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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΡΑΠΙΝΤ ΤΕΣΤ : ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ‘Η ΕΚΤΡΟΠΗΣ/ΕΚΔΙΚΗΣΗΣ; 

ΓΙΑΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ; 

Ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρείται αναδίπλωση όσον αφορά τα ζητήματα της 

πανδημίας και ενώ καινούργια δεδομένα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τα οποία 

αναιρούν τις πολιτικές που ακολουθήθηκαν, εντούτοις η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιβάλλει 

ένα υποχρεωτικό ράπιντ τεστ  ως προϋπόθεση για την προσέλευση των μη εμβολιασμένων 

εργαζομένων στην εργασία τους.  

Την ίδια στιγμή που εμβολιασμένοι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό 

τους μήνες πριν εργάζονται χωρίς κανέναν έλεγχο και ενώ έχει γίνει παραδεκτό ότι όλοι 

νοσούν και μεταδίδουν με το ίδιο ϊικό φορτίο, μεγάλος αριθμός συναδέλφων εξακολουθεί να 

υφίσταται οικονομική αφαίμαξη σε εποχές που η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης καλπάζει.  

Είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι πρόκειται για ένα καθαρά τιμωρητικό μέσο, που δεν 

έχει κανένα υγειονομικό όφελος και δεν επιτελεί κανέναν κοινωνικό σκοπό, πλην της 

«οικονομικής ενίσχυσης» συγκεκριμένων επαγγελματικών ομάδων που  είδαν την πανδημία 

ως ευκαιρία εύκολου πλουτισμού εις βάρος των συνανθρώπων τους.  

Είναι δεδομένο ότι η κυβέρνηση με τις μεθοδεύσεις της και το διαχωρισμό των πολιτών που 

τεχνηέντως καλλιέργησε με τη σύμπραξη των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, όχι μόνο δεν 

υπηρέτησε τη δημόσια υγεία , όπως διατεινόταν, αλλά εξέτρεψε τις εργασιακές σχέσεις σε 

πονηρές ατραπούς  με τις απολύσεις μη εμβολιασμένων στον ιδιωτικό τομέα, τις αναστολές σε 

δημόσιο και ιδιωτικό, την επιβολή προστίμων  για μη συμμόρφωση στα μέτρα και τον έλεγχο 

μέσω της πλατφόρμας edu pass, η επιβολή της οποίας το προηγούμενο έτος πέρασε… 

απαρατήρητη από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών.  

Είναι, λοιπόν, εύλογα τα ερωτήματα που γεννιούνται σχετικά με το γιατί  εξακολουθεί αυτή η 

παράλογη και ανώφελη επιβολή. Ο κλάδος συντονισμένα απαιτεί την άρση του εκδικητικού 

αυτού μέτρου, απομεινάρι μιας αυταρχικής πολιτικής που θυμίζει εποχές τις οποίες όλοι θα 

θέλαμε να ξεχάσουμε.  
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