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ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ 

 

Οι τελευταίες εξαγγελίες της κυβέρνησης για το άνοιγμα σχολείων, πανεπιστημίων 

αλλά και την επιστροφή των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς αναδεικνύουν την 

επιλεκτική ανικανότητα της να προστατέψει την υγεία του λαού αλλά και την 

προσπάθειά της να μετατραπεί το δικαίωμα στην υγεία σε πελατεία των ιδιωτικών 

μονάδων υγείας.  

Γιατί πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει το ότι αντί να πάρει ουσιαστικά μέτρα 

θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, προστασίας στους χώρους δουλειάς κ.α. 

η κυβέρνηση επιμένει να ρίχνει τις ευθύνες της στο λαό, μετατρέποντας το εμβόλιο με 

την υποχρεωτικότητα σε ορισμένες περιπτώσεις, από μέσο αντιμετώπισης της 

πανδημίας σε μέσο διαίρεσης των εργαζομένων, επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα. 

Τη στιγμή μάλιστα που αποδεικνύεται για πολλοστή φορά ότι το άνοιγμα του 

τουρισμού χωρίς να έχει παρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο για τους εργαζόμενους στα 

ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ. για να μη θιχτούν τα κέρδη των τουριστικών ομίλων, έχει 

φέρει τεράστια αύξηση κρουσμάτων. 

Πώς μπορεί να εξηγηθεί πως αντι να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα Υγείας με το 

αναγκαίο μόνιμο υγειονομικό προσωπικό, θέτει σε αναστολή εργασίας τους 

ανεμβολίαστους και κόβει τις άδειες των υπολοίπων υγειονομικών επιδιώκοντας να 

διαιρέσει τους εργαζόμενους και να πετάξει για άλλη μια φορά την ευθύνη από πάνω 

της. Οι παλινωδίες της και η λειψή ενημέρωση για τα εμβόλια, στο έδαφος της 

εμπορευματοποίησης της υγείας, είναι που τρέφουν τον ανορθολογισμό.  

Είναι χαρακτηριστικό πως στα νέα μέτρα που εξήγγειλε δια στόματος του 

Υπουργού Υγείας Κικίλια για τους ανεμβολίαστους, ένας εργαζόμενος είναι 

υποχρεωμένος να δίνει από την τσέπη του σε ιδιωτικά μόνο διαγνωστικά κέντρα 40€ 

τον μήνα για τεστ κορονοϊού. Αντίστοιχα, ένας φοιτητής για να παρακολουθεί την 

σχολή του πρέπει να δίνει 80€ για 2 τεστ την εβδομάδα! 

Όλα για την κυβέρνηση μπαίνουν στο ζύγι κόστους – οφέλους, ακριβώς η ίδια 

πολιτική που υπηρετήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, 

προωθώντας βήμα-βήμα την εμπορευματοποίηση της Υγείας. 
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Οι ευθύνες τους είναι εγκληματικές, πολύ περισσότερο τώρα που όλο αυτό το 

διάστημα που διαρκεί η πανδημία όχι μόνο δεν πάρθηκαν μέτρα για να ανοίξουν οι 

σχολές, αλλά δαπανούνται εκατομμύρια ευρώ για Πανεπιστημιακή αστυνομία, ενώ τα 

σχολεία ανοιγοκλείνουν κάθε λίγο λόγω κρουσμάτων κορονοϊού, γιατί η μείωση των 

μαθητών ανά τάξη και η πρόσληψη εκπαιδευτικών θεωρείται περιττό κόστος. 

Ταυτόχρονα αξιοποιείται όλη αυτή η κατάσταση, με πρόσχημα την ατομική ευθύνη, 

για να δοθεί νέο χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, αφού ο 

εργοδότης έχει την ευχέρεια να απολύει όταν κάποιος είναι ανεμβολίαστος και 

αρνείται να πληρώσει από την τσέπη του τα διαγνωστικά τεστ. 

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση έχουμε καθήκον και υποχρέωση  να 

αντιδράσουμε για να υπερασπιστούμε εργασιακά δικαιώματα και την υγεία την δικιά 

μας και των οικογενειών μας. Οργανώνουμε την πάλη μας με το Συνδικάτο και 

διεκδικούμε: 

 

▪ Επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλους τους εργαζόμενους, με αποκλειστική 
επιβάρυνση του κράτους και των εργοδοτών. 

▪ Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. 

▪ 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. 

▪ 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 στις αστικές συγκοινωνίες και στις μεταφορές εν γένει, με 
πύκνωση δρομολογίων και αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. 

▪ Όχι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στις απολύσεις. Καμία περιστολή 
δημοκρατικών, συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωμάτων με πρόσχημα τον 
κορονοϊό. 
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