
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

              

       

 

 

                             

 

 

 

                                                              

                                            

 

 

 

                                                                           

 

  

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       
 

 

 

 

 

Δίκαζηε νη πγεηνλνκηθνί πνπ παιέςακε ζε έλα ππνζηειερσκέλν θαη νπζηαζηηθά αλνξγάλσην απέλαληη 

ζηελ παλδεκία ζύζηεκα πγείαο,  

 

πνπ κεηαθηλεζήθακε ζε κηα λύρηα ζε ηκήκαηα θνξνλντνύ ρσξίο εμεηδίθεπζε,  

πνπ δνπιέςακε ρσξίο κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ρσξίο άδεηεο θαη ξεπό,  

πνπ εθηεζήθακε εμαληιεκέλνη ζηνλ ηό,  

πνπ λνζήζακε,  

πνπ ράζακε ζπλαδέιθνπο θαη ζπλαδέιθηζζεο. 

Δίκαζηε εξγαδόκελνη ζηελ παλδεκία θαη ζε όιεο ηηο κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο επηδεκίεο πνπ δελ 

αλήθνπκε ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα. 

 

Δίκαζηε εξγαδόκελεο  

ζηηο δνκέο απεμάξηεζεο πνπ  

ζηαζήθακε  δίπια  

ζηηο άζηεγεο, 

ηηο ηνμηθνεμαξηεκέλεο,  

ηηο εθδηδόκελεο,  

ηηο νξνζεηηθέο .  

 

Δίκαζηε εκείο,  

 

Σηελ πξώηε γξακκή 

θαζεκεξηλά, 

Σηηο πηάηζεο θαη ζηα πάξθα, 

λα παιεύνπκε γηα έλα ζπζζίηην,  

έλα θάξκαθν,  

έλα θξεβάηη.  

Φσξίο δνκέο,  

Φσξίο ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε  

Φσξίο πξνλνηαθή πνιηηηθή. 

 

Δίκαζηε εκείο πνπ  

 

Φσλάμακε γηα ηελ θαηάληηα ηεο πξσηνβάζκηαο 

πεξίζαιςεο, πνπ  

 

Φσλάμακε ελάληηα ζηα θιεηζίκαηα ησλ ηαηξείσλ θη 

ελάληηα ζηα ςπρηαηξεία-θπιαθέο.  

 

Πνπ δηακαξηπξεζήθακε  

γηα ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο λνζειείαο ησλ 

αζζελώλ.  

 

Πνπ δηακαξηπξεζήθακε 

Γηα ηηο ζπλζήθεο ζηνίβαμεο/κεηάδνζεο ζηα 

εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ εθεκεξεπόλησλ. 

 

Γηα ηηο ΜΔΘ-κατκνύ ρσξίο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνζσπηθό. 

Δίκαζηε εκείο πνπ  

 

Παιέςακε γηα 

Πνηνηηθό ζύζηεκα πεξίζαιςεο  

 

Υσξίο απνθιεηζκνύο  

(5επξα,θαθειάθηα,απνγεπκαηηλά ηαηξεία κε 

πιεξσκή, ιίζηεο ρεηξνπξγείσλ, θνπκάληα 

θαζεγεηάδσλ)  

 

Πνηνηηθό ζύζηεκα πεξίζαιςεο  

Γηα ληόπηνπο θαη κεηαλάζηεο,  

ξνκά ,  ηνμηθνεμαξηεκέλνπο θαη                        

θνηλσληθέο κεηνλόηεηεο,   

  

Γηα κηα πεξίζαιςε  

ρσξίο ξαηζηζηηθνύο  

ρσξίο ζεμηζηηθνύο δηαρσξηζκνύο.  

 

Πνπ πξνζπάζεζαλ λα καο θηκώζνπλ κε  

απεηιέο, 

αλαθνξέο, 

πεηζαξρηθά 

κελύζεηο.  

 

Κάπνηνη από καο είκαζηε αλεκβνιίαζηνη πνπ 

  

πεηαρηήθακε έμσ από ην ζύζηεκα πγείαο  

ηηκσξεηηθά κε αλαζηνιέο ρσξίο κηζζό, πνπ 

ινηδσξεζήθακε σο ςεθαζκέλνη, αξλεηέο, 

νπηζζνδξνκηθνί θη αλεύζπλνη… 

 

 

Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ απνδεηθλύεηαη πσο θαη νη 

εκβνιηαζκέλνη λνζνύλ θαη κεηαδίδνπλ.  

 

Tελ ίδηα πεξίνδν πνπ ε θπβέξλεζε 

ρξεζηκνπνηεί ην εκβόιην σο άιινζη : 

 

Γηα λα κελ πάξεη νπνηνδήπνηε κέηξν 

πεξηνξηζκνύ ηεο κεηάδνζεο 

 

 Aξαίσζε ζε ΜΜΜ & ζρνιεία)  

 

 Δσξεάλ ηεζη ζε εκβνιηαζκέλνπο θη 

αλεκβνιίαζηνπο εξγαδόκελνπο θιπ.  

Δίκαζηε νη αλεκβνιίαζηνη πνπ εθηόο από ην 

δηθαίσκα ζην κεξνθάκαην θαη ηελ εθπαίδεπζε  

 

Μαο ζηεξείηαη θαη ε πξόζβαζε ζηε κεηαθίλεζε, 

δηαζθέδαζε θαη θάζε είδνπο ππεξεζίεο  

 

(κέηξα πνπ θαλεξά κόλν ηηκσξεηηθό ραξαθηήξα 

έρνπλ θαη θακηά ζπλέπεηα ζηε κεηάδνζε ηνπ ηνύ).   

 

Δίκαζηε πγεηνλνκηθνί ζηα ηειεπηαία ζθαινπάηηα ηεο ηεξαξρίαο,  

κόληκεο ή ζπκβαζηνύρεο, νη κε βνιεκέλνη, 

εξγαδόκελνη πνπ έθαλαλ όιε ηε δνπιεηά ζηα λνζνθνκεία-ζαλαηνθνκεία,  

πνπ ιπγίζακε κε ηηο απάλζξσπεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη λνζειείαο γηα ηνπο αζζελείο θαη ηηο ηξαγηθέο 

ειιείςεηο,  

πνπ δνπιέςακε απιήξσηνη ζηα εκβνιηαζηηθά θέληξα,  

πνπ καο νδήγεζαλ ζε εξγαζηαθή εμνπζέλσζε.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

                  

        

                                    
 

 

 

 

                                                                                                                                              

           

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Είκαζηε νη θνηηήηξηεο ζηα πγεηνλνκηθά επαγγέικαηα πνπ από ηα πξώηα καζήκαηα πνπ δηδαζθόκαζηε είλαη πσο ην ζώκα καο είλαη ηδηνθηεζία 

ηνπ θξάηνπο. 

 

Πσο αύξην-κεζαύξην ζα θιεζνύκε λα εθαξκόζνπκε κε ηε ζεηξά καο κηα παηεξλαιηζηηθή/εμνπζηαζηηθή ηαηξηθή επηζηήκε πνπ θνπλάεη ην δάρηπιν, 

πνπ επηβάιιεη αγσγέο, πνπ εκβνιηάδεη κε ην δόξη εθβηαζκέλεο εξγαδόκελεο, πνπ απνθιείεη από αγσγέο ηηο “αλππάθνπεο”. 

 

Δίκαζηε νη αλεκβνιίαζηνη πγεηνλνκηθνί πνπ ζηελ πιάηε ησλ αγώλσλ καο πξνζπαζνύλ λα ζηήζνπλ πνιηηηθέο θαξηέξεο. 

 

Από ηε κηα νη δηαθόξσλ απνρξώζεσλ εζληθηζηέο πνπ πξνζπαζνύλ λα θαπειώζνπλ ηνλ αγώλα καο κε εζληθηζηηθά παξαιεξήκαηα.  

 

Από ηελ άιιε ε ζπζηεκηθή αξηζηεξά πνπ ηόζν θαηξό δεηνύζε ηελ θαζνιηθόηεηα ησλ εκβνιηαζκώλ θαη ζηήξημε ην θξάηνο ζηελ επηβνιή ηεο 

ππνρξεσηηθόηεηαο, (παξαθάκπηνληαο νπνηαδήπνηε επηζηεκνληθή ζπδήηεζε γηα ηελ πηζαλή επηθηλδπλόηεηα ή/θαη αλαπνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

καδηθώλ εκβνιηαζκώλ), θαηαδηθάδεη ζπιιήβδελ όινπο ηνπο αγσληδόκελνπο ζε ςεθαζκέλνπο θη αθξνδεμηνύο, θαηαζηέιινληαο ζηελ νπζία κε ηνλ 

πην ύπνπιν ηξόπν ηνπο αγώλεο. 

Δίκαζηε εκείο, νη εξγαδόκελεο ζε αλαζηνιή, πνπ ε θπβέξλεζε ηειηθά ρξεζηκνπνηεί  ζαλ άιινζη  γηα λα ειαζηηθνπνηήζεη αθόκα 

πεξηζζόηεξν ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζην δεκόζην ζύζηεκα πεξίζαιςεο. 

 

Είκαζηε ηειηθά νη επηθίλδπλεο γηα ηε δεκόζηα πγεία πνπ ζε εκάο ηα ξίρλνπλ όια: ηε κεηάδνζε, ηηο κεηαιιάμεηο, ηελ ελδνλνζνθνκεηαθή 

δηαζπνξά, ην “κπνύθσκα” ησλ θιηλώλ ΜΕΘ, ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ ΕΣΥ. 

Δ  ινηπόλ, απνδερόκαζηε ηελ θαηεγνξία ! 
 

Δκείο, Δκβνιηαζκέλνη & Αλεκβνιίαζηνη  

 

Είκαζηε επηθίλδπλνη γηα ην θξαηηθό αθήγεκα ηεο δηαρείξηζεο ηεο παλδεκίαο.  

 

Είκαζηε επηθίλδπλεο γηα ηα ήζε ηνπ βνιέκαηνο θαη ηεο ππνηαγήο κέζα θη 

έμσ από ηνπο ρώξνπο δνπιεηάο καο.  

 

Είκαζηε επηθίλδπλνη γηα ηελ θνλόκα ησλ θαθειάθεδσλ θαη θαζεγεηάδσλ 

κέζα ζηα λνζνθνκεία.  

 

Είκαζηε επηθίλδπλεο γηα ηελ ηαηξηθή ηεο βεβαηόηεηαο θαη  ηεο κνλαδηθήο 

αιήζεηαο ησλ επηζηεκνληθώλ ηεξαηείσλ ησλ ΜΜΕ.  

 

Είκαζηε επηθίλδπλνη γηα έλα “θαζαξό” θαη απνζηεηξσκέλν από θξηηηθή 

ζύζηεκα πεξίζαιςεο.  

 

Είκαζηε επηθίλδπλεο γηα έλα εζληθά θαη πνιηηηζκηθά νκνηόκνξθν ζύζηεκα 

πεξίζαιςεο απαιιαγκέλν από πξόζθπγεο, κεηαλάζηεο, ξνκά, θαηαπηεζκέλνπο 

θαη θαηαπηεζκέλεο ιόγσ θύινπ ή ζεμνπαιηθήο πξνηίκεζεο. 

 

ΠΡΟΣΑΟΤΜΔ 
 

Κνηλνύο Αγώλεο Δκβνιηαζκέλσλ & Αλεκβνιίαζησλ  

 

Τγεηνλνκηθώλ Δλάληηα ζηελ Τπνρξεσηηθόηεηα 

 

Καλέλαλ θνηλσληθό δηαρσξηζκό εκβνιηαζκέλσλ-

αλεκβνιίαζησλ/  

 

Καηάξγεζε ησλ green pass  

 

Γσξεάλ rapid test γηα όιεο ηηο εξγαδόκελεο 

 

Δληαίεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζην ΔΤ  

 

Μνληκνπνίεζε  όισλ  ησλ ζπκβαζηνύρσλ 

 

Έληαμε ζηα βαξέα θη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα 

 

Δλάληηα ζηελ πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΔΤ 

(Εξγνιαβίεο  -  ΣΔΙΤ) 

 

Δλάληηα ζε παιηνύο θαη λένπο απνθιεηζκνύο (ιίζηεο, 

θαθειάθηα, απνγεπκαηηλά ηαηξεία κε ακνηβή) 

 

Σπκκεηέρνπκε ζηελ παλπγεηνλνκηθή απεξγία            

 

          Πέκπηε 21 Οθηώβξε 2021  

      ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΓΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ   

         ζηηο ΤΠΔ 11πκ ( Αξηζηνηέινπο) 

 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ         

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ  

ΔΝΑΝΣΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 
 


