
Διεκδικούμε δημόσια υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες 
Όχι στους εξοπλισμούς και την καταστολή

Η κυβέρνΗσΗ βλάπτέι 
σοβάρά τΗν υγέιά

Έχουμε μια κυβέρνηση που έχει αποδεί-
ξει πόσο τσιγκούνα είναι όταν πρόκειται 
ακόμα και για την ίδια την υγεία του λαού 
της. Μια επικίνδυνη κυβέρνηση, που με 
μεγάλη ευκολία υλοποιεί την πολιτική «η 
οικονομία πάνω από όλα»! 

Έχουμε μια κυβέρνηση, που τα όποια 
καλά αποτελέσματα της 3μηνης καραντί-
νας, λόγω της αυτοπειθαρχίας της κοινω-
νικής πλειοψηφίας και τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες των εργαζομένων σε νο-
σοκομεία, Κέντρα Υγείας και κοινωνικές 
υπηρεσίες, τα ρίσκαρε (και τα έχασε) με 
την υποταγή της στις προτεραιότητες 
των συμφερόντων του τουρισμού, των 
εφοπλιστών, των αεροπορικών εταιριών, 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Έχουμε μια κυβέρνηση, που όσο διά-
στημα είχε ευκαιρία να ενισχύσει τη δημό-
σια υγεία, με μόνιμο προσωπικό (λείπουν 
περί τους 40.000 γιατροί & νοσηλευτές), 
ΜΕΘ, μοριακούς αναλυτές, αντιδραστήρια 
για τεστ, επέλεξε να εφαρμόσει ιδιωτικο-
ποιήσεις μέσω ΣΔΙΤ, να αφήνει έμπειρους 
εργαζόμενους να φεύγουν λόγω «λήξης 
των συμβάσεων» και να μοιράζει όλο και 
περισσότερο δημόσιο χρήμα στις ιδιωτι-
κές και χρυσοπληρωμένες κλινικές.

Έχουμε μια κυβέρνηση που ενώ είχε 
πάρα πολύ χρόνο για να εξασφαλίσει 
την προστασία της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γο-
νείς-οικογένειες μαθητών και μαθη-
τριών, σχολικές καθαρίστριες), άνοιξε 
τα σχολεία με περισσότερα παιδιά ανά 
τάξη, λιγότερους εκπαιδευτικούς, χωρίς 
γιατρούς εργασίας, με προβλήματα στην 
πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών 
και χωρίς σαφές και αποτελεσματικό 
υγειονομικό πρωτόκολλο για την αντι-
μετώπιση κρουσμάτων.

Έχουμε μια κυβέρνηση που «δεν πρό-
λαβε να αγοράσει και να επισκευάσει τις 
δημόσιες συγκοινωνίες», κατά δήλωση 
της αδελφής του πρωθυπουργού Ντόρας 
Μπακογιάννη, ενώ «πρόλαβε» να αγορά-

σει επιθετικά πολεμικά αεροπλάνα και 
φρεγάτες.

Στη δίνη της πανδημίας του covid-19, 
όπου αποδείχτηκε ότι το Δημόσιο είναι 
το μόνο που μπορεί να εξασφαλίσει την 
υγεία του λαού, όπου είδαμε ότι «ο λαός 
σώζει το λαό», όπως ήταν και το σύνθη-
μα των αγωνιζόμενων γιατρών των δη-
μόσιων νοσοκομείων, κυβέρνηση και συ-
ναινετική αντιπολίτευση διαλέγουν να 
μη φορολογήσουν τα υπερκέρδη των 
σούπερ μάρκετς, των φαρμακευτικών, 
των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών, αλλά 
να επιδοτούν τους «πληττόμενους» με-
γαλοξενοδόχους, τους βιομηχάνους και 
τους ιδιώτες των μεταφορών (από ΚΤΕΛ, 
μέχρι εφοπλιστές), περικόπτοντας τους 
μισθούς μέχρι να μείνει μόνο το επίπεδο 
του βασικού μισθού.

Οι εργαζόμενοι ζουν μια νέα πραγμα-
τικότητα στους χώρους δουλειάς: αυξη-
μένος υγειονομικός κίνδυνος, δουλειά 
χωρίς κανόνες, χωρίς άδειες, χωρίς μέσα 
προστασίας, χωρίς τεστ, χωρίς δικαιώμα-
τα, χωρίς νοσοκομεία και λεωφορεία, χω-
ρίς ασφαλή παιδεία. Ως εδώ, όμως!

Η επικίνδυνη κυβέρνηση, με τις τσι-
γκουνιές στις κοινωνικές ανάγκες και τη 
γενναιοδωρία προς το μεγάλο κεφάλαιο, 
τελευταία προβάλλει έναν αυξανόμενο 
αυταρχισμό σε όλα τα επίπεδα: εκβιασμοί 
και εκφοβισμός των αγωνιζόμενων μα-
θητών στις καταλήψεις και των εκπαιδευ-
τικών, επιθέσεις της αστυνομίας σε κάθε 
διαδήλωση (ακόμα και των υγειονομικών 
που χειροκροτούσε λίγο καιρό πριν), εκ-
δικητικό ξεσάλωμα ενάντια στη διαδήλω-
ση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής…

Παρά τη βοήθεια της αξιωματικής και 
της συστημικής αντιπολίτευσης, παρά 
την απραξία κι αφωνία των αντίστοιχων 
συνδικαλιστικών παρατάξεων κατά την 
καραντίνα, ο κόσμος κατάλαβε γρήγορα 
τι κάνει η κυβέρνηση και ποια συμφέρο-
ντα προωθεί. Θύμωσε, αμφισβήτησε το 
αφήγημα της «ατομικής ευθύνης» και 
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του στιγματισμού της «ατίθασης» νεο-
λαίας στις πλατείες και των «εστιών της 
υπερμετάδοσης» από τους μετανάστες, 
αντιστάθηκε με πολλές -μικρές και με-
γαλύτερες- συνεχείς κινητοποιήσεις: των 
υγειονομικών, των εργαζόμενων σε επι-
σιτισμό-τουρισμό, των καλλιτεχνών, της 
εκπαιδευτικής κοινότητας -ιδιαίτερα των 
μαθητικών καταλήψεων, που με την μα-
ζική τους άρνηση να μπουν στις επικίν-
δυνες τάξεις και με τα στοχευμένα τους 
αιτήματα απέναντι στην κυβερνητική πο-
λιτική (λεφτά για παιδεία, όχι για εξοπλι-
σμούς) στρίμωξαν την ΝΔ κι έδειξαν το 
δρόμο. 

Και ενώθηκε όλο αυτό το ποτάμι, μαζί 
με χιλιάδες και χιλιάδες άλλους και άλλες, 
έξω από το εφετείο, καραδοκώντας για 
την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, δημι-
ουργώντας το μόνο αποτελεσματικό τεί-
χος απέναντι στους νεοναζί, για να «μην 
περάσει ο φασισμός»! Αυτός ο κόσμος 
πανηγύρισε έξαλλα μια νίκη που υπεν-
θύμισε τη συλλογική μας δύναμη όταν 
κινητοποιούμαστε.  

Αυτός είναι κι ο δρόμος για τη συνέ-
χεια: ενωτικοί και διεκδικητικοί αγώνες, 
όλων μαζί, απέναντι στην ταξική κι επικίν-

δυνη πολιτική που εφαρμόζεται από την 
κυβέρνηση (με τη διευκόλυνση της αντι-
πολίτευσης) για τα κοινά αιτήματα του 
κόσμου της δουλειάς, των παιδιών του, 
των ευάλωτων ομάδων του, για να μπουν 
οι ανάγκες μας πάνω από τη «δίψα» των 
στρατοκρατών για νέα φονικά «παιχνί-
δια» στα χέρια τους! 

Η πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία στις 
15 Οκτώβρη, που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, αξιο-
ποιώντας την ημερομηνία που ήδη είχε 
καλέσει η ΠΟΕΔΗΝ, είναι η πρώτη ευκαι-
ρία για να απαντήσουμε συλλογικά και 
μαζικά στην αδίστακτη και κυνική μερο-
ληψία της κυβέρνησης υπέρ των ιδιωτι-
κών συμφερόντων.

Στις 15 Οκτώβρη θα διαδηλώσουμε και 
θα δηλώσουμε ότι ο αγώνας για την υπε-
ράσπιση της δημόσιας παιδείας, υγείας, 
κοινωνικών υπηρεσιών είναι ο μόνος τρό-
πος για να διασφαλίσουμε ότι θα βγού-
με από αυτήν την πανδημία όλοι και όλες 
υγιείς. Γιατί δεν περισσεύει κανείς.

Είναι σίγουρο ότι θα μετρηθούμε στους 
δρόμους για να μπουν μπροστά οι δικές 
μας ανάγκες και προτεραιότητες. Τώρα εί-
ναι η στιγμή της ανυπακοής, της ενότητας, 
της συμπόρευσης και της αλληλεγγύης. 

• μαζικες προςλήψεις ςε ςχολεια,
Νοςοκομεια, κοιΝωΝικες υπήρεςιες

• μετρα προςταςιας για τοΝ κοςμο μας
(δωρεαΝ μαςκες, τεςτ, πλήρωμεΝες αδειες)

• οχι ςδιτ και ιδιωτικοποιήςεις
–επιταξή τής ιδιωτικής υγειας

όλόι-ες ςτην ΑπεργιΑ της ΑΔεΔΥ 
Πέμπτη 15 Οκτώβρη, Αγ. Βενιζέλου, 11πμ


