
Οργή για τα λοκντάουν στις πρώτες φάσεις της πανδημίας που τσάκισαν τα 
παιδιά, τη νεολαία, τη μαύρη εργασία, τους μετανάστες, τους άστεγους, 
τους ρομά, τους τοξικοεξαρτημένους. Οργή για την κρατική διαχείριση 
της πανδημίας με απειλές, sms, πρόστιμα, απαγόρευση διαδηλώσεων…

Οργή για την ψυχική ευαλωτότητα που φούντωσε μέσα στα λοκντάουν, οργή 
και για την μεταχείριση που της επιφυλάξανε.

Οργή για τις αυτοκτονίες και τις γυναικοκτονίες

Οργή για το ήδη ρημαγμένο σύστημα περίθαλψης που δεν ενισχύθηκε ούτε 
στην πρωτοβάθμια, ούτε στα νοσοκομεία, τόσο με μόνιμους διορισμούς, 
όσο και με υλικά, μηχανήματα, τριτοβάθμιες υποδομές.

Οργή για την ιατρική από το τηλέφωνο και τους ανθρώπους που πεθάνανε 
στο σπίτι τους. Οργή για τους ασθενείς covid που πεθάνανε και πεθαί-
νουν αβοήθητοι στην κόλαση των νοσοκομείων της πανδημίας. Οργή για 
τις κρατικές δολοφονίες των covid ή non covid παραμελημένων περιστα-
τικών.

Οργή για τους συναδέρφους μας υγειονομικούς τις περισσότερες φορές ανει-
δίκευτοι, ή μετακινημένοι που δούλευαν και δουλεύουν χωρίς άδεια, χωρίς 
ρεπό, χωρίς μέσα προστασίας στα κάτεργα των νοσοκομείων.

Οργή για την υποβάθμιση των τακτικών ιατρείων, το κλείσιμο της πρωτοβάθ-
μιας, την κατάργηση στην ουσία των χειρουργείων. Οργή γιατί μόνο στον 
ιδιωτικό τομέα μπορούν να εξεταστούν πια και μόνο αυτές που έχουν την 
οικονομική δυνατότητα…

Οργή για τα εμβολιαστικά κέντρα που στήθηκαν σε μια νύχτα με ήδη υπάρχον 
και απλήρωτο προσωπικό.

Οργή γιατί όποιες μίλησαν βρέθηκαν με ένα πειθαρχικό ή μήνυση στην πλάτη.

Οργή για την επιβολή υποχρεωτικότητας στους υγειονομικούς, όταν η ενδονο-
σοκομειακή μετάδοση έχει αποδειχτεί ότι οφείλεται πρωτίστως στις συν-
θήκες στίβαξης υπόπτων και μη περιστατικών μαζί -και δευτερευόντως 
από το προσωπικό τόσο το εμβολιασμένο όσο και το ανεμβολίαστο...

Οργή γιατί και όσοι μίλησαν στα νοσοκομεία, όσοι αντιστάθηκαν στα κέντρα 
υγείας, όσοι αγωνίστηκαν ενάντια στην υποχρεωτικότητα, διασύρονται 
στα κανάλια ως αρνητές που θέτουν τη δημόσια υγεία σε κίνδυνο...

Οργή για τα μέτρα αποκλεισμού και τα green pass όταν έχει αποδειχτεί ότι και 
οι εμβολιασμένες μεταδίδουν.

Οργή γιατί για να υπάρχεις σε λίγο θα χρειάζεσαι green pass και μάλιστα επικαι-
ροποιημένο...

Οργή για τους εκβιασμούς, τις πιέσεις, το bulling σε όλους τους χώρους δου-
λειάς προς τους ανεμβολίαστους και για τις απολύσεις τελικά.

Οργή για τα rapid που χρειάζεσαι για να πας στη δουλειά, στο σχολείο, στο πα-
νεπιστήμιο και πρέπει να τα πληρώνεις κι από την τσέπη σου.

Δεν έχει 
μείνει πια
καμία πλέον
λέξη,
κανένα άλλο
συναίσθημα
από την

οργή…

Οργή…



Να κάνουμε την οργή μας

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

επικίνδυνη

Διαμαρτυρία ενάντια σε:

→ Αναστολές και απολύσεις

→ Rapid tests από την τσέπη μας

→ Υποχρεωτικούς εμβολιασμούς 
και θεραπείες

→ Ισοπέδωση της βούλησης

→ Πράσινα πιστοποιητικά

→ Περιθωριοποίηση των 
ανεμβολίαστων

→ Αποκλεισμούς από την περίθαλψη 
(έμφυλους, ταξικούς, φυλετικούς, 
κοινωνικούς…)

→ Εργασιακές σχέσεις γαλέρας (3μηνίτες, 
6μηνίτες, συμβασιούχοι, επικουρικοί)

→ Ιδιωτικοποιημένο ΕΣΥ (φακελάκια,  
απογευματινά ιατρεία, ιδιωτικά ιατρεία 
πανεπιστημιακών και στρατιωτικών, ΣΔΙΤ)

→ Εθνικούς και θρησκευτικούς διαχωρισμούς

Οργή για τη νέα υποχρεωτικότητα στους 60 ετών και άνω που δεν αντιμετω-
πίζονται ως αυτοί που μεταδίδουν αλλά πλέον ως αυτοί που επιβαρύνουν 
περισσότερο το σύστημα υγείας. Λες και δεν έχουν πληρώσει όλα αυτά τα 
χρόνια για να έχουν περίθαλψη. Οργή γιατί και οι εξυπηρετούμενοι του συ-
στήματος υγείας πλέον διαχωρίζονται ανάλογα με τη συμμόρφωσή τους 
στις διαφόρων ειδών θεραπείες και πρώτη φορά νομιμοποιείται η οικονο-
μική συμμετοχή ανάλογα με αυτή την υπακοή.

Οργή γιατί μεθοδεύουν την επέκταση της υποχρεωτικότητας και σε άλλες κα-
τηγορίες ανθρώπων…

Οργή για τα μέτρα που θα μείωναν τη μεταδοτικότητα χωρίς να ισοπεδώνουν 
ανθρώπους και δεν πάρθηκαν ποτέ, όπως πύκνωση των δρομολογίων στα 
ΜΜΜ, αραίωση των μαθητριών στα σχολεία, μέσα προστασίας και αραί-
ωση στα εργοστάσια, αναρρωτικές άδειες για όσο καιρό χρειαζόμαστε!!!

Οργή γιατί έχουμε πλέον από καιρό καταλάβει πως δεν κόπτονται ούτε για την 
υγεία μας, ούτε για την ευημερία μας. Οργή γιατί έχουμε από καιρό κατα-
λάβει πως όλα αυτά γίνονται για την οικονομία. Πως οι άνθρωποι δεν έχου-
με καμιά αξία ως άτομα αλλά ως νούμερα και ποσοστά και πως όταν αρρω-
σταίνουμε, είμαστε απλώς ένα εμπόδιο για την οικονομία τους.

Οργή για τα συνδικάτα και τα σωματεία που σιώπησαν για όλα αυτά.

Οργή για τους επιστήμονες των τηλεοπτικών παραθύρων που αποκρύπτουν ή 
διαστρεβλώνουν στοιχεία και καλλιεργούν την τρομολαγνική, διχαστική και 
κατασταλτική ρητορική του κράτους

Για τους δήθεν προοδευτικούς χώρους της αριστεράς-με την ευρύτερη έννοια, 
που έβαλαν πλάτη στις επιλογές της εξουσίας. Που κούνησαν το δάχτυλο, 
που τσουβάλιασαν ως αρνήτριες οποιεσδήποτε διατύπωσαν και την παρα-
μικρή επιφύλαξη ή κριτική στην κρατική πολιτική. Που λοιδωρούν ως ακρο-
δεξιούς τους αρνητές της υποχρεωτικότητας. Που ενσωμάτωσαν τον διχα-
σμό και τον κανιβαλισμό που καλλιέργησε η εξουσία.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ


