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Κύριοι συνάδελφοι όλων των παρατάξεων  

Οκτώ χιλιάδες οικογένειες υγειονομικών βρίσκονται σε καθεστώς διώξεων από το τριτοκοσμικό 
απαρτχάιντ που κυβερνάει τη χώρα. 
Η παράταξή μας παρακολουθώντας από κοντά τον αγώνα που κάνουν οι απροσκύνητοι υγειονομικοί 
οι οποίοι αρνούνται την καταπάτηση του Συντάγματος αλλά και των αποφάσεων των δικαστηρίων 
της Νυρεμβέργης, παραμένουμε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους συμμετέχοντας χωρίς 
κομματική ταυτότητα σε όλες τις κινητοποιήσεις τους ανά την Ελλάδα. 
 
Οκτώ χιλιάδες οικογένειες επιστημόνων – υγειονομικών, τέθηκαν σε αναστολή από το ανάλγητο 
κράτος της χουντικής κυβέρνησης Μητσοτάκη, επειδή υπερασπίζονται το δικαίωμα τους στην 
ελεύθερη επιλογή για το αν θα συμμετάσχουν στο παγκόσμιο πείραμα, το δικαίωμά τους να 
επιλέξουν εάν θα υποβάλλουν τον εαυτό τους σε ιατρική πράξη ή όχι. 
 
Πλέον των πέντε μηνών 8.000 άνθρωποι οκτώ χιλιάδες οικογένειες είναι σε καθεστώς πείνας.  
 
Το αδυσώπητο και αδίστακτο κράτος της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει αφήσει στο έλεος του Θεού 
παρανομώντας  και καταπατώντας στο Σύνταγμα ακόμα και μονογονεϊκές οικογένειες με 5 και 7 
παιδιά. 
 
Οι Οκτώ χιλιάδες υγειονομικοί που αντιστέκονται είναι η τελευταία γραμμή άμυνας της ελευθερίας 
και της δημοκρατίας στη Χώρα, 
 
Εάν αντέξουν - πράγμα που το ευχόμαστε και το υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο - θα είναι ένα 
τεράστιο πλήγμα στο απαρτχάιντ που ζει η χώρα μας, μία τεράστια Νίκη και ένας φραγμός στις 
ολοκληρωτικές σκοτεινές προθέσεις του καθεστώτος. 
Εάν ηττηθούν και υποκύψουν θα είναι ήττα  για όλους μας θα είναι επιστροφή στο μεσαίωνα και 
μάλιστα ταπεινωτικά και αμαχητί από όλους εμάς. 
Μέχρι τώρα το περιφερειακό συμβούλιο και όλες οι παρατάξεις κλείνουν τα μάτια στον αγώνα 
αυτών των ανθρώπων, κλείνουν τα μάτια στην καταπάτηση του συντάγματος και των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και εμμέσως πλην σαφώς συντάσσονται με το ολοκληρωτικό καθεστώς. 
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ΘΕΜΑ : Ψήφισμα Στήριξης και Πρόταση Οικονομικής Βοήθειας στις Οικογένειες  των 
Υγειονομικών σε Αναστολή 

  



 
Να σταθούμε ηθικά  και ουσιαστικά  δίπλα τους και να μην συνεχίσουμε ως περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος να τους γυρίζουμε την πλάτη να αδιαφορούμε και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε αυτό που 
γίνεται. 
Επί της ουσίας : 
   
1ον   Το περιφερειακό συμβούλιο Στερεάς Ελλάδος να εκδώσει ψήφισμα στήριξης προς τους 
υγειονομικούς και τις οικογένειές τους που διώκονται από το μεσαιωνικό ολοκληρωτικό καθεστώς 
της Νέας Δημοκρατίας  και 
 
2ον   για τους υγειονομικούς της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος που είναι σε αναστολή να προβλεθεί 
και να δοθεί άμεσα χρηματικό ποσό ως ενίσχυση και αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών επιβίωσης 
των οικογενειών τους. 
 
8.000 Έλληνες επιστήμονες υγειονομικοί  έβαλαν  το πολύτιμο αγαθό της Ελευθερίας της 
Δημοκρατίας πάνω από σκοπιμότητες, από προσωπικά οφέλη, πάνω από την καριέρα τους, πάνω 
ακόμα και από αυτή καθαυτή την επιβίωση της οικογένειάς τους. 
Ξαφνικά οικογένειες με παιδιά και ηλικιωμένους βρέθηκαν όχι μόνο χωρίς εισόδημα αλλά στην 
απόλυτη φτώχεια αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν ακόμα και τις βασικές ανάγκες επιβίωσης. 
Ας τους στηρίξουμε και ας σταθούμε στο πλευρό τους γιατί αγωνίζονται και για τα δικά μας 
δικαιώματα  και για τα δικά μας παιδιά που μπορεί αύριο να βρίσκονται στη θέση τους απέναντι σε 
μία εξίσου ανάλγητη κυβέρνηση. 
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