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 Παράσταση Διαμαρτυρίας στο Υπ. Υγείας  

την Τρίτη 20 Ιούλη στις 7 μ.μ.  

 

Η επέλαση της πανδημίας και η έκρηξη του 4ου κύματος, με χιλιάδες νέα κρούσματα 
καθημερινά, ήταν μια προδιαγεγραμμένη κατάσταση που έχει ως βασική αιτία τη συνεχή 
αποδυνάμωση του δημόσιου συστήματος Υγείας, καθώς και το ξήλωμα των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων στις Μεταφορές, στον Τουρισμό, στον Επισιτισμό και αλλού, με ευθύνη των 
επιχειρηματικών ομίλων. Είναι υποκριτικό να μιλά η κυβέρνηση για την ατομική ευθύνη 
του λαού τη στιγμή που δεν πήρε κανένα μέτρο επιστημονικής ενημέρωσης του λαού, 
όταν για την προστασία των ευπαθών ομάδων και των ατόμων που αντιμετωπίζουν 
κινητικά προβλήματα οι εμβολιασμοί άρχισαν τώρα, 6 μήνες μετά τον πρώτο εμβολιασμό. 

Η κυβέρνηση επιδιώκει να ρίξει το βάρος της ευθύνης της διασποράς στους ίδιους τους 
εργαζόμενους, στη νεολαία. Όμως οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι τεράστιες, αφού εδώ 
και μήνες δεν έχει πάρει κανένα ουσιαστικό μέτρο στήριξης του δημόσιου συστήματος 
Υγείας αλλά και συνολικά της προστασίας του λαού, αφού αυτά δεν χωράνε στην πολιτική 
στήριξης του κεφαλαίου. 

Οι πραγματικές αιτίες που υπονομεύουν τον αναγκαίο και γρήγορο εμβολιασμό του 
λαού πρέπει να αναζητηθούν στις κυβερνητικές ελλείψεις και παλινωδίες γύρω από τα 
αναγκαία μέτρα προστασίας, στις αντιφατικές ανακοινώσεις σχετικά με τον εμβολιασμό, 
στις λογικές της "ανταποδοτικότητας" που καλλιέργησε η κυβέρνηση το προηγούμενο 
διάστημα, στο γεγονός ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας ανάγεται σε ατομική και όχι 
κοινωνική - κρατική ευθύνη. 

Η κατάσταση παραμένει τραγική, με τα νοσοκομεία να δουλεύουν στο "κόκκινο", 
αποψιλωμένα από προσωπικό και μέσα, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση σχεδιάζει 
συγχωνεύσεις και λουκέτα σε νοσοκομεία, ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση των 
αναγκαίων υπηρεσιών Υγείας. 

Εδώ και δύο χρόνια σχεδόν, τα σχολεία ανοιγοκλείνουν. Το καθεστώς της 
τηλεκπαίδευσης έχει δημιουργήσει σοβαρά μαθησιακά και άλλα προβλήματα στους 
μαθητές. Η κυβέρνηση δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, με αποτέλεσμα το άνοιγμα 
τον Σεπτέμβριο να γίνει με ακόμα χειρότερους όρους. 

Η πολιτική της κυβέρνησης στρώνει το έδαφος στην εργοδοσία να ξεσαλώσει, αφού σε 
πολλές μεγάλες επιχειρήσεις οι εργοδότες απειλούν με μηνύσεις και με απολύσεις όσους 
εργαζόμενους δεν εμβολιάζονται και δεν κάνουν διαγνωστικά τεστ, τα οποία καλούν τους 
εργαζόμενους να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν 
παίρνουν κανένα μέτρο προστασίας, που αρνήθηκαν να παρέχουν self tests στους 
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εργαζόμενους, όπως καθοριζόταν στην πρώτη φάση διακίνησής τους για να μην 
επιβαρυνθούν το κόστος, τώρα ζητούν και τα ρέστα. 

Καλούμε όλους τους οικοδόμους και τους εργαζόμενους στον κλάδο των κατασκευών 
να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να διεκδικήσουμε αποφασιστικά μέτρα 
προστασίας. 

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας πήρε 
πρωτοβουλίες ενημέρωσης, διεκδικήσαμε αυξημένα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό 
στα εργοτάξια και τα γιαπιά, διεκδικήσαμε και κερδίσαμε έκτακτη οικονομική ενίσχυση για 
τους συναδέλφους, 800€ την περίοδο του lockdown. Σήμερα καλούμε τους εργαζόμενους 
του κλάδου να πρωτοστατήσουν εκ νέου στην ενημέρωση για να προστατευτεί η υγεία του 
εργαζόμενου λάου, να εμβολιαστεί, να τηρήσει τα μέτρα προστασίας. 

Αυτό όμως δεν γίνεται με την ένταση του κυβερνητικού αυταρχισμού και της 
εργοδοτικής τρομοκρατίας. Το κράτος και η εργοδοσία δεν περίμεναν τον διαχωρισμό 
ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους για να πετάξουν εκτός εργασίας 
χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε αυτόν τον διαχωρισμό ως 
πρόσχημα για νέες απολύσεις. Οι εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας, οι χιλιάδες εργαζόμενοι που βγαίνουν αυτές τις μέρες από το καθεστώς της 
αναστολής και μπαίνουν απευθείας στις λίστες του ΟΑΕΔ, επιβεβαιώνουν την 
επιθετικότητα κυβέρνησης και εργοδοσίας απέναντι στον εργαζόμενο λαό. 

 
Διεκδικούμε:  

▪ Άμεσα μέτρα στήριξης του δημόσιου τομέα της Υγείας, με ενίσχυση σε 
προσωπικό και υποδομές, επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας. 
▪ Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού, με εξαντλητική 
ενημέρωση, πλήρη προληπτικό έλεγχο και σταθερή παρακολούθηση των 
εμβολιασμένων στο πλαίσιο ενός ενισχυμένου συστήματος Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας. 
▪ Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους 
δουλειάς, στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. 
▪ Επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, με 
αποκλειστική επιβάρυνση του κράτους και των εργοδοτών. 
▪ Άμεσα μέτρα προστασίας στις αστικές συγκοινωνίες και στις μεταφορές εν 
γένει, με πύκνωση δρομολογίων και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών 
πρωτοκόλλων. 
▪ Μέτρα για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τώρα να εξασφαλιστούν 
κατάλληλες αίθουσες, να αραιώσουν οι μαθητές στις τάξεις, να εξασφαλιστεί η 
καθαριότητα στα σχολεία, να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τα 
πραγματικά κενά και τις ανάγκες. 
▪ Όχι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στις απολύσεις. Καμία περιστολή 
δημοκρατικών δικαιωμάτων με πρόσχημα τον κορονοϊό. 
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