
Να μην αφήσουμε κανένα πάτημα στους φασίστες

Σύμφωνα με δημοσιεύματα σε δημοσιογραφικά σάιτ, στις 9 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε αιμοδοσία στο Γενικό Νοσοκομείο 
Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» από μέλη της Χρυσής Αυγής.  Οι νοσταλγοί του Χίτλερ αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους ότι  
εγκαινίασαν στον Αγ. Ανδρέα τράπεζα αίματος «μόνο για έλληνες». Μέλη της αντιφασιστικής μας συνέλευσης διαπίστωσαν,  
ύστερα  από  επίσκεψη  στο  τμήμα  της  αιμοδοσίας,  ότι  το  περιστατικό  όντως  συνέβη.  Υπήρξε  ανοχή,  από  πλευράς  του  
νοσοκομείου, μια ρατσιστική, μισαλλόδοξη συμμορία να κάνει φτηνή (και ανυπόστατη) προπαγάνδα, σε στιγμές μάλιστα που 
το σύστημα υγείας κουτρουβαλάει και η περίθαλψη γίνεται είδος πολυτελείας. 

Δεν  υπάρχουν  τράπεζες  αίματος  μόνο  για  κάποιους,  το  αίμα  δίνεται  σε  όποιον/α  το  έχει  ανάγκη (μετά  από  ιατρικούς  
ελέγχους)  χωρίς προδιαγραφές.  Η ρατσιστική προπαγάνδα γύρω από την αιμοδοσία είναι  εντελώς παράλογη,  είναι  ένα 
παιχνίδι εντυπώσεων. Κοινώς, τα ανεγκέφαλα άτομα που δίνουν αίμα μόνο για έλληνες πρέπει να ζήσουν με την πικρή 
αλήθεια ότι αν ποτέ χρειαστούν αίμα, είναι πολύ πιθανό μετά τη μετάγγιση να ρέει στις φλέβες τους αίμα αλλοδαπού και  
αλλόθρησκου… 

Εμείς,  ως  αντιφασίστες,  έχουμε  να  δηλώσουμε  ότι  η  αιμοδοσία  είναι  μια  κίνηση αλληλεγγύης  που  αντικατοπτρίζει  το  
σεβασμό για τη ζωή, όποιου και αν είναι. Και ότι οι ρατσιστικές κορώνες και διακρίσεις αντιστρέφουν και στρεβλώνουν το  
νόημά της. 

Είναι  εκκωφαντική  η  σιωπή  των  εργαζόμενων  του  νοσοκομείου,  του  ΕΙΝΑ,  αλλά  και  του  Ιατρικού  Συλλόγου  για  το  
περιστατικό αυτό (δεν περιμέναμε τίποτα διαφορετικό από τη διοίκηση), το οποίο προστίθεται στην πρόσφατη συνάντηση του  
διοικητή του Νοσοκομείου του Ρίου με εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής για να διωχθούν αλλοδαπές εργαζόμενες (και να 
αντικατασταθούν  με  ελληνίδες  δούλες  που  θα  παίρνουν  εξευτελιστικά  μεροκάματα,  όπως  έχουν  προτείνει  με  θράσος 
δημόσια;). Όπως είναι εκκωφαντική η σιωπή της ιατρικής κοινότητας για τον μεγάλο αριθμό μεταναστών που περιθάλπουν 
ύστερα από ρατσιστικές επιθέσεις στην πόλη μας, κάτι που τα τοπικά ΜΜΕ αποκρύπτουν επιμελέστατα. 

Η ανοχή στα τραμπούκικα μπες-βγες φασιστών σε δημόσια νοσοκομεία, οι φασιστικές επιθέσεις, οι σοβαροί τραυματισμοί,  
ακόμα και δολοφονίες, μεταναστών είναι χυδαία, επικίνδυνη και εχθρική. Η ανοχή ρίχνει νερό στο μύλο του ρατσισμού και  
δίνει ζωή στο φασισμό. Και αυτό δεν αφορά μόνο την επαγγελματική δεοντολογία (βλέπε τον όρκο του Ιπποκράτη), αλλά τη  
συνείδηση καθενός και καθεμίας από μας για το τι συμβαίνει στην κοινωνία. Να σκεφτούμε επιτέλους ποιοι έχουν συμφέρον  
και επωφελούνται από την υποβάθμιση και εξαθλίωση της ζωή μας, και της δικής μας και των μεταναστών. Δεν είναι τυχαίο 
που  οι  φασίστες  έχουν  πάρει  τα  πάνω τους,  το  κράτος  και  το  κεφάλαιο  τους  τρέφουν για  να  θολώσουν  τα  νερά,  να  
αποπροσανατολίσουν. Αν θέλουμε να δούμε άσπρη μέρα και να ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο, το τσάκισμα του φασισμού 
είναι το πρώτο βήμα.
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Υ.Γ.: Περιμένουμε από την διευθύντρια της αιμοδοσίας του Αγ. Ανδρέα να μας «εξηγήσει» πώς συνάδει η αιμοδοσία «μόνο 
για  έλληνες»  με  το  έγγραφο  περί  αιμοδοσία  αρ.  πρωτ.  33872/4-10-2012  που  η  ίδια  υπογράφει  και  αναφέρει 
αυτολεξεί: «Κατά την αιμοδοσία δεν θα πρέπει να γίνεται κανενός είδους φυλετική, εθνική ή θρησκευτική διάκριση», «Η  
διαχείριση  του  αίματος  αποτελεί  καθήκον  και  ευθύνη  των  Υ.Α  και  όχι  των  ομάδων  Εθελοντών  Αιμοδοτών  ή  και  των 
Συλλόγων και γίνεται με μοναδικό γνώμονα την εξυπηρέτηση αυτών που πραγματικά έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως φυλής, 
θρησκείας ή οποιονδήποτε άλλων τεχνητών ή μη διαφορών, διασφαλίζοντος με αυτή την έννοια την πρόσβαση όλων, όσων  
έχουν ανάγκη, στις Υπηρεσίες Υγείας», «Η προσφορά όλων των εθελοντών αιμοδοτών είναι πολύτιμη και ανεκτίμητη […]  
Αυτό  πρέπει  να  είναι  και  το  μοναδικό  κίνητρο  των  εθελοντών  αιμοδοτών,  που  είτε  μόνοι  τους  είτε  οργανωμένοι  σε 
συλλόγους ή εθελοντικούς φορείς».
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