H Θεζζαλονίκη ηης αλληλεγγύης ζηην σγεία και ηην εργαζία
Ομιλία ηηςδημοζιογράθοσ Σηασρούλας Ποσλημένης ζηην εκδήλωζη «Αλληλεγγύη ζηη περίοδο ηης
κρίζης ζηη Θεζζαλονίκη», ποσ οργανώθηκε από ηο Ίδρσμα Χάινριτ Μπελ Ελλάδας ζηις 25.
Ασγούζηοσ 2018 ζηο Μοσζείο Εσρωπαϊκών Πολιηιζμών ηοσ Βερολίνοσ ζηο πλαίζιο ηοσ πολιηιζηικού
μήνα αθιερωμένοσ ζηη Θεζζαλονίκη (9.8.-9.9. 2018).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθψλ ηεο ιηηφηεηαο κε ηελ ςήθηζε ησλ Μλεκνλίσλ, ε
αλεξγία θαη ε θηψρεηα έθηαζε ζηα χςε. Γηθαηψκαηα, κε βαζηθφηεξα απηά ηεο πγείαο θαη ηεο
εξγαζίαο βξέζεθαλ ζην ζηφραζηξν ησλ πνιηηηθψλ απηψλ παξάιιεια κε ηελ πεξηθνπή πφξσλ ψζηε
ρηιηάδεο άλζξσπνη λα βξεζνχλ ζην πεξηζψξην αδχλακνη λα θαιχςνπλ βαζηθέο ηνπο αλάγθεο.
Σχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο Σηαηηζηηθήο Δηαηξείαο ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ ηνλ
Ιαλνπάξην ηνπ 2010 αλεξρφηαλ ζε 11%. Καηά ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 ε αλεξγία απμήζεθε ζε 15%
θαη ηνλ ίδην κήλα ηνπ 2013 ζε 26,7%, κε ηελ Θεζζαινλίθε λα θαηαιακβάλεη κηα απφ ηηο πξψηεο
ζέζεηο. Σηηο ζπλζήθεο απηέο νη πνιίηεο πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα θησρφηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα
είραλ λα αληηκεησπίζνπλ εθηφο απφ ηα θαζεκεξηλά βηνπνξηζηηθά πξνβιήκαηα ηελ θνηλσληθή
απνκφλσζε θαη φ,ηη απηή ζπλεπάγεηαη ζε ςπρνινγηθφ επίπεδν. Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί
απηή ε θαηάζηαζε ζπιινγηθά αλαπηχρζεθε έλα ζχλνιν πξσηνβνπιηψλ νη νπνίεο ζπγθξφηεζαλ
δίθηπα θνηλσληθήο αιιειεγγχεο πεγαίλνληαο θφληξα ηφζν ζηηο πνιηηηθέο εμαζιίσζεο φζν θαη ζηνλ
αηνκηζκφ σο ηδενινγία θαη πξαθηηθή.
Οη δνκέο απηέο αθνξνχζαλ ηνπο ηνκείο ηεο ζίηηζεο, ηεο πγείαο, γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ηεο
ελέξγεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο επαλαζπλδέζεηο ξεπκάησλ ζε ζπίηηα, φπνπ ε ειεθηξνδφηεζε είρε
θνπεί ιφγσ ρξεψλ ζηε ΓΔΗ. (Απφ ην 2011 επηβιήζεθε απφ ηελ ηφηε θπβέξλεζε έλαο εηδηθφο θφξνο
ηδηνθηεζίαο (ΔΝΦΙΑ) πνπ ζπλδέζεθε γηα πεξίπνπ έλαλ ρξφλν κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΗ κε
απνηέιεζκα ηελ ζπζζψξεπζε ππέξνγθσλ ρξεψλ θαη ηελ αδπλακία πιεξσκήο ηνπο).
Τα δίθηπα αιιειεγγχεο, απφ ηηο ζπιινγηθέο θνπδίλεο, ηηο θαηαιήςεηο ζηέγεο κέρξη ηηο επηηξνπέο
γεηηνληάο είραλ σο πξνκεησπίδα ηελ αληίζηαζε ζηα Μλεκφληα ηα νπνία έθεξλαλ καδί ηνπο κηα
ζεηξά κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη θησρνπνίεζεο φιν θαη πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ. Μέζα θαη παξάιιεια
κε ηα δίθηπα απηά δεκηνπξγήζεθε κηα δπλακηθή πνπ ακθηζβεηνχζε ην θπξίαξρν κνληέιν
παξαγσγήο θαη εξγαζίαο απνδίδνληαο ζε απηφ ηελ βαζηθή αηηία γηα ηελ αλεξγία. Απηή ε δπλακηθή
πνπ γελλήζεθε κέζα ζηελ θξίζε έδηλε πξνηεξαηφηεηα ζηελ απηνδηαρείξηζε, ηε ζπλεξγαηηθή
νηθνλνκία, ηηο δεκνθξαηηθέο θαη νξηδφληηεο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ
ππνζηήξημε ησλ επάισησλ πνιηηψλ θαη ηελ παξαγσγή κε βάζε ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο πνπ ζα
ζπκπεξηιακβάλνπλ θπζηθά ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Τα δίθηπα αιιειεγγχεο
απνηεινχζαλ ηηο κνλαδηθέο νπζηαζηηθέο δνκέο ζηήξημεο ησλ θησρφηεξσλ αλζξψπσλ ελ κέζσ
δηάιπζεο ηνπ φπνηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ππήξρε ζηελ Διιάδα πξηλ ηε θξίζε. Δπηδίσμαλ ζηελ
πξάμε λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ινγηθέο θηιαλζξσπίαο πνπ ζα δηαηεξνχζαλ αληζφηεηεο ζηηο
ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πιαηζηψζεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο -εο πνπ
βίσλαλ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Τα εγρεηξήκαηα απηά έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ πξψηηζηα
βαζηθέο αλάγθεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θφζκνπ, λα δηαηεξήζνπλ ζρέζεηο αλζξσπηάο ζηνλ θνηλσληθφ
ηζηφ αιιά θαη λα αλαζεκειηψζνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ ζα ρηίδνπλ ζπιινγηθφηεηεο θαη ζα
αληηζηξαηεχνληαη ηνλ ξαηζηζκφ.
Σηνλ ηνκέα ηεο πγείαο έλα απφ ηα πξψηα δίθηπα αιιειεγγχεο ήηαλ ην Κνηλσληθφ Ιαηξείν
Αιιειεγγχεο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ζηφρν είρε ηελ δηεθδίθεζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ησλ πνιηηψλ
ζην Δζληθφ Σχζηεκα Υγείαο (ΔΣΥ). Τελ πξσηνβνπιία γηα ηελ ζπγθξφηεζή ηνπ έιαβαλ
πγεηνλνκηθνί ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ ππνζηήξημαλ κε φιεο ηνπο ηηο δπλάκεηο ηνλ αγψλα γηα ηελ
πγεία ησλ 50 κεηαλαζηψλ απεξγψλ πείλαο ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2011 νη νπνίνη δεηνχζαλ ίζα
δηθαηψκαηα κε φινπο ηνπο πνιίηεο. Μεηά απφ έλα θάιεζκα πξνο άιινπο πγεηνλνκηθνχο λα
ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξνζπάζεηα απηή, ην Κνηλσληθφ Ιαηξείν άλνημε ηηο πφξηεο ηνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ

2011 πξνζθέξνληαο δσξεάλ ππεξεζίεο πγείαο ζε αλαζθάιηζηνπο πνιίηεο. Η πξνζθνξά απηή
πξνέθπςε σο αλαγθαηφηεηα θαζψο κε ηνλ λφκν ηνπ ηφηε Υπνπξγνχ Υγείαο Αλδξέα Λνβέξδνπ
ρηιηάδεο αλαζθάιηζηνη πνιίηεο δελ είραλ πξφζβαζε ζηα λνζνθνκεία θαη ζα έπξεπε λα πιεξψζνπλ
γηα ηηο εμεηάζεηο θαη ηελ ζεξαπεία ηνπο. Τν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο πνπ δελ είρε
πξφζβαζε ζην ΔΣΥ αλεξρφηαλ ζην 20%, κεηά ηελ θαζηέξσζε θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ηνπ
αζζελνχο. Οη αλαζθάιηζηνη θαινχληαλ ρσξίο λα δηαζέηνπλ ρξήκαηα ζηελ πην θξίζηκε ζηηγκή ηεο
δσήο ηνπο λα πιεξψζνπλ ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο λνζειείαο, ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ αιιά
θαη άιιεο πιεξσκέο, ζπλ ηα 5 επξψ εηζηηήξην γηα επίζθεςε ζηα ηαθηηθά ηαηξεία.
Δπξφθεηην γηα πξνυπνζέζεηο θαη εκπφδηα πνπ ζε ζπλζήθεο θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ νδεγνχζαλ
ζηελ ηξαγηθή επηδείλσζε ηεο πγείαο ησλ θησρψλ θαη ησλ άλεξγσλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αθφκε
θαη ζηνλ ζάλαην δεδνκέλνπ φηη απνκάθξπλαλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απφ ηελ
πξφζβαζε ζηελ πγεία. Ο απνθιεηζκφο απφ ηα λνζνθνκεία κε βάζε εθείλε ηε λνκνζεζία αθνξνχζε
αξρηθά ηνπο κεηαλάζηεο ρσξίο ραξηηά, ελψ ζηε ζπλέρεηα δηεπξχλζεθε γηα ην ζχλνιν ησλ
αλαζθάιηζησλ πνιηηψλ κε δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. Οη επηπηψζεηο
απηέο είλαη αθφκε εκθαλείο θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ απηνχ ην 2016. Ήηαλ ζεκαληηθφ λα
πεξηγξάςνπκε ηηο ζπλζήθεο απηέο ζηηο νπνίεο γελλήζεθε ην Κνηλσληθφ Ιαηξείν Αιιειεγγχεο
πξνθεηκέλνπ λα ηνλίζνπκε φηη ε Αιιειεγγχε ζηελ Θεζζαινλίθε αιιά θαη ζε άιιεο πφιεηο δελ
έκεηλε απιά κηα αθεξεκέλε ζεσξεηηθή έλλνηα ή κηα κε θνηλσληθά γεησκέλε ηδενινγηθή ζηάζε.
Αληίζεηα γελλήζεθε σο απνηέιεζκα αλειαζηηθψλ αλαγθψλ πνπ δελ θαιχπηνληαλ, βξήθε πιηθή
ππφζηαζε θαη έγηλε θαζεκεξηλή πξαθηηθή απφ ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηνπ ηαηξείνπ. Τν Κνηλσληθφ
Ιαηξείν Αιιειεγγχεο ήηαλ κηα δνκή πνπ πξνζθέξνληαο δσξεάλ πγεηνλνκηθή πξσηνβάζκηα
πεξίζαιςε ζε αλαζθάιηζηνπο ληφπηνπο θαη κεηαλάζηεο, θαηάθεξε λα θξαηήζεη ηνλ θφζκν φξζην
κέζα ζηελ θξίζε θαη ηαπηφρξνλα λα απνηειέζεη κηα θαηαγγειηηθή απάληεζε ζηελ πνιηηηθή ησλ
πεξηθνπψλ αιιά θαη ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχληαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα
ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο.
Σεκαληηθή πηπρή ηνπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ φηη δελ επεδίσμε, νχηε ζα κπνξνχζε άιισζηε, λα
ππνθαηαζηήζεη ην θξάηνο πνπ απνζπξφηαλ απφ ηελ επζχλε θξνληίδαο ησλ θαηνίθσλ ηνπ, αιιά
θαινχζε ζε δξάζε γηα ηελ ππεξάζπηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ πγεία θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ Γεκφζηνπ
Σπζηήκαηνο Υγείαο.
Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλίζηαηαη ζηνλ εζεινληηζκφ ησλ κειψλ ηνπ νη νπνίνη πξνζθέξνπλ φζν
ρξφλν θαη δπλάκεηο δηαζέηνπλ, ηεξψληαο παξάιιεια ηελ δέζκεπζε πνπ απαηηεί ε αιιειεγγχε σο
πνιηηηθή ζηάζε. Δπηπιένλ ηα κέιε ηνπ ΚΙΑ δήηεζαλ ηελ εζηθή θαη πιηθή ζηήξημε ησλ
πγεηνλνκηθψλ αιιά θαη φισλ ησλ πνιηηψλ, ησλ ζσκαηείσλ θαη ησλ νξγαλψζεσλ ρσξίο εμαξγχξσζε
ηεο βνήζεηάο ηνπο ζε θαλέλα επίπεδν. Υπφ απηήλ ηελ έλλνηα δελ κεηαηξάπεθαλ ζε ΜΚΟ,
αξλήζεθαλ ζηήξημε απφ εθθιεζία θαη θξάηνο. Οη φπνηεο πιηθέο πξνζθνξέο απφ ηνπο πνιίηεο
δηαηίζνληαλ γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ ρψξνπ (ν ρψξνο παξαρσξήζεθε απφ ην Δξγαηηθφ Κέληξν), ηελ
αγνξά θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ, ηα πάγηα έμνδα θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ ιεηηνπξγία
ηνπ. Δληφο ηνπ Κνηλσληθνχ Ιαηξείνπ Αιιειεγγχεο ιεηηνχξγεζε, επίζεο, θνηλσληθφ θαξκαθείν φπνπ
ηα θάξκαθα ζπγθεληξψλνληαη απφ πνιίηεο, πνπ είηε ηα δίλνπλ απεπζείαο, είηε κέζσ
ζπλεξγαδφκελσλ θαξκαθείσλ πνπ ηα ζπιιέγνπλ. Δθηφο, επίζεο απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα πνπ
δηαζέηεη ην ηαηξείν (παζνινγηθφ, παηδηαηξηθφ, ςπρνινγηθφ, νδνληηαηξηθφ θ.α) ηδηψηεο γηαηξνί απφ
άιιεο εηδηθφηεηεο (π.ρ. νθζαικίαηξνη) ζπλεξγάδνληαη κε ην ηαηξείν πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ
ζην δηθφ ηνπο ρψξν φζεο πεξηζζφηεξεο επηζθέςεηο κπνξνχλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ έλα ζεκαληηθφ
θνκκάηη ηεο πφιεο ελεπιάθε ζην εγρείξεκα (ζπλαπιίεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, δηακαξηπξίεο έμσ
απφ ηα λνζνθνκεία) ελψ ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ κεηά ηελ ζεξαπεία ηνπο ή θαη θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο ζέιεζαλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζε βνήζεηα πιένλ σο εζεινληέο/ληξηεο.
Δπεηδή ην ηαηξείν πξνζέθεξε ππεξεζίεο πγείαο κφλν ζε πξσηνβάζκην επίπεδν, νη γηαηξνί ηνπ ΚΙΑ
δηεθδηθνχζαλ ηελ εηζαγσγή ησλ αλαζθάιηζησλ ζην λνζνθνκείν δσξεάλ, πξνζπαζψληαο λα ζψζνπλ

πξσηαξρηθά ηνλ αζζελή αιιά θαη λα δηαηεξήζνπλ ηνλ βαζηθφ ηνπο ζηφρν πνπ ήηαλ ε πξφζβαζε
φισλ ζην ζχζηεκα πγείαο.
Φπζηθά ην Κνηλσληθφ Ιαηξείν Αιιειεγγχεο αληηκεηψπηζε δπζθνιίεο ζηελ ,«κεηάγγηζε» ηεο έλλνηαο
ηεο αιιειεγγχεο ζην βαζκφ πνπ νη εμππεξεηνχκελνη απφ απηφ δελ είραλ ηνλ ρξφλν λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ απνηεινχζε κηα θξαηηθή δνκή ή έλα ηδησηηθφ ηαηξείν θαη δεηνχζαλ
πηεζηηθά πνιιέο θνξέο βνήζεηα. Σίγνπξα φκσο ην ΚΙΑ πξνζπάζεζε θαη κε δεκφζηεο παξεκβάζεηο,
ζπδεηήζεηο θαη δηακαξηπξίεο λα παξέκβεη ζην ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ
ην δηθαίσκα ζηελ θαζνιηθή πξφζβαζε ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. Σπλδέζεθε έηζη κε άιινπο
αγψλεο φπσο ην θίλεκα ελάληηα ζηηο εμνξχμεηο ρξπζνχ ζηελ Φαιθηδηθή, ην απηνδηαρεηξηζηηθφ
εγρείξεκα ηεο ΒΙΟΜΔ, γηα ην νπνίν ζα κηιήζνπκε παξαθάησ, ηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ θαη
ησλ κεηαλαζηψλ πνπ ρξεηάδνληαλ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ηφζν ζηελ Δηδνκέλε φζν θαη ζηε Λέζβν,
αιιά θαη ζε θέληξα θηινμελίαο πξνζθχγσλ. Σήκεξα θαη δεδνκέλνπ φηη ε πξφζβαζε ζηα ηαηξεία
είλαη ειεχζεξε γηα αζθαιηζκέλνπο θαη αλαζθάιηζηνπο ην Κνηλσληθφ Ιαηξείν ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ
κε κηα πην νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζην ζέκα ηεο πγείαο, δηαηεξψληαο ηνλ πνιηηηθφ ηνπ ζηφρν γηα
ελίζρπζε ηνπ Δζληθνχ Σπζηήκαηνο Υγείαο ζην νπνίν ππάξρνπλ αθφκε ειιείςεηο θαη πιεγέο απφ ηελ
ρξφληα ππνρξεκαηνδφηεζή ηνπ. Η δξάζε ηνπ εζηηάδεη ζηελ ππνζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ πνπ
βξίζθνληαη ζηα φξηα ηνπ πνιενδνκηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ θαιχηεξε
πξφζβαζή ηνπο ζην ΔΣΥ. Δπηπιένλ αλ θαη νη αζζελείο πνπ ην επηζθέπηνληαη κεηψλνληαη ζπλερψο,
ζπλερίδεη λα ππάξρεη επηζθεςηκφηεηα ζην νδνληηαηξηθφ ηκήκα (ε νδνληηαηξηθή θξνληίδα παξακέλεη
αθξηβή ζηελ Διιάδα), ζην ςπρνινγηθφ ηκήκα, θαζψο θαη ζηελ παξνρή θαξκάθσλ. Να ζεκεησζεί
φηη ην Κνηλσληθφ Ιαηξείν Αιιειεγγχεο έρεη επεθηείλεη ηε δξάζε ηνπ δεκηνπξγψληαο έλα Δξγαηηθφ
Ιαηξείν ζηνλ ρψξν ηνπ απηνδηαρεηξηδφκελνπ θαηεηιεκκέλνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΒΙΟΜΔ ζηελ
Θεζζαινλίθε ην νπνίν παξέρεη πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζηνπο εξγαδφκελνπο, ζηνπο άλεξγνπο
θαη γεληθφηεξα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο ηεο Ππιαίαο.
Η ΒΙΟΜΕ, ασηοδιατείριζη ως πρακηική και ως εναλλακηικό ζτέδιο ζηην παραγωγή
Έρνπλ πεξάζεη ήδε έμη ρξφληα απφ ην πξψην απηνδηαρεηξηζηηθφ εγρείξεκα ηεο ΒΙΟΜΔ. Οη
εξγαδφκελνη ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο νηθνδνκηθήο θφιιαο εγθαηαιείθζεθαλ απφ ηελ εξγνδνζία
ηνπο ην 2011 κεηά ηελ πηψρεπζε ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο «Φίιθεξακ Τδφλζνλ», έκεηλαλ απιήξσηνη
θαη ρσξίο απνδεκηψζεηο. Τελ πεξίνδν εθείλε ζε φιε ηελ βηνκεραληθή δψλε ηεο Θεζζαινλίθεο ηα
εξγνζηάζηα έθιεηλαλ ην έλα κεηά ην άιιν θαη νη εξγαδφκελνη πξνρσξνχζαλ ζε επηζρέζεηο εξγαζίαο
δεηψληαο απνδεκηψζεηο θαη ηελ έληαμή ηνπο ζην ηακείν αλεξγίαο. Η ΒΙΟΜΔ -ζπγαηξηθή κηαο άιιεο
εηαηξείαο ρεκηθψλ πξντφλησλ, νηθνδνκηθψλ πιηθψλ- ήηαλ κέρξη ηφηε κηα θεξδνθφξα επηρείξεζε. Η
εξγνδνζία νδήγεζε ζε πηψρεπζε ηελ κεηξηθή εηαηξεία απνιχνληαο ηνπο εξγαδφκελνπο ηεο ελψ
ζηελ ζπγαηξηθή θήξπμε ζηαδηαθά ζηάζε πιεξσκψλ αθήλνληάο ην εξγνζηάζην θαη ηνπο
εξγαδφκελνπο ζηελ ηχρε ηνπο. Οη εξγάηεο ηεο ΒΙΟΜΔ γηα κεγάιν δηάζηεκα πξαγκαηνπνηνχζαλ
επίζρεζε εξγαζίαο δηεθδηθψληαο ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο θαη παξάιιεια πεξηθξνπξνχζαλ
θαζεκεξηλά ην εξγνζηάζην ζε 24σξεο βάξδηεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ηνλ εμνπιηζκφ.
Μελ έρνληαο άιιε ιχζε ην θαινθαίξη ηνπ 2013 25 απφ ηνπο πεξίπνπ 100 εξγαδνκέλνπο πήξαλ ηελ
απφθαζε λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ ην εξγνζηάζην ππφ εξγαηηθφ έιεγρν, απφθαζε πνπ ηελ ζηήξημαλ
άκεζα θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο ζπιινγηθφηεηεο ηεο πφιεο δεκηνπξγψληαο έλα θίλεκα αιιειεγγχεο
ην νπνίν κεηέθεξε ην κήλπκα ηνπ αγψλα ηνπο ζε φιε ηελ Διιάδα αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ. Η
επηινγή απηή πξνέθπςε σο αλάγθε γηα ηνπο εξγαδφκελνπο νη νπνίνη κέζα απφ ηνλ αγψλα ηνπο
πξνζπάζεζαλ λα πείζνπλ ηφζν ηελ πνιηηεία, ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα αιιά θαη ηελ ππφινηπε
θνηλσλία ηεο Θεζζαινλίθεο φηη φηαλ νη εξγνδφηεο «εμαθαλίδνληαη» νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ θαη
ρσξίο απηνχο.
Μέρξη ζήκεξα ε ΒΙΟΜΔ ιεηηνπξγεί θάησ απφ εξγαηηθφ έιεγρν θαη απηνδηεχζπλζε, παξάγνληαο
νηθνινγηθά θαζαξηζηηθά. Φαίξεη ηδηαίηεξεο θνηλσληθήο εθηίκεζεο θαζψο ζε έλα πιαίζην

ζπλερηδφκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξνηάζζεη ηελ δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο κέζα απφ έλα
δηαθνξεηηθφ κνληέιν παξαγσγήο θαη εξγαζίαο πνπ αθνξά ζπλνιηθά ηα εγθαηαιειεηκκέλα απφ ηνπο
εξγνδφηεο ηνπο εξγνζηάζηα. Τν κνληέιν απηφ εληάζζεηαη ζε κηα γεληθφηεξε αληίιεςε γηα ηελ
ζπλεηαηξηζηηθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ επηδηψθεηαη ε κεγηζηνπνίεζε
ηνπ θέξδνπο αιιά πξσηίζησο ε νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ κειψλ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Οη δηαδηθαζίεο
ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ εξγαζία θαη ηελ παξαγσγή είλαη νξηδφληηεο ελψ βαζηθφ κέιεκα ησλ
εξγαδνκέλσλ είλαη ν εξγαηηθφο έιεγρνο ζηελ παξαγσγή κέζα απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Ο θνηλσληθφο έιεγρνο ζηελ παξαγσγή επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ πξσηνβνπιία Αιιειεγγχεο πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί θαη ζπλδέεη ην εγρείξεκα κε άιια ζπλεηαηξηζηηθά ζρήκαηα πνπ θηλνχληαη ζην
ίδην πιαίζην ζπλαληίιεςεο αιιά θαη ηελ θνηλσλία ηεο Θεζζαινλίθεο.
Η ΒΙΟΜΔ δελ επεδίσμε νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ ην θξάηνο ή απφ επξσπατθά θνλδχιηα θαη ε
κέρξη ζήκεξα επηβίσζε ησλ κειψλ ηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε ησλ θαζαξηζηηθψλ κέζα απφ
δίθηπα αιιειεγγχεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ. Σηελ ζπλέρεηα ε ΒΙΟΜΔ πνπ έρεη απνθηήζεη
λνκηθή κνξθή «Κνηλσληθήο Σπλεηαηξηζηηθήο Δπηρείξεζεο» θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη παξάξηεκα
πψιεζεο πξντφλησλ ζηελ Αζήλα, λα απμήζεη ην θχθιν εξγαζηψλ ηεο εμάγνληαο παξάιιεια ηα
νηθνινγηθά θαζαξηζηηθά ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη φρη κφλν, ζπλδεφκελε κε αληίζηνηρα
εγρεηξήκαηα. Πάγην αίηεκα ηεο θαη ζηνηρείν ηνπ δηαξθνχο αγψλα ηεο είλαη ε πιήξεο λνκηκνπνίεζε
ηνπ εγρεηξήκαηνο κέζσ ηεο εμαίξεζεο ησλ νηθνπέδσλ πνπ βξίζθεηαη ην εξγνζηάζην απφ ηηο
δηαδηθαζίεο πιεηζηεξηαζκνχ πνπ αθνινπζνχληαη κε ηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηελ
παξαρψξεζε ηνπ νηθνπέδνπ ζηελ ζπλεξγαηηθή εξγαδνκέλσλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ
εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα έλα αίηεκα ην νπνίν δελ έρεη αθφκε πινπνηεζεί θαη δελ αθνξά κφλν ηε
ΒΙΟΜΔ: ηα ρξενθνπεκέλα εξγνζηάζηα λα κπνξνχλ λα πεξάζνπλ ζηα ρέξηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο,
έλαληη ησλ πνζψλ πνπ ηνπο νθείινληαη.
Να ζεκεησζεί φηη ήδε νη εξγαδφκελνη έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
εληφο ηνπ αλαθηεκέλνπ εξγνζηαζίνπ θαη παξάιιεια έρνπλ μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ αξρηθνχ πξντφληνο, δειαδή ηεο νηθνδνκηθήο θφιιαο.
Η ΒΙΟΜΔ απνηέιεζε θαη ζπλερίδεη λα απνηειεί θνκκάηη ηνπ θηλήκαηνο αιιειεγγχεο ζηελ
Θεζζαινλίθε θαζψο ζε κηα πεξίνδν εληεηλφκελεο επηζθάιεηαο ζηελ εξγαζία, πηψρεπζεο νινέλα
θαη πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ, εξγνδνηηθψλ απζαηξεζηψλ θαη απμαλφκελεο αλεξγίαο θαηάθεξε λα
ζέζεη ζε εθαξκνγή ηελ απηνδηαρείξηζε σο πξαθηηθή θαη σο ελαιιαθηηθφ ζρέδην. Ωο έλα
ελαιιαθηηθφ ζρέδην πνπ εκπλέεηαη απφ ην θίλεκα ησλ θαηαιήςεσλ εξγνζηαζίσλ ζε ρψξεο ηεο
Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη βξίζθεη ηελ δηθή ηνπ ππφζηαζε κέζα απφ ηελ ειιεληθή εκπεηξία
αληηπαιεχνληαο ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζηε ρψξα απφ ηελ απνπζία ηζρπξήο θαη
ξηδνζπαζηηθήο παξάδνζεο απηνδηαρείξηζεο θαη ζπλεηαηξηζηηθνχ θηλήκαηνο. Σπλδέζεθε κε φια ηα
θηλήκαηα ηεο πφιεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ρξφληα ησλ κλεκνλίσλ, ηηο δηεθδηθήζεηο γηα ηελ κε
ηδησηηθνπνίεζε ηνπ λεξνχ, ηα πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα θ.α. κπνιηάδνληαο κε λέεο ηδέεο θαη
δηεπξχλνληαο ηνπο εξγαηηθνχο αγψλεο. Έιαβε ελεξγφ ξφιν ζε φιεο ηηο θηλήζεηο αιιειεγγχεο ζηνπο
πξφζθπγεο δηαζέηνληαο κεηαμχ άιισλ ην εξγνζηάζην γηα ηελ ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη απνζηνιή
εηδψλ πξψηεο αλάγθεο ηφζν ζηελ Δηδνκέλε φζν θαη ζηα θέληξα θηινμελίαο.
Σεκαληηθφ είλαη, ηέινο, φηη ε ΒΙΟΜΔ έδσζε θαη ζπλερίδεη λα δίλεη έλαλ αγψλα γηα ηελ θαηαλφεζε
ηεο αιιειεγγχεο ζε έλα πιαίζην ηδηαίηεξα δχζθνιν, απηφ ηεο θαζεκεξηλήο επηβίσζεο, ρσξίο λα
επηδηψθεη λα ππνθαηαζηήζεη ηηο κεηνχκελεο εμαηηίαο ηεο θξίζεο πξνλνηαθέο πνιηηηθέο ηνπ θξάηνπο.
Δληάρζεθε καδί κε άιια ζπλεηαηξηζηηθά εγρεηξήκαηα ζηνλ αγψλα γηα ηελ δηεχξπλζε ηεο
Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο ζε κεγαιχηεξν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ κε θχξηα κέξηκλα
ν αγψλαο απηφο λα ζπλδέεηαη θαη λα εληζρχεη φινπο ηνπο ππφινηπνπο εξγαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο
αγψλεο. Γηα κηα νηθνλνκία θαη θπξίσο έλα κνληέιν εξγαζίαο πνπ δελ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηνπο
φξνπο αληαγσληζκνχ πνπ ζέηεη ε αγνξά κε ζθνπφ ηελ ηδησηηθή θεξδνζθνπία. Αληίζεηα κέζσ ηεο
δεκηνπξγίαο ζπιινγηθνηήησλ θαη ηεο ηζφηηκεο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ζα ζπλδξάκεη επίζεο ζηελ

άξζε ησλ έκθπισλ αληζνηήησλ θαη ζα ρεηξαθεηεί ζηαδηαθά ηνπο εξγαδφκελνπο απφ ηηο πξαθηηθέο
θαη δνκέο πνπ έρεη εδξαηψζεη ν θαπηηαιηζκφο.
Η Θεζζαινλίθε ππήξμε πξσηνπφξα φζνλ αθνξά ζηελ δεκηνπξγία δνκψλ αιιειεγγχεο ζηα ρξφληα
ηεο θξίζεο, δνκέο πνπ κεηέθεξαλ ηελ ηερλνγλσζία ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε αληίζηνηρσλ
πξνβιεκάησλ ζηελ πγεία θαη ηελ εξγαζία ζε άιιεο πφιεηο. Δγρεηξήκαηα φπσο ην Κνηλσληθφ
Ιαηξείν πνιιαπιαζηάζηεθαλ πνιχ γξήγνξα ζε φιε ηελ Διιάδα ελψ επηπιένλ παξαηεξήζεθε κηα
ζηξνθή πξνο αλάπηπμε εγρεηξεκάησλ Κνηλσληθήο θαη Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο, φπσο ηεο ΒΙΟΜΔ.
Παξά ηηο ζπληεξεηηθέο πηπρέο ηεο, ε Θεζζαινλίθε θαη ζπγθεθξηκέλα νη ζπιινγηθφηεηεο ηεο πφιεο,
ηα ζσκαηεία, νη εθπαηδεπηηθνί ζχιινγνη θαη κεκνλσκέλνη πνιίηεο ζηάζεθαλ ζην πιεπξφ ησλ
πξνζθχγσλ θαη ησλ κεηαλαζηψλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο θαη πάιεςαλ ελάληηα
ζηηο αθξνδεμίεο θαη ξαηζηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ παξαηεξνχκε ηα ρξφληα απηά. Πνιιέο απφ ηηο
πξσηνβνπιίεο αιιειεγγχεο θαη ηα ζπλεηαηξηζηηθά εγρεηξήκαηα παξακέλνπλ παξά ηηο δπζθνιίεο
ελεξγέο έρνληαο επηβηψζεη ηεο καθξνρξφληαο θξίζεο. Πξνζπαζνχλ ζε έλα νπζηαζηηθά ζπλερηδφκελν
αζθπθηηθφ νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην λα επαλαζρεδηάζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή ηνπο
απνηηκψληαο ηελ κέρξη ζήκεξα πνξεία ηνπο θαη θξαηψληαο ην φξακα κηαο δηαθνξεηηθήο θνηλσλίαο
δσληαλφ.

