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Η κυβέρνηση με χυδαίο τρόπο κλιμακώνει την επίθεσή της απέναντι στους 
εργαζόμενους και το λαό. Για να συγκαλύψει την δική της εγκληματική πολιτική ως 
προς τη διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού 19 την οποία χρησιμοποίησε ως 
εργαλείο για την περαιτέρω διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, ασκεί μια 
διχαστική και αυταρχική πολιτική με όχημα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό 
ενοχοποιώντας τους εργαζόμενους και ανοίγοντας το δρόμο για απολύσεις. Στην 
εκπαίδευση από τη νέα χρονιά η κυβέρνηση απαίτησε από τους εκπαιδευτικούς είτε 
να είναι εμβολιασμένοι ή να διενεργούν με δική τους ευθύνη και με δικά τους έξοδα 
δύο τεστ την εβδομάδα, αλλιώς βρίσκονται αντιμέτωποι με την αναστολή εργασίας, 
την περικοπή του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ήδη κάποιοι 
συνάδελφοι και συναδέλφισσες που δε δέχτηκαν να επιδεικνύουν τις βεβαιώσεις των 
ράπιντ τεστ επικαλούμενοι/ες το ιατρικό απόρρητο ή δεν ανέχτηκαν την περικοπή 
μισθού κατά 80 ευρώ μηνιαίως έχουν πεταχτεί εκτός εργασίας και σε αναστολή 
μισθού! Οι πρόσφατες δηλώσεις της Κεραμέως πως «το 75-80% των εκπαιδευτικών 
έχει εμβολιαστεί» κάνουν φανερό ότι τα μέτρα της υποχρεωτικότητας που επιβάλλει 
δεν στοχεύουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Αντίθετα η κυβέρνηση και το 
ΥΠΑΙΘ επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα νέο αντιδραστικό και αυταρχικό τοπίο που 
κάθε «έκτακτη» συνθήκη θα αξιοποιείται ως εργαλείο για απολύσεις. Το 
εκπαιδευτικό κίνημα δεν πρέπει να αποδεχθεί μια τέτοια αυταρχική πολιτική που 
φορτώνει στις πλάτες των εκπαιδευτικών τις ευθύνες της κυβέρνησης. Πολύ 
περισσότερο δεν μπορούμε να δεχτούμε τα εμβόλια και γενικότερα τα μέτρα 
προστασίας από την πανδημία να αποτελούν μέσο για το χτύπημα των εργασιακών 
σχέσεων, δικαιολογία για απολύσεις και για αυταρχικές συμπεριφορές της διοίκησης. 
Η προστασία της δημόσιας υγείας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για 
την επιβολή πρωτοφανών και εξοντωτικών ποινών στην εκπαίδευση, οι οποίες 
χτυπάνε την ίδια την εργασιακή υπόσταση των συναδέλφων.  

Δεν χωράει αμφιβολία πως τα εμβόλια αποτελούν μια πολύ σπουδαία κατάκτηση της 
επιστήμης και της ανθρωπότητας και ένα από τα κύρια όπλα στη μάχη κατά της 
πανδημίας. Απαιτούνται όμως πολύ περισσότερα για την ουσιαστική αντιμετώπισή 
της. Η ζωή αποδεικνύει πως δίχως την ενίσχυση του ΕΣΥ με γιατρούς, νοσοκομεία, 
ΜΕΘ, χωρίς ουσιαστική πρωτοβάθμια υγεία, δίχως τη μαζική διενέργεια δωρεάν τεστ 
στον πληθυσμό για την συστηματική επιτήρηση της πανδημίας, χωρίς φαρμακευτική 
αγωγή, η αντιμετώπισή της καθίσταται εξαιρετικά πιο δύσκολη και επώδυνη για το 
λαό. Η κυβέρνηση με την πολιτική της τα έχει «ποντάρει» όλα αποκλειστικά στο 
εμβόλιο, υπηρετώντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των πολυεθνικών κολοσσών στο 
χώρο του φαρμάκου, εγκαταλείποντας όλα τα υπόλοιπα στο έλεος της πανδημίας. 
Ακόμα παραπέρα με την πολιτική της επιχειρεί να εκφοβίσει το λαό, να σπείρει την 
τρομοκρατία και να ενεργοποιήσει τον αντιδραστικό κοινωνικό αυτοματισμό 
χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα το εμβόλιο. Τέλος είναι αυτή η πολιτική που πότε με 
τη μορφή της υποχρεωτικότητας και πότε με την εξαγορά της νέας γενιάς έναντι 150€ 
γεννά την αμφιβολία και την καχυποψία, ενώ ακόμα χειρότερα στρώνει το έδαφος για 
να αναπτύσσονται διάφορες συντηρητικές και σκοταδιστικές αντιλήψεις της 
αντιεπιστημονικής καθυστέρησης.  



Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι πλέον εγκληματικές, δεν μπορούν να κρυφτούν από 
επικοινωνιακά τεχνάσματα, δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τη μόνιμη επίκληση 
της ατομικής ευθύνης, τον εκφοβισμό και τις απειλές προς τους εργαζόμενους.  

Εδώ και τώρα  

Απαιτούμε  

-Κατάργηση του νόμου για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό και το πιστοποιητικό και 
την άρση των διακρίσεων απέναντι στους ανεμβολίαστους συναδέλφους  

-Να καταργηθεί το εκδικητικό μέτρο της αναστολής εργασίας-απόλυσης σε δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα με πρόσχημα τον εμβολιασμό ή την παραβίαση των μέτρων 
ενάντια στην πανδημία  

-Να αρθούν οι αναστολές εργασίας στον κλάδο των υγειονομικών, των 
εκπαιδευτικών και όπου αλλού έχουν επιβληθεί  

-Να αρθεί η αναστολή εργασίας του αποσπασμένου από την ΕΛΜΕ Βοιωτίας στην 
α΄/ θμια εκπαίδευση συναδέλφου Νίκου Αλαφογιάννη και του συναδέλφου 
εκπαιδευτικού στη Ν. Αθήνα Θανάση Γκίκα  

-Μαζικά, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ στα σχολεία με ευθύνη του ΕΟΔΥ για 
όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Ουσιαστική ιχνηλάτηση των 
κρουσμάτων με ευθύνη του ΕΟΔΥ, με σκοπό το σπάσιμο της αλυσίδας μετάδοσης. 
Καμία οικονομική επιβάρυνση των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων εργαζομένων 
που χρειάζεται να προσκομίσουν τεστ. Να πολλαπλασιαστούν τα σημεία που ο 
ΕΟΔΥ πραγματοποιεί δωρεάν τεστ και να επεκταθεί χρονικά η διαδικασία.  


