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Η ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας υγείας
και η 4η βιοµηχανική επανάσταση

Ηιδιωτικοποίηση-εµπορευµατοποίηση της δηµόσιας
υγείας είναι µια παλιά ιστορία στα µέρη µας, ένα

µέρος της οποίας, τα γνωστά σε όλους «φακελάκια»,
καλλιεργήθηκε και υποθάλφθηκε από τους ίδιους τους
γιατρούς, επειδή αυτοί (δηλ.η συντριπτική τους πλειοψηφία
αλλά µε την σιωπή/ανοχή όµως της µειοψηφίας) ήταν οι
άµεσοι ωφελούµενοι της διαδικασίας αυτής. Ένα άλλο
µέρος αφορά την συστηµατική και διαχρονική υποβάθµιση
του Ε.Σ.Υ. µε σκοπό διάφορες υπηρεσίες ή εξετάσεις να
‘’σπρώχνονται’’ σε ιδιωτικά ιατρεία, κλινικές και
εργαστήρια. Και στις δυο περιπτώσεις φυσικά χαµένοι ήταν
(και είναι) όσοι είχαν ανάγκη τις εν λόγω υπηρεσίες υγείας.

Μία τρίτη, ‘’επίσηµη’’ αλλά λιγότερο γνωστή ίσως,

εµπορευµατοποίηση προβλέφθηκε το 2004 µε την ίδρυση
της Ανώνυµης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.),
που ανέλαβε αρχικά την µετα-ολυµπιακή λειτουργία της
Πολυκλινικής του Ολυµπιακού Χωριού, εν συνεχεία το
Κέντρο Υγείας Αποκατάστασης και Αποθεραπείας
Κερατέας-Κ.Πρίφτης και από το 2016 (επί ‘’πρώτης φοράς
αριστερά’’) το Γενικό Νοσοκοµείο Σαντορίνης.

Έχουµε δηλαδή εδώ για πρώτη φορά µία ανώνυµη
εταιρεία, που λειτουργεί ως γνωστόν µε
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια (κερδοφορίας κτλ.) και αν και
τελεί υπό την εποπτεία του κράτους (Υπουργείο Υγείας) ως
Δ.Ε.Κ.Ο., θεσµοποιεί την ήδη µέχρι τότε ‘’άτυπη’’
ιδιωτικοποίηση της υγείας, και µάλιστα και σε επίπεδο

δευτεροβάθµιας φροντίδας
υγείας (νοσοκοµείο).

Πώς γίνεται αυτό; Ειδικά
στην περίπτωση του
‘’πρότυπου’’ Νοσοκοµείου
Σαντορίνης, η
χρηµατοδότηση γίνεται µέσω
της ΑΕΜΥ ΑΕ, µε το δηµόσιο
να αναλαµβάνει το
µισθολογικό κόστος του
προσωπικού, εκτός όµως των
εφηµεριών, υπερωριών και
πρόσθετων αµοιβών που
καλύπτονται (όπως και τα
λοιπά έξοδα) από τα νοσήλια

«Η λογική του Νοσοκοµείου της Σαντορίνης δεν ήταν να αποτελέσει ένα ακόµη νοσοκοµείο,
αλλά να βάλει τις βάσεις και να δούµε πώς λειτουργούν σε όλο τον κόσµο τα νοσοκοµεία

ως αυτόνοµες µονάδες που εξυπηρετούν τη δηµόσια Υγεία, που βρίσκονται
υπό την εποπτεία του υπουργείου Υγείας, αλλά και που παράλληλα λειτουργούν

και µε πολύ πιο ευέλικτες διαδικασίες (...) Είναι το πρότυπο που θέλουµε να ακολουθήσουµε…»,
Αθ.Πλεύρης, Υπουργός Υγείας, 07 Φεβρουαρίου 2022
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των ασθενών (τα νοµιµοποιηµένα δηλ.’’φακελάκια’’), ενώ
για να είναι «ανταγωνιστικό στην αγορά ιατρικών
υπηρεσιών» επιτρέπεται και η ‘’συνεργασία’’ µε τον
ιδιωτικό τοµέα, από ασφαλιστικά ταµεία του εξωτερικού
έως µορφές ιατρικού τουρισµού, αλλά µέχρι και συµβόλαια
µε ασφαλιστικές εταιρείες (κρατήστε το αυτό…).

Φυσικά περιττό να πούµε πως στο εν λόγω νοσοκοµείο
δεν διορίστηκε µόνιµο προσωπικό του ΕΣΥ (υπήρχε απλώς
η δυνατότητα να αποσπαστεί προσωπικό του ΕΣΥ σε αυτό)
και όλο το επιστηµονικό, νοσηλευτικό και λοιπό
προσωπικό, τακτικό και έκτακτο, προσλαµβάνεται, κυρίως,
µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και µε συµβάσεις παροχής
υπηρεσιών (τα γνωστά ‘’µπλοκάκια’’).

Επιπροσθέτως, ακόµα και σήµερα λείπουν βασικές
ιατρικές ειδικότητες, από τα επείγοντα περιστατικά µέχρι
την τακτική παρακολούθηση του πληθυσµού του νησιού,
και επίσης δεν υπάρχει όλος ο απαραίτητος εξοπλισµός για
διαγνωστικές, αιµατολογικές ή ακτινολογικές εξετάσεις, µε
συνέπεια να τροφοδοτούνται («µε το αζηµίωτο»
υποθέτουµε…) τα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια.

Το πλέον ενδιαφέρον όµως στο επιχειρηµατικό αυτό
µοντέλο για την υγεία, είναι ότι υιοθετούνται «Τεχνολογίες
Επικοινωνιών και Πληροφορικής» από την ΑΕΜΥ ΑΕ µε
σκοπό την αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας,
µεταξύ άλλων, και στον τοµέα της πρόληψης και
διαχείρισης των ασθενών.

Στο πλαίσιο αυτό λειτουργεί (π.χ. στην Πολυκλινική του
Ολυµπιακού Χωριού) «ολοκληρωµένο Πληροφοριακό
Σύστηµα (ΠΣ) Υγείας µε πρότυπο Ηλεκτρονικό Ιατρικό
Φάκελο (ΗΙΦ) Πρωτοβάθµιας Υγείας που στοχεύει στην
τήρηση των ιατρικών (κλινικών και παρακλινικών) και
διοικητικών–διαχειριστικών δεδοµένων των ασθενών, που
για πρώτη φορά εφαρµόζεται σε φορέα Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας», όπως µας πληροφορεί η ίδια η ΑΕΜΥ
επισηµαίνοντας επίσης ότι «Οργανώνουν, διαχειρίζονται
και αποθηκεύουν ιατρικά και διοικητικά-διαχειριστικά
δεδοµένα, µε όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας

και προστασίας των προσωπικών δεδοµένων. Ειδικότερα, η
διαρκής ενηµέρωση του ΗΙΦ επιτρέπει την άµεση
πρόσβαση σε παρελθοντικά δεδοµένα ασθενών, τη
στατιστική µελέτη αυτών και την έκδοση ιατρικού
ιστορικού χωρίς χρονοτριβές….».

Μάλιστα, «ο Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος
περιλαµβάνει στοιχεία του Ασθενούς σύµφωνα µε την
επισκεψιµότητά του και τα επεισόδια που έχουν
δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια αυτών. Περιλαµβάνει
επίσης όλα τα δηµογραφικά, και ιατρικά στοιχεία του
σύµφωνα µε την ιστορικότητα αυτών, στοιχεία για την
πιθανή ύπαρξη αλλεργιών, λήψης φαρµάκων κτλ.
Παράλληλα εµπεριέχει τις σηµειώσεις για την παρούσα
κατάσταση του Ασθενούς, τις κλινικές σηµειώσεις και τη
διάγνωση που προκύπτει από τον εκάστοτε Επαγγελµατία
Υγείας, ενώ «η σηµαντικότητα του Ηλεκτρονικού Ιατρικού
Φακέλου έγκειται στο γεγονός ότι τα στοιχεία του
αποθηκεύονται µε ασφάλεια σε µία βάση δεδοµένων και
είναι ανά πάσα στιγµή στη διάθεση του Ασθενούς και του
Επαγγελµατία Υγείας».

Τώρα, το αν ‘’ξεφύγουν’’ και φθάσουν στα χέρια τίποτα
ασφαλιστικών εταιρειών, θα πρόκειται µάλλον για λάθος,
έτσι δεν είναι;…

Άλλωστε, η ίδια η ΑΕΜΥ εκφράζει τις ‘‘ανησυχίες’’ της
για την προστασία των ευαίσθητων (όπως ξέραµε προ
κορονοϊού) προσωπικών δεδοµένων της υγείας, λέγοντας
«Ωστόσο, η χρήση αυτών των τεχνολογιών συνήθως
παρεµποδίζεται από θέµατα ηθικής γύρω από τα
προσωπικά δεδοµένα. Χρειάζεται µία κύρια πανευρωπαϊκή
προσπάθεια να διευθύνει αυτές τις ανεπιθύµητες συνέπειες
µέσα σε ένα νοµοθετικό πλαίσιο που ασχολείται τόσο µε
τεχνικές όσο και µε ηθικές διαστάσεις της επόµενης γενιάς
των χρηστών του Διαδικτύου.».

Από αυτήν την τεχνηέντως δυσνόητη φράση (που όµως
αποτυπώνει τους ευσεβείς πόθους για άλωση των ιατρικών
δεδοµένων µας), εµείς καταλαβαίνουµε ότι τα προσωπικά
δεδοµένα και δη της υγείας, δεν µπορούν πλέον στην νέα
ψηφιακή µετάβαση να είναι ‘‘προσωπικά’’, αυτή δε η
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«πανευρωπαϊκή προσπάθεια» (που προσπάθησε να γίνει
παγκόσµια) υποκλοπής ουσιαστικά των προσωπικών
δεδοµένων (ιδίως της υγείας) συντελείται ήδη εδώ και 2
χρόνια µπροστά στα µάτια µας, µε την επίκληση της
‘’έκτακτης ανάγκης’’ και υπό καθεστώς απειλών,
εκβιασµών και τροµοϋστερίας.   

Η τάση δε για το πέρασµα στην ψηφιακή υγεία (βασικό
κρίκο της λεγόµενης 4η Βιοµηχανικής Επανάστασης), η
οποία περιλαµβάνει και υπηρεσίες τηλεϊατρικής, φορητών
συσκευών παρακολούθησης ασθενών, ροµποτικής
χειρουργικής κλπ. είχε ξεκινήσει στα µέρη µας και µε το
‘’Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής’’, από τον Φεβρουάριο 2016
σε νησιά του Αιγαίου από τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια
Πειραιώς και Αιγαίου.

Στο πλαίσιο του δικτύου αυτού γίνονται «πολλαπλοί
ιατρικοί έλεγχοι και άµεση απόκριση από εξειδικευµένο
γιατρό µε βάση την κλινική και εργαστηριακή εικόνα του
εξεταζοµένου µέσω τηλεδιάσκεψης. Ο κάθε σταθµός
γιατρού-ασθενούς είναι συνδεδεµένος µε συσκευές
κλινικών µετρήσεων, όπως θερµόµετρο, πιεσόµετρο,
οξύµετρο, στηθοσκόπιο, ωτοσκόπιο, οφθαλµοσκόπιο,
δερµατοσκόπιο, καρδιογράφο, κ.ά. Οι ενδείξεις των
µετρήσεων µεταφέρονται σε πραγµατικό χρόνο στον
σταθµό του γιατρού-συµβούλου. Στο «κέντρο» του κάθε
σταθµού είναι µία κάµερα υπερυψηλής ευκρίνειας και µία
παρόµοιας ποιότητας οθόνη από την οποία ο εξεταζόµενος
και ο γιατρός βλέπουν ο ένας τον άλλο σε φυσικό µέγεθος,
ώστε να προσοµοιώνεται η φυσική παρουσία του
εξειδικευµένου γιατρού του νοσοκοµείου στον χώρο όπου
βρίσκεται ο ασθενής».

Επίσης, παρέχονται υπηρεσίες τηλεσυµβουλευτικής,

τηλεψυχιατρικής, τακτικών ιατρείων, και διαδικασία
παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών για επείγοντα
καρδιολογικά περιστατικά. 

Όλα τα παραπάνω µας δείχνουν ότι, µαζί µε την
δεδοµένη ιδιωτικοποίηση του δηµοσίου συστήµατος υγείας
ή/και µέσω αυτής προωθείται η αναδιάρθρωσή του µε την
καθιέρωση της ψηφιακής/ηλεκτρονικής υγείας.
Τηλειατρική, ροµποτική, τεχνητή νοηµοσύνη τείνουν να
αντικαταστήσουν εν καιρώ την παροχή υπηρεσιών υγείας
όπως τις ξέραµε, και φυσικά όλα αυτά όχι για το καλό µας,
όπως διατείνονται οι πλασιέ-ειδικοί της. Πρέπει να
νιώθουµε διαρκώς άρρωστοι και νοσηροί (το µάθαµε το
παραµύθι επί δύο χρόνια τώρα…), προκειµένου να έχουµε
ανάγκη συνεχώς την παρακολούθηση και τον έλεγχο από
τις κάθε είδους µηχανές τους. Φυσικά µε την
χρήση/αξιοποίηση των προσωπικών µας δεδοµένων («του
νέου χρυσού» όπως λέγεται).

Η υφαρπαγή µάλιστα –«χωρίς να ανοίξει ρουθούνι»- των
προσωπικών δεδοµένων εκατοµµυρίων υπηκόων µε το
πρόσχηµα της επιδηµίας αποτελεί δυσοίωνο φαινόµενο για
το µέλλον. Όπως δυσοίωνη είναι και η πλήρης απουσία
ανάλυσης και κριτικής της εξελισσόµενης ψηφιακής
αναδιάρθρωσης (και) της υγείας εκ µέρους του (όποιου
εναποµείναντος) ανταγωνιστικού κινήµατος, το οποίο –
κατά το πλείστον- ασχολείται µονοµερώς µε την
ιδιωτικοποίηση/εµπορευµατοποίησή της.  

Η νέα ψηφιακή εποχή στοχεύει στον έλεγχο και την
υπαγωγή των σωµάτων µας (και των βασικών βιολογικών
λειτουργιών τους), όπως και όλων των κοινωνικών
σχέσεων (κατά το δυνατό), στο κεφάλαιο. 

Ως τέτοια λοιπόν πρέπει να την αντιµετωπίσουµε…      �
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Στις 15/1 πραγµατοποιήθηκε η δεύτερη διαδήλωση, καλεσµένη από την π ρ ω τ ο β ο υ λ ί α  ε ν ά ν τ ι α  σ τ ο
υ γ ε ι ο ν ο µ ι κ ό  α π α ρ τ χ ά ι ν τ , µε στόχο την αφύπνιση απέναντι στην υγειϊνιστική τροµοκρατία και

την υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού. Η παρουσία (εννοείται χωρίς µάσκες και αποστάσεις) χιλίων και πλέ-
ον διαδηλωτών/τριών στο κέντρο της Αθήνας, ήταν ένα µικρό βήµα ενάντια στον παραλυτικό φόβο που έχει
εισβάλει στις πιο απλές ανθρώπινες επαφές µετά από δύο χρόνια ανελέητου προπαγανδιστικού βοµβαρδισµού
περί του αόρατου εχθρού  από την µεριά του κράτους, των λοιπών προοδευτικών δυνάµεων και του µηντιακού
σκουπιδαριού.

Οι συλλογικότητες που οργάνωσαν και στήριξαν τη διαδήλωση, είναι
αυτές που τα τελευταία δύο χρόνια σήκωσαν το βάρος του προπαγανδι-
στικού πολέµου µε δικά τους µέσα (συγκεντρώσεις, παρουσιάσεις, αφί-
σες, φυλλάδια, προκηρύξεις, δικές τους ηλεκτρονικές σελίδες κλπ.) χω-
ρίς υποχωρήσεις σε social media και δηµοσιογραφικούς µηχανισµούς.
Τίµησαν την παράδοση της εργατικής κριτικής κόντρα στην καπιταλι-
στική επίθεση µε τις τερατολογίες και τους προφήτες της, παρόλη την
ιδεολογική υγειονοµική ζώνη που έχτισαν γύρω τους εχθροί και φίλοι
της τάξης µας.

Η διανοητική νωθρότητα (αιτία και αποτέλεσµα της πρωτοφανούς ταξικής υποχώρησης των τελευταίων δε-
καετιών) που κρύβεται πίσω από το «εµείς τι ξέρουµε, να µιλήσουν οι ειδικοί για την υγεία», επέτρεψε τον εγ-
κλεισµό και τον µαζικό βασανισµό εκατοµµυρίων ανθρώπων. Το αποτέλεσµα; Οι φαρµακοβιοµηχανίες ξε-
πούλησαν θέτοντας ταυτόχρονα τους όρους για ακόµη µεγαλύτερη πολιτική επιρροή και οι κοινωνίες έφαγαν
ένα γερό σπρώξιµο προς την ψηφιακή φυλακή. 

Για τον ιστορικό υλισµό το ζήτηµα είναι η αποµυθοποίηση της ιδεολογίας και των φαντασµάτων που στή-
νει η εξελισσόµενη δυναµική της καπιταλιστικής προπαγάνδας σε κάθε εποχή. Είναι ζωτικής σηµασίας λοι-
πόν, να λύνει τον µαγικό απόηχο που αφήνει η λέξη «κρίση» και να αντιµετωπίζει τους τελάληδες και τους σε-
ρίφηδες της «έκτακτης ανάγκης» µέσα στο γήπεδό τους. Πώς; Αντιµετωπίζοντας  την  σύγχρονη επιστήµη, όχι
χαζοχαρούµενα όπως τίθεται από το βουητό, σαν το φετίχ της ασφάλειας και της καλοπέρασης, αλλά σαν πε-
δίο ανάλυσης της ταξικής σύγκρουσης, καθώς είναι το κεντρικό εργαστήριο που εξελίσσεται το grosso colpo
της επίθεσης του κεφαλαίου για ολοκληρωτική κατάληψη της κοινωνικής ζωής, µέσα από κρίσεις που θα απαι-
τούν µεγαλύτερες δόσεις τεχνολογικής σωτηρίας. Είναι απαραίτητο για την ταξική αυτοπεποίθηση να µετα-
φράζουµε την ανθρωπιστική ρητορεία που θα  τυλίγει τις «καταστάσεις έκτακτης ανάγκης» σε γλώσσα πολέ-
µου και αυτό θα απαιτεί την κατανόηση ενός µίνιµουµ τεχνικών όρων που κάνουν την επιστηµονική γλώσσα
απρόσιτη. Αλλιώς η  ιεραρχία στα καλύτερα της: οι µύστες και οι άσχετοι.              

Οι ειδικοί έρχονται να κάνουν γνωσιολογικό botox για να φουσκώσουν το κύρος των µηχανισµών της εξου-
σίας, έτσι ώστε η κοινωνική συναίνεση να µοιάζει εθελοντική και όχι µια βίαιη επέκταση του κεφαλαίου και
του κράτους µέσα στις κοινωνικές σχέσεις. Οι ίδιοι σα γνήσιοι µικροαστοί κοιτάνε την καριέρα τους και εδραι-
ώνουνε την πολιτική κυριαρχία και την ιδιοκτησία αυτών που τους πληρώνουνε. Τόσο κυνικά, τόσο αντικοι-
νωνικά. Οι υπήκοοι τρώνε τη παραµύθα του µελοδράµατος µέσα από κύµατα φόβου και απελευθέρωσης, µέ-
σα από εξάρσεις πανικού και λύτρωσης. Οι ειδικοί είναι οι
ιερείς αυτής της µεταφυσικής και ταυτόχρονα οι µηχανι-
κοί της κοινωνικής συµβατότητας. Η εργατική κριτική εί-
ναι υποχρεωµένη να αναδείξει το ρόλο τους και όχι να πι-
σωπατάει αµήχανη περιµένοντας την Αλήθεια από επαγ-
γελµατίες του ψέµατος. 

Τα συνθήµατα που ακούστηκαν σ‘ αυτή τη διαδήλωση
άφηναν έναν τέτοιο αντίλαλο: «τη ψάχνουµε κουφάλες,
δεν έχετε να κάνετε µε τους µαλάκες που έχετε συνηθίσει, σας έχουµε πάρει χαµπάρι». Κάθε υποχώρηση απ’
αυτή τη κατεύθυνση οδηγεί στο να- τσιµπολογήσουµε-κάτι-από-την πραµάτεια-των-των-αφεντικών. Στη συγ-
κεκριµένη περίπτωση: εµβόλια και µεθ. 

Ο αγώνας συνεχίζεται για όσους-ες κατανοούν τους όρους του      �

Κι όµως κάτι κινείται...
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συνέχεια στην σελίδα 7

Έξι µήνες µετά την έναρξη της αναστολής εργασίας
των υγειονοµικών ως ηµεροµηνία απόλυσής τους

από το ΕΣΥ έχει τεθεί η 31η Μαρτίου. Μένει να δούµε αν
το κράτος τελικά όντως προχωρήσει στις απολύσεις ή θα
αφήσει τους ανεµβολίαστους υγειονοµικούς σε αναστολή
επ’ αόριστον. Υπενθυµίζουµε πως εφόσον προχωρήσει το
σχέδιο απόλυσης για “λόγους µη υγειονοµικής
συµµόρφωσης”, πρακτικά αυτό σηµαίνει πως ανοίγει
διάπλατα η πόρτα για µαζικές απολύσεις δηµοσίων
υπαλλήλων στο µέλλον. 

Κατά τη διάρκεια των 6 αυτών µηνών η θνητότητα
εκτινάχθηκε στα ελληνικά νοσοκοµεία, ένδειξη πως το
µέτρο της αναστολής κάθε άλλο παρά συνέβαλε στο να
“σωθούν ανθρώπινες ζωές”. 

Εκατοντάδες εµβολιασµένοι υγειονοµικοί κόλλησαν και
βρίσκονταν σε καραντίνα διαρκώς, αποδεκατίζοντας τη
δυναµική των νοσοκοµείων και επιβεβαιώνοντας πως τα
“εµβόλια” γενετικής µηχανικής δεν σταµατάνε την
µετάδοση του ιού, πράγµα που αποτελούσε και το βασικό
επιχείρηµα, για το οποίο τέθηκαν σε αναστολή
υγειονοµικοί. Θυµίζουµε τις τερατολογίες που έλεγαν όλοι
οι ειδικοί καθηγητάδες στα τηλεπαράθυρα: πως είναι
δυνατόν να αφήσουµε έναν ανεµβολίαστο υγειονοµικό να
περιθάλψει τον παππού σου και να τον κολλήσει κορονοϊό
και να διακινδυνέψει την ζωή του! Το µόνο που κατάφερε
αυτό το παρανοϊκό µέτρο ήταν να αυξήσει την ένταση της
εργασίας στο υφιστάµενο προσωπικό και να παρουσιάζεται
νυχθηµερόν πως το µόνο όπλο ενάντια στον ιό ήταν τα
“εµβόλια” και τίποτε άλλο. 

Εδώ θα κάνουµε µια µικρή παρένθεση, παραθέτοντας τον
παρακάτω πίνακα µε συγκριτικά στοιχεία µεταξύ της
Ελβετίας και της Ελλάδας. Ο πληθυσµός της Ελβετίας είναι
κατά 1,5 εκατοµµύριο µικρότερος της Ελλάδας και τα
ποσοστά εµβολιασµού είναι ελάχιστα υψηλότερα στην
Ελλάδα στο γενικό πληθυσµό και 6,9% υψηλότερα µε την
λεγόµενη “ενισχυτική δόση”. Κακόπιστοι θα πουν πως “µα
η Ελβετία είναι ένα προηγµένο και πλούσιο κράτος είναι
δυνατόν να το συγκρίνουµε µε την Ελλάδα”; Ωστόσο ο
µέσος όρος των θανάτων ανά εβδοµάδα, που δηλώνονται
από/µε κορονοϊό είναι σχεδόν πενταπλάσιος… στην
Ελλάδα, µε µέσο όρο θανάτων στην Ελβετία ανά εβδοµάδα
να είναι 16 ενώ στην Ελλάδα 85!! Στα ελληνικά
νοσοκοµεία εποµένως κάτι συµβαίνει. Αυτό ας
προβληµατίσει, λοιπόν, όσους τόσο πολύ νοιάζονται για
την ζωή του ενός παππού, που αν τον κολλούσε ο
ανεµβολίαστος υγειονοµικός θα πέθαινε από κορονοϊό. 

Η κυβέρνηση, όµως, επιµένει να βασανίζει σαδιστικά
και εκδικητικά τους περίπου 5.000 εναποµείναντες
υγειονοµικούς που αποφάσισαν να µην υποκύψουν στον
εκβιασµό. 

Το πιο αστείο, όµως, στην όλη υπόθεση είναι πως επειδή
έχει αρχίσει να συζητιέται έντονα το ενδεχόµενο πρόωρων
εκλογών ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η υπόλοιπη αριστερά,
θυµήθηκαν ξαφνικά πως υπάρχουν και αυτοί οι χωρίς
κανένα µισθό, τους οποίους βέβαια έλεγαν “ψεκασµένους”,
ακροδεξιούς και παράλογους που δεν θέλουν να κάνουν
εκβιαστικές ιατρικές πράξεις στα σώµατά τους. Οι
λαλίστατοι - κατά τα άλλα - αριστεροί συνδικαλιστές των
κινηµάτων και αριστεροί καθηγητάδες τον Σεπτέµβρη δεν
αντέδρασαν καθόλου σε αυτή την απόφαση να µείνουν
χωρίς µισθό 10.000 εργαζόµενοι. Αντί να κάνουν το
αυτονόητο, δηλαδή να στηρίξουν ταξικά και µε κάθε
τρόπο/κόστος τους συναδέλφους τους, έρχονται τώρα για
λόγους προεκλογικούς να ζητούν από τον Μητσοτάκη να
σταµατήσει την αναστολή και να επιστρέψουν στην
εργασία τους. Κατανοούµε, όµως, το άγχος τους. Είναι
µονάχα προεκλογικό και “αντιΜητσοτακικό” και όχι
ταξικό. Ωστόσο επειδή ο τόπος αυτός είναι µικρός, η µνήµη
κοντή αλλά το θράσος θηριώδες, εµείς δεν ξεχνάµε ποιοί

Αναστολές εργασίας των υγειονοµικών:
ένα διαρκές έγκληµα

«Ακόµη δεν έχει ληφθεί απόφαση, ωστόσο η εισήγηση η δική µου είναι πως όποιος δεν εµβολιαστεί, δεν
µπορεί να βρίσκεται στο ΕΣΥ», δήλωσε στις 4 Φλεβάρη σε τηλεπαράθυρο ο υπουργός υγείας Πλεύρης.
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Θυµάστε τους γενετικά µεταλλαγµένους οργανισµούς; Θυµάστε τους αγώνες που έχουν γίνει ενάντια
στην απελευθέρωση γενετικά µεταλλαγµένων οργανισµών (οποιουδήποτε είδους) στο φυσικό περι-

βάλλον; Θυµάστε ότι ακριβώς εξαιτίας αυτών των αγώνων στην ευρωπαϊκή ένωση υπάρχει νόµος απ’ το 2001
(οδηγία 2001/18/ΕΚ) που α π α γ ο ρ ε ύ ε ι  τ η ν  α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η  γ ε ν ε τ ι κ ά  µ ε τ α λ λ α γ µ έ ν ω ν  ο ρ γ α ν ι -
σ µ ώ ν  ( ο π ο ι ο υ δ ή π ο τ ε  ε ί δ ο υ ς )  σ τ ο  φ υ σ ι κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν ;

Αν όχι κάνετε πολύ άσχηµα! Έχουν αρχίσει να συµβαίνουν σηµεία και τέρατα, που αν δεν τα εµποδίσουµε
αποφασιστικά το γρηγορότερο θα αλλάξουν ριζικά αυτό που λέγεται “ζωή” στον πλανήτη: θα είναι “µεταλ-
λαγµένη” και θα έχει ιδιοκτήτες τις διάφορες βιοτεχνολογικές εταιρείες...

Το πρώτο τερατώδες έγινε το καλοκαίρι του 2020. Στις 10 Ιούλη 2020 µε µεγάλη πλειοψηφία το ευρω-
κοινοβούλιο και στις 14 Ιούλη 2020 µε οµοφωνία το ευρωπαϊκό συµβούλιο (οι πρόεδροι και οι πρωθυπουρ-
γοί των µελών της ε.ε.) πρώτα αναγνώρισαν ότι τα λεγόµενα “εµβόλια κατά της covid-19” είναι ουσιαστι-
κά ένεση γενετικών µεταλλαγµένων οργανισµών στα ανθρώπινα σώµατα, και στη συνέχεια έβαλαν στον πά-
γο την ευρωπαϊκή νοµοθεσία του 2001, έτσι ώστε να επιτραπούν οι µαζικές και απροειδοποίητες “δοκι-
µές αυτών των εµβολίων”. (Ως γνωστόν ο µαζικός “εµβολιασµός” είναι η φάση 3 αυτών των “δοκιµών”, συ-
νεπώς έγινε στην ευρώπη κατά παράβαση της νοµοθεσίας...)

Να οι αποδείξεις
1) Screenshot απ’ την επίσηµη ανακοίνωση της απόφασης του ευρωκοινοβουλίου στις 10 Ιούλη 2020:

Τα “εµβόλια”, η ευρωπαϊκή ένωση 
και η νοµιµοποίηση των µεταλλαγµένων
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έβαλαν πλάτη στο παράλογο αυτό µέτρο. Ελπίζουµε ούτε
και οι ανεµβολίαστοι υγειονοµικοί να µην ξεχάσουν ποιοι
τους ώθησαν σε αυτήν την κατάσταση.

Η υποχρεωτικότητα του εµβολιασµού αποτέλεσε εξ
αρχής ένα από τα ζητούµενα της υγεινιστικής
τροµοεκστρατείας του κράτους, των φαρµακοβιοµηχανιών
και των ψηφιακών εταιριών. Ο υποχρεωτικός εµβολιασµός
πέρα από τα πιστοποιητικά και άλλα πειθαρχικού τύπου
µέτρα είχε ως στόχο να πείσει τις κοινωνίες µε κάθε τρόπο
πως τα “εµβόλια” γενετικής µηχανικής µπορούν να
υποκαταστήσουν το ανθρώπινο ανοσοποιητικό και να
αφήσουν στα χέρια των βιοτεχνολόγων την υγεία τους.

Ποτέ καµία υγεία δεν ήταν το ζητούµενο. Η πειθάρχηση σε
πολιτικές παντελώς παράλογες ήταν µια άσκηση εξουσίας
πάνω στο σώµα των κοινωνιών, αλλά και ένα τεράστιο
χρυσωρυχείο για τις φαρµακοβιοµηχανίες αλλά και τις
εταιρείες ψηφιακής διαµεσολάβησης της ζωής µας (πχ η
λογοκρισία που επέβαλαν όλα τα social media σε οτιδήποτε
αυτά έκριναν ως “ψεκασµένα”). Η περικοπή έξι µήνες του
µισθού των υγειονοµικών αλλά και οι απειλές για την
απόλυσή τους από το ΕΣΥ αποτελεί ένα απτό παράδειγµα
παραλογισµού και κοινωνικής αναλγησίας είτε από τη
δεξιά είτε από την αριστερά του κράτους και του
κεφαλαίου, είτε τους ειδικούς της “Επιστήµης”. 

�

συνέχεια στην επόµενη σελίδα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ:
Μερικά εµβόλια και θεραπείες για την covid-19 που βρίσκονται ήδη σε ανάπτυξη µπορούν να οριστούν 
σαν γενετικά τροποιηµένοι οργανισµοί (GMOs) και κατά συνέπεια καλύπτονται απ’ τις οδηγίες της ΕΕ 

για τους GMOs. Δεδοµένου ότι οι εθνικές νοµοθεσίες σχετικά µε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους 
από ιατρικά προϊόντα που περιέχουν ή αποτελούνται από GMOs ποικίλουν αξιοσηµείωτα µεταξύ 
των κρατών µελών, µια χαλάρωση αυτών των κανόνων απαιτείται για να αποφεύχθει σηµαντική

καθυστέρηση για σωτήρια εµβόλια και θεραπείες.

2) Screenshot απ’ την επίσηµη ανακοίνωση της απόφασης του ευρωπαϊκού συµβουλίου στις 14 Ιούλη 2020:

Αναστολές εργασίας των υγειονοµικών: ένα διαρκές έγκληµα
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ (ο τονισµός δικός µας):
Σήµερα το Συµβούλιο υιοθέτησε έναν κανονισµό που έχει στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη 

και την εφαρµογή ενός εµβολίου κατά της covid-19 στην Ε.Ε. Η απόφαση προνοεί για µια προσωρινή
παρέκκλιση για λογαριασµό κλινικών δοκιµών µε τέτοια εµβόλια απ’ την ισχύουσα νοµοθεσία 

για τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που προβλέπεται στην Ε.Ε. για την ηθεληµένη απελευθέρωση 
στο περιβάλλον και την ελεγχόµενη χρήση γενετικά µεταλλαγµένων οργανισµών (GMOs). Επιπλέον

ξεκαθαρίζει ότι αυτή η προσωρινή παρέκκλιση ισχύει επίσης όταν τα κράτη µέλη επιτρέπουν ιατρικά
προϊόντα που περιέχουν ή συνίστανται από GMOs µε σκοπό την θεραπεία ή την πρόληψη της covid-19

ώστε να χρησιµοποιηθούν σε συγκεκριµένες κατ’ εξαίρεση και επείγουσες καταστάσεις
όπως αυτές ορίζονται απ’ την φαρµακευτική νοµοθεσία.  

Θα έπρεπε να έχει γίνει εξέγερση: Όλοι οι ευρωβουλευτές, όλοι οι πρωθυπουργοί και πρόεδροι των κρα-
τών µελών της ε.ε., όλες οι κυβερνήσεις και, κατά την άποψή µας όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια ήξεραν απ’
το καλοκαίρι του 2020:

α) Ότι τα “εµβόλια” µόνο τέτοια δεν ήταν! Ήξεραν ότι ήταν εφαρµογές γενετικής µηχανικής!
β) Αυτές οι εφαρµογές γενετικής µηχανικής απαγορεύονταν απ’ την νοµοθεσία της ε.ε., ήδη απ’ το 2001.

Για να προχωρήσει η χρήση τους χρειάστηκαν ειδικές και εστιασµένες αποφάσεις τόσο του ευρωκοινοβουλί-
ου όσο και των πολιτικών επικεφαλής των κρατών, αποφάσεις που “χαλάρωσαν” (ουσιαστικά ακύρωσαν) τις
απαγορεύσεις του 2001.... υποτίθεται λόγω “έκτακτης ανάγκης”...

γ) Όλα αυτά κρύφτηκαν απ’ τα εκατοµµύρια των υπηκόων των κρατών. Τους ειπώθηκαν µαζικά, συστη-
µατικά και εκβιαστικά ψέµµατα, ότι “έλα µωρέ, εµβόλια είναι σαν αυτά που κάνατε παιδιά”! Καµµία σχέση!

δ) Η απαγορευτική νοµοθεσία της ε.ε., του 2001, στηριζόταν στην αναγνώριση ότι αν οποιοσδήποτε γενε-
τικά µεταλλαγµένος οργανισµός βγει απ’ τα εργαστήρια στη φύση, θα προκαλέσει ανυπολόγιστες και αµετά-
κλητες καταστροφές. Όλοι (ευρωβουλευτές, κυβερνήσεις, κλπ) ήξεραν λοιπόν απ’ το καλοκαίρι του 2020 ότι
παγώνοντας την σχετική νοµοθεσία και επιτρέποντας την µαζική χρήση πλατφορµών γενετικής µηχανικής σαν
δήθεν “εµβόλια” είναι πολύ πιθανό να προκληθούν τέτοιες ανυπολόγιστες και αµετάκλητες καταστροφές στους
πληθυσµούς.

ε) Και έτσι ακριβώς έγινε!!! Πολλές χιλιάδες θάνατοι και εκατοµµύρια παρενέργειες, οι περισσότερες σο-
βαρές / σακατευτικές (µυοκαρδίτιδες, αυτοάνοσα, επιθετικοί καρκίνοι, ολέθριες θροµβώσεις, σοβαρά νευρο-
λογικά προβλήµατα και πολλά άλλα), ήταν και παραµένει το αποτέλεσµα αυτής της απελευθέρωσης γενετικά
µεταλλαγµένων οργανισµών στους ανθρώπους που επιβλήθηκε εκβιαστικά, τροµοκρατικά, παραπλανητικά
σαν “εµβολιασµός”! 

Όλα αυτά κουκουλώθηκαν λόγω ... “έκτακτης ανάγκης”... Δυστυχώς, και παρά τις προσπάθειες αντι-πλη-
ροφόρησης απ’ τη µεριά µας, η συντριπτική πλειοψηφία όλων όσων “εµβολιάστηκαν” αγνοούν ότι έχουν υπάρ-
ξει θύµατα:

α) Μιας εκτρωµατικής ψευδολογίας απ’ τη µεριά του καπιταλιστικού συστήµατος και των κρατών του·
β) Ενός τερατώδους πειράµατος επιβολής της γενετικής µηχανικής στα ανθρώπινα σώµατα µε άγνωστες

µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες συνέπειες·
γ) Του “ανοίγµατος του κουτιού της Πανδώρας” για τη νοµιµοποίηση της γενικής χρήσης των βιοτεχνολο-

γιών, παντού: σε ανθρώπους, ζώα, φυτά, µικρόβια, ιούς, έντοµα... 

Αυτό το τελευταίο είναι που εξ’ αρχής ήταν το κίνητρο για να παρακαµφθεί η ευρωπαϊκή νοµοθεσία το κα-
λοκαίρι του 2020! Οι µπίζνες των βιοτεχνολογιών και της γενετικής µηχανικής είναι τεράστιες! Ο λόγος που
σε διάφορα µέρη του πλανήτη (στην ινδία, στο µεγαλύτερο µέρος της Αφρικής) εκατοµµύρια άνθρωποι αρνή-
θηκαν να “εµβολιαστούν” µε τις δυτικές πλατφόρµες γενετικής µηχανικής, ήταν επειδή ήξεραν και ξέρουν α)τα
πειράµατα” που έχουν γίνει σε βάρος τους απ’ τις δυτικές φαρµακοµαφίες, και β) το τι σηµαίνουν µεταλλαγ-
µένα! Αντίθετα οι δυτικές κοινωνίες, έπεσαν θύµατα της τροµοκρατίας. Και τώρα κινδυνεύουν να πέσουν θύ-
µατα του δόγµατος “τι σας πειράζουν τα µεταλλαγµένα τρόφιµα; εδώ έχετε κάνει ενέσεις µε µεταλλαγµένα!”

Σχεδόν ένα χρόνο µετά τις αποφάσεις του καλοκαιριού του 2020, τον Απρίλη του 2021 (κι ενώ ο µαζικός,
εκφοβιστικός, τροµοκρατικός “εµβολιασµός” είχε ξεκινήσει για τα καλά), η Commission (“ευρωπαϊκή επι-
τροπή”) παρουσίασε µια µελέτη που παρήγγειλε για το κατά πόσον οι “νέες τεχνολογίες µεταλλάξεων” µπο-
ρούν να παρακάµψουν επίσηµα πια και οριστικά τόσο τον νόµο του 2001, όσο και την ετυµηγορία του ευρω-
παϊκού δικαστηρίου στις 25 Ιούλη του 2018 (C-528/16) η οποία ενίσχυσε το νόµο του 2001. Σ’ εκείνη την υπό-
θεση 9 αγροτικές και οικολογικές οργανώσεις της γαλλίας, που είναι αντίθετες µε την απελευθέρωση γενετι-
κά µεταλλαγµένων οργανισµών στράφηκαν εναντίον της γαλλικής κυβέρνησης, που ήθελε να “εξαιρέσει” διά-

��  8                                                                                                         κόκκινα µαντήλια
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φορες τεχνολογίες µεταλλάξεων απ’ την ευρωπαϊκή απαγόρευση. Η απόφαση του δικαστηρίου έδωσε δίκιο
στις 9 οργανώσεις.

Αυτό είναι τώρα το κόλπο, που φαίνεται καθαρά απ’ την µελέτη της Commission του 2021. Ύστερα απ’ την
επιτυχία της µαζικής, φονικής εξαπάτησης του “εµβολιασµού” κατά της covid-19, οι πανίσχυρες βιοτεχνολο-
γικές, φαρµακευτικές και αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, πανεπιστηµιακοί κύκλοι και ινστιτούτα που χρηµα-
τοδοτούνται / δωροδοκούνται απ’ τις εταιρείες, µήντια, πολιτικοί και το υπόλοιπο συνάφι, θέλουν να ξεφορ-
τωθούν εντελώς τις απαγορεύσεις και τα επιχειρήµατα του νόµου του 2001. Υποστηρίζουν ότι οι “νέες τεχνο-
λογίες µεταλλάξεων είναι καλύτερες απ’ τις παλιές” (που είχαν απαγορευτεί το 2001), ότι είναι “ασφαλείς”
(σαν ... τα “εµβόλια”...), ότι είναι “αποτελεσµατικές” (σαν ... τα “εµβόλια”...), ότι “θα λύσουν το πρόβληµα της
πείνας στον πλανήτη” (το ίδιο έλεγαν απ’ την δεκαετία του 1980...) και ότι αν δεν “απελευθερωθεί η χρήση
των ‘νέων γενετικά µεταλλαγµένων οργανισµών’ η ευρώπη θα µείνει πίσω τεχνολογικά και εµπορικά”, σε σχέ-
ση µε τους ανταγωνιστές της (ηπα και κίνα). 

Το “επιχείρηµα” είναι ότι οι καινούργιες τεχνικές µεταλλάξεων δεν έχουν τα προβλήµατα των παλιότερων
- στην πραγµατικότητα έχουν πολύ περισσότερα! Οι παντοδύναµοι οπαδοί των µεταλλάξεων εκείνο που θέ-
λουν είναι µια επίσηµη ευρωπαϊκή απόφαση / οδηγία, που να λέει ότι οι “καινούργιες τεχνικές” δεν εµπίπτουν
στην παλιά απαγόρευση· και συνεπώς κάθε κράτος µπορεί να επιτρέπει ό,τι θέλει... Αυτό θα είναι το σήµα να
επιτραπούν τα πάντα! 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στη συγκεκριµένη έκθεση περιλαµβάνεται κι αυτή η παράγραφος:
... Ορισµένοι ακαδηµαϊκοί εξέφρασαν την ελπίδα ότι η πανδηµία του κορωνοϊού θα µπο-

ρούσε να αλλάξει το παιχνίδι στη ρύθµιση των ΓΤΟ – δεδοµένης της συµβολής της σύγχρονης
βιοτεχνολογίας στη δηµιουργία ενός εµβολίου κατά της νόσου – καθώς και σχετικά µε τις δυ-
νατότητες αντιµετώπισης των ελλείψεων τροφίµων που προκαλούνται από πανδηµίες ή άλλες
απειλές παρόµοιου µεγέθους....

Αποφάσεις οριστικές δεν έχουν παρθεί ακόµα... Όµως: οποιαδήποτε νοµιµοποίηση της γενετικής µη-
χανκής, “παλιάς” ή “καινούργιας” θα γενικεύσει τις καταστροφικές συνέπειες των “εµβολίων” ή άλλων
µορφών, που ήδη ξέρουµε: θανάτους από διάφορες “παρενέργειες”, καρκίνους, αυτοάνοσα, κλπ...

Θα συνεχίσουµε µε τα χέρια σταυρωµένα; Θα συνεχίσει η απάθεια; Θα συνεχίσει η υποταγή, η ευπιστία, η
απώθηση του ότι “αυτά είναι ζητήµατα επιστηµονικά”; Όχι! Η  β ι ο µ η χ α ν ί α  µ α ζι κ ώ ν  µ ε τ α λ λ ά ξ ε ω ν ,
π ο υ  ε ί ν α ι  ε π ί σ η ς  β ι ο µ η χ α ν ί α  µ α ζι κ ώ ν  π α τ ε ν τ ώ ν  /  π ν ε υ µ α τ ι κ ώ ν  ι δ ι ο κ τ η σ ι ώ ν  π ά ν ω
σ τ η  ζω ή  κ α ι  τ ι ς  δ ι ά φ ο ρ ε ς  µ ο ρ φ έ ς  τ η ς ,  ή τ α ν  κ α ι  ε ί ν α ι  π ο λ ι τ ι κ ό  ζή τ η µ α  -  µ ε  τ η ν  ε υ -
ρ ε ί α  έ ν ν ο ι α  τ η ς  λ έ ξ η ς  “ π ο λ ι τ ι κ ή ”  -  κ α ι  ό χ ι  µ ο ν ο π ώ λ ι ο  τ ω ν  τ ε χ ν ο κ ρ α τ ώ ν !  

Ποιός θα συγχωρήσει την αδράνεια; �
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