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Ολόκληρη η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη μ’ έναν ιό. Και βασικά χάνει. Χάνει δεκάδες χιλιάδες 
ανθρώπους, χάνει τη λειτουργία της, την –όποια– συνοχή της. Στην ουσία, δεν βρίσκεται αντιμέτωπη με 
τον ιό, αλλά με τους όρους που έχει (ή δεν έχει) οικοδομήσει για ν’ αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. 

Η εμφάνιση του κορωνοϊού βρήκε όλους τους λαούς του πλανήτη ουσιαστικά απροστάτευτους. Ακόμα 
και στις πιο πλούσιες, τις πιο αναπτυγμένες χώρες, αυτές που παρουσιάζονται σαν τα πρότυπα που πρέπει 
να φτάσουμε για να «ζούμε καλά», αυτές που σε προηγούμενες πανδημίες στέκονταν υπεροπτικά απέναντι 
στις λεγόμενες «υπανάπτυκτες» χώρες που πλήττονταν, χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά. Κυρίως, 
οι άνθρωποι που προέρχονται από τα χαμηλότερα στρώματα, από τους εργαζόμενους και το λαό. Η 
έξαρση ενός ιού αρκεί για ν’ αποκαλύψει ότι οι κοινωνίες βρίσκονται στον αέρα, ότι οι ισορροπίες είναι τόσο 
ασταθείς που κλονίζονται αμέσως, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί «ένωση» αλλά πεδίο αντιπαράθεσης 
κι εκμετάλλευσης, ότι το σύστημα βρίσκεται μόνιμα σε κρίση που όχι μόνο δεν μπορεί να ξεπεράσει, 
αλλά θέτει σε κίνδυνο ολόκληρο τον πλανήτη μπροστά σε μια δυσκολία. Χαρακτηριστικό του πού βρι-
σκόμαστε είναι το γεγονός ότι γίνονται συγκρίσεις της σημερινής πανδημίας με τις ασθένειες του με-
σαίωνα κι ότι όλοι οι «ηγέτες» καλούν τον κόσμο ν’ αποδεχτεί αδιαμαρτύρητα τις εξελίξεις σαν «φυσιολογι-
κές», προκειμένου να μη ζητήσει ευθύνες από αυτούς που τις καθόρισαν και τις καθορίζουν με την πο-
λιτική που ακολουθούν. 

Η πανδημία βρήκε και τη χώρα μας μ’ ένα σύστημα υγείας υποβαθμισμένο, υποστελεχωμένο, με με-
γάλες ελλείψεις κάθε είδους σε πρόληψη, διάγνωση, περίθαλψη και θεραπεία. Αυτά τα στοιχεία χαρα-
κτηρίζουν τόσο τα κρατικά νοσοκομεία όσο και τα ιδιωτικά, στα οποία μας δίνουν πρόσβαση τα πρόσθετα 
λεφτά που δίνουμε οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ για ιδιωτική ασφάλιση. Σε κάθε περίπτωση, και παρά τις ηρωι-
κές προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού που δίνει μάχη μέσα στο πλαίσιο που έχει επιβληθεί, η παν-
δημία ανέδειξε αυτή τη συνολική ανεπάρκεια, από την οποία δεν γλυτώνει ούτε όποιος έχει πρόσβαση σε 
ιδιωτικά νοσοκομεία (τουλάχιστον με τους όρους που έχουμε εμείς). 

Στο ζήτημα του κορωνοϊού καθ’ αυτού, οι ιδιωτικές ασφαλιστικές μάς άφησαν ξεκρέμαστους. Δεν καλύ-
πτουν ό,τι σχετίζεται με το νέο ιό (τεστ, νοσηλεία κτλ.), ενώ κι οι ιδιωτικές κλινικές ακυρώνουν μέρος των υ-
πόλοιπων παροχών στις οποίες έχουν υποτίθεται δεσμευτεί και μας αναγκάζουν να πληρώσουμε ξανά για 
ειδικότητες που θεωρητικά ήταν διαθέσιμες, αλλά δεν είναι λόγω κορωνοϊού (μ’ ένα 60άρι επί τόπου όμως ο 
γιατρός γίνεται διαθέσιμος και πάλι). Αποδεικνύεται με ακόμα μια αφορμή ότι η συνολική υγειονομική κα-
τάσταση ορίζει σε ποια κατάσταση ζούμε κι εμείς. 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, του ανεπαρκούς συστήματος υγείας και της άρνησης διενέργειας μαζικών τεστ, ο 
προσωρινός αυτοπεριορισμός (όσο γίνεται σε μια σύγχρονη κοινωνία που ο καθένας βασίζεται στη δουλειά 
των άλλων) είναι η μόνη προστασία που απομένει. Έχει όμως τις δικές του συνέπειες, τόσο στο υγειονομι-
κό σκέλος όσο και στο οικονομικό. Ως προς τον κορωνοϊό, κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει με ασφάλεια 
ποιο είναι το μέλλον τις επόμενες βδομάδες –πόσο μάλλον από το φθινόπωρο κι ύστερα– με δεδομένο ότι 
ελάχιστα πράγματα βελτιώνονται σε σχέση με το ιατρικό κομμάτι, το μόνο πεδίο που μπορεί να δώσει 
λύση σε μια ασθένεια. Ακόμα κι αυτά που αναγγέλλονται, κινούνται στη λογική του ελάχιστου δυνατού 
και του προσωρινού, λογική που ρισκάρει ζωές και με βάση την οποία φτάσαμε μέχρι εδώ. 

Ως προς την οικονομία, ακόμα και τα πιο αισιόδοξα και «καθησυχαστικά» σενάρια περιγράφουν δρα-
ματική ύφεση, εκτίναξη της ανεργίας και μια σειρά συνέπειες που ακολουθούν, ειδικά με βάση τα εξαρτη-
μένα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας. Τα μέτρα της κυβέρνησης επιδοτούν κι ενισχύουν την 
εργοδοσία με πολλαπλά εργαλεία, στοιχείο που γίνεται πιο έντονο όσο περνούν οι μέρες. Απολύσεις (προ-
σωρινές και μόνιμες), καθυστέρηση δώρων και μισθών, εκ περιτροπής εργασία, ελαστικοποίηση ωραρίου, 
αλλαγές συμβάσεων, μεταφορά προσωπικού μεταξύ θυγατρικών κ.ά. ορίζουν από σήμερα τη νέα κατά-
σταση που πάει να επιβληθεί, ενώ κι οι επιδοτήσεις των επιχειρήσεων θα χρεωθούν στους εργαζόμε-
νους και το λαό με νέα χαράτσια, φορολογία, ανατροπές στο ασφαλιστικό κ.ά. 



Ολοένα και περισσότερο ακούγεται από επίσημα χείλη ότι «τίποτα δεν θα είναι όπως πριν». Κι αν αυτό 
φυσιολογικά θα σήμαινε ότι ο κόσμος πρέπει να βγει πιο ισχυρός και πιο προστατευμένος με την εμπειρία 
αυτής της πανδημίας, η πραγματικότητα παραμένει ότι τα συμπεράσματα βγαίνουν ανάλογα με τη θέ-
ση του καθενός στην κοινωνία. Για τους ισχυρούς του πλανήτη και σε κάθε χώρα, καθώς και για το 
πολιτικό προσωπικό τους που δεν δίνει δεκάρα για τους θανάτους αλλά υπολογίζει μόνο το «πολιτικό κό-
στος» ώστε να παραμείνει στη θέση του, οι προτεραιότητες είναι τελείως διαφορετικές. «Χρειάζεται» έ-
νταση των ανταγωνισμών και των συγκρούσεων για το ποιος θα έχει την πατέντα και το μονοπώλιο στο φάρ-
μακο και το εμβόλιο για τον κορωνοϊό (και κάθε ασθένεια) και όχι συνεργασία, έρευνα και πρόσβαση σε κα-
λύτερη περίθαλψη για όλους. Η «ανάγκη» τους είναι περισσότερα και πιο θανατηφόρα πυρηνικά, συμβατικά, 
χημικά και βιολογικά όπλα και όχι η προστασία της ζωής και της υγείας των πληθυσμών. Ως «πρόοδο» εν-
νοούν την παραπέρα καταστροφή και όχι την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η «λύση» για τα προ-
βλήματα, γι’ αυτούς βρίσκεται στη μεγαλύτερη εκμετάλλευση των εργαζόμενων, στη φτώχια και την 
εξαθλίωση για ακόμα μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. Στην πραγματικότητα, το σύστημα κι οι κυ-
βερνήσεις του θα συνεχίσουν να υπηρετούν την ίδια πολιτική, με πολλαπλάσια ένταση. 

Είναι φανερό ότι τα πράγματα χοντραίνουν. Οι συγκρίσεις με την κρίση του 2008-2009 δεν είναι τυχαίες: 
επιδιώκουν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα αποδοχής αντίστοιχων ή/και μεγαλύτερων θυσιών για τους 
εργαζόμενους. Τότε ήταν θυσίες για την κρίση, μετά έγιναν θυσίες για την «ανάπτυξη» και τώρα η ιστορία 
επαναλαμβάνεται. Κι αν αυτοί προετοιμάζονται και ξεδιπλώνουν εν μέσω πανδημίας ένα νέο γύρο σκληρής, 
ταξικής επίθεσης και καταστολής με το βλέμμα στην επόμενη μέρα και με σκοπό τα προσωρινά μέτρα να 
γίνουν μόνιμα, οι εργαζόμενοι πρέπει να προετοιμαστούμε για ν’ αντισταθούμε σ’ αυτή την πολιτική. Να 
οικοδομήσουμε τις δικές μας δυνάμεις για να υπερασπιστούμε τις κατακτήσεις μας και να διεκδικήσουμε 
τα δικαιώματά μας. Για να μην πληρώσουμε εμείς ξανά την κρίση τους. Για ν’ ανοίξουμε το δρόμο για τη 
δική μας προοπτική. 

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ γνωρίζουμε ότι οι όροι δουλειάς μας, αλλά κι οι όροι ζωής μας, είναι δεμένοι 
με τους όρους των υπόλοιπων εργαζόμενων κι ακολουθούν την ίδια πορεία. Αντιμετωπίζουμε τους ίδιους 
κινδύνους, δεχόμαστε την ίδια επίθεση. Μπορεί οι ιδιαιτερότητες του χώρου που δουλεύουμε, καθώς κι η δι-
κή μας συγκρότηση που συνδέεται μ’ αυτές, να θέτουν κάποια όρια, αυτά όμως σπρώχνονται πάντα προς το 
χειρότερο. Η εργοδοσία έχει δείξει ότι εκμεταλλεύεται κάθε «ευκαιρία» προς αυτή την κατεύθυνση, με 
τραγικές συνέπειες για μας. Ήδη είναι πρόδηλη η αγωνία να «θεσμοθετηθεί» ό,τι είναι δυνατό από τις ση-
μερινές έκτακτες συνθήκες. 

Όπως γράφαμε στην τελευταία μας ανακοίνωση, άμεσα θα χρειαστεί να αγωνιστούμε για τα δικαιώματά 
μας, με ενότητα και από κοινού με το σύνολο των εργαζόμενων στη χώρα. Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά, 
εκτός από παγκόσμια μέρα γιορτής, μνήμης και τιμής για τους αγώνες της εργατικής τάξης και των εργαζό-
μενων, αυτούς που για δεκαετίες οδήγησαν το σύνολο της κοινωνίας προς τα εμπρός, ορίζει και τους νέους 
αγώνες που έχουμε ανάγκη για να μη συνεχίσουμε να γυρίζουμε προς τα πίσω. Εκατομμύρια εργάτες 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο συνεχίζουν να εμπνέονται και να ενώνουν αυτή τη μέρα τους κοινούς τους πό-
θους για ένα καλύτερο αύριο, με αξιοπρέπεια και ζωή για όλους. 

 

Συμμετέχοντας στον εορτασμό, μαζικά, ενωτικά κι αγωνιστικά, 
να τιμήσουμε την Εργατική Πρωτομαγιά! 
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