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που τους έχει επιβληθεί αναστολή εργασίας
εδώ και 5 μήνες και απειλούνται
με απόλυση για την επιλογή τους
να μην εμβολιαστούν

Η

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΤΟΥΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Τι κι αν δόθηκε και ένας μήνας παράταση για να πειθαρχήσουν
στις προσταγές του κράτους. Από την 1η φλεβάρη, ακόμα
10.000 υγειονομικοί δεν επέλεξαν να κάνουν την τρίτη δόση
με τα σανεμβόλια και θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι, όπως
ισχύει και για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αλλά το κράτος και
η επιστήμη του πάλι κέντησε. Αν και σύμφωνα με την καθεστωτική προπαγάνδα και αυτοί οι υγειονομικοί θα έπρεπε
να αναγνωριστούν ως “υγειονομική βόμβα” και λοιπές
αρλούμπες της επιστημονικοφανούς προπαγάνδας και
να οδηγηθούν σε αναστολή, κάτι τέτοιο δε συνέβη.
Καθώς το πλήγμα για την -έστω και υποτυπώδη- λειτουργικότητα του ΕΣΥ θα ήταν σημαντικό. Έτσι οι συγκεκριμένοι υγειονομικοί εκτός νοσοκομείου θα
λογίζονται ως “ανεμβολίαστα μιάσματα” (ή σύμφωνα με τη σχετική χυδαία θεωρία ακόμα και
αντιεμβολιαστές) αλλά θα συνεχίσουν να εργάζονται με την υποχρέωση να κάνουν 2 rapid test
εβδομαδιαίως με δικά τους έξοδα! Έτσι για το
κράτος θα υπάρχουν δύο κατηγορίες μη εμβολιασμένων υγειονομικών, όχι γιατί το είπε έστω
αυτή η επιστήμη των φαρμακευτικών, αλλά
επειδή κράτος είναι και ό,τι το βολεύει ισχύει!
Από τη μία όσοι και όσες δεν υπέκυψαν στον εκβιασμό (η εξουσία το αποκαλεί “πειθώ”) της οποιασδήποτε δόσης, και από την άλλη όσοι και όσες
δεν υποκύπτουν στον εκβιασμό για τρίτη δόση
(όπως και σημαντικό κομμάτι της υπόλοιπης κοινωνίας). Δείχνοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
πως η προπαγάνδα στην οποία στηρίχτηκε η επιβολή της υποχρεωτικότητας στο συγκεκριμένο
κλάδο ήταν ένα μάτσο επιστημονικοφανείς αρλούμπες. Και από κοντά το προοδευτικό δεκανίκι
του συστήματος, ο σύριζα, “θυμήθηκε” αρχές φλεβάρη να ζητήσει και να υποστηρίξει πως οι μη εμβολιασμένοι υγειονομικοί πρέπει να γυρίσουν στην
εργασία τους με rapid test. Καθώς και αυτοί μάλλον ζύγισαν πως το παραμύθι που με προοδευτική
θέρμη υποστηρίζουν θα έμπαζε λιγάκι, καθώς
άλλο να κανιβαλίζεις και να στοχοποιείς 5.000 και
άλλο 15.000 υγειονομικούς.
Εμείς από τη μεριά μας κρίναμε χρήσιμο να παραθέσουμε παρακάτω γραπτές απόψεις υγειονομικών
που αντιτίθενται στην πράξη και από την αρχή (και
με προσωπικό κόστος) στην υποχρεωτικότητα.

δεν υπάρχει υγεία
χωρίς δικαιοσύνη
και ελευθερία!

απόσπάσματα από κείμενο υγειονομικού σε αναστολή εργασίας

ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ "ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.
Η χώρα βρίσκεται από καιρό σε μια διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, σε ένα "πόλεμο με τον κορονοϊό" όπως συχνά αναφέρεται, στα πλαίσια της οποίας ένα σύνολο απαγορεύσεων ορίζουν την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ το κράτος, εν μέσω καταστολής
του πληθυσμού, διατείνεται πως ο στόχος του είναι η προστασία της δημόσιας υγείας.
Τα κατ' εξοχήν πεδία αυτού του "πολέμου", τα νοσοκομεία, που είναι αποδυναμωμένα
απο χρόνια, βρίσκονται σε αυτή τη διαρκή -εδώ και 18 μήνες- εμπόλεμη κατάσταση, με
το φόβο της κατάρρευσης τους να εργαλειοποιείται συνεχώς έτσι ώστε να δικαιολογηθεί
ο εγκλεισμός και η επιτήρηση του πληθυσμού, συμβάλλοντας στην εγκαθίδρυση ενός διαρκούς και ρευστού καθεστώτος εξαίρεσης.
Μέσα σε αυτή τη συγκυρία, οι υγειονομικοί κλήθηκαν να ανταποκριθούν στο "καθήκον"
τους, το οποίο πλέον οριζόταν ως εθνικό και τους ήθελε να "πέσουν σαν ήρωες" σ' αυτή
τη μάχη. Η επικοινωνιακή ηρωοποίηση των υγειονομικών, με τα γνωστά χειροκρότηματα,
προμήνυε τη μοίρα που τους επιφύλασαν οι "κυρίαρχοι": θα πολεμούσαν μόνοι, ως αναλώσιμοι, με σακατεμένα πρόσωπα και κορμιά, εξουθενωμένοι από την εντατικοποίηση της
εργασίας τους, καταλήγοντας στο τέλος, με πρόσχημα τους εμβολιασμούς, ένα κομμάτι
αυτών να στοχοποιηθεί ως "κίνδυνος για τη δημόσια υγεία".
(...)
Από τις αρχές του 2021, αρχίζουν να εμφανίζονται οι πρώτες δηλώσεις στον τύπο από
τους κυβερνητικούς για ένα ακόμη "καθήκον" που πρέπει να εκπληρώσουν οι υγειονομικοί:
το "καθήκον" τους να εμβολιαστούν, όλοι! Ένα καθήκον το οποίο ακόμη και … κόμματα
της Αριστεράς δε σταματάνε να μας υπενθυμίζουν σε όλους τους τόνους μέχρι και σήμερα.
Μετά από κάποιους μήνες, στις 12/7/2021, σε διάγγελμα του ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών, με τον οποίο προβλέπεται η αναστολή
εργασίας σε όσους δεν πειθαρχήσουν, με το κύριο επιχείρημα να είναι το εξής "οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι σε λίγο όλοι ή θα εμβολιαστούμε ή θα νοσήσουμε".
Αυτό το λεκτικό σχήμα το οποίο, αν και απόλυτα ψευδές επιστημονικά, επαναλαμβάνεται συνεχώς στο δημόσιο λόγο και έχει ως σκοπό να εισάγει ένα διαχωρισμό που
τόσο έχει ανάγκη το κράτος και ο οποίος στοχεύει απ' ευθείας την κοινωνία: ο εμβολιασμένος εμφανίζεται ως ο μη νοσούντας, ενώ ο μη εμβολιασμένος ως ο νοσηρός της
υπόθεσης.
Ιδεολογικά, ο διαχωρισμός αυτός έχει σαν στόχο την κατασκευή ενός "εσωτερικού
εχθρού", ενός δηλαδή μολυσματικού Άλλου που πρέπει να θεωρηθεί (κι αυτός) ως "κίνδυνος για τη δημόσια υγεία" και ο οποίος δε διστάζει να συμμαχήσει ακόμα και με τον
ίδιο τον ιό (αφού "απο κοινού πολεμούν το ΕΣΥ", οπως αναφέρουν χαρακτηριστικά δημοσιεύματα στον τύπο) και άρα ως εχθρός πρέπει κι αυτός να παταχθεί. Όλο αυτό το ιδεολόγημα, που έχει ως εκφραστές όχι μόνο τους κυβερνητικούς αλλά και μεγάλο κομμάτι
της Αριστεράς, στοχεύει στην ενεργοποίηση του κοινωνικού αυτοματισμού, δίνοντας έτσι
την ευκαιρία στους "κυρίαρχους" να συνεχίσουν την κατασταλτική πολιτική διαχείριση
τους, στο όνομα της υγειονομικής κρίσης, με την κοινωνία στο στόχαστρο.
Οι αναστολές εργασίας όσων υγειονομικών δεν έχουν εμβολιαστεί, δικαιολογούνται στα

πλαίσια της πάταξης του "εσωτερικού εχθρού" που οι ίδιοι κατασκεύασαν μαζί με τα
ΜΜΕ, ενώ ταυτόχρονα αποτελούν μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή ερημοποίησης του ΕΣΥ.
Είναι μια ακόμα επίθεση στη δημόσια υγεία και έρχεται ως συνέχεια της εντατικοποιημένης εργασίας που βιώνουν όλοι οι υγειονομικοί καθόλη τη διάρκεια της πανδημίας
[με πενιχρά και ελλιπή μέσα ατομικής προστασίας, διπλοβάρδιες, χωρίς άδειες και ρεπό
(αφου υπήρξε αναστολή αυτών από τον 11/2020 - 06/2021 και η οποία επανέρχεται και
παλι από 01/09/2021 με επ' αόριστον ισχύ!), χωρίς πρόσληψη πρόσθετου, μόνιμου προσωπικού για τη στήριξη των νοσοκομείων].
Τα λόγια του Κοντοζαμάνη προς όλους τους υγειονομικούς και την κοινωνία, κατά την
ενημέρωση για το εθνικό σχέδιο εμβολιασμών στις 30/08/2021, ήταν ξεκάθαρα και ενδεικτικά της "ελευθερίας" που μας τάζουν: "Έγινε αναστολή χορήγησης αδειών (στους
υγειονομικούς), όπως ίσχυε η αναστολή αυτή και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και
μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού (του 2021). Δώσαμε τη δυνατότητα στο προσωπικό μας
να ξεκουραστεί, ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, αλλά η αναστολή αυτή γίνεται όχι μόνο λόγω του μέτρου
της υποχρεωτικότητας αλλά και επειδή έχουμε πανδημία."
Αυτή είναι, λοιπόν, η κανονικότητα στην οποία, ονειρεύονται να μας οδηγήσουν:
Καταστολή και πειθαρχία, αποκλεισμοί και επιτήρηση, εντατικοποίηση της εργασίας,
εμπορευματοποίηση της υγείας.
Μέσα σε αυτήν την πολιτική πραγματικότητα, στεκόμαστε ενάντια στην υποχρεωτικότητα,
χωρίς να μασάμε τα λόγια μας όπως για παράδειγμα κάνει η "γραμμή περί καθολικότητας"
(αντί της "υποχρεωτικότητας") των εμβολιασμών. Αυτή η πιο ήπια εκδοχή της "καθολικότητας των εμβολιασμών" εφορμά απο την ίδια αφετηρία με το κυρίαρχο αφήγημα, έρχεται
κι αυτή με τη σειρά της να αναπαράξει τους ψευτοδιαχωρισμούς μέσα στην κοινωνία αντί
να τους καταδείξει ως τα εργαλεία του κοινωνικού αυτοματισμού στα χέρια της κυβέρνησης, κι έτσι πλήρως συντονισμένη με την κυρίαρχη προπαγάνδα, καταντάει ενα αριστερό
δεκανίκι, συμβάλλοντας κι αυτή στον ιδεολογικό πόλεμο που έχουν εξαπολύσει οι "κυρίαρχοι".
Η απάντηση μας αυτή τη στιγμή στις αναστολές εργασίας, που κατ' ουσίαν οδηγούν σε
απολύσεις, οφείλει να είναι πολιτική και όχι να εκπίπτει σε "δηλώσεις επιστημο-φροσύνης".
ΥΣ Στις 01/09/2021, ως μη εμβολιασμένος υγειονομικός, παρέλαβα από το γραφείο προσωπικού του Νοσοκομείου Αλεξάνδρας, την απόφαση αναστολής των καθηκόντων μου "για
επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας" όπως χιλιάδες συνάδελφοι/ισσες
σε όλη τη χώρα.
Ποντάρουν στο φόβο μας στο "να μείνουμε μόνοι" εξαθλιωμένοι χωρίς αντιστάσεις
Ο αγώνας για ζωή, όμως, θα είναι συλλογικός και διαρκής ώστε να μπουν οι όροι εκείνοι
που πραγματικά νοιάζονται για τη δημόσια υγεία
Με τους αγώνες μας, να μην αφήσουμε τα νοσοκομεία να γίνουν ούτε πεδία ασκήσεων
θανατοπολιτικής ούτε το χωνευτήρι μιας εργατικής δυστοπίας που μας επιφυλάσσουν οι
"από πάνω"
Χουντής Χρήστος, Υγειονομικός (γιατρός Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος)
(για ολόκληρο το κείμενο εδώ: https://thersitis.espiv.net/index.php/2016-01-04-2201-47/2016-01-04-22-04-04/1943-2021-09-08-08-33-58)

Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι του
Κ.ΥΓείας Ζαγκλιβερίου και των Π.Ιατρείων ενάντια στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, 19/8/2021

Εικόνες καταστροφής

Στάχτες παντού

Δε θα μιλήσουμε για τη διάλυση της περίθαλψης, για τη διοικητική υπηρεσία του
ΚΥΓ Ζαγκλιβερίου που διαλύεται με την τελευταία διοικητικό υπάλληλο να συνταξιοδοτείται και κανέναν υπάλληλο του κλάδου να μην έχει προσληφθεί στη θέση της,
τις νοσηλεύτριες που δεν φτάνουν ούτε για τα ελάχιστα και που κάποιοι προσπαθούν να τις μετατρέψουν σε διοικητικούς, τους επισκέπτες γιατρούς που δεν έρχονται, τους οδηγούς ασθενοφόρου που έχουν μείνει οι μισοί στον αριθμό, τις διαρκείς
ελλείψεις σε αναλώσιμα…
Δε θα μιλήσουμε για την Ιατρική που μας ανάγκασαν να ασκούμε, δήθεν λόγω κόβιντ, για την Ιατρική διά τηλεφώνου, τη μετατροπή των δομών περίθαλψης σε κέντρα συνταγογράφησης, το κλείσιμο των Περιφερειακών Ιατρείων μέσα στη φωτιά
της πανδημίας, την ολοκληρωτική έλλειψη στήριξης με μέσα προστασίας, τα νοσοκομεία θανατοκομεία, τα εμβολιαστικά κέντρα χωρίς προσλήψεις προσωπικού ή με
προσωπικό από άλλες απαραίτητες λειτουργίες που καταστράφηκαν, δε θα μιλήσουμε για τα επερχόμενα κλεισίματα υγειονομικών δομών!
Δε θα μιλήσουμε ακόμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι
πολυχρονεμένοι μας διοικητές θαρρούν πως είναι κάτι που υπάρχει μόνο όταν τους
συμφέρει.
Θα μιλήσουμε για μια καταστροφή πολύ πιο βαθιά
που προσπαθεί να μετατρέψει σε αποκαΐδια την Ιατρική όπως την ασκούμε.

Από την Ιατρική της συναπόφασης.. ..στην Ιατρική της εντολής
Ασκούμε την Ιατρική της συναπόφασης με τον γιατρό στον ρόλο του συμβούλου,
που θα ενημερώσει υπεύθυνα και θα υποστηρίξει, με όσες δυνάμεις και γνώσεις διαθέτει, τον ασθενή για να αποφασίσει ο ίδιος ο ασθενής ενημερωμένος, στο βαθμό
του δυνατού, για την πάθηση και τις θεραπείες, για το πώς θα διαχειριστεί το πρόβλημά του.
Αυτή την Ιατρική, έχοντας εξασφαλίσει κομματικές συναινέσεις, δοκιμάζουν να
διαλύσουν.
Πρώτα στους υγειονομικούς και μετά παντού.

Υποχρεωτικότητα παντού
Δοκιμάζουν να σπάσουν τις αντιστάσεις με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών στους υγειονομικούς! Την επέβαλαν με την πλάτη του κράτους στον ιδιωτικό
τομέα, την επέβαλαν στους εργαζόμενους στην εστίαση, την επιβάλλουν έμμεσα
στους εκπαιδευτικούς, την επιβάλλουν έμμεσα στον καθένα μας για να την επιβάλλουν αύριο και άμεσα σε όλους.
Ενώ τα παραμύθια περί ανοσίας της αγέλης έχουν ξεσκεπαστεί, ξέρουμε όλοι πως
η μετάδοση δεν σταματιέται με τα εμβόλια, πως οι εμβολιασμένοι και νοσούν και
μεταδίδουν και πως, όσοι δεν έχουν ανοσία ή η ανοσία που έχουν δεν τους καλύπτει,
θα νοσήσουν! Το εμβόλιο έναντι του κορωνοϊού αποτελεί ξεκάθαρα μέσο ατομικής
προστασίας ευπαθών ομάδων, παρόλα αυτά η επιλογή της υποχρεωτικότητας,
χωρίς καμία δικαιολογία τώρα πια, πλην των οικονομικών, δοκιμάζεται να επιβληθεί.
Οι ίδιοι άνθρωποι που έβαζαν σε καραντίνα τους υγειονομικούς για το μισό χρονικό διάστημα (7 μέρες αντί 14) μετά από στενή επαφή με κρούσμα, τώρα ισχυρίζονται ότι νοιάζονται για τους ασθενείς και οι υγειονομικοί πρέπει, θέλουν δε θέλουν,
να εμβολιαστούν! Και τότε και σήμερα στο ίδιο πνεύμα δε νοιάζονται για τίποτε
άλλο, το μόνο που τους νοιάζει είναι να μη δώσουν καμία αναρρωτική, να μην προσλάβουν κανέναν αντικαταστάτη εργαζόμενου που ασθενεί.
Σήμερα υποχρεωτικά εμβόλια για εργοδοτική κρατική προστασία, αύριο υποχρεωτικές οι αγωγές για τη χοληστερίνη και για το ζάχαρο, υποχρεωτικές οι διατροφικές
επιλογές, όποιος δεν ασκείται θα τιμωρείται, ό,τι δεν ταιριάζει με την αποδοτικότητα του ανθρώπινου κοπαδιού, ό,τι παρενοχλεί την κρατικό-οικονομικό-επιστημονική ορθοδοξία θα τίθεται εκτός νόμου!
Τα ιχθυοτροφεία και τα κτηνοτροφεία δείχνουν το δρόμο για τα αποδοτικά κοπάδια. Αντιβιοτικά, εμβόλια και ορμόνες… Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το σφαγμένο κρέας και η τιμή του.
Όποια επιλογή δε συμβαδίζει με την υγειονομική ορθοδοξία και επιβαρύνει την οικονομία θα διώκεται. Εδώ έχουν το εμβόλιο, με θεραπείες που κοστίζουν θα ασχολούνται τώρα;
Οι εξυπηρετούμενοι στα ιατρεία μας πρέπει να γίνουν αντικείμενα που αποφέρουν
κέρδος, και που οφείλουν να υπακούν στο σωστό της επιστήμης και του φορέα της –
του γιατρού.

Ένας μηχανισμός επιβολής ιατρικών πράξεων
με τη συμμετοχή του υγειονομικού μηχανισμού
Ο υγειονομικός μηχανισμός, μέσα από τα εμβολιαστικά κέντρα, είναι ο τελικός
βραχίονας του μηχανισμού εκβιασμού – συντριβής των ατομικών θελήσεων. Οι υγειονομικοί δεν δικαιούμαστε να σφυρίζουμε αδιάφορα, οφείλουμε να καταγγείλουμε
τη διενέργεια υποχρεωτικών ιατρικών πράξεων από τον ιατρικό μηχανισμό.
Τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς ας τους κάνει η αστυνομία! Ας μην ανησυχούν,
δυστυχώς θα βρουν πολλούς πρόθυμους για αυτή τη δουλειά.

Ε, εμείς λοιπόν λέμε όχι.
Δε θα γίνουμε το υγειονομικό προσωπικό των ολοκληρωτικών στρατοπέδων συγκέντρωσης! Οι κοινότητες των ανθρώπων είναι για μας κάτι εντελώς διαφορετικό από
άβουλα αντικείμενα. Οι εξυπηρετούμενοι των ιατρείων μας έχουν επιθυμίες, φόβους,
ξεροκεφαλιά και σοφία, αντιρρήσεις και ελεύθερη βούληση. Συνεργαζόμαστε, δεν
επιβάλλουμε. Η εικόνα των γιατρών που εμβολιάζουν ανθρώπους που προσέρχονται
να εμβολιαστούν κλαίγοντας, υποτασσόμενοι στον εργοδοτικό κρατικό εκβιασμό της
απώλειας του μεροκάματου, είναι μια εικόνα που μας στοιχειώνει. Δε θα αποδεχτούμε τους εκβιαστές αλήτες, δε θα ασκήσουμε ιατρική στρατοπέδων συγκέντρωσης.
Η εναντίωσή μας στην υποχρεωτικότητα, για μας και για τους άλλους, είναι
αξιακή και βρίσκεται στον πυρήνα της Ιατρικής που ασκούμε.

Δεν υπακούμε
Εμείς μαζί με άλλους εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους, νοσήσαντες και μη νοσήσαντες, ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ του εμβολιασμού, αρνούμαστε να
καταθέσουμε δήλωση εμβολιαστικής κατάστασης. Σύμφωνα με τις εντολές των κυβερνητών και τη στήριξη πολλών και διαφόρων, από 1η Σεπτέμβρη, παρά και ενάντια στη θέλησή μας, θα οδηγηθούμε σε αναστολή εργασίας.
ΥΓ: Ας μην νομίσουν ότι θα τα καταφέρουν να επωφεληθούν της αναστολής εργασίας για να διαλύσουν κι
άλλο τις δομές της περίθαλψης, για να κλείσουν πάλι τα ιατρεία. Θα μας βρουν απέναντί τους σε κάθε τέτοια κίνηση!
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