αναλώσιμη και, όσο «η δουλειά γίνεται», όσοοι υπηρεσίες παρέχονται, όσο τα 
κέρδη διατηρούνται, δεν δίνεται παρά ελάχιστη σημασία στην ευημερία της από 
τα αφεντικά και τους πολιτικούς. 

Για πολύ καιρό οι εργαζόμενοι στη φροντίδα περιγράφονται ως «χαμηλών 
προσόντων» και παραμένουν μεταξύ των πιο χαμηλόμισθων εργατών της 
χωρας, παρ΄ολο που προσφατα εχουμε γινει μαρτυρες της αφοσιωσης και της 
γενναιότητάς με την οποία εργάζονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ένα 
εργατικό δυναμικό που αποτελείται στην πλειονότητά του απο γυναίκες και 
μετανάστριες εργάτισσες, κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα με την εκμετάλλευση 
στην οποία υπόκεινται, έχει δείξει ακριβώς το πόσο απαραίτητο είναι.Την ίδια 
στιγμή, τα αφεντικά και όσοι βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας έχουν αποδείξει, για 
άλλη μια φορά το πόσο ανίκανοι και δειλοί είναι, αφού οι διευθύνοντες 
συμβουλοι των εταιριών (CEO’s), οι διευθυντές και οι ανώτεροι διευθυντές 
δουλεύουν από την ασφάλεια του σπιτιού τους αλλά αναμένουν από το 
προσωπικό στην πρώτη γραμμή να αναλάβει τους τεράστιους κινδύνους. 

Όταν, όπως ευχόμαστε, τελικά ξεπεράσουμε την κρίση είναι φανερό ότι ο τομέας 
της περίθαλψης θα πρέπει να μετασχηματιστεί τελείως, έτσι ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων που χρειάζονται την φροντίδα του 
και των ανθρώπων που την παρέχουν και όχι στις ανάγκες του κέρδους. Η 
λειτουργία του συστήματος με τον τρόπο που λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή 
δεν μπορεί να συνεχιστεί. Εάν θέλετε να οργανώσετε των χώρο εργασίας σας και 
να βελτιώσετε τις συνθήκες, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με την 
SolidarityFederetion, καθώς μπορούμε να βοηθήσουμε. 

                                                                                                                             
Manchester Solfed 
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4. Μπροστά στην εξελισσόμενη παράνοια, 
αντιτάσσουμε την εμπειρία. Ανακοίνωση του 
τμήματος υγείας της CNT-AIT Μαδρίτης (CNT-AIT, 
Ισπανία, 28-03-2020) 

 

Ανάμεσα σε έναν κατακλυσμό ενημέρωσης και παραπληροφόρησης από τόσα 
πολλά μέσα ενημέρωσης, θέλουμε να παραθέσουμε κάποια δεδομένα σχετικά με 
τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πιο στενά (από μέσα) αυτή την πανδημία : 
φροντιστές, βοηθούς, νοσοκόμες, γιατρούς και καθαριστές – καθαρίστριες 
νοσοκομείων. 

Από τη Μαδρίτη, στην οποία θεωρητικά βρίσκονται τα μεγαλύτερα νοσοκομεία 
της Ισπανίας, αυτά τα οποία έχουν τους περισσότερους πόρους και τις πιο 
εξειδικευμένες υπηρεσίες – μέχρι τα μικρότερα νοσοκομεία που βρίσκονται στην 
Ισπανική επαρχία, όπως η Σαλαμάνκα, το Βαγιαδολίδ και πόλεις του Κάσερες και 
του Λούγκο, όλη η υγειονομική περίθαλψη στην ισπανική επικράτεια 
επηρεάζεται από την κακοδιαχείριση των πολιτικών, των συμβούλων και των 
διοικητών των νοσοκομείων. Η φτωχή προετοιμασία (ακόμα και με την ύπαρξη 
του τόσο κοντινού παραδείγματος της Ιταλία) και η ανεπάρκεια στην λήψη 
αποφάσεων εξακολουθεί να βάζει συνεχώς σε κίνδυνο όλο το ιατρονοσηλευτικό 
προσωπικό και φυσικά όλους τους πολίτες. 

Οι επαγγελματίες υγείας των μεγαλύτερων νοσοκομείων της Μαδρίτης 
(GregorioMaranon, LaPaz και October 12) αντιμετωπίζουν μια κατάσταση στην 
οποία τα επείγοντα είναι μια πραγματική καταστροφή, από την άποψη της 
έλλειψης οργανωτικών πρωτοκόλλων, της εκπαίδευσης του προσωπικού και 
των εργασιακών κινδύνων. Αυτό μεταφράζεται σε : δουλειά χωρίς μέσα 
προστασίας ή ανάγκη για κοινή χρήση υλικών, όπως γυαλιά και ρόμπες ή 
αραιωμένα διαλύματα αλκοολικής γέλης έτσι ώστε να «διαρκέσουν 
περισσότερο». Ο εξοπλισμός εμφανίζεται όταν το προσωπικό ασκεί πίεση στις 
αρχές που είναι υπεύθυνες για το νοσοκομείο. Η διανομή των μέσων προστασίας 
από την ιεραρχία είναι άνιση, με τέτοιο τρόπο ώστε οι καθαρίστριες, παρ’όλο 
που είναι οι πιο εκτεθειμένες, να είναι ταυτόχρονα αυτές που λαμβάνουν την 
λιγότερη προστασία. 

Τα πρωτόκολλα δράσης αλλάζουν συνεχώς, με αποτέλεσμα αυτά που έπρεπε να 
ακολουθηθούν χθές να μην ισχύουν σήμερα και η ειρωνία είναι ότι τα 
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πρωτόκολλα αυτά υιοθετούνται με βάση τον εξοπλισμό που υπάρχει και οχι με 
βάση τις πληροφορίες από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται ο ίδιος ο ιός. 

Η επιστράτευση του προσωπικού από άλλες επέιγουσες υπηρεσίες και η έλλειψη 
εκπαίδευσης του προσωπικού στο πεδίο των μολυσματικών ασθενειών οδηγούν 
σε δυσλειτουργία, επιπρόσθετα από την υπερπληρότητα που υπάρχει (στα 
νοσοκομεία). 

Οι ειδικευόμενοι αναισθησιολόγοι και καρδιολόγοι, οι οποίοι κατά βάση δεν έιναι 
εξοικειωμένοι με τέτοιου είδους επείγουσες καταστάσεις και είναι λιγότερο 
καταρτισμένοι σχετικά με τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης αυτών των 
νοσημάτων, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης όσων 
μολύνονται και, λόγω του αριθμού τους, δεν έχουν ούτε τα μέσα, ούτε τον χρόνο 
αλλά ούτε και τον χώρο για να τους εξυπηρετήσουν. 

Επιπρόσθετα, πολλοί επαγγελματίες υγείας οι οποίοι γνωρίζουν ότι έχουν 
μολυνθεί λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες εκτελούν την εργασία τους, 
υπακούοντας στην προσωπική ή επαγγελματική τους ηθική εξακολουθούν να 
εργάζονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 

Σε άλλες περιοχές της Ισπανίας, παρ’όλο που έχουν τα ίδια τεχνικά και 
οργανωτικά προβλήματα, τα μικρότερα νοσοκομεία υποφέρουν από το γεγονός 
ότι μέρος του υλικού τους, όπως οι αναπνευστήρες, μεταφέρονται στην 
Μαδρίτη, με αποτέλεσμα αυτά να μένουν με έναν γελοίο αριθμό  συσκευών 
καιμέσων που θεωρούνται αναγκαία. Τα επείγοντα αυτών των άλλων 
νοσοκομείων εκτός Μαδρίτης, παρά το ότι ο ιός έφτασε αργότερα, έχουν ήδη 
κατακλυστεί εδώ και κάποιες μέρες και, σύμφωνα με πληροφορίες από το 
Υπουργείο Υγείας, ο αριθμός συνεχίζει να αυξάνεται. Οι αυτοσχέδιοι θάλαμοι 
απομόνωσης, στις μονάδες εντατικής θεραπείας και σε διαδρόμους που 
περιλαμβάνουν δωμάτια εξέτασης, γίνονται ρουτίνα για το προσωπικό, το οποίο, 
όπως ήδη έχουμε πει, είναι ελάχιστα ή καθόλου εξοικειωμένο με τέτοιου είδους 
νοσήματα. 

Ένα εντελώς αντίθετο μοντέλο, που αποτελεί ένα καλό παράδειγμα και δίνει 
κάποια ελπίδα, είναι η δουλειά που γίνεται στην μονάδα λοιμώξεων (όχι στο 
τμήμα επειγόντων) του νοσοκομείου CarlosIII. Οι επαγγελματίες υγείας εκεί, από 
τους γιατρούς μέχρι τους καθαριστές, είναι καταρτισμένοι πάνω στους τρόπους 
και στα μέσα μετάδοσης των λοιμώξεων (το νοσοκομείο αυτό αντιμετώπισε 
ασθενείς με Έμπολα στο παρελθόν) κάτι το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα, 
ακόμα και με μειωμένο αριθμό εξοπλισμού, να χρησιμοποιούν το μέγιστο των 
δυνατοτήτων που τους παρουσιάζονται, χωρίς να εκτείθενται στον κίνδυνο 
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μόλυνσης, να δουλεύουν σε ένα περιβάλλον με μεγαλύτερη ηρεμία και 
προστασία και να προσφέρουν στους ασθενείς και τις οικογένειές τους (κάτι το 
οποίο τείνει να ξεχνιέται με τους τόσους πολλούς περιορισμούς και την 
απομόνωση) καλύτερη υγειονομική περίθαλψη. Σε αυτό το μέρος, δουλεύουμε με 
πολύ συγκεκριμένα πρωτόκολλα και το προσωπικό ελπίζει ότι οι διοικητές και οι 
διευθυντές και των υπόλοιπων νοσοκομείων θα μπορούσαν να μιμηθούν αυτό το 
μοντέλο. 

Οι συνάδελφοι μας της CNT-AIT από τη Μαδρίτη που δουλεύουν σε αυτό το 
νοσοκομείο, μας έχουν εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την 
τρέχουσα πανδημία το νοσοκομείο CarlosIII, ακολουθώντας τα πρωτόκολλά 
τους τα οποία έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην συγκράτηση και 
αντιμετώπιση επιδημιών. Θεωρούμε ότι η διάδοση και εισαγωγή αυτού του 
μοντέλου σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, στα οποία πρέπει να 
αντιμετωπίζονται οι ασθενείς με κορονοϊό, είναι μια επιτακτική ανάγκη και θα 
πρέπει, αναπόφευκτα, να συνδυαστεί με επενδύσεις σε πόρους από τη μεριά των 
υπευθύνων των νοσοκομείων, ανεξάρτητα από το εάν αυτοί είναι 
επιχειρηματίες, μέτοχοι ή το ίδιο το κράτος. Αναπαράγουμε τα λεγόμενά τους : 

(…) Ως αποτέλεσμα της εμπειρίας μας με τον Έμπολα, στη μονάδα μας έχουμε 3 
διαφορετικές πτέρυγεςαφιερωμένες στον κορονοϊό. Έχει τοποθετηθεί ένα 
κλειστό παράθυρο σε κάθε πόρτα του κάθε δωματίου, έτσι ώστε να μπορούμε να 
επικοινωνούμε με τον έξω χώρο αλλά και για να μπορούμε να προσέχουμε τον 
ασθενή και τους συναδέλφους μας όταν μπαίνουν στο δωμάτιο. Έχουμε ένα 
βιβλίο εισαγωγών στο οποίο καταγράφουμε όλους όσοι μπαίνουν στον χώρο : 
ποιοί μπαίνουν, τα ονόματά τους, τα στοιχεία τους, το τηλέφωνό τους, την ώρα 
προσέλευσης, την ώρα της αποχώρησης και τον άνθρωπο ο οποίος είναι 
υπεύθυνος να παρακολουθεί το προσωπικό μέσα στο δωμάτιο. 

Πάντα υπάρχει ένας άνθρωπος έξω από το δωμάτιο, τον οποίο αποκαλούμε 
«καθρέφτη», ο οποίος είναι υπεύθυνος να παρέχει όλη την απαραίτητη 
υποστήριξη στους συναδέλφους του που βρίσκονται μέσα, να τους βοηθάει σε 
ότι χρειάζονται και, τέλος, να τους βοηθάει να βγαίνουν από το δωμάτιο χωρίς 
να κάνουν κάποιο λάθος, σε περίπτωση που ο άνθρωπος μέσα γίνει νευρικός. 

Μέσα στο δωμάτιο έχουμε 3 μαύρους κάδους σκουπιδιών : 

- Έναν με μπλέ σακούλα, στον οποίο τοποθετούνται τα χρησιμοποιημένα 
ρούχα των ασθενών. Αυτή η σακούλα όταν γεμίσει βγαίνει από τον 
κάδο, ακολουθόντας την εξής διαδικασία : πρώτα την βγάζουμε από τον 
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μαύρο κάδο, την ψεκάζουμε με Virkon1 και την δίνουμε στον συνάδελφο 
«καθρέφτη» που βρίσκεται έξω από το δωμάτιο. Αυτός την 
παραλαμβάνει χωρίς να την αγγίξει, βάζοντάς την σε μια άλλη μπλέ 
σακούλα  την οποία κλείνει σφιχτά και γίνεται πάλι ψεκασμός με Virkon. 
Έπειτα, τα ρούχα μπαίνουν σε «φορτηγάκια-κλουβιά»2 και 
μεταφέρονται σε καθαριστήρια λευκών ειδών για να πληθούν, σύμφωνα 
με τη συνήθη διαδικασία. Δεδομένου ότι η κοινοτική υπηρεσία 
εσωρούχων, στην οποία στέλνονται τα βρώμικα πράγματα, έχει 
ιδιωτικοποιηθεί, δεν γνωρίζουμε πως χειρίζονται εκεί τα ρούχα. 
 

- Οι άλλοι δυο μαύροι κάδοι σκουπιδιών που βρίσκονται μέσα στο 
δωμάτιο χρησιμεύουν για τα απόβλητα των ασθενών και για όλα τα 
αναλώσιμα υλικά των εργαζομένων που μπαίνουν στο δωμάτιο για να 
παρακολουθήσουν τους ασθενείς (αποφάγια, σφουγγάρια, οροί, 
περισσευούμενα φάρμακα, πάνες, σαπούνια, μπουκάλια νερού, 
πλαστικά ποτήρια, γάζες, κλπ) καθώς και για αναλώσιμα υλικά που 
σχετίζονται με την ασφάλειά μας όπως οι ιατρικές στολές, οι μάσκες και 
τα γάντια... 

Μέσα στο δωμάτιο υπάρχει ένα μικρό τραπέζι δίπλα στην πόρτα, στο οποίο 
τοποθετούμε Virkon, αλκοολούχο διάλυμα, Purell (απολυμαντικό για δερματική 
χρήση), ένα κουτί γάντια μεγέθους L – σε περίπτωση που χρειαστεί κάποια 
στιγμή να βάλουμε γάντια –χάρτινα πιάταμίας χρήσης (δοχεία), σφουγγάρια, 
μπλέ σακούλες για ρούχα, μεγάλες πράσινες σακούλες και μικρές πράσινες 
σακούλες (απαραίτητες για την εναπόθεση των πανών, των σαπουνιών και 
όλων των άλλωνυλικών που χρησιμοποιούνται για την υγειινή των ασθενών). 
Έχουμε, επίσης, ένα κίτρινο δοχείο στο οποίο βάζουμε όλα τα αιχμηρά 
αντικείμενα και που, όταν γεμίσει, το πετάμε μέσα σε ένα μαύρο δοχείο. 

Αυτά τα δοχεία, όταν γεμίσουν κλείνονται σφιχτά, ψεκάζονται με Virkon και 
δίνονται στον συνάδελφο «καθρέφτη», ο οποίος τα μαζεύει και τα επαναψεκάζει 
με Virkon. Έπειτα πηγαίνουν στην υπηρεσία καθαρισμού η οποία τα συλλέγει 
και τα πηγαίνει στο μέρος που υποδεικνύεται για την καταστροφή τους. 

                                                           
1Το Virkon είναι ένα αποτελεσματικό απολυμαντικό σκεύασμα έναντι των ιών που 
χρησιμοποιείται για λόγους υγιεινής. 
2Τα φορτηγάκια-κλουβιά «cagecarts» είναι φορτηγάκια σε σχήμα κλουβιών που 
χρησιμοποιούνται για το φόρτωμα και τη μεταφορά ρουχισμού και άλλων υλικών σε 
μεγάλες ποσότητες. 
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Έξω από το δωμάτιο υπάρχει ένα άλλο τραπέζι στο οποίο βάζουμε: Virkon, 
αλκοολικό διάλυμα, Purell, μαξιλάρια μίας χρήσης, γάντια, χειρουργικές μάσκες, 
πράσινες ρόμπες, μπλέ σακούλες για ρούχα, μεγάλες και μικρές πράσινες 
σακούλες, σαπούνια, αντισηπτικά και απολυμαντικά μαντηλάκια καθώς και έναν 
μαύρο κάδο για να πετάξουμε κάτι σε περίπτωση που χρειαστεί. 

Στην αρχή της ημέρας κάνουμε μια συνάντηση στην οποία οι ασθενείς 
ανατίθενται σε διάφορες ομάδες ειδικών που αποτελούνται από έναν «τεχνικό 
νοσοκομειακής φροντίδας» (TCAE– Technician in Auxiliary Nursing Care) και 
από μια νοσηλεύτρια, σύμφωνα με το υπάρχον προσωπικό. Πριν εισέλθουν στα 
δωμάτια, κάθε ομάδα αξιολογεί ποιός μπαίνει, που μπαίνει και τι πρόκειται να 
κάνει. Προκειμένου να εξοικονομήσουμε υλικό χωρίς να εκτεθούμε σε κίνδυνο 
και για να μπορέσουμε να παρέχουμε επαρκή φροντίδα στους ασθενείς, 
ιδιαίτερα σε εκείνους που εξαρτώνται άμεσα από την κάλυψη των βασικών τους 
αναγκών (λήψη τροφής, προσωπική υγειινή, λήψη φαρμάκων, καθησυχασμός, 
κλπ), περνάμε από όλα τα δωμάτια που έχουν ανατεθεί στην ομάδα μας με την 
ίδια χειρουργική ποδιά, την ίδια μάσκα FFP2 και τα ίδια αδιάβροχα γυαλιά, ενώ 
αλλάζουμε κάθε φορά τα γάντια μας (φοράμε διπλά γάντια, το ένα πάνω από το 
άλλο, προκειμένου να τα αλλάζουμε χωρίς τον κίνδυνο της επαφής), την πράσινη 
ποδιά μιας χρήσης και την χειρουργική μάσκα, την οποία βάζουμε πάνω από την 
FFP2 μάσκα πρίν μπούμε στο κάθε δωμάτιο. Πρίν βγούμε από το κάθε δωμάτιο 
πετάμε την πράσινη ποδιά, τα γάντια και τη χειρουργική μάσκα και κρατάμε τη 
χειρουργική ποδιά, την μάσκα FFP2 και τα αδιάβροχα γυαλιά. Φυσικά κάθε 
ομάδα νοσηλεύτριας-TCAE χρειάζεται την υποστήριξη μιας άλλης ομάδας που θα 
βρίσκεται έξω από το δωμάτιο, οπότε πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα μας 
περιμένει. 

Ο συνάδελφος «καθρέφτης» περιμένει με ένα ψεκαστήρι εμποτισμένο με Virkon, 
το οποίο ψεκάζει και στα παπούτσια μας. Πηγαίνουμε στο επόμενο δωμάτιο και 
βάζουμε μια πράσινη ποδιά, γάντια και μια άλλη χειρουργική μάσκα πάνω από 
την FFP2. Όταν τελειώσουμε με τα δωμάτια, βγάζουμε τα αδιάβροχα γυαλιά και 
τα βάζουμε σε έναν κίτρινο κάδο για να ψεκαστούν με αλκοόλη και έπειτα 
πλένονται με σαπούνι και νερό και στεγνώνονται προκειμένου να τα 
ξαναχρησιμοποιήσουμε. Τοποθετούμε την μάσκα FFP2 σε μια πλαστική σακούλα 
που γράφει το όνομά μας και τη χρησιμοποιούμε καθ’όλη τη διάρκεια της 
βάρδιάς μας. Το προσωπικό που παραμένει έξω από τα δωμάτια φοράει μια 
πράσινη ποδιά, χειρουργική μάσκα και μη αδιάβροχα γυαλιά. 

Μέσα στο δωμάτιο έχουμε ένα θερμόμετρο για κάθε ασθενή και μια περιχειρίδα 
ανα δυο ασθενείς. Κάθε φορά που είναι να μετρήσουμε την πίεση του αίματος ή 
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τον κορεσμό, χρησιμοποιούμε την κατάλληλη συσκευή. Όταν βγαίνουμε από το 
δωμάτιο, μας παραλαμβάνει ο συνάδελφος που βρίσκεται έξω από αυτό, ψεκάζει 
με Virkon τις ρόδες του κινητού εξοπλισμού και καθαρίζει τα υπόλοιπα με 
απολυμαντικά μαντηλάκια. Επιπλέον, σημειώνει σε ένα χαρτί όλες τις 
πληροφορίες που του δίνουμε, καθώς εμείς δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στο 
δωμάτιο με χαρτί και στυλό. 

Το φαγητό σερβίρεται σε δοχεία μίας χρήσης, τα οποία μετά πετάγονται στους 
μαύρους κάδους. Οτιδήποτε δεν μπορεί να πεταχτεί μεταφέρεται εκτός του 
δωματίου, αφού πρώτα απολυμένεται με Virkon. Για τις ενέργειες που δεν 
απαιτούν επαφή με τον ασθενή (όπως η παράδοση του φαγητού, το πέταγμα της 
σφραγισμένης σακούλας – η οποία έχει προηγουμένως απολυμανθεί – και 
οποιαδήποτε άλλη πράξη που πραγματοποιείται από απόσταση) 
χρησιμοποιούμε την πράσινη ποδιά, την μάσκα FFP2 και μη-αδιάβροχα γυαλιά, 
καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος να έρθουμε σε επαφή με εκκρίσεις ή σταγονίδια 
που φέρουν τον ιο. 

Το προσωπικό καθαρισμού που ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρία, από τότε που 
έγινε ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη, χρησιμοποιεί το ίδιο πρωτόκολλο με 
εμάς, ωστόσο χρησιμοποιούν τα υλικά που υπάρχουν στο νοσοκομείο επειδή η 
εταιρία δεν τους παρέχει όσα είναι αναγκαία (...) 

Με βάση όλα τα παραπάνω, απαιτούμε να αναβαθμισθεί η οργάνωση των 
επειγόντων και των μονάδων όλων των Ισπανικών νοσοκομείων, να 
καταρτιστούν οι εργαζόμενοι πάνω  στην αντιμετώπιση της κατάστασης καθώς 
επίσης και να διατεθεί επαρκής ποσότητα υλικών και εξοπλισμού για την 
προστασία των ασθενών και του προσωπικού (είτε αυτοί είναι δημόσιοι 
υπάλληλοι είτε ιδιωτικοί).  Επιπρόσθετα, αναγνωρίζουμε την τεράστια φυσική 
και ηθική προσπάθεια που καταβάλλουν τόσο οι εργαζόμενοι στην υγεία, οι 
οποίοι εργάζονται κάτω απο τις χειρότερες συνθήκες, όσο και οι ασθενείς και οι 
συγγενείς τους που, αναγκασμένοι να μείνουν στα νοσοκομεία, γίνονται 
μάρτυρες της έλλειψης πόρων και οργάνωσης. 

CNT-AIT Μαδρίτης, τομέας Υγείας 
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5. Οι επαγγελματικές εκλογές δεν προστατεύουν 
τους συνδικαλιστές, είναι δόλωμα και παγίδα ! Όχι 
στην καταστολή εναντίον των εργαζομένων στον 
τομέα της υγείας ! (CNT-AIT, Γαλλία, 07-04-2020) 

 

Πολλοί από εμάς, που είμαστε εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας, θέλουμε να 
εκφράσουμε την οργή μαςενάντια στην αταξία που δημιουργήθηκε εξαιτίας την 
εγκληματικής πολιτικής του κεφαλαίου και του κράτουςαλλά και της 

ανικανότητας των διοικούντων.Αλλά θα πρέπει 
να είμαστε προσεκτικοί καθώς η πρακτική της 
άσκησης κριτικής δεν ευχαριστεί τα αφεντικά. 
Δεν διστάζουν να καταστείλλουν τους 
εργαζομένους που τολμούν να εκφράσουν 
δυνατά αυτό που όλοι οι συνάδελφοί τους 
σκέφτονται. Θα πρέπει επίσης να είμαστε 
προσεκτικοί με τους «λάθος φίλους» όπως είναι 
τα επίσημα συνδικάτα και οι επαγγελματικές 
εκλογές. 

Στην Ισπανία, εργαζόμενη απολύθηκε από 
ένα κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων επειδή 
αρνήθηκε.... να ψηφίσει στις επαγγελματικές 
εκλογές. 
 

Στις 19 Φεβρουαρίου,η συνάδελφός μας, νοσηλεύτρια και μέλος του συνδικάτου 
της CNT-AIT του Τολέδο, απολύθηκε από το κέντρο φροντίδας 
«NuestraSenoradelaNatividad»επειδή ενημέρωσε την εταιρία ότι δεν θα δεχόταν 
να απειληθεί ξανά προκειμένου να αναγκαστεί να συμμετέχει στις 
συνδικαλιστικές εκλογές οι οποίες θα πραγματοποιούνταν στην εταιρία. 

Το αφεντικό είχε ήδη διαλέξει τον εκλεκτό του, έναν εργάτη ο οποίος έχει 
ξεπουληθεί στην εργοδοσία και όλοι δέχονταν πιέσεις ώστε να ψηφίσουν αυτόν 
υπό την απειλή της απόλυσης. Η συντρόφισσά μας αρνήθηκε να συμμετάσχει σε 
αυτή τη φαρσοκωμωδία, ειδικά από τη στιγμή που η αποχή από τις 
επαγγελματικές εκλογές είναι ζήτημα αρχών για τους αναρχοσυνδικαλιστές. Η 
στάση της αυτή οδήγησε στην απόλυσή της από την εργοδοσία της εταιρίας. 
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Αυτή η χυδαία πράξη, εν μέσω της κρίσης του Κορονοϊού, αποτελεί μια απειλή 
για τους συναδέλφους μας και την εργατική τάξη, παραβιάζει κατοχυρωμένα 
δικαιώματα αλλά και την συνδικαλιστική ελευθερία.  

 

Στη Γαλλία, η ύπαρξη του εκλεγμένου εκπροσώπου των 
εργαζομένων δεν μας προστατεύει από την καταστολή. 

 

Στη βόρεια Γαλλία, μια συνδικαλίστρια που συμμετέχει σε ένα εναλλακτικό 
αριστερό συνδικάτο (SUD) πίστευε ότι προστατευόταν επειδή κατείχε τη θέση 
της εκπροσώπου του συνδικάτου της στο εργατικό συμβούλιο του νοσοκομείου 
(το αντίστοιχο NRLB στις ΗΠΑ). Απολύθηκε επειδή έλεγε ανοικτά την αλήθεια, 
την οποία η εργοδοσία δεν ήθελε να ακούει. Υπάρχουν και άλλες 
καταγεγραμμένες περιπτώσεις παρόμοιων απολύσεων για τους ίδιους λόγους. 

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων που εκλέχθηκαν στα εργατικά συμβούλια 
πίστευαν ότι, επειδή εκλέχθηκαν μέσω μιας νόμιμης διαδικασίας, θα 
προστατεύονταν από τον νόμο και έτσι θα μπορούσαν να λένε ό,τι θέλουν. Τα 
κατά τόπους τμήματα της IWA και οι αναρχοσυνδικαλιστές λέμε εδώ και χρόνια 
ότι οι εκλεγμένοι εργαζόμενοι δεν προστατεύονται από τον νόμο : 
προστατεύονται μόνο όταν συμφωνούν με τα αφεντικά και την εργοδοσία, αλλά 
σε περίπτωση που διαφωνήσουν η νομική προστασία είναι μια απάτη. Σήμερα, 
μπορούμε να πούμε ότι αυτό αποτελεί και μια παγίδα : όλοι όσοι εγγράφηκαν 
επίσημα σε συνδικαλιστικούς φορείς, όλοι εκείνοι που υποστήριζαν τις 
επαγγελματικές εκλογές, έχουν δώσει τα ονόματά τους στις αρχές και επομένως 
αναγνωρίζονται και στοχοποιούνται ως πιθανοί υποκινητές εξέγερσης. 

Τη στιγμή που η κυβέρνηση της Γαλλίας νομοθετεί όλο και περισσότερους 
νόμους που περιορίζουν τις κοινωνικές ελευθερίες και κινείται πρός μια όλο και 
πιο «σκληρή δημοκρατία», είναι αναγκαίο να κινηθούμε και να αγωνιστούμε με 
μεγαλύτερη διακριτικότητα και να επιστρέψουμε στις τακτικές αγώνα που 
χρησιμοποιούνταν όταν πρωτοεμφανίστηκε ο συνδικαλισμός, τότε που δεν 
υπήρχαν εργατικοί νόμοι και άλλες διατάξεις που δίνουν την ψευδαίσθηση της 
προστασίας των εργαζομένων. Κάποιοι νοσοκομειακοί εργαζόμενοι με τους 
οποίους μιλάμε εδώ και μήνες και οι οποίοι επέμεναν να δηλώσουν επίσημα το 
συνδικάτο τους στην εργοδοσία του νοσοκομείου, όταν τους είπαμε ότι αυτό δεν 
ήταν απαραίτητα καλή ιδέα καθώς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει λόγος να 
δηλώσεις ένα συνδικαλιστικό τμήμα προκειμένου να είναι ενεργό στον 
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εργασιακο χώρο (η δήλωση του συνδικάτου δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με 
τον Γαλλικό νόμο), έχουν αρχίσει τώρα να αντιλαμβάνονται την δική μας οπτική 
και συμφωνούν απόλυτα μαζί μας. 

Όπως μπορούμε να δούμε από πολλά παραδείγματα, οι εργοδότες θέλουν 
υπάκουους εργαζομένους. Οι επαγγελματικές εκλογές το μόνο που κάνουν είναι 
να δίνουν την ψευδαίσθηση της δημοκρατίας. Μόνο η δημιουργία μιας 
ισορροπίας ισχύος, που θα βασίζεται στην αυτο-οργάνωση των εργαζομένων και 
θα είναι έξω από τα θεσμικά πλαίσια, μπορεί να τους οδηγήσει στην κατάκτηση 
της αυτονομίας τους, η οποία είναι βασική προϋπόθεση για τη νίκη μας ενάντια 
στην εκμετάλλευση. 

 
Εργαζόμενοιστον τομέα της υγείας, CNT-AIT /συνδικάτο Παρισιού 

 

Ακόμα και κατά τη διάρκεια της κρίσης (και ειδικά 
τότε), η Άμεση Δράση αποφέρει καρπούς ! (CNT-AIT, 
Γαλλία, 07-04-2020) 

 

O Διοικητής όλων των νοσοκομείων του Παρισιού (AP-HP) ήθελε να βάλει τους 
τριτοετείς φοιτητές της νοσηλευτικής να δουλέψουν σε ειδικές μονάδες για τον 
Covid-19, κάτι το οποίο είναι ακατανόητο και μάλιστα χωρίς να τους πληρώνει – 
ή δίνοντάς τους μόνο 1,40 ευρώ/ώρα (στη Γαλλία ο κατώτατος μισθός ανα ώρα 
για ανειδίκευτο εργαζόμενο ανέρχεται στα 10 ευρώ). Ευτυχώς, αυτοί οι φοιτητές 
δεν περίμεναν τα σωματεία για να αγωνιστούν ... Μαζεύτηκαν αυθόρμητα και 
οργάνωσαν μια αυτόνομη επιτροπή φοιτητών νοσηλευτικής. Έστειλαν επιστολή 
στους διοικούντες, απαιτώντας να τους καταβληθεί ένας εύλογος μισθός για την 
εργασία τους, καθώς στις μονάδες covid είναι διπλά εκτεθειμένοι ... Τελικά, 
δούλεψαν ως νοσηλευτές και φροντιστές και έλαβαν 1400 ευρώ/μήνα. 
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6. Οι εργαζόμενοι στην υγεία δεν είναι στρατιώτες! 
(CNT-AIT, Γαλλία, 05-04-2020) 

Ασχολούνται με την άσκηση της νοσηλευτικής, με τις τουαλέτες, με την 
αλλαγή των σκεπασμάτων, με την παροχή φαγητού ... Οι  εργαζόμενοι στην 
παροχή φροντίδας δεν είναι στρατιώτες. Δεν θυσιάζουμε εμείς τους εαυτούς 

μας. Ο πρόεδρος Μακρόν είναι που 
θυσιάζει εμάς και όλους τους 
εργαζομένους. Ο μοναδικός 
πόλεμος, ο δικός του πόλεμος, είναι 
ο ταξικός πόλεμος. 

Καθώς δεν είμαστε 
καταδικασμένοι να θυσιαζόμαστε, 
όλο και περισσότεροι απο εμάς 
απαιτούμε να γίνει screeningtest 
σε όλους όσοι το θέλουν. 
Παρακάτω, μοιραζόμαστε ένα 
ψήφισμα που κυκλοφορεί σε 
κάποια νοσοκομεία του Παρισιού 
σχετικά με αυτό το ζήτημα. 

Να γίνεται συστηματικά 
εξέταση για το προσωπικό των νοσοκομείων που το επιθυμεί 

Ανοιχτό γράμμα από τους εργαζομένους στη φροντίδα του 
νοσοκομείου Cochin προς τη διοίκηση 

Έχουμε δικαίωμα να ξέρουμε. Θέλουμε να γίνει εξέταση για Covid για όλες τις 
κατηγορίες προσωπικού που το επιθυμούν. 

Η μάσκα μίας χρήσης τύπου FFP1 κοστίζει στο νοσοκομειακό μπάτζετ 3 λεπτά. 
Μια FFP2 μάσκα κοστίζει 15 λεπτά. Πόσο κοστίζει η εξέταση για τον Covid ;  Δεν 
ξέρουμε και δεν πρόκειται να μετρήσουμε την τιμή : αυτό έχει να κάνει με το να 
σώσουμε τις ζωές μας ! Οι ζωές μας αξίζουν περισσότερο από τα χρήματα ! 

Κάθε ένας από εμάς τους φροντιστές, αυτούς που κάνουν πρακτική, τους 
νοσηλευτές, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους φυσιοθεραπευτές, τους 
τεχνικούς στα εργαστήρια ιολογίας ή άλλων, τους ιατρούς, τους χειρουργούς, 
τους διοικητικούς υπαλλήλους, τους επικεφαλείς (κλινικών), τους εργαζομένους 



25 
 
στην καθαριότητα, τους εργαζόμενους στην κουζίνα, τους σεκιούριτι, τους 
εργαζομένους τεχνικών υπηρεσιών, τους τραυματιοφορείς, τους διαιτολόγους, 
τους χειριστές ηλεκτρονικών συστημάτων ... αντιμετωπίζουμε αυτή την 
πανδημία και πολλοί από εμάς είμαστε σε επαφή με τον ασθενή. Από αυτά δεν 
μπορεί να λείπει η αναφορά στο νοσοκομείο Broca, στο οποίο η κατάσταση έχει 
χειροτερέψει και εξακολουθεί να χειροτερεύει ... Γιατί τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης δεν δείχνουν τα φορτηγά-ψυγεία που σταθμεύουν έξω από τα 
νοσοκομεία μας ; 

Η διοίκηση μας λέει ότι μπορούμε να εξεταστούμε μόνο αν υπάρχουν εμφανή 
συμπτώματα, όμως τότε είναι πλέον πολυ αργά ! Έχουμε το δικαίωμα τα 
εξεταζόμαστε όταν και εάν το θέλουμε ! Θέλουμε να γνωρίζουμε την κατάσταση 
της υγείας μας, για να καθησυχαστούμε αλλά και για να ενημερώσουμε τόσο 
τους αγαπημένους μας όσο και τους ασθενείς που θεραπεύουμε και τους 
συναδέλφους μας. Κατόπιν αιτήματος μας πρός τους διευθυντές ή τους ιατρούς 
υπηρεσίας έχουμε το δικαίωμα να μας γίνεται μια συστηματική εξέταση. 

Ο Μακρόν στους λόγους του ανακοινώνει «μέτρα» για  να αντιμετωπίσουμε αυτή 
τη νέα νόσο, αλλά στην πραγματικότητα οι υγειονομικοί στέλνονται στην πρώτη 
γραμμή του μετώπου με άδεια χέρια. Θα υποφέρουμε από τη μοίρα των 
«εκκαθαριστών» (όνομα που δόθηκε στους εργαζομένους που θυσιάστηκαν στο 
Chernobyl, οι οποίοιστάλθηκαν να καθαρίσουν τα κατάλοιπα ραδιενέργιας στο 
κτήριο έχοντας ένα ύφασμα πάνω στα στόματά τους και ένα ζευγάρι μπότες). 

Μετά το κλείσιμο κρεβατιών, υπηρεσιών και νοσοκομείων, ο MartinHirsch, 
υπεύθυνος για όλα τα νοσοκομεία του Παρισιού (AP-HP) είπε στα δελτία 
ειδήσεων : «Παρακαλώ όλους τους Γάλλους να τηρήσουν τα ανακοινωθέντα 
μέτρα». Μετά τη συστηματική κατεδάφιση του συστήματος υγείας που έχουν 
προκαλέσει, τί απομένει στον Macronκαι τον Hirsch ; Μόνο ικεσίες. 

Εμείς οι συνάδελφοι, από όλες τις κατηγορίες και μονάδες, απαιτούμε από τους 
διευθυντές των νοσοκομείων να προβούν σε συστηματικό έλεγχο για όλους τους 
εργαζομένους που το επιθυμούν. Αυτό το αίτημα πρέπει να συζητηθεί και να 
διευθετηθεί με τους εργαζομένους, αλλιώς θα δώσουμε τις δικές μας απαντήσεις. 

Το αίτημά μας είναι δίκαιο: Δικαίωμα για συστηματικό έλεγχο σε όλο το 
προσωπικό του  νοσοκομείου που το επιθυμεί. 

 

                                         Κάποιοι εργαζόμενοι από νοσοκομεία του Παρισιού 
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7. Η αλληλοβοήθεια στην πράξη: Τα τμήματα της 
IWA ως παραδείγματα αληθινής αλληλεγγύης (BASF-
IWA Μπαγκλαντές, ZSP-IWA Πολωνία, Μάρτιος 
2020) 

 

Πολλά τμήματα της IWAέχουν αναλάβει να 
κάνουν δράσεις αλληλεγγύης και ιδιαίτερα τα 
τμήματα των εργαζομένων στην υγεία. Θα 
δώσουμε μόνο δυο παραδείγματα από τα 
πολλά : 

Στην Πολωνία, στην πόλη της Κρακοβίας, τα 
μέλη της ZSP-IWA παρέδωσαν μάσκες 
υψηλής προστασίας σε νοσοκομειακούς 
εργαζομένους μιας ομάδας που ειδικεύεται 
στον COVID-19. 

Δυτικές χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία έχουν ήδη δεχθεί ισχυρό 
πλήγμα από την πανδημία λόγω της ανεπάρκειας των ιατρικών υποδομών και 
της έλλειψης μέσων προστασίας όπως οι μάσκες. 

Στις λεγόμενες φτωχές χώρες η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Κάποιες 
φορές λείπουν ακόμα και τα ελάχιστα που είναι αναγκαία, όπως το σαπούνι, τη 
στιγμή που γνωρίζουμε ότι το πρώτο μέτρο πρόληψης είναι το συχνό πλύσιμο 
των χεριών. 

Οι σύντροφοί μας από το τμήμα του Μπαγκλαντές της IWA, της BASF-AIT, 
διοργάνωσαν μια καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης με 
τους συντρόφους από την Αυστραλία, προκειμένου να 
αγοράσουν και να διανείμουν σαπούνια στους εργάτες 
των φυτειών τσαγιού στο Σιλέτ. Αυτοί 
συγκαταλέγονται μεταξύ των φτωχότερων και πιο 
καταπιεσμένων ανθρώπων του Μπαγκλαντές και 
συχνά επιβιώνουν με λιγότερα από 2 ευρώ την ημέρα 
για να ζήσουν αυτοί και οι οικογένειές τους. Η παροχή 
βοήθειας στους φτωχούς εργάτες προκειμένου να 
προστατευτούν σημαίνει ταυτόχρονα την παροχή 
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βοήθειας στους εργαζόμενους στα νοσοκομεία, αφού μειώνεται ο αριθμός των 
ανθρώπων που χρειάζεται να πάνε στα νοσοκομεία. 

 

 

8. Αυτό το σύστημα μας αρρωσταίνει (Γραμματεία 
της IWA, 16-03-2020) 

Ανακοίνωση της γραμματείας της IWA αναφορικά με 
συγκυρία που έχει δημιουργηθεί γύρω από την πανδημία του 
COVID-19 

 

Σήμερα, σε πολλές χώρες οι άνθρωποι 
βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο 
υγειονομικό πρόβλημα. Λόγω της φύσης 
του καπιταλιστικού συστήματος και της 
βίας που ασκεί ενάντια στην εργατική τάξη 
σε πόλλα επίπεδα, πολλοί από εμάς ίσως 
πέσουμε θύματα της αμέλειας και της 
περιφρόνισης των κυρίαρχων – μιας 
ασθένειας που ήδη πλήττει την κοινωνία 
μας και τις κοινωνικο-οικονομικές σχέσεις. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση, όπως και σε όλες τις άλλες, είναι πραγματική 
ανάγκη να στηριχθούμε ο ένας στον άλλο προκειμένου να σώσουμε την υγεία και 
την ζωή μας. 

Τα κατά τόπους τμήματα της Διεθνούς Ένωσης Εργαζομένων έχουν δώσει 
απαντήσεις με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τις τοπικές κάθε φορά 
συνθήκες. Καθώς υποστηρίζουμε την γενική απεργία ως ένα όπλο που μπορεί να 
κάμψει την δύναμη αυτών που μας καταπιέζουν και μας ασκούν βία, δεν 
βλέπουμε καλύτερη ώρα (από τη σημερινή) για την εργατική τάξη 
συγκεκριμένων χωρών, ώστε να χρησιμοποιήσουν αυτό το εργαλείο αγώνα, να 
αυτο-αμυνθούν, να προστατεύσουν την υγεία τους και να αναδείξουν τη δύναμη 
της συλλογικής δράσης ενάντια στην εξουσία της κρατικής καταπίεσης και του 
κεφαλαίου. 



28 
 
Τα συνδικάτα μας έχουν προβάλλει διάφορα αιτήματα και εκκλήσεις για δράση 
σε τοπικό επίπεδο και έχουν εμπλακεί σε κάποιους σκληρούς αγώνες σε μια 
σειρά εργασιακών χώρων. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπάρχουν αρκετές γενικές 
κατευθύνσεις και αιτήματα σχετικά με την εξελισσόμενη πανδημία, τα οποία 
πρέπει να διαδοθούν. 

1.Όλοι οι εργαζόμενοι που εξαναγκάστηκαν να διακόψουν την εργασία τους είτε 
εξαιτίας των κρατικά-επιβαλλόμενων μέτρων, είτε εξαιτίας των αποφάσεων της 
εργοδοσίας, αλλά και αυτοί που υπέστησαν περικοπές, που αρρώστησαν ή 
σταμάτησαν να εργάζονται για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα πρέπει να λάβουν 
άδεια μετ’αποδοχών. 

Η συντριπτική πλειοψηφία της εργατικής τάξης ανα τον κόσμο, μετά βίας τα 
βγάζει πέρα και δεν μπορεί να αντέξει την μείωση του εισοδήματός της. Αυτοί 
που το κάνουν κινδυνεύουν να γίνουν και πάλι θύματα – μαζί με άλλους, των 
τσιφλικάδων και των πιστωτών. Πολλές κυβερνήσεις έχουν ήδη ανακοινώσει 
πακέτα βοήθειας για τις επιχειρήσεις, ωστόσο η ελίτ είναι πολύ λιγότερο 
γενναιόδωρη με όσους ανήκουν στην εργατική τάξη. 

Όταν το φορτίο της πανδημίας θα έχει μειωθεί, η εργατική τάξη θα πρέπει να 
αγωνιστεί έτσι ώστε η άδεια μετ’αποδοχών να καταστεί ένα κατοχυρωμένο και 
μόνιμο δικαίωμα για όλους. 

2. Διεκδικούμε να σταματήσει άμεσα η λειτουργία όλων των μη-αναγκαίων 
επιχειρήσεων και υπηρεσιών (με διατήρηση των μισθών για τους εργαζομένους) 
σε όλα τα πεδία που απειλούνται με την διάδοση του κορονοϊού. Στους χώρους 
εργασίας στους οποίους τα αφεντικά ή το κράτος απειλούν και εξαναγκάζουν 
τους εργαζομένους να συνεχίσουν να εργάζονται παρά τους κινδύνους, 
υποστηρίζουμε την οργάνωση απεργιών, απεργιών αλληλεγγύης και άλλων 
μορφών άμεσης δράσης. Χρειάζεται συντονισμένη αλληλεγγύη και 

αλληλοβοήθεια προκειμένου να δείξουμε 
ότι δεν θα μας σταματήσουν. 

3. Απαιτούμε άμεσες και σημαντικές 
μισθολογικές αυξήσεις για όλους τους 
εργαζομένους στην υγεία (στους οποίους 
περιλαμβάνεται και το «μη-ιατρικό» 
προσωπικό των νοσοκομείων, όπως οι 
καθαρίστριες). Μια απο τις μεγαλύτερες 
παθογένειες που αντιμετωπίζουν πολλές 
χώρες στον κόσμο είναι η έλλειψη 
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πρόσβασης (του πληθυσμού) στην υγειονομική περίθαλψη, που προκαλείται 
από την ολική υποχρηματοδότηση, αφού οι κυβερνήσεις προτιμούν να δίνουν τα 
χρήματα για οτιδήποτε άλλο παρά για την κάλυψη των πιο απαραίτητων 
ανθρώπινων αναγκών. Πολλοί εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας είναι αρκετά 
υποτιμημένοι και έχουν περάσει χρόνια στον αγώνα. Υφίστανται την 
εκμετάλλευση και την ασέβεια σε καθημερινή βάση –ωστόσο περιμένουμε από 
αυτούς την πλήρη αφοσίωσή τους στην διάσωση ανθρώπινων ζωών σε 
καταστάσεις όπως η σημερινή, κάτι που πολλές φορές βάζει σε κίνδυνο την ίδια 
τους την ζωή και την ευημερία. Πρέπει να αγωνιστούμε για να πιέσουμε το 
κράτος – το οποίο το βλέπουμε μόνο ως προσωρινό διαχειριστή του δημόσιου 
συλλογικού μας πλούτου – να διαφυλάξει κατάλληλα την προστασία της υγείας 
του πληθυσμού μέσω της αναπροσαρμογής των κοινωνικών προτεραιοτήτων. 
Ακόμη, η IWA υπενθυμίζει στην εργατική τάξη ότι το κράτος έχει σφετεριστεί 
την δύναμη των ανθρώπων να παίρνουν αποφάσεις για τους ίδιους και συνήθως 
δρα κυρίως με βάση τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κεφαλαίου. Πρέπει να 
ανακτήσουμε αυτή την κλεμμένη δύναμη έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα 
πραγματικά κοινωνικό και ισότιμο σύστημα φροντίδας (περίθαλψης) για όλα τα 
μέλη της κοινωνίας, με τρόπο συλλογικό. 

 

4. Απαιτούμε την άμεση καταβολή μπόνους για όλους τους άλλους εργαζομένους 
που είναι αναγκαίοι για την ομαλή λειτουργία ζωτικών τομέων – από τους 
ταμίες στα σουπερμαρκετ μέχρι τους ντελιβεράδες, τους παραγωγούς και τους 
προμηθευτές φαγητού. Από τους κοινωνικούς λειτουργούς μέχρι τους 
υγειονομικούς. Κάθε ένας ο οποίος εξακολουθεί να εργάζεται υπό αυξημένο 
κίνδυνο, τη στιγμή που άλλοι κάθονται στο σπίτι τους, αξίζει την αλληλεγγύη και 
τη στήριξή μας. Όπου είναι δυνατό, καλούμε τον κόσμο να βοηθήσει αυτούς τους 
ανθρώπους με τις δουλειές τους, να τους παρέχουν ξεκούραση και να 
μοιραστούν το βάρος. Εάν αυτοί οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν 
πολλές υπερωρίες λόγω της κατάστασης, θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερη 
άδεια μετ’αποδοχών με την πρώτη ευκαιρία, όταν η κατάσταση σταθεροποιηθεί. 

Πρέπει να τονίσουμε ότι πολλές από αυτές τις κατηγορίες εργαζομένων χωρίς τις 
οποίες η ίδια η ζωή στα αστικά κέντρα θα ήταν μάλλον αδύνατη (όπως οι 
αγρότες και άλλοι εργαζόμενοι στη αλυσίδα της προμήθειας φαγητού) 
συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο κακοπληρωμένων εργαζομένων σε πολλές 
χώρες. Πρέπει να αγωνιστούμε και να δράσουμε έτσι ώστε να εξυψώσουμε την 
αξία της εργασίας και να εξαλείψουμε τις τεράστιες αντιφάσεις που φέρει η 
καπιταλιστική λογική, η οποία αποτυγχάνει να αποζημιώσει επαρκώς μεγάλα 
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κομμάτια του εργατικού δυναμικού καθώς τα βλέπει ως αναλώσιμα κομμάτια 
και οχι ως ζωτικά μέλη της ανθρώπινης κοινωνίας μας. 

 

5. Απαιτούμε την απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για 
οποιονδήποτε μπορεί να προσβληθεί από την τρέχουσα κρίση. Πρέπει να 
κρατήσουμε αυτή την απαίτηση ως ένα πεδίο σταθερού και μόνιμου αγώνα. 

6. Απαιτούμε την παροχή ειδικής επείγουσας βοήθειας για όλους τους 
ανθρώπους που δεν έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους και για αυτούς 
που ζούν σε κακές συνθήκες υγιεινής. Γενικά, η έλλειψη στέγης, οι κακές 
συνθήκες διαμονής και στέγασης και ποικίλες άλλες τραγικές μορφές 
εκτοπισμού, οδηγούν σε πολλούς θανάτους και ασθένειες κάθε χρόνο, 
επιπρόσθετα της γενικής αθλιότητας που συνεπάγονται. Αυτό είναι ένα 
πρόβλημα με τεράστιες επιπτώσεις στο παγκόσμιο επίπεδο ζωής. Θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί κυρίως μέσω της παροχής βοήθειας από την κοινωνία και του 
συνεχούς αγώνα ενάντια στην τάξη των καπιταλιστών οι οποίοι επωφελούνται 
απο την κατοχή της ατομικής ιδιοκτησίας και την πρόσβασή τους σε αυτή. Η 
ανθρωπότητα έχει ανταποκριθεί σε πολύ μικρό βαθμό σε μια σειρά από 
ανθρωπιστικές κρίσεις που προκαλούνται από τον πόλεμο  και τις φυσικές 
καταστροφές, με αποτέλεσμα τα θύματα αυτών να αφήνονται στο έλεος 
επισφαλών και συχνά απειλητικών για τη ζωή συνθηκών. 

7. Απαιτούμε να διανεμηθούν στον πληθυσμό και ιδιαίτερα στους ανθρώπους 
που δεν έχουν τη δυνατότητα να τα αγοράσουν, όλα τα υλικά και τα μέσα που 
θεωρούνται απαραίτητα. Τα συλλογικά – δημόσια χρήματά μας πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν με σκοπό να εγγυηθούν την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων 
του πληθυσμού σε υγιεινά προϊόντα, προφυλακτικά και φάρμακα. 

Αυτές οι εφτά διεκδικήσεις αποτελούν τα ελάχιστα για τα οποία χρειάζεται να 
πιέσουμε. Προκειμένου να κερδίσουμε μια βελτίωση των υγειονομικών 
συνθηκών στο τέλος, θα πρέπει να πιέσουμε για περισσότερη κοινωνική 
προστασία για τον γενικό πληθυσμό. Αυτό δεν θα πρέπει να παραμείνει ένα 
προνόμιο των πλουσίων. 

Η εργατική τάξη θα πρέπει, εν τέλει, να αντιληφθεί ότι αυτοί που κρατάνε σε 
λειτουργία την κοινωνία δεν είναι τα αφεντικά και το κράτος αλλά οι ίδιοι οι 
άνθρωποι της εργατικής τάξης. 
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Τα χρήματα που απαιτούμε, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η 
δικαιότερη λειτουργία της κοινωνίας ως σύνολο, είναι τα δικά μας συλλογικά 
χρήματα και έχουμε το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίσουμε σε τι είδους 
κοινωνία θέλουμε να ζήσουμε : μια κοινωνία που αντιμετωπίζει τους 
ηλικιωμένους, τους αρρώστους, τους λιγότερο προνομιούχους ως αναλώσιμους 
ή μια κοινωνία που φροντίζει για όλους, θεωρεί τον κάθε ένα σημαντικό και 
συμπεριφέρεται σε όλους με σεβασμό. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στο 
κράτος, τα αφεντικά και τους άλλους που ζούν εις βάρος και από την εργασία 
των εργαζομένων να συνεχίσουν να χειρίζονται τα πράγματα όπως κάνουν 
τώρα. Πάρα πολλοί άνθρωποι  έχουν αρρωστήσει από αυτή την κατάσταση, η 
οποία λαμβάνει χώρα για χρόνια και χρόνια. Αρκετά ! 

Το σύστημα είναι άρρωστο και πρέπει να το θεραπεύσουμε. 

Η καλύτερη θεραπεία απέναντι στην αρρώστια που αφανίζει τον πληθυσμό – και 
στην προκειμένη δεν μιλάμε για τον κορονοϊό – είναι η αλληλοβοήθεια και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων. 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου, όπου πολλοί άνθρωποι έχουν 
προσβληθεί, έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών πράξεων αλληλεγγύης που ξεκινάνε 
από τα κάτω πρός τα πάνω, οι οποίες είναι απαραίτητες εκεί που το σύστημα 
αποτυγχάνει να προστατέψει ένα ευάλωτο μέλος της ανθρώπινης κοινότητάς 
μας. Καλούμε τους ανθρώπους να αγκαλιάσουν την αλληλεγγύη και να την 
κάνουν κομμάτι της ζωής τους, όχι μόνο σε καιρούς τραγωδίας, αλλά ως μια 
μόνιμη κατάσταση. Η αλληλεγγύη δομεί την κοινότητα και η κοινότητα είναι 
κάτι που μπορεί να βοηθήσει όλους τους κοινωνικούς αγώνες να κερδίσουν 
οφέλη για όλους. 

Εκ μέρους της IWA, ευχόμαστε σε όλη την εργατική τάξη υγεία, ασφάλεια και 
δύναμη στους αγώνες και τις δοκιμασίες που μπορεί να αντιμετωπίζετε αυτό τον 
καιρό. Να θυμάστε ότι η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, ένα όπλο που είναι τόσο 
χρήσιμο σε εποχές όπως η σημερινή. Πρέπει όλοι να οργανωθούμε – όχι μόνο για 
το σήμερα, αλλά για να αγωνιστούμε για έναν καλύτερο κόσμο για όλους μας στο 
μέλλον. 

 

Γραμματεία IWA 

                                                                                                                                       Βαρσοβία, 
16 Μαρτίου 2020 



32 
 
9. Η θέση της Αυτόνομης Συνομοσπονδίας 
Εργαζομένων της Βουλγαρίας σε σχέση με την 
παγκόσμια πανδημία και την εισαγωγή του κράτους 
έκτακτης ανάγκης (ARC, Βουλγαρία, 13-03-2020) 

 

Η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω απο σοβαρή και δεν πρέπει να υποτιμηθεί. Η 
εξάπλωση του ιού θα έχει τεράστιες συνέπειες για τον Βουλγαρικό λαό και την 
οικονομία. 

Ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός είναι ένας πολύ πιο τρομακτικός ιός. 
Καταστρέφει τα κοινωνικά συστήματα και την υγειονομική περίθαλψη. 
Καταστρέφει κοινωνικούς δεσμούς, προωθεί τον ατομικισμό, την ιδιοτέλεια και 
τον καταναλωτισμό. 

Δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η μόλυνση με τον κορονοϊό προήλθε από 
την Βοριοδυτική Βουλγαρία, στην οποία η κοινωνική καταστροφή οδήγησε τον 
πληθυσμό σε εξαναγκαστική μετανάστευση εργατικού δυναμικού, με προορισμό 
κυρίως την Ιταλία. 

Κόντρα στην κατεύθυνση τον χαοτικών ενεργειών στις οποίες προχωράνε οι 
αρχές, η ARC (Autonomous Confederation of Bulgaria) καλεί τους ανθρώπους να 
παραμείνουν ενωμένοι, να σταθούν αλληλέγγυα ο ένας στον άλλο, να δείξουν 
αλληλεγγύη στους γιατρούς, τους ειδικούς,τους υπόλοιπους εργαζομένους στα 
νοσοκομεία και σε όλο το υγειονομικό προσωπικό που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή. 

Πρέπει να δείξουμε συμπεριφορά και πολιτισμό που αρμόζει σε ανθρώπους και 
όχι στον «homoneolibericus», ο οποίος τσακώνεται για τα χαρτιά τουαλέτας στα 
εμπορικά και στα σούπερ μάρκετ. 

Προειδοποιούμε τις αρχές και ολόκληρη την άρχουσα τάξη ότι εάν 
χρησιμοποιήσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για πολιτικούς σκοπούς ή 
για να περιορίσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Βούλγαρων πολιτών, 
θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια αντίσταση που δεν την περιμένουν. 

Αυτόνομη Συνομοσπονδία Εργαζομένων 
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10. Κορονοϊός : Όταν οι πολιτικοί φλυαρούν, οι 
εργάτες υποφέρουν ! (CNT-AIT, Γαλλία, 08-03-2020) 

 

Μέχρι σήμερα, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη το 2009 με 
τον H1N1, πολλοί από εμάς τους εργαζομένους στην 
υγεία δεν έχουμε λάβει τις μάσκες FFP2 που είναι 
αναγκαίες προκειμένου να μπορούμε να 
θεραπεύσουμε τους ασθενείς.Ενώ το κράτος είχες 
δυο μήνες έτσι ώστε να δημιουργήσει αποθέματα 
αυτών των τόσο αναγκαίων μέσων προστασίας, 
φαίνεται ότι δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. 

Ένας επαγγελματίας ιατρός εξηγεί : «το να μην κάνουμε χειραψία με τους 
ασθενείς δεν είναι αρκετό, δεν θα μας προστατέψει από την αερογενή μετάδοση. 
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η έλλειψη μασκώνFFP2 μπορεί πολύ γρήγορα να 
οδηγήσει σε έλλειψη εργαζομένων στην υγεία, καθώς μπορεί αυτοί να τεθούν σε 
καραντίνα, με όλες τις συνέπειες που αυτό μπορεί να έχει». 

Προφανώς, οι δημοσιονομικές επιλογές έχουν γίνει. Από τη μια μεριά, το κράτος 
έχει αρκετά χρήματα για να οργανώνει συνόδους κορυφής, συνεδριάσεις, ακόμα 
και ένα Κρατικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, σκοπός του οποίου είναι να 
παραπλανήσει και να εξαπατήσει τους ανθρώπους. Από την άλλη, το κράτος 
αφήνει απροστάτευτους τους εργαζομένους στην υγεία. 

 

ΕΛΛΕΙΨΗ ΜΑΣΚΩΝ FFP2 και ΦΑΣΗ 3 ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ 
ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ 

Όπως αποδείξαμε το προηγούμενο Σάββατο, τα απαραίτητα αποθέματα για την 
προστασία των εργαζομένων δεν υπάρχουν. Οι υπουργοί υγείας Buzynκαι Veran 
μας είπαν ψέμματα και εξακολουθούν να το κάνουν. Οι λίγες εκατομμύρια 
μάσκες που θα διανεμηθούν είναι χειρουργικές μάσκες και δεν προστατεύουν 
από την μετάδοση. 

Η μετάβαση στη Φάση 3 χαρακτηρίζεται από την παραπομπή των ασθενών με 
Κορονοϊό εκτός του νοσοκομείου, που θα έχει υπερκορεστεί, πρός την πόλη. Οι 
γιατροί και οι νοσηλευτές θα πρέπει να δουλεύουν απροστάτευτοι με 
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υπερμεταδοτικούς ασθενείς, καθώς το δικαίωμα στην εξαίρεση (άρνηση) είναι 
ηθικά αδύνατο γι αυτούς. 

Πρός τους πολιτικούς που είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση και καθορίζουν τα 
πρωτόκολλα, τα οποία είναι τόσο παράλογα όσο και άχρηστα : «Μπάσταρδοι»!  
Απο τη μια, τα αποθέματα λαστιχένιων σφαιρών και χειροβομβίδων, που 
χρησιμοποιήθηκαν κατά χιλίαδες εναντίων των Κίτρινων Γιλέκων, είναι γεμάτα 
... Στις 16 Ιουνίου του 2019, η Γαλλική κυβέρνηση ήταν σε θέση να προβλέψει, 
έχοντας αρκετό χρόνο, και να παραγγείλει 25.000 κασέτες τουφεκιών και 40.000 
χειροβομβίδες για την καταστολή των διαδηλώσεων, οι οποίες θα 
παραλαμβάνονταν στις αρχές του 2020. Προφανώς, το Κράτος δεν έχει τις ίδιες 
προτεραιότητες με τον λαό. 

Άλλοι εργαζόμενοι στις δημόσιες μεταφορές, στα σούπερμάρκετ κλπ, πρέπει να 
ζητήσουν απο τους εργοδότες τους να τους δώσουν πλήρως αμοιβόμενα, ωριαία 
διαλείμματα προκειμένου να πλένουν τα χέρια τους, υδροαλκοολικό gel εάν είναι 
απαραίτητο και επαρκείς μάσκες. Εάν δεν συμβούν αυτά θα πρέπει να ασκήσουν 
το δικαίωμά τους στην εξαίρεση από την εργασία.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ (OPT-OUT)  ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ 

Η έλλειψη συλλογικών ή ατομικών μέσων προστασίας νομιμοποιεί το δικαίωμα 
των εργαζομένων στην εξαίρεση (opt-out). Τοάρθρο L4131-1 του Γαλλικού 
εργατικού κώδικα ορίζει ότι :  

 
«Ο εργαζόμενος αμέσως ενημερώνει τον εργοδότη για οποιαδήποτε εργασιακή 
συνθήκη για την οποία έχει βάσιμο λόγο να πιστεύει ότι προκαλεί σοβαρό και 
επικείμενο κίνδυνο για την ζωή ή την υγεία του, καθώς και για όποια έλλειψη 
βρίσκει στο σύστημα προστασίας του. Απο μια τέτοια κατάσταση μπορεί να 
αποσυρθεί. Ο εργοδότης δεν μπορεί να ζητήσει από τον εργαζόμενο, ο οποίος 
έχει κάνει χρήση του δικαιώματος της απόσυρσης (εξαίρεσης), να συνεχίσει την 
εργασία του σε μια εργασιακή συνθήκη στην οποία εξακολουθεί να υπάρχει 
σοβαρός και επικείμενος κίνδυνος που είναι, κυρίως, αποτέλεσμα ενός 
ελαττωματικού συστήματος προστασίας». 

 

Εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη της CNT-AIT 



 
 

http://iwa-ait.org secretariado@iwa-ait.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η μετάφραση έγινε από τον Ανδρέα Κ. και η έκδοση 
πραγματοποιήθηκε από τον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο Επί τα 
Πρόσω στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 7 

χρόνων λειτουργίας του  (6-7-8 Νοέμβρη 2020
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ρέα Κ. και η έκδοση 
πραγματοποιήθηκε από τον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο Επί τα 

τη συμπλήρωση 7 
8 Νοέμβρη 2020) 
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Αυτοδιαχειζόμενος χώρος «Επί τα Πρόσω» 
Πατρέως 87 , Πάτρα 

epitaprosw@gmail.com | epitaprosw.espivblogs.net 


