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ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τoν Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη.
Θέμα: «Τελεσίγραφο απόλυσης των υγειονομικών δημοσίων Λειτουργών, που δεν
έχουν εμβολιαστεί για προσωπικούς λόγους, από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.»
Κύριε Υπουργέ,
Πρόσφατα απεστάλη τελεσίγραφο προς τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς
αναφέροντας πως όσοι και όσες δεν έχουν εμβολιαστεί έως 31 Μαρτίου θα δουν την
πόρτα της εξόδου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η προσπάθεια επιβολής της
υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού ως πανάκεια στις συνειδήσεις των πολιτών με
χιλιάδες εργαζόμενους υπό καθεστώς αναστολής εργασίας αλλά και απολυμένους/-ες
ήδη με το πρόσχημα αυτό στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τα δυσβάσταχτα
πρόστιμα σε ανεμβολίαστους ανθρώπους ηλικίας άνω των 60, οι συνεχείς έλεγχοι
προσωπικών δεδομένων σε εργασιακούς χώρους – πανεπιστημιακές σχολές – σχολεία
κι εμπορικά καταστήματα, η αυξανόμενη ακρίβεια σε βασικά αγαθά ενέργειας και
διατροφής, το καθεστώς αστυνομοκρατίας και καταστολής που θέλει να επιβάλλει η
κυβέρνηση αποτελούν στοιχεία που ορίζουν την καθημερινότητα των πολιτών στη
σύγχρονη βαρβαρότητα. Αποτέλεσμα ενός αιμοσταγούς Μονεταρισμού που έχει ήδη
τεκμηριωθεί ως πολιτική θεωρεία από τον Μίλντον Φρίντμαν τη δεκαετία του '60.
Αυτή είναι η ιδεολογική αναφορά της ελληνικής κυβέρνησης. Αντί να ενισχύονται η
υγεία και η πρόνοια ως δημόσια αγαθά που παρέχει το κοινωνικό κράτος, δαπανάται
πακτωλός εκατομμυρίων ευρώ σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς και αστυνομικές
δαπάνες ή καταλήγουν στις «λίστες Πέτσα» προκειμένου τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης να προσπαθούν να διαμορφώσουν αναλόγως τις συνειδήσεις των
πολιτών. Μία πρωτοφανής υστερία για την πανδημία με ευθύνη της ελληνικής
κυβέρνησης προσπαθεί να αποκρύψει τις αντιλαϊκές επιθέσεις και να πλασάρει ως
«αόρατους» εχθρούς τους πολίτες που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν για
προσωπικούς τους λόγους. Πριν από λίγους μήνες είχαμε τα πρόστιμα για «άσκοπη
μετακίνηση», πλέον έχουμε ένα πάγιο πρόστιμο μηνιαίως για τους ανθρώπους άνω
των 60 που αμφιβάλλουν ή διαφωνούν με το εμβόλιο. Το γεγονός αυτό αποτελεί το
ιδεολογικό και συνάμα πολιτικό περιεχόμενο μιας αφήγησης εκ μέρους της
κυβέρνησης ώστε να “δικαιολογηθούν” απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων χωρίς την
παραμικρή αποζημίωση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Ουσιαστικά με το τελεσίγραφο προς τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς
στοχοποιείται ένας κλάδος που είναι εμβολιασμένος σε ποσοστό 97% αλλά

παράλληλα έχει στόχο την απόλυτη κατάρρευση του συστήματος υγείας κατά τη
διάρκεια ενός χειμώνα που είναι πολύ βαρύς. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία
Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων καταγγέλλει: “Με 100 νεκρούς την ημέρα και το
προσωπικό των νοσοκομείων 10.000 λιγότερο από πέρυσι το χειμώνα, χωρίς να
είμαστε μηχανές οι λιγοστοί εναπομείναντες, θα περίμενε κανείς ο Υπουργός υγείας
όταν κάνει δημόσιες εμφανίσεις να μιλάει για προσλήψεις στα νοσοκομεία και όχι
απολύσεις.
Αφήνει ανοικτό το θέμα της απόλυσης 15.000 υγειονομικών από 1/4/2022 (10.000 που
δεν
ολοκλήρωσαν
τον
εμβολιασμό
και
5.000
σε
αναστολή).
Ως τυπικό προσόν λέει θα λογίζεται ο εμβολιασμός. Εμείς μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι ως
τυπικά προσόντα λογίζονται το επίπεδο σπουδών, η εμπειρία, η εξειδίκευση κλπ. Όχι ο
εμβολιασμός. Στην εποχή Πλεύρη το ακούσαμε και αυτό.
Για να απολυθεί ο υγειονομικός δημόσιος υπάλληλος πρέπει να έχει διαπράξει σοβαρό
πειθαρχικό αδίκημα κακουργηματικού χαρακτήρα. Την απόφαση απόλυσης τη
λαμβάνουν τα πειθαρχικά συμβούλια στα οποία προεδρεύει δικαστικός. Όχι ο
Υπουργός. Το καλοκαίρι μας έλεγαν ότι η αναστολή εργασίας είναι ένα ειδικό μέτρο
που αφορά τη προστασία της δημόσιας υγείας και όχι πειθαρχική ποινή γι αυτή και
είναι συνταγματικό.
Που είναι όλοι αυτοί οι Συνταγματολόγοι να μας πουν τι λένε τώρα για τα περί
απολύσεων Πλεύρη; Ποιο είναι το υγειονομικό όφελος αυτού του μέτρου να μας
εξηγήσουν;
Με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ δουλεύουν εκατοντάδες συνάδελφοι με ενεργή νόσο
κορωνοϊού και μπορεί να διασπείρουν τον ιό. Οι επιστήμονες της τηλεόρασης
παραδέχονται τώρα ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και μεταδίδουν τον ιό. Μάλιστα
υπέρμαχοι της υποχρεωτικότητας μόνο του υγειονομικού προσωπικού τώρα λένε όλοι
θα νοσήσουμε.
Η μεγάλη σημασία του εμβολιασμού είναι ότι προστατευόμαστε από τη βαριά νόσηση.
Γι’ αυτό σπεύσαμε πρώτοι οι υγειονομικοί και εμβολιαστήκαμε. Οι ίδιοι οι συνάδελφοι
λοιπόν ρισκάρουν τη ζωή τους δουλεύοντας ανεμβολίαστοι. Λέγαμε για τα μέτρα
προστασίας που λαμβάνουν οι υγειονομικοί και τίποτα. Τώρα που εργάζονται
συνάδελφοι με ενεργή νόσο λόγω ΕΟΔΥ λένε ότι υπάρχουν και τα μέτρα προστασίας.
Αιτία πολέμου θα είναι η απόλυση έστω και ενός
Στοχοποιούν ένα κλάδο που είναι εμβολιασμένος σε ποσοστό 97%.”

υγειονομικού.

Με λίγα λόγια εφαρμόζεται ένα σχέδιο πολιτικής που δεν έχει σκοπό την ενίσχυση του
εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας αλλά την εξαθλίωσή του ώστε να προσφερθεί
αντί πινακίου φακής στους ιδιώτες μεγαλοκαρχαρίες του χώρου και τούτο με
πρόσχημα τους λίγους ανθρώπους που εργάζονται στο Ε.Σ.Υ. οι οποίοι για
προσωπικούς λόγους δεν θέλουν να εμβολιαστούν κι ωστόσο έχουν ήδη προσωρινά
στερηθεί την εργασία τους.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κύριος Υπουργός:
- Πως προτίθεστε να αποκαταστήσετε την παραπάνω άδικη και διακριτική μεταχείριση
μέσω του τελεσιγράφου σας που έχετε ήδη υποβάλει προς τους εργαζόμενους/-ες
ανεμβολίαστους/-ες του Εθνικού Συστήματος Υγείας;
- Πότε θα αντιληφθείτε ότι η μονεταριστική ακροδεξιά πολιτική που ακολουθείτε στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας εξαναγκάζει εκατομμύρια συμπολιτών μας στο χάος της
υγειονομικής ανασφάλειας;
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