
ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΡΜΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΝΕ;

Τον Σεπτέμβρη που μας πέρασε πήγε ο υπ. Υγείας, Μάκης Βορίδης, στην Ρου-
μανία να μυήσει τους Ρουμάνους ιατρούς στα μυστικά της εξωσωματικής γονι-
μοποίησης. Πρωτοπόρος βλέπετε η Ελλάδα στον εν λόγω τομέα, την βλέπουν και

την ζηλεύουν τα ξένα αφεντικά που ζητάνε να μοιραστεί το μυστικό της επιτυ-
χίας της σύγχρονης ελληνικής επιχειρηματικότητας μαζί τους. Πανηγυρίζει ο ελ-

ληνικός τύπος για την αίγλη των ελλήνων ιατρών. Ο ντόκτορας Πάντος, γνωστός
μεγαλογιατρός με ειδίκευση στις εξωσωματικές, χαίρεται μαζί τους «Μέχρι σήμερα πα-
ρατηρούσαμε τη διαρροή εγκεφάλων από την Ελλάδα στο εξωτερικό, τώρα όμως οι
όροι αντιστρέφονται, καθώς αρχίζουμε να εξάγουμε επιστημοσύνη»1. Φανταζόμαστε
θα πανηγυρίζουν και οι αριστεροί που επιτέλους η Ελλάδα σταματάει σιγά σιγά να
τρώει τα παιδιά της.

Βέβαια, εμείς δεν χαιρόμαστε και πολύ με αυτά τα νέα. Εντάξει θα πει κανείς πως εί-
μαστε κάτι ταπεινά σκυλιά του ταξικού πολέμου, παρόλα αυτά η ισχυρή μας όσφρηση
κάπου κάπου μας δίνει ενδείξεις ότι κάποιο λάκκο έχει η φάβα. Θα προσπα-
θήσουμε λοιπόν να αποφύγουμε την ερευνητική προσέγγιση του ομο-
ειδούς Ραντανπλά  ν που μυρίζει κάλτσες και φαντασιώνεται
καλομαγειρεμένα κόκκαλα μόσχου, και έτσι, ακονίζοντας τα δόν-
τια μας και τα αναλυτικά μας εργαλεία ξηγούμαστε αναλόγως. 

ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΡΜΑ ΚΑΙ ΖΗΤΑΝΕ;

Το πρώτο που δεν μας πείθει καθόλου για τις αγνές προσπά-
θειες των ελληνικών αφεντικών να μορφώσουν τους αντί-
στοιχους Ρουμάνους είναι ότι τα αφεντικά δεν είναι
φιλανθρωπικό ίδρυμα να δίνουν δεξιά και αριστερά γνώση. Η τε-
χνογνωσία που έχουν συσσωρεύσει σε αυτό τον τομέα οι Έλληνες
ιατροί συντηρεί έναν επιχειρηματικό κύκλο πολλών εκατομμυρίων και
η διάδοσή της, για χάρη της διάδοσης της γνώσης, μας φαίνεται άλογη. Αν-
τιθέτως, νομίζουμε, πως αυτό που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι Ρουμάνοι ιατροί
στους Έλληνες κάπως μας πείθει για την όσμωση μεταξύ τους. Μιλάμε για αυτό που
οι δημοσιογράφοι, αυτά τα τρισάθλια πεκινουά του καναπέ, μας πετάνε στα μουλω-
χτά: «Αν η Ελλάδα, δηλαδή, έχει αναπτύξει την εξωσωματική γονιμοποίηση, στη Ρου-
μανία λειτουργούν επιτυχώς οι μεταμοσχεύσεις και δη νεφρού»2. Σαν να λέμε, ίσως
η τεχνογνωσία για εξωσωματικές ανταλλάσσεται με τεχνογνωσία σε μεταμόσχευση νε-
φρών. 

Εδώ που τα λέμε, ο ιατρικός τουρισμός έχει αποκτήσει παγκόσμια έναν κύκλο εργα-
σιών που φτάνει τα 45 δισεκατομμύρια και στην Ελλάδα αρχίζει και αποκτά τα τε-
λευταία 10 χρόνια όλο και μεγαλύτερο βάρος στην ελληνική οικονομία. Μαζί με αυτή
την ανάπτυξη υπάρχουν και πολλοί παίκτες πρόθυμοι να καρπωθούν τα οφέλη που
έρχονται μαζί της. Ο Πάντος που αναφέραμε πιο πάνω είναι ξεκάθαρος: «Αν αυτή η
τάση παγιωθεί, θα ωφελήσει μια μεγάλη γκάμα επιχειρηματιών, όχι μόνο τους για-
τρούς»3. Αυτοί οι επιχειρηματίες, στους οποίους αναφέρεται ο ντόκτορ, είναι πολλοί
και οι περισσότεροι δεν είναι αυτοί που βλέποντάς τους στον δρόμο λες να κάτι ευυ-
πόληπτοι πολίτες. Αντιθέτως, αλλάζεις πεζοδρόμιο μην φας καμιά αδέσποτη σφαίρα... 
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ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ ΡΟΜΠΕΣ, ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΟΙ 
ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΛΕΙΨΕΣ ΚΟΙΛΙΕΣ ΑΚΟΜΑ...
(θα γράφαμε και άλλα, αλλά αφήνουμε
τον αυτόνομο σκυλίσιο σουρεαλισμό για το κλείσιμο)

Χειρουργικό ρομπότ τελευταίας τεχνο-
λογίας με το συμβολικό όνομα «Da
Vinci». Καλλιτεχνιά το μηχάνημα, δεν
λέμε, αλλά πλάκα πλάκα θα μπορούσε
να του έχει δοθεί η ονομασία ενός συμ-
πατριώτη του Da Vinci, να το λέγαν ας
πούμε Κορλεόνε. Ισως αντί για βελόνες
να είχε και τίποτα κάνες όπλων. Άλλω-
στε συνεργάζονται αυτά τα δύο τεχνο-
λογικά επιτεύγματα. Αυτός ο τσίφτης ο
Καφέντζης με τις ιδέες του περί τεχνο-
λογικής προόδου και αναγέννησης της
σκλαβιάς, μας έχεις δώσει ψωμάκι να
τρώμε...
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ΜΑΦΙΑ, ΜΑΦΙΑ, ΜΑΦΙΑΑΑ - ΜΑΦΙΑ, ΜΑΦΙΑ, ΜΑΦΙΑΑΑ
(σε ρυθμούς «Και ο τζεντλεμαν είναι κλεφτρόνι»)

Το λέμε και το εννοούμε ακριβώς έτσι· εμπόριο οργάνων και συσσώρευση τεχνο-
γνωσίας πάνω σε μεταμοσχεύσεις και τεχνητές γονιμοποιήσεις χωρίς την εκ-
μετάλλευση ενός κομματιού της εργατικής τάξης με τους χειρότερους όρους
δεν γίνεται. Η περίφημη και αξιοζήλευτη τεχνογνωσία που έχουν συσσωρεύσει οι
ντόπιοι ιατροί δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς να είναι αγκαζέ ιατροί με μαφιό-
ζους. Είναι ένα κομμάτι των μεταναστριών εργατριών που πάτησε σε αυτή τη σκατο-
χώρα και αποτέλεσε την πρώτη ύλη στην οποία εκπαιδεύτηκαν τα λαμπρά μας ιατρικά
μυαλά. Δεν λέμε μόνο ότι οι μαφιόζικες μορφές διαχείρησης που υιοθετήθηκαν και
απ’ τους πιο τελειωμένους μικρομαγαζάτορες αυτής της κοινωνίας στρώσανε την υπο-
τίμηση των μεταναστριών. Είναι ακριβώς αυτή η διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών από τους μαφιόζους αυτού του τόπου, που την μια οδηγούσαν μετανάστριες
στην καταναγκαστική πορνεία, την άλλη στις κλινικές των μεγαλογιατρών και πιθα-
νότατα έκαναν και τις δύο διαδρομές εναλλάξ, που έφτιαξε και έδωσε ώθηση σε αυτό
τον κλάδο. 

Ο τρόπος που μιλάνε τα πεκινουά που λέγαμε πριν (οι δημοσιογράφοι) για τον ιατρικό
τουρισμό στην Ελλάδα, βέβαια, είναι μελιστάλαχτος. Μόνο πρόοδος υπάρχει, άλλω-
στε για την Μέκκα των ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μιλάνε. Βέβαια, ο τρό-
πος τους να μιλάνε για τον ιατρικό τουρισμό όταν η κουβέντα πάει στο εξωτερικό
είναι ενδεικτικός και χαρακτηρίζει έντονα την διαδικασία που περιγράφουμε παρα-
πάνω σαν μια διαδικασία που γίνεται μόνο όταν η υποτίμηση έχει χτυπήσει ταβάνι. 

Η παγκόσμια εξαθλίωση τρέφει μια από τις επικερδέστερες δραστηριότητες οργανωμέ-
νου εγκλήματος – πάμφτωχοι άνθρωποι πουλούν τα όργανα τους όσο όσο4.

Οι οργανισμοί που παρακολουθούν το φαινόμενο σε διεθνές επίπεδο υπολογίζουν ότι
κάθε χρόνο μεταμοσχεύονται περίπου 15.000 όργανα που προέρχονται από παράνομες
διαδικασίες που κινούν οι διεθνείς ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος. Υπολογίζουν,
ακόμα, ότι μόνο στη Ρουμανία μέσα σε μια δεκαετία έχουν πουλήσει
τα όργανά τους περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, κυρίως Ρομά5.

Δεν είναι τυχαίες οι χώρες που συγκαταλέγονται στις αναπτυσσόμε-
νες όσον αφορά τον ιατρικό τουρισμό. Αυτό που τις χαρακτηρίζει είναι
μια τεράστια πισίνα ακραία υποτιμημένου προλεταριάτου. Πράγμα που
ακριβώς, επειδή είναι η βάση όλης αυτής της μπίζνας, είναι ζητού-
μενο να διατηρείται πάση θυσία. Η ιστορία αυτών των χωρών, αλλά
και η ιστορία της πάλης των τάξεων παγκόσμια είναι που έχει πλέον
δημιουργήσει τις συνθήκες να γίνονται αξιοποιήσιμα με αυτό τον
τρόπο τα πιο υποτιμημένα κομμάτια του προλεταριάτου και ανέδει-
ξαν και τους αντίστοιχους μαφιόζους διαχειριστές της όλης κατάστασης.

Από το Ισραήλ στην Τουρκία. Από την Τουρκία στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα. Από την
Ελλάδα στην Ιταλία. Από την Αφρική, επίσης στην Ιταλία κι από εκεί σε άλλες χώρες της
Ευρώπης. Από τις Φιλιππίνες στο Ισραήλ και στο Περού, τη Βραζιλία, τη Βολιβία. Από
την Αίγυπτο, το Βιετνάμ, τη Μαλαισία και την Ινδονησία, στην Ευρώπη. Ενα τεράστιο,
σχεδόν παγκόσμιο δίκτυο εγκληματικών οργανώσεων, που οι συνθήκες φτώχειας και
εξαθλίωσης τού εξασφαλίζουν μόνιμο και συνεχώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών6.

ΚΑΙ ΚΑΠΟΥ ΕΔΩ ΣΚΑΕΙ ΜΥΤΗ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΤΕΡΟΥΛΗΣ

Με τα λίγα και τα πολλά, η μαφία και οι κλάδοι με τους οποίους ασχολείται τα τε-
λευταία 25 χρόνια που μεγαλουργεί στον ελλαδικό χώρο, έχουν φτάσει να αποτελούν
γύρω στο 30% του ΑΕΠ. Μια τέτοια δύναμη δεν ήταν δυνατόν να μείνει χωρίς πολι-
τικό εκπρόσωπο, και μπορεί η Χρυσή Αυγή να είναι πλέον καμένο χαρτί, αλλά το μπά-
σιμο της μαφίας σε αυτό το επίπεδο του κράτους έκανε φανερές τις προθέσεις της
να έχει όλο και μεγαλύτερο λόγο στο τι μέλλει γενέσθαι σε αυτή τη χώρα.

Δεν λέμε ότι το κράτος δεν ασχολιόταν με την μαφία του. Τα ναρκωτικά πηγαίνουν
και έρχονται, οι μετανάστες το ίδιο. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που διευκολύνουν τις
πρακτικές της μαφίας, π.χ. απ’ την παρανομοποίηση των μεταναστών μέχρι την από-
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΘΙΣΗ, ΛΕΜΕ! 

Ο Γ. Τσακίρης πρόεδρος του ΞΕΕ
(Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της
Ελλάδας) τρίβοντας τα χεράκια του
μας λέει πως «Οσον αφορά τον ια-
τρικό τουρισμό -σε τρία χρόνια
από σήμερα, αν ξεκινήσουμε τώρα
συστηματικά και συντεταγμένα- θα
μπορούμε να προσδοκούμε
100.000 ιατρικούς τουρίστες, οι
οποίοι θα μπορούν να φέρουν 400
εκατομμύρια ευρώ στη χώρα μας,
ενώ σε επίπεδο δεκαετίας μιλάμε
για πάνω από 400.000 - 500.000
τουρίστες με πάνω από 2 δισ.
ευρώ το χρόνο»7. Έχει δίκιο ο σερ
Πάντος παιδιά, πολλοί επιχειρημα-
τίες θα σωθούν από τον ιατρικό
τουρισμό. Πλάκα πλάκα πολλά ξε-
νοδοχεία στηρίζουν ένα κομμάτι
των κερδών τους στον σεξουαλικό
παράδεισο της καταναγκαστικής
πορνείας που έχει χτιστεί τριγύρω
τους. Μας έρχονται εύκολα στο
μυαλό τα ξενοδοχεία της Ομό-
νοιας, αλλά εδώ κάπου θα αρχί-
σετε να μας λέτε κακεντρεχείς. 

Όπως διαβάζουμε στην μπρο-
σούρα «Ό,τι θέλει ο πελάτης: η
εκμετάλλευση των γυναικών στη
νέα εγκληματική οικονομία των
υπηρεσιών αναπαραγωγής» που
εκδόθηκε το 2011 από την αυτό-
νομη ομάδα γυναικών Μιγάδα:

Το αναπαραγωγικό εμπόριο στή-
θηκε σε στέρεες και δοκιμασμέ-
νες βάσεις. Στις βάσεις που έχει
χτίσει η διεθνική σωματεμπορία
με σκοπό τη σεξουαλική εκμε-
τάλλευση γυναικών ήδη από τα
πρώτα της βήματα τη δεκαετία
του 1980 και πολύ περισσότερο
κατά τη δεκαετία του 1990, όπου
οι διεθνείς δομές πορνολόγησης
γυναικών γιγαντώθηκαν. Οι δύο
αυτές ιστορίες εμφανίζουν μάλι-
στα αντιστοιχίες που είναι, κατά
τη γνώμη μας, δομικές. Υπογό-
νιμα ζευγάρια από τη Δυτική Ευ-
ρώπη συρρέουν σε χώρες της
Ανατολικής Ευρώπης και της
Βαλκανικής για να βρουν ωάρια
και στην Ασία για να βρουν δα-
νεικές μήτρες. Εκεί δηλαδή που
οι δυτικοί πορνοπελάτες συνδυά-
ζουν διακοπές με φτηνό σεξ με
γυναίκες και παιδιά.
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Λίγη κακεντρέχεια ακόμα

Ναι λοιπόν βρωμάμε κακεντρέχεια.
Οι δημοσιογράφοι που λέγαμε πριν
δεν παρουσιάζουν τις συνθήκες
στις οποίες αναπτύσσεται ο ιατρι-
κός τουρισμός στις τρίτες χώρες
μόνο για να αποκρύψουν την κα-
τάσταση στην Ελλάδα. Ο τρόπος
τους να αναφέρονται σε αυτή την
διαδικασία πάει κουτί με τις ιδεο-
λογίες που στηρίζουν την υποτί-
μηση των μεταναστών εργατών
στς δυτικές κοινωνίες. Μας δίνουν
δηλαδή μια σούμα ότι αυτές οι
κοινωνίες είναι έτσι κι αλλιώς βί-
αιες κοινωνίες, κοινωνίες ποτισμέ-
νες στην ανορθολογικότητα και
την απανθρωπιά. Δηλαδή σχεδόν
παρουσιάζονται σαν τυχεροί οι με-
τανάστες εργάτες που τους δίνουν
τα αφεντικά τους εδώ κάτι ψί-
χουλα να στέλνουν και πίσω. Και
‘φχαριστω να λένε δηλαδή.

Συνέδριο «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή - Νέες Τεχνολογίες» που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέ-
στι. Παρόντες στο πάνελ οι υπουργοί Υγείας της Ελλάδας και της Ρουμανίας. Για κοινό φανταζό-
μαστε ένα συνονθύλευμα πικραμένων άτεκνων (μεσο)αστών, ιατρικού κόσμου που οραματίζεται
“πρόοδο για την ανθρωπότητα” και χρήμα για την τσέπη του και μαφόζιων, φίλων πια γιατρών και
πελατών, που καλούνται να βάλουν για άλλη μια φορά πλάτη για την “πρόοδο”. Χρόνια στο κουρμ-
πέτι, ξέρουν αυτοί…

δοση χαρτιών σε μετανάστες που έρχονταν από κυκλώματα παράνομων μεταμο-
σχεύσεων αποκλειστικά για αυτή την δουλειά8, είχαν παγιωθεί εδώ και χρόνια. Δη-
λαδή η διεύρυνση και διευκόλυνση των μαφιόζικων κύκλων στο εσωτερικό, μας είναι
δεδομένο. 

Αυτό που βλέπουμε στην περίπτωση της διάθεσης του ελληνικου κράτους να βγει έξω
από τα σύνορά του και να βρει καινούρια πεδία για την ανάπτυξη τομέων όπου με-
γαλούργησε η μαφία τόσα χρόνια είναι... βασικά αυτό που είπαμε μόλις! Δηλαδή λέμε
ότι ο υπ. Υγείας είναι το κράτος. Το κράτος κοιτάει το ζοφερό μέλλον που του επι-
φυλάσει η καπιταλιστική κρίση. Σαν συλλογικός καιταλιστής δεν μπορεί να βλέπει τα
καλύτερα του χαρτιά και να μην τα παίζει αναλόγως. Οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν
με την μαφία τόσα χρόνια και το μέγεθος που αυτή απέκτησε, βάζουν το κράτος σε
τέτοια θέση που να έρχεται σήμερα να μεσολαβεί σε αυτό το επίπεδο. Απ’ την Δού-
ρου που κάνει κονέ με τους φασίστες του Μαρινακη μέχρι τον αρχιφασίστα Υπ. Υγειας
Βορίδη η προώθηση των συμφερόντων της μαφίας έχει μια δεσπόζουσα θέση στα
πλάνα του κράτους. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Κρά-
τος-μαφία λέγεται και είναι η σύγχρονη επίθεση στην εργατική τάξη.

ΠΩΣ ΤΑ ΠΗΓΑΜΕ;

Εντάξει το είπαμε και πιο πάνω. Εμείς κάτι ταπεινά σκυλιά του ταξικού πολέμου εί-
μαστε, αλλά δεν μπορείτε να πείτε την προσέγγιση του χαζού μπατσούλη Ραντανπλαν
την αποφύγαμε. Μπορεί να ζέχνουν μαυρίλα τα όσα λέγαμε και να φαίνεται η κατά-
σταση αυτή σαν να έχουμε μπροστά μας τον σαλιάρη τον Κέρβερο, αλλά μήπως και
ο Κέρβερος δεν έχασε; Τον κέρδισε βέβαια ο Ηρακλής· και εμείς αφού δεν είμαστε
σεξιστές, δεν θέλουμε έναν μουσάτο γυμναστηριάκια να μας σώσει. Ασε που φοράει
και μια πεθαμένη γάτα πάνω του ο τύπος. Δηλαδή και εμείς τις κυνηγάμε τις γάτες
αλλά όχι να τις φοράς κιόλας ρε φίλε. Τρίχωμα δεν έχεις δηλαδή;; ΓΑΒ9

1. «Ελληνες μυούν Ρουμάνους στην εξωσωματική», Καθημερινή, 30/9/2014.
2. Στο ίδιο.
3. Στο ίδιο.
4. «Μαφίες παράνομων μεταμοσχεύσεων και κοινωνίες του ενός νεφρού», Ελευθεροτυπία,
30/11/2011. 
5. Στο ίδιο.
6. Στο ίδιο.
7. «Ζωντανέψτε τον ιατρικό τουρισμό», Ελευθεροτυπία, 2/01/2014.
8. Στο ίδιο: «Η Ελλάδα είναι η ιδανική χώρα για όσους επιδιώκουν ν' αποκτήσουν πλαστά έγγραφα
για λογαριασμό των δοτών που έρχονται από την Τουρκία με προορισμό κάποια χώρα της Ευρώ-
πης, ώστε να πουλήσουν όργανα, κυρίως νεφρά». 
9. Για την χάρη του αυτόνομου σουρεαλισμού ρε μούτρα!


