
Στα τέλη Αυγούστου, πάνω στην κορύφωση των κινητοποιήσεων ενάντια στους 
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, η Διεύθυνση του Κ.Υγ. Ζαγκλιβερίου επιχείρησε να 
καταργήσει τον πίνακα ανακοινώσεων των αγωνιζόμενων υγειονομικών. Έναν πίνακα που 
εδώ και πάνω από δεκαπέντε χρόνια χρησιμοποιείται συστηματικά για να επικοινωνήσει 
τους αγώνες εργαζομένων και κατοίκων ενάντια στους αποκλεισμούς από το ΕΣΥ.

Η διεύθυνση του Κ.Υγ. Ζαγκλιβερίου, υπό τις ευλογίες προφανώς της 
Υποδιοικήτριας της 4ης ΥΠΕ κας Χατζοπούλου, προσπάθησε να μεθοδεύσει τη 
σιωπή, ενόψει των επερχόμενων τότε αναστολών, κατεβάζοντας τον πίνακα 
ανακοινώσεων, με πρακτικές πρωτοφανείς ακόμα και για ένα κέντρο υγείας 
που έχει γνωρίσει πολλά από αυταρχισμό Διευθυντών και Διοικητών.

Συνάντησε βέβαια άμεσα την αντίθεση τμήματος των εργαζομένων, αυτών 
που γνωρίζουν ότι ο δρόμος του αγώνα είναι ο πιο αξιοπρεπής δρόμος 
εργασιακής και κοινωνικής ύπαρξης. Κάθε φορά που ο Διευθυντής κατέβαζε τον 
πίνακα ανακοινώσεων από τη θέση στην οποία βρισκόταν όλα τα χρόνια, με δυναμική 
παρέμβαση συνάδελφοι ξαναέβαζαν τον πίνακα στη θέση του με ομαδική παρέμβαση 
και διεμήνυσαν σε αυτούς που επιδίωκαν να φιμώσουν κάθε φωνή αγώνα πως «Δεν 
Υπακούμε», με κείμενο που βγήκε από πρωτοβουλία αγώνα εργαζομένων με την 
υπογραφή: «Πρωτοβουλία για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας της ελιάς», το οποίο 
μοιράστηκε στο Κ.Υγ. Ζαγκλιβερίου και στάλθηκε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σύνολο 
των εργαζομένων του! Στο ίδιο πλαίσιο κυκλοφόρησε και άλλο κείμενο συναδέλφου, 
καθώς και σειρά προσωπικών παρεμβάσεων που οδήγησαν τελικά στην αποκατάσταση 
του πίνακα ανακοινώσεων, παρά τις κρυφές ψηφοφορίες και τους εκβιασμούς και τις 
απειλές της Διεύθυνσης!

Από ό,τι φάνηκε όμως στη συνέχεια, η Διεύθυνση του Κ.Υγείας, υπό την καθοδήγηση 
προφανώς της Υποδιοικήτριας της 4ης ΥΠΕ, και προκειμένου να επιβάλουν τη σιωπή, δεν 
στόχευαν μόνο στο κατέβασμα του πίνακα ανακοινώσεων! Το σχέδιο συμπεριελάμβανε 
και δίωξη ενός από τους εργαζόμενους, προκειμένου να τρομοκρατηθούν και 
να πειθαρχήσουν και οι υπόλοιποι αγωνιζόμενοι ενάντια στις αναστολές!

Αν και, όλοι και όλες, γνωρίζουν ότι ο πίνακας ανακοινώσεων ξανατοποθετιόταν στη 
θέση του από πολλούς εργαζόμενους μαζί, αν και όλοι και όλες καταλαβαίνουν ότι τα 
κείμενα που κυκλοφόρησαν ήταν άλλοτε ατομικά και άλλοτε συλλογικά, αν και είναι 
φανερό, ακόμα και στη Διεύθυνση, ότι το κείμενο με υπογραφή «Πρωτοβουλία για τη 
διάσωση της αξιοπρέπειας της ελιάς» είναι ένα συλλογικό κείμενο, γινόμαστε μάρτυρες 
της προσπάθειας της διεύθυνσης να απομονώσει τον Β.Δ. από όλους τους εργαζόμενους 
που συμμετείχαν στην πρωτοβουλία στηριζόμενη στο ότι το κείμενο καταγγελίας των 
αυταρχικών πρακτικών κοινοποιήθηκε από το mail του!

Νέα δίωξη
σε εργαζόμενο

του Κ.Υγ. Ζαγκλιβερίου
(Ή μήπως πιο σωστά,

σε εργαζόμενο της 4ης ΥΠΕ;)



Η συνέχεια γνωστή και αναμενόμενη: η ΥΠΕ, που αναλαμβάνει την σκυτάλη 
της καταστολής, διογκώνει τις κατηγορίες που φορτώνει η Διεύθυνση 
του ΚΥΓ και ασκεί Πειθαρχική δίωξη στον συνάδελφο και τον καλεί να 
απολογηθεί για τις εξαιρετικά βαριές κατηγορίες: 

Η πράξη σας αυτή συνιστά τα πειθαρχικά παραπτώματα :
-της κακόβουλης άσκησης κριτικής των πράξεων της προϊστάμενης αρχής που γίνεται 
δημοσίως, γραπτώς, με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις, (άρθ 6, παρ.ίπερ.ιζ του 
ν4325/2015) και
- της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός 
υπηρεσίας (αρθ.6 παρ. 1, περ. ε, του Ν.4325/2015)

Γιατί;

Για ένα κείμενο που ασκεί κριτική στις ομολογουμένως πρωτοφανείς πρακτικές της 
Διεύθυνσης!

Για έναν πίνακα ανακοινώσεων που κατέβηκε για να ξανανέβει από τον ίδιο τον 
Διευθυντή!

Επειδή η δίωξη ενάντια σε κείμενο άσκησης συνδικαλιστικής κριτικής δεν 
αποτελεί παρά ένα ακόμα βήμα στον αυταρχικό κατήφορο στον οποίο οδηγεί η 
έμμεση και άμεση υποχρεωτικότητα.

Επειδή αρνηθήκαμε να αποδεχτούμε τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, τόσο 
για τους υγειονομικούς όσο και για την υπόλοιπη κοινωνία.

Επειδή εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στη διάλυση του ΕΣΥ, 
ενάντια στους αποκλεισμούς από την περίθαλψη...

Εργαζόμενες και εργαζόμενοι στη Βιομηχανία της Υγείας

“

”

Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι ο Δ.Β. είναι μόνος του.

Η ποινικοποίηση των εργασιακών αγώνων δε θα περάσει!


