
Αγώνας για την υπεράσπιση της εργασίας και της δημόσιας υγείας! 
 

 

Ενίσχυση του ΕΣΥ σε όλα τα επίπεδα, το εμβόλιο είναι χρήσιμο! 

Καμία αναστολή-απόλυση λόγω υγειονομικών διακρίσεων! 

 

 

Βγαίνουμε από ένα καλοκαίρι κυριολεκτικά…φωτιά. Άρχισε με την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματά 

και τη λειτουργία των σωματείων μας με το νόμο Χατζηδάκη, συνεχίστηκε με τις μεγάλες πυρκαγιές που 

αφέθηκαν να κάψουν χιλιάδες στρέμματα γης προς όφελος μελλοντικών καταπατήσεων από ιδιώτες και 

επιχειρήσεις, καθώς και με την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης και τελειώνει με την επάνοδο 

της πανδημίας σε σημαντικά επίπεδα κρουσμάτων, διασωληνωμένων και θανάτων. Οι πολιτικοί 

υπεύθυνοι για αυτά είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη και το κεφάλαιο που δεν διστάζουν να προχωρήσουν 

κυνικά τον αντεργατικό σχεδιασμό διάλυσης της εργασίας, του δημόσιου συστήματος υγείας και του 

περιβάλλοντος εκμεταλλευόμενοι την οικονομική, υγειονομική και περιβαλλοντική κρίση! Και έπεται 

συνέχεια με τις σημαντικές ανατιμήσεις σε είδη λαϊκής κατανάλωσης που έρχονται κυρίως λόγω των 

αυξήσεων των ναύλων για τα κέρδη του εφοπλιστικού κεφαλαίου μες την κρίση…   

Η αποτυχία της κυβερνητικής διαχείρισης της πανδημίας με τα αυστηρά λοκντάουν και τις διαρκείς 

παλινωδίες της αποδεικνύει εκ νέου ότι μία άλλη συνολική προσέγγιση είναι αναγκαία. Με έμφαση στην 

πρωτοβάθμια περίθαλψη και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού. Με σημαντική 

ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας σε προσωπικό και υποδομές σε όλα τα επίπεδα (από την 

πρώτη γραμμή άμυνας της πρόληψης μέχρι και την τελική γραμμή αναχαίτισης στις ΜΕΘ), με 

επικέντρωση στην προστασία των ευπαθών ομάδων, με μέτρα προστασίας στους χώρους μεγάλης 

συγκέντρωσης πληθυσμού (χώροι εργασίας, ΜΜΜ κλπ.) ή αναγκαστικού εγκλεισμού. Με ευρύτατη 

καμπάνια ενημέρωσης  από τους μαχόμενους υγειονομικούς ακριβώς επειδή οι κοινωνίες πρέπει να είναι 

ενεργές και σύμμαχες στη μάχη κατά της covid-19. Μία τέτοια πολιτική συνειδητά δεν υιοθετείται από 

την αρχή της πανδημίας από τις δυνάμεις του κεφαλαίου διεθνώς.  

Αντίθετα οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να στοιβάζονται σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, την ώρα που ακούνε 

στα σποτάκια  εκατομμυρίων των μέσων ότι πρέπει να κρατούν αποστάσεις… Περιφερειακά νοσοκομεία 

κλείνουν, δίνονται με χυδαία άνεση εκατομμύρια στην αστυνομία (για αύρες, μηχανάκια, προσλήψεις) 

στα μίντια, σε κλινικάρχες (που στέλνουν τα δύσκολα περιστατικά πάλι πίσω στο απαξιωμένο δημόσιο 

νοσοκομείο), οι εκκλησίες κι οι παπάδες μένουν στο απυρόβλητο… Και η λίστα των κυνικών πολιτικών 

επιλογών τους δεν έχει τελειωμό. Αυτά δεν είναι ανικανότητα, αλλά συνειδητή επιλογή στην εποχή της 

κρίσης και της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης.  



Τα εμβόλια δεν είναι πανάκεια όπως τα παρουσίασαν και δεν μπορούν από μόνα τους να ανακόψουν την 

πανδημία. Είναι όμως εργαλεία χρήσιμα και αναγκαία για να προστατέψουμε μέσα στο πλαίσιο 

γενικευμένης επίθεσης που δεχόμαστε εμάς και τους γύρω μας, εντάσσοντας τα μέσα στο πλαίσιο μίας 

συνολικής προσέγγισης. Χωρίς αυτήν, έχει όρια η συμβολή τους και σίγουρα δεν μπορούν να ανακόψουν 

από μόνα τους τη συνέχιση της πανδημίας (όπως αντίστοιχα νωρίτερα απέτυχαν και τα λοκντάουν και 

άλλα μερικότερα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης), μπορούν όμως να ελαχιστοποιήσουν τις 

συνέπειές της. 

Η κυβερνητική και κρατική προπαγάνδα αποδίδει αυτή την αποτυχία στην «ατομική ευθύνη» μας 

για να αποκρύψει την επιλογή της να μην υιοθετήσει μία συνολική και πολυεπίπεδη στήριξη του 

δημόσιου συστήματος υγείας και του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρεί να 

σπείρει τον κοινωνικό αυτοματισμό και εμφύλιο με τη διάκριση εμβολιασμένοι – ανεμβολίαστοι και τη 

στοχοποίηση των ανεμβολίαστων. Πολύ περισσότερο, προσπαθεί να αξιοποιήσει το γεγονός ότι υπάρχει 

ένα ποσοστό ανθρώπων που δεν θέλουν να εμβολιαστούν, προκειμένου να κάνει ένα ακόμα δώρο στους 

εργοδότες: μαζικές απολύσεις με αιτιολογία την άρνηση εμβολιασμού. Πρόκειται για χυδαία και κυνική 

υποκρισία. Τη στιγμή που τα κυβερνητικά στελέχη και τα ΜΜΕ προετοιμάζουν το έδαφος για απολύσεις 

για...λόγους υγείας, πολλές χιλιάδες μετανάστες/τριες και πρόσφυγες δεν έχουν πρόσβαση σε 

εμβολιασμούς. 

Εμείς θεωρούμε ότι τα εμβόλια είναι χρήσιμα, είναι κι αυτό ένα όπλο στη φαρέτρα της ανθρωπότητας 

ενάντια σε ιούς και επιδημίες. Είναι εύλογος ο προβληματισμός, αλλά έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί 

επιτυχώς από δισεκατομμύρια συνανθρώπους μας παγκοσμίως. Είμαστε υπέρ της άρσης της πατέντας για 

να προωθηθεί ο εμβολιασμός σε όλο τον κόσμο αφού μέχρι στιγμής αποτελεί «προνόμιο» των 

αναπτυγμένων χωρών μόνο.  

Παράλληλα, είμαστε σαφώς ενάντια στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και τους αντίστοιχους περιορισμούς, 

στεκόμαστε απέναντι σε εκδικητικές και τιμωρητικές επιλογές της εξουσίας και του κράτους, που στην 

πραγματικότητα είναι εργαλεία προκειμένου να προωθηθεί η ιδιωτικοποίηση και η συρρίκνωση των 

δημόσιων δομών υγείας. Μόνο με πειθώ και με την κοινωνία συμμέτοχη μπορεί να αντιμετωπιστεί η 

πανδημία. Κάθε αναστολή εργασίας, πόσο μάλλον απόλυση είναι απαράδεκτες για τον κόσμο της 

εργασίας που καθημερινά εργάζεται και κυκλοφορεί σε χώρους χωρίς υγειονομική προστασία με ευθύνη 

του κράτους και των εργοδοτών.    

Διεκδικούμε: 

- Προστασία της εργασίας και του μισθού μας. Αυξήσεις μισθών κόντρα στις ανατιμήσεις 

προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, συλλογικές συμβάσεις εργασίας.  

- Καμιά αναστολή εργασίας και απόλυση εργαζομένων με πρόσχημα το εμβόλιο και την πανδημία.  



- Άμεσα μέτρα αποσυμφόρησης σε ΜΜΜ, χώρους εργασίας και εγκλεισμού.  

- Παροχή δωρεάν διαγνωστικών τεστ σε όλους/ες στους χώρους υψηλής συγκέντρωσης πληθυσμού. 

Κάλυψη του κόστους από την εργοδοσία στους χώρους εργασίας.  

- Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας σε προσωπικό και υποδομές σε όλα τα επίπεδα. 

Εμβόλια και υγειονομική περίθαλψη για όλους/ες, κατάργηση της πατέντας. Τα εμβόλια και τα 

φάρμακα δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα. 

- Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων – κάνουν εξίσου κακό στην υγεία μας! 

- Κάτω τα χέρια απ' το 8ωρο και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα μας. 


