
οι ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ  
«αυτοί που σήμερα φαίνονται νικημένοι, 
του αύριο μπορούν να είναι οι νικητές» 

Μπέρτολτ Μπρεχτ 
 

 
1- Είναι σε όλους μας γνωστό ότι ο συνδικαλισμός που γνωρίζουμε 

δεν έχει μείνει αλώβητος από το μακρύ χέρι του κομματισμού. Και 
παρά το γεγονός ότι και το γνωρίζουμε και το συζητάμε ανοιχτά, είναι 
οι ίδιοι αυτοί κομματικοί συνδυασμοί που αρπάζουν την ψήφο των 
εργαζομένων και συνεχίζουνε να πράττουνε τα ίδια και τα ίδια… Οι 
ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ, που συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου Δ.Σ. για πρώτη φορά, τολμούν να δηλώσουν ανοιχτά ότι δεν 
αποτελούν δεκανίκι κανενός κομματικού μηχανισμού, αλλά μετερίζι 
αντίστασης των εργαζομένων για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
τους και της Υγείας γενικότερα, ως κοινωνικού μη εμπορεύσιμου 
αγαθού, που θα πρέπει να παρέχεται δωρεάν και σε υψηλή ποιότητα. 
Ελάτε να ξεπεράσουμε ΜΑΖΙ κάθε διασπαστική λογική και να 
διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και για τους εργαζόμενους στα 
νοσοκομεία και για την Υγεία ολόκληρου του λαού, κάθε ανθρώπινης 
ύπαρξης! 

 

2- Είναι η συμμαχία των κυβερνώντων–υπαλλήλων της εγχώριας 
οικονομικής ολιγαρχίας με τους υπερεθνικούς ολοκληρωτικούς 
καπιταλιστικούς οργανισμούς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο κλπ.) που επιχειρεί, στο βωμό του κέρδους, να 
ισοπεδώσει κάθε κεκτημένο δικαίωμα στην εργασία, την ασφάλιση, 
την παιδεία, το περιβάλλον και φυσικά δε θα μπορούσε να αφήσει 
ανέπαφο και τον Τομέα της Υγείας. Έτσι, προετοιμάζουν μια νέα 
κατάσταση που αφενός θα επικρατεί “εργασιακός μεσαίωνας” για 
τους λειτουργούς της Υγείας, αφετέρου πολύ χαμηλής ποιότητας 
υγειονομικές υπηρεσίες για το φτωχό λαό που δε θα έχει να πληρώσει. 
Τελικός στόχος τους η ολοκληρωτική παράδοση των υπηρεσιών 
Υγείας στο ιδιωτικό κεφάλαιο και η μετατροπή του αγαθού της Υγείας 
σε εμπόρευμα! 

 

3- Από την αρχή ακόμα της δημιουργίας του Ε.Σ.Υ. δεν είχαμε ποτέ 
την ψευδαίσθηση ότι ήταν καθολικά προσβάσιμο και ουσιαστικά 
δημόσιο. Όμως, γεννημένο μέσα σε συγκεκριμένες κοινωνικές 
συνθήκες και απαιτήσεις, κάλυψε ένα μέρος των αναγκών, ιδιαίτερα 
των χαμηλών κοινωνικών στρωμάτων. Η σημερινή, όμως, οικονομική 
και πολιτική εξουσία έχει ως κεντρική της επιλογή να βάλει τέλος σε 
όποια υπολείμματα δημόσιας δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης έχουν 
απομείνει. Η μείωση των λειτουργικών δαπανών των νοσοκομείων, 
που επιτάσσουν τα καπιταλιστικά (“δεξιά” και “αριστερά”) μνημόνια, 
σημαίνει τραγικές ελλείψεις ακόμα και των πιο βασικών υλικών,  
σημαίνει ασυντήρητα και απαρχαιωμένα μηχανήματα και 
εργαστήρια, μείωση αποδοχών του προσωπικού, περικοπές ακόμα και 
στις απολύτως αναγκαίες εφημερίες των γιατρών, κενές οργανικές 
θέσεις, συγχωνεύσεις νοσοκομείων κλπ. 

 



 4- Έτσι, οι ασφαλισμένοι θα αναγκάζονται να πληρώνουν όλο και 
περισσότερα και με δεδομένες τις διαστάσεις της ανεργίας και της 
μαύρης εργασίας, καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλες κοινωνικές 
ομάδες θα βρίσκονται αποκλεισμένες από εξετάσεις, φάρμακα, 
επεμβάσεις. Κι ενώ η ζωή των ανθρώπων θα μπαίνει σε κίνδυνο, οι 
λίστες αναμονής θα αυξάνονται και ο κόσμος θα “σπρώχνεται” στα 
απογευματινά ιατρεία. Τα νέα μέτρα προβλέπουν τη γενίκευση αυτής 
της καθαρά ιδιωτικής συναλλαγής σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλο το 
φάσμα λειτουργίας τους. Το κράτος θεσμοθετεί τον “τιμοκατάλογο” 
των ιατρικών υπηρεσιών και επανασχεδιάζει τις υγειονομικές μονάδες 
με την εμπορευματική λογική των εσόδων-εξόδων. Δηλώνουμε 
καθαρά και χωρίς καμμία εξαίρεση πως οι ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ είναι 
κάθετα αντίθετοι στα απογευματινά ιατρεία κάθε μορφής και 
καλούμε όλους τους εργαζόμενους, καθώς και όλα τα σχήματα που 
διεκδικούν την ψήφο τους, να πάρουν καθαρή θέση πάνω στο θέμα 
αυτό! 

 

5- Επίσης, αρνούμαστε κατηγορηματικά κάθε λογική ρουσφετιού 
και βρισκόμαστε αλληλέγγυοι με όσους συναδέλφους υφίστανται 
αδικίες και αυθαιρεσίες. Είμαστε, ακόμα, κατηγορηματικά αντίθετοι 
στις …γνωστές “πελατειακές” σχέσεις ορισμένων συναδέλφων με τους 
συνδικαλιστές. Θα μας βρείτε μαχητικά απέναντι σε κάθε τέτοια 
λογική, όπως και σε κάθε παράνομη ενέργεια και αδιαφανή 
διαδικασία! 

 

6- Δεν κατηγορούμε το σκοτάδι – ανάβουμε το φως! Στις 
συγκρούσεις που έρχονται θα δοκιμαστούμε οι πάντες! Εμείς, είμαστε 
ανυποχώρητα αντίθετοι σε κάθε πολιτική που υπόσχεται ανατροπές  
(“δεξιές” και “αριστερές”), ενώ στην πραγματικότητα 
διαπραγματεύεται τη διαχείριση των όρων και των ρυθμών 
χειροτέρευσης της θέσης μας. Είμαστε αντίθετοι στον υποταγμένο 
συνδικαλισμό και μακριά από τα κομματικά ελεγχόμενα 
συνδικαλιστικά σχήματα, για ένα δυνατό Σωματείο αγώνα και όχι 
κοινωνικής επαιτείας. Να ηττηθεί η άθλια λογική του «δώσε κι εμένα 
κάτι μπάρμπα!»  
 

7- Συνολικά, γίνεται φανερό, από τα παραπάνω, ότι η ρίζα του κακού 
είναι ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, που έχοντας σαν 
κινητήρια δύναμή του ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ, επιτίθεται χωρίς όρια ακόμα και 
στα υπέρτατα αγαθά της ζωής και της υγείας. Μόνο Η ΙΔΙΑ Η 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ μπορεί να ανακόψει αυτή την 
επίθεση, αποφασίζοντας ότι αυτό δεν είναι άλλο ανεκτό και 
παίρνοντας την κατάσταση στα χέρια της. Απορρίπτοντας ένα 
πολιτικό σύστημα που στηρίζεται σε νοσηρές εκμεταλλευτικές και 
εξουσιαστικές σχέσεις, που αναπαράγει την αρρώστια και τη 
διαχειρίζεται μέσα από αυτές, σε βάρος των κοινωνικών αναγκών. Και 
αγωνιζόμενη για ένα άλλο Σύστημα που θα απελευθερώνει και θα 
υπηρετεί τον ΑΝΘΡΩΠΟ! Ένα σύστημα που η προσοχή του θα είναι 
στραμμένη όχι μόνο στη μάχη κατά της αρρώστιας, όχι μόνο ακόμα 
και στην προάσπιση της υγείας (κι αυτό είναι λίγο), αλλά στην 
προσπάθεια για την ολόπλευρη ολιστική ψυχο-σωματική ανάπτυξη 
του ΑΝΘΡΩΠΟΥ, της συνολικής του ευεξίας! 

 

Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ – ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ! 
ΕΜΠΡΟΣ, ΜΑΖΙ, ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ  

ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ – ΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ! 


