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πολιτικη «Ο κύβος ερρίφθη»
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στην εργασία χωρίς εμβόλιο. Η αναστολή ερ-
γασίας για τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς 
ισχύει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2021. Ετσι, 
μία ακόμα πολύμηνη παράταση, πιθανότατα 
μέχρι το τέλος του έτους, οπότε και έχει ήδη δο-
θεί παράταση για τους επικουρικούς, θα θέσει 
επί της ουσίας εκτός συστήματος Υγείας όσους 
υγειονομικούς επιλέξουν να μην εμβολιαστούν. 

Οι λόγοι για τους οποίους το υπουργείο Υγεί-
ας καταλήγει στη σκληρή γραμμή είναι αρκετοί. 
Πέραν της σαφούς πολιτικής θέσης που έχει εκ-
φράσει δημοσίως ο υπουργός Υγείας και από 
τη Βουλή, από την οποία δεν μπορεί να υπα-

ναχωρήσει, οι ειδικοί προειδοποιούν για νέο 
κύμα της πανδημίας το προσεχές φθινόπωρο. 
«Με νέο κύμα προ των πυλών, το υπουργείο δεν 
θα ρισκάρει να βάλει στη μηχανή του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας ανεμβολίαστους υγειονομι-
κούς, ακόμα και με αυξημένο testing, όπως ζη-
τά ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε στην «R» υψηλόβαθμος αξι-
ωματούχος. Την ίδια ώρα, πηγές του υπουργεί-
ου Υγείας υποστηρίζουν ότι το σύστημα άντε-
ξε ακόμα και χωρίς τους ανεμβολίαστους εργα-
ζομένους, έστω και χάρη στην υπεράνθρωπη 
προσπάθεια των υγειονομικών που έμειναν να 
προσφέρουν υπηρεσίες. Ετσι, με τις νέες προ-
κηρύξεις για προσλήψεις προσωπικού, το σύ-
στημα θα μπορέσει εντός του έτους να καλύ-
ψει και με το παραπάνω το κενό όσων βρέθη-
καν εκτός. Την ίδια ώρα, το υπουργείο φαίνε-
ται ότι έχει μετρήσει την άποψη της κοινής γνώ-
μης, με τα ευρήματα να δείχνουν ότι ένα ση-
μαντικό ποσοστό το οποίο προσεγγίζει το 50%, 
αν δεν το ξεπερνά, τάσσεται υπέρ της άμεσης 
θέσης των ανεμβολίαστων υγειονομικών εκτός 
συστήματος Υγείας. 

Αμεση κάλυψη 
Οπως αποκάλυψε πρόσφατα η «R», ταυτόχρο-
να με τη διάταξη για την απόλυση των ανεμβο-
λίαστων υγειονομικών, τα υπουργεία Εσωτερι-
κών και Υγείας επεξεργάζονται ήδη και το σχέ-
διο για την άμεση κάλυψη των κενών που θα 
προκύψουν. Ετσι, πέραν των δύο προκηρύξε-
ων που είναι ήδη γνωστές, είναι πολύ πιθανό το 
ενδεχόμενο και για τρίτη προκήρυξη για πρό-
σληψη προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας 
εντός του έτους, με τον κανόνα «μία πρόσληψη 
για κάθε αποχώρηση». Τη σχετική εξέλιξη προ-
ανήγγειλε επί της ουσίας πρόσφατη τροπολο-
γία του υπουργείου Υγείας, που αναφέρεται σε 
τρεις προκηρύξεις, στις οποίες θα υπάρξει αυξη-
μένη μοριοδότηση στο επικουρικό προσωπικό.

τον υπουργό Υγείας στα μέσα της εβδομάδας, ο Θάνος Πλεύρης ξε-
καθάρισε ότι η εισήγησή του στον πρωθυπουργό θα είναι η απόλυση. 

Τη δεδομένη χρονική στιγμή, η ρύθμιση αφορά περίπου 7.000 υπη-
ρετούντες στο ΕΣΥ. Εξ αυτών, 3.500 υγειονομικοί βρίσκονται σε αναστο-
λή εργασίας, καθώς έχουν αρνηθεί να εμβολιαστούν, ενώ ακόμα 3.500 
εργαζόμενοι έχουν επιστρέψει μεν στην εργασία τους, αλλά με πιστο-
ποιητικό νόσησης που εκπνέει το αμέσως προσεχές διάστημα, έπειτα 
και από τη μείωση της ισχύος του στους τρεις μήνες. Η προθεσμία που 
έχουν προκειμένου να εμβολιαστούν και να επιστρέψουν στην εργασία 
τους εκπνέει στις 31 Μαρτίου. Ετσι, εκ των πραγμάτων, ο Μάρτιος είναι 
ο μήνας των αποφάσεων. Πιθανότατα, το περιθώριο αυτό δεν θα χρει-
αστεί να εξαντληθεί. Υπενθυμίζεται ότι, εκτός απροόπτου, το υπουργι-
κό συμβούλιο αναμένεται να συνεδριάσει το πρωί της Τρίτης και, βάσει 

του προγραμματισμού, ο υπουργός Υγείας Θ. Πλεύρης θα παρουσιά-
σει το νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ως εκ τού-
του, δεν θα πρέπει να αποκλείεται ο Μάκης Βορίδης και ο Θ. Πλεύρης 
να πραγματοποιήσουν την τελική τους εισήγηση για την τύχη των ανεμ-
βολίαστων υγειονομικών. 

Το δίλημμα
Με βάση τα ανωτέρω, η κυβέρνηση φαίνεται πως βρίσκεται αντιμέτωπη 
με δύο επιλογές. Η πρώτη είναι η άμεση απόλυση των ανεμβολίαστων 
υγειονομικών, με το υπουργείο Εσωτερικών να δηλώνει ότι είναι έτοιμο 
να καταθέσει άμεσα τη σχετική νομοθετική ρύθμιση. Η δεύτερη λύση 
είναι μια πολύμηνη παράταση της αναστολής εργασίας, η οποία όμως 
σε καμία περίπτωση δεν θα αφήνει περιθώρια ελπίδας για επιστροφή 
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Τ
ην απόλυση των ανεμβολίαστων υγειο-
νομικών θα εισηγηθεί το υπουργείο Υγεί-
ας στο Μέγαρο Μαξίμου. «Ο κύβος ερρί-

φθη», είπε χαρακτηριστικά κορυφαία πηγή του 
υπουργείου μιλώντας στη Realnews, επιβεβαι-
ώνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι από την πλευ-
ρά της Αριστοτέλους δεν υπάρχει το παραμι-
κρό περιθώριο για οπισθοχώρηση. Η ίδια άπο-
ψη κυριαρχεί και στο αρμόδιο υπουργείο Εσω-

τερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες της «R», η 
συνεργασία των δύο υπουργείων κατέληξε σε 
αποτέλεσμα. Η διάταξη για την απόλυση των 
ανεμβολίαστων υγειονομικών είναι έτοιμη και 
προβλέπει πως ο εμβολιασμός κατά του κορω-
νοϊού θα είναι προαπαιτούμενο για τον διορι-
σμό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, συμπαρασύ-
ροντας έτσι και όσους ήδη υπηρετούν. Το ότι 
«ο κύβος ερρίφθη» επιβεβαιώθηκε και από το 
μέλος του Δ.Σ. των γιατρών δημόσιων νοσοκο-
μείων Αθήνας και Πειραιά, Παναγιώτη Παπα-
νικολάου, ο οποίος, μιλώντας στον Real FM, 
αποκάλυψε ότι στη συνάντηση που είχαν με 

Το τέλος του παραλόγου
Είναί παντα σκληρό και αβάσταχτο να χάνεις τη 
δουλειά σου. Σε περιόδους, δε, οικονομικής κρίσης 
και στενότητας, μια τέτοια προοπτική μπορεί να λάβει 
εφιαλτική διάσταση. Αυτό είναι κάτι υποκειμενικό, κα-
θώς αφορά το προσωπικό πεδίο συμπεριφοράς.
Από την άλλη, υπάρχει το αντικειμενικό και το ευρύ-
τερο κοινωνικό. Αν το δούμε και… φιλοσοφικά, ανά 
τους αιώνες υπάρχει η διελκυστίνδα ανάμεσα στο 
προσωπικό/ατομικό συμφέρον και το κοινό/κοινωνι-
κό/συνολικό καλό.

Σε περιόδους «πολέμου», λοιπόν, κάθε ατομικό 
συμφέρον πρέπει να παραμερίζεται, προκειμένου να 
επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό κοινωνικό καλό. Μην 
έχουμε αμφιβολία! Η πανδημία είναι πόλεμος. Και το 
μέγιστο δυνατό κοινωνικό καλό είναι η εξασφάλιση 
του ύψιστου αγαθού της υγείας των πολιτών. Μια συ-
ντεταγμένη πολιτεία οφείλει να υπηρετεί την ασφά-
λεια, την υγεία, την τάξη και την παιδεία των πολιτών 
της. Κάτω από αυτό το πρίσμα και ενώ συμπληρώσα-
με ήδη διετία που στροβιλιζόμαστε στην πανδημία και 

ένα έτος με τη δυνατότητα εμβολιασμών, πρέπει με 
ειλικρίνεια να ειπωθεί ότι το κράτος άργησε να θέσει 
«κόκκινες γραμμές». Υπήρχαν και υπάρχουν ομάδες 
πολιτών που δεν θα έπρεπε να τίθεται ούτε καν σε συ-
ζήτηση η ευχέρεια να μην εμβολιαστούν. Στην πρώτη 
σειρά είναι οι υγειονομικοί. Οταν είσαι στην «εμπρο-
σθοφυλακή», κάθε άλλη επιλογή είναι αν όχι «λιπο-
ταξία», τότε σίγουρα συμπεριφορά που αποκλίνει της 
ενδεδειγμένης… Ομως, δεν είναι, ούτε θα έπρεπε να 
είναι, μόνο οι υγειονομικοί. Η υποχρεωτικότητα, με 
όποιες συνέπειες αυτή συνεπάγεται, έπρεπε να είχε 
επιβληθεί με τρόπο ευθύ, σαφή και καθαρό τόσο στις 
Ενοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, όσο 
και σε όλα τα επίπεδα της Εκκλησίας. 

    Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό από μια πολιτεία τα 
εντεταλμένα για την υλοποίηση του σχεδιασμού της 
όργανα να μην υπακούουν τις εντολές, τους νόμους 
και τις διατάξεις που οι ίδιοι πρέπει να ελέγξουν την 
εφαρμογή τους! Πρόκειται για… λογικό παράλογο. 
Και αυτό το παράλογο κράτησε πολύ…
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η άποψη

«Κόκκινη κάρτα» 
στους ανεμβολίαστους
υγειονομικούς
Τι προβλέπει η διάταξη 
που αναμένεται να 
συζητηθεί την Τρίτη στο 
υπουργικό συμβούλιο


