
 

 

ΚΑΛΕΜΑ Ε ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ 

ΟΣΑΝ ΣΕΛΕΙΩΝΟΤΝ ΣΑ ΨΕΜΑΣΑ 

Όταν το ςφςτθμα περίκαλψθσ καταρρζει… 

Όταν τα κρατικά Νοςοκομεία μετατρζπονται αποκλειςτικά ςε Νοςοκομεία 

Covid... 

Όταν τα κρατικά Νοςοκομεία κλείνουν για τουσ χρόνιουσ αςκενείσ και για τουσ 

αςκενείσ άλλων πακιςεων εκτόσ από Covid… 

Όταν οι δομζσ Πρωτοβάκμιασ περίκαλψθσ ζχουν μετατραπεί αποκλειςτικά ςε 

εμβολιαςτικά κζντρα και κζντρα ςυνταγογράφθςθσ – ιατρικισ από το τθλζφωνο…  

Όταν πρόςβαςθ ςτθν Non COVID περίκαλψθ ζχουν μόνο όςοι/εσ ζχουν τθν 

οικονομικι δυνατότθτα να προςφφγουν ςτον ιδιωτικό τομζα… 

Όταν αςκενείσ παραμζνουν διαςωλθνωμζνοι εκτόσ ΜΕΘ μζχρι να πεκάνουν… 

Όταν το κράτοσ αρνείται να ικανοποιιςει τα εργατικά και κοινωνικά αιτιματα 

για αφξθςθ των δρομολογίων ςτα ΜΜΜ, να αραιϊςει τουσ μακθτζσ ςτισ ςχολικζσ 

τάξεισ και να προςλάβει εκπαιδευτικοφσ, να εξαςφαλίςει για τουσ χϊρουσ δουλειάσ 

ΜΑΠ, αςφαλείσ χϊρουσ από εργατικά ατυχιματα, μείωςθ των ωρϊν και βελτίωςθ 

των ςυνκθκϊν εργαςίασ…  

Όταν το κράτοσ αρνείται τθν αποςυμφόρθςθ των φυλακϊν και των ςτρατοπζδων 

ςυγκζντρωςθσ, τθ μόνιμθ ςτζγαςθ άςτεγων και διαμενόντων ςε πρόχειρουσ 

οικιςμοφσ… 

Όταν μόνθ κρατικι λφςθ είναι ο μαηικόσ/κακολικόσ εμβολιαςμόσ, μιασ και όλα τα 

αλλά μζτρα κοςτίηουν… 

Όταν τα πράςινα πιςτοποιθτικά είναι θ κφρια κρατικι πολιτικι… 

Όταν τίκεται εκβιαςτικά το δίλθμμα rapid test από τθν τςζπθ μασ ι εμβολιαςμόσ 

για να δουλζψεισ ι να πασ ςτθ ςχολι ςου και δεν ανοίγει ρουκοφνι… 

Όταν ο δια νόμου υποχρεωτικόσ εμβολιαςμόσ των υγειονομικϊν ζχει περάςει 

ανϊδυνα για τθν εξουςία… 

Όταν αποδεχόμαςτε ότι για όλα φταίνε οι ανεμβολίαςτοι… 

Όταν θ αποδοχι, από όλουσ ςχεδόν τουσ πολιτικοφσ χϊρουσ, του κράτουσ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ επιτρζπει να ςυνεχίηεται ο μονόλογοσ τθσ εξουςίασ. 

 



 

 

Τότε είναι που τα ψζματα τελειϊνουν! 

Τότε είναι θ ϊρα τθσ παντοδυναμίασ τθσ κυριαρχίασ. Είναι θ ϊρα που θ εξουςία 

αδιαφορεί για τα προςχιματα. Που πζφτει θ μάςκα τθσ δικεν προςπάκειασ για 

μείωςθ τθσ μεταδοτικότθτασ και αντικακίςταται με τθν πραγματικότθτα των 

υποχρεωτικϊν εμβολιαςμϊν, πλζον και για τουσ μεγαλφτερουσ των 60 ετϊν (προσ 

το παρόν τουλάχιςτον). 

Τϊρα λοιπόν που τα ψζματα τελειϊνουν, τϊρα  κατεβαίνουμε ςτο δρόμο… 

Τότε οξφνουμε τθ δράςθ μασ ενάντια ςε: 

 Εθνικιςμοφσ, θρηςκοληψίεσ και πράςινα πιςτοποιητικά,  

 Αναςτολζσ και απολφςεισ (άμεςεσ και ζμμεςεσ) 

 Rapid test από την τςζπη μασ 

 Τποχρεωτικοφσ εμβολιαςμοφσ και θεραπείεσ 

 Περιθωριοποίηςη των ανεμβολίαςτων 

 Αποκλειςμοφσ από την περίθαλψη (ζμφυλουσ, ταξικοφσ, φυλετικοφσ, 

κοινωνικοφσ…) 

 Εργαςιακζσ ςχζςεισ γαλζρασ (3μηνίτεσ, 6μηνίτεσ, διετοφσ, επικουρικοί…) 

 Ιδιωτικοποιημζνο ΕΤ (φακελάκια, απογευματινά ιατρεία, ιδιωτικά 

ιατρεία  πανεπιςτημιακϊν και ςτρατιωτικϊν, ΔΙΣ…) 

 

Καλοφμε όλουσ όςουσ αντιλαμβάνονται  ότι ο αγϊνασ ενάντια ςτθν 

υποχρεωτικότθτα   είναι αγϊνασ και ενάντια ςτουσ εκνικοφσ και κρθςκευτικοφσ 

διαχωριςμοφσ, αγϊνασ απζναντι ςε όλουσ αυτοφσ  που ςυςτθματικά αρνοφνται τθν 

αυτοδιάκεςθ ςϊματοσ και  κοινωνίασ ςε  

ςυγκζντρωςη διαμαρτυρίασ το Σάββατο 4/12/2021 ςτισ 12:00 ςτθν Καμάρα. 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

ΕΝΑΝΣΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ 


