ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΤΖΟΓΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ
LOCKDOWN ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΖΩΗ, ΥΓΕΙΑ, ΔΟΥΛΕΙΑ

Σ

υμπληρώθηκε ένας χρόνος από την ανακοίνωση του πρώτου κρούσματος κορονοϊού στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί πάνω από 200.000 κρούσματα και 6.500 θύματα. Μέσα σε ένα χρόνο η κυβέρνηση προχώρησε σε 3 lockdown, στην Εύβοια εφαρμόστηκαν και πρόσθετα μέτρα μετά την αύξηση
των κρουσμάτων και πρόσφατα εφαρμόστηκε και νέο lockdown μέσα στο lockdown.
Σήμερα η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες αναστολές λειτουργίας κλινικών στα δημόσια νοσοκομεία, για να
νοσηλευτούν τα κρούσματα COVID που αυξάνονται αλματωδώς. Και την ίδια ώρα, βάζει τους ιδιώτες
ακόμα πιο χοντρά στο τζογάρισμα μιας ζωτικής ανάγκης του λαού, όπως είναι η προστασία της υγείας του.
Έφτασε στο σημείο να αποφασίσει να αδειάσουν χειρουργικές κλίνες από το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
και μάλιστα μέσα σε ένα 24ωρο και οι ασθενείς να μεταφερθούν σε ιδιωτικά νοσοκομεία των Αθηνών για να
αυξηθούν οι κλίνες COVID. Απόφαση επικίνδυνη αν ληφθούν υπόψη οι μεγάλες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων, και το γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να ανταπεξέλθει
στην μετατροπή του σε νοσοκομείο COVID 19, όπως προειδοποιούν η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Νομού Ευβοίας και ο Σύλλογος Εργαζομένων Γ.Ν. Χαλκίδας. Ενώ οι υγειονομικοί καταβάλλουν υπεράνθρωπες
προσπάθειες, σε ένα υποστελεχωμένο νοσοκομείο, το οποίο εφημερεύει καθημερινά αντιμετωπίζοντας
μεγάλο αριθμό περιστατικών από την Εύβοια και μεγάλο τμήμα της Βοιωτίας.

Ως εδώ!
‣‣Η πίεση που σήμερα δέχεται το σύστημα Υγείας δεν είναι αντικειμενική, είναι το αποτέλεσμα
της αντιλαϊκής πολιτικής της εμπορευματοποίησης και της υποχρηματοδότησης της υγείας, των
μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό.
‣‣Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων
“φρόντισαν” να διατηρούν υποβαθμισμένο το
δημόσιο σύστημα Υγείας. Με πετσοκομμένους
προϋπολογισμούς, με λουκέτο σε νοσοκομεία, με
μειώσεις στο προσωπικό, με μερική κάλυψη των κενών με συμβασιούχους, με τον ιδιωτικό τομέα να
θησαυρίζει με τον ανθρώπινο πόνο.

‣‣Η κυβέρνηση μετατρέπει το σύστημα υγείας σε
σύστημα μιας νόσου, με σοβαρές συνέπειες για
την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών (π.χ. καρδιοπάθειες, καρκινογενέσεις κ.ά.). Αντί να προχωρήσει άμεσα στην επίταξη του ιδιωτικού τομέα,
χωρίς καμιά αποζημίωση, για να προστεθούν άκρως
απαραίτητες υποδομές και προσωπικό στη μάχη και
να σωθούν ζωές από την πανδημία, προσθέτει πελατεία στους μεγαλοκαρχαρίες της ιδιωτικής Υγείας.
‣‣Κανένα lockdown δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις
προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσωπικού,
την επίταξη του ιδιωτικού τομέα της Υγείας, τη δημιουργία και στελέχωση νέων ΜΕΘ, την αποφασιστική ενίσχυση του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας
ώστε να καλύπτει κάθε πόλη και χωρίο, να διασυνδέεται
με τους χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης και άθλησης.

Προτεραιότητα στη διαχείριση της πανδημίας, στην Ελλάδα, στην ΕΕ και παντού, έχουν οι «αντοχές της
οικονομίας» και η στήριξη της κερδοφορίας των ομίλων. Γι’ αυτό τα πάντα ζυγίζονται στη ζυγαριά του
κόστους - οφέλους για το κεφάλαιο: Οι προσλήψεις στα νοσοκομεία, το κόστος των μέτρων προστασίας στους χώρους δουλειάς, τα γενικευμένα ή τοπικά lockdown, το ανοιγόκλεισμα των σχολείων κ.ο.κ.
Αυτή είναι η εξίσωση πίσω από κάθε κυβερνητική απόφαση.

Ο

γενικευμένος εγκλεισμός ως μέτρο για την αντιμετώπιση των πανδημιών δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει όμως αξία όταν αξιοποιείται για να κερδηθεί χρόνος στη μάχη: Για να ενισχυθούν
δηλαδή τα δημόσια νοσοκομεία, για να φτιαχτούν νέες κλινικές, να στελεχωθούν με προσωπικό και
μέσα, για παρακολούθηση των νέων επιστημονικών δεδομένων, για διαμόρφωση κατάλληλων υγειονομικών
πρωτοκόλλων, για οργάνωση της πιο αποτελεσματικής προστασίας των ευπαθών ομάδων με έκτακτα μέτρα,
π.χ. στα γηροκομεία ή για τους χρόνια πάσχοντες. Για να αναπτυχθεί ακόμα πιο αποτελεσματικά το σύστημα της
ιχνηλάτησης, που θα επιτρέψει την έγκαιρη και στοχευμένη λήψη μέτρων, προλαμβάνοντας την υπερμετάδοση.
Όμως ο χρόνος που κερδήθηκε, δεν αξιοποιήθηκε για τη στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας,
αλλά για την καλύτερη οργάνωση της επίθεσης στο λαό, με τα σχεδόν 100 νομοσχέδια που ψήφισε η κυβέρνηση μέσα στην πανδημία, πολλά από αυτά για την άμεση ή έμμεση ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα της
Υγείας. Η μείωση προϋπολογισμών στα νοσοκομεία έγινε το ίδιο διάστημα που ενισχύθηκαν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και διευκολύνθηκαν για να ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι στον επισιτισμό, στο εμπόριο, στον τουρισμό και σε άλλους κλάδους οδηγήθηκαν στην απόγνωση.
Η κυβέρνηση, ένα χρόνο τώρα αγνόησε τις προειδοποιήσεις και τις διεκδικήσεις των υγειονομικών, των
σωματείων και των φορέων, δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία του λαού και έχει
εγκληματική ευθύνη για τη διασπορά του ιού στην Εύβοια όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
‣ Δεν πήρε ουσιαστικά μέτρα για την στελέχωση
του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας. Επιφόρτισε το
υπάρχον προσωπικό με τις ανάγκες της λειτουργίας
της κλινικής COVID που λειτουργεί ουσιαστικά σαν
Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας που νοσηλεύει αποκλειστικά ασθενείς
COVID, και του τμήματος των ΤΕΠ για εξέταση ασθενών COVID. Πολλαπλασίασε τις κλίνες σε κλινική και
ΜΕΘ COVID, αποδυναμώνοντας άλλες κλινικές.
‣ Αποδυναμώνει Περιφερειακά Νοσοκομεία, Κέντρα
Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία μετακινώντας υγειονομικούς για να «μπαλώσουν» τα κενά στο Γενικό
Νοσοκομείο Χαλκίδας. Ετοιμάζεται να δημιουργήσει
κλίνες COVID στα Νοσοκομεία Καρύστου και Κύμης
χωρίς στήριξη με τα αναγκαίο προσωπικό και συμπτύξεις κλινικών.
‣ Δεν ενίσχυσε την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
που έχει αναντικατάστατο ρόλο και στον εμβολιασμό
του πληθυσμού και την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της νόσου covid-19.
‣ Λόγω των ελλείψεων σε κλινικές της Εύβοιας και σε
ολόκληρη την Στερεά Ελλάδα, ο λαός της περιοχής αναγκάζεται να ταξιδεύει στα νοσοκομεία της Αθήνας. Σήμερα που τα νοσοκομεία της Αττικής είναι στο «κόκκινο»,
οι ασθενείς «σπρώχνονται» στον ιδιωτικό τομέα.
‣ Ο απαραίτητος εμβολιασμός προχωράει με τραγικά αργούς ρυθμούς και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση

καλλιεργεί εφησυχασμό ότι ξεμπερδεύουμε με την
πανδημία παρότι έχει εμβολιαστεί περίπου το 10%
του πληθυσμού. Ο λαός της Εύβοιας αναγκάζεται να
ταξιδέψει χιλιόμετρα για να εμβολιαστεί.
‣ Η πραγματική διασπορά γίνεται στους χώρους δουλειάς όπου δεν λαμβάνεται κανένα ουσιαστικό μέτρο.
Οι αρμόδιες κρατικές ελεγκτικές υπηρεσίες είναι πλήρως υποστελεχωμένες, με συνέπεια να μη διενεργούνται έλεγχοι σε μεγάλους χώρους δουλειάς, στη βιομηχανία, στα super market. Τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ
κόβονται και ράβονται ανάλογα με τις ανάγκες των εργοδοτών, χωρίς να εξασφαλίζονται ακόμα και στοιχειώδη μέτρα καραντίνας και επαρκούς ιχνηλάτησης.

Διαχείριση της πανδημίας με κριτήριο
τα συμφέροντα και τα κέρδη του
κεφαλαίου, την ανάκαμψη από την
καπιταλιστική κρίση, ή με κριτήριο τις
ανάγκες του λαού;
Σε αυτό το δίλημμα την απάντηση μπορεί να
δώσει μόνο ο λαός, δυναμώνοντας την πάλη
για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας,
των δικαιωμάτων και της ζωής του, κάνοντας
lockdown στην πολιτική που στηρίζει το
κεφάλαιο και την κερδοφορία του!

Α

ποδείχτηκε ξανά ότι ούτε στην πανδημία, ούτε στην κρίση είμαστε «όλοι μαζί». Όπως δεν ήμασταν
μαζί και στην ανάπτυξη. Δεν είναι μαζί εργάτες, άνεργοι και βιομήχανοι ή εφοπλιστές, ξενοδοχοϋπάλληλοι
και ξενοδόχοι, εμποροϋπάλληλοι και ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενοι και
μονοπώλια, υγειονομικοί στον ιδιωτικό τομέα και κλινικάρχες, τους οποίους ταΐζουν οι κυβερνήσεις διαχρονικά
με ζεστό χρήμα και σε συνθήκες πανδημίας, η κυβέρνηση τους έδωσε και μπόνους.
Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή πρόταξε το ζήτημα της προστασίας της υγείας και συνολικά των δικαιωμάτων του λαού με συγκεκριμένες προτάσεις και πάλη. Από την πρώτη στιγμή τόνισε ότι και κάτω από τις μάσκες
ο λαός μας έχει φωνή. Με όρους «οργανωμένης απειθαρχίας» το εργατικό - λαϊκό κίνημα απέδειξε ότι μπορεί να
συνδυάζει τη διεκδικητική πάλη, παίρνοντας ταυτόχρονα τα ανάλογα μέτρα προστασίας της υγείας στις εκδηλώσεις
του. Χωρίς τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των υγειονομικών, των εργαζόμενων σε μια σειρά κλάδους, των
μικρών επαγγελματιών, η κατάσταση θα ήταν χειρότερη.

Γι’ αυτό συνεχίζουμε και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, για να μείνει όρθιος ο λαός στις συνθήκες της
νέας καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, να οργανώσει την εργατική - λαϊκή αντίσταση
και αντεπίθεση.
Έστω και τώρα:
Να ενισχυθεί αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα Υγείας με μαζικές προσλήψεις υγειονομικού
προσωπικού, με ενίσχυση των υποδομών και ουσιαστική αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Να γίνονται μαζικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ στον πληθυσμό και να υπάρξει
κρατικός έλεγχος σε ευαίσθητους χώρους όπως γηροκομεία, δομές φιλοξενίας προσφύγων κ.α.

‣ Να μην μετατραπεί το Νοσοκομείο Χαλκίδας και οι
υπόλοιπες δομές υγείας της Εύβοιας σε μιας νόσου.
‣ Επίταξη ΤΩΡΑ του ιδιωτικού τομέα χωρίς καμιά
αποζημίωση, για να προστεθούν άκρως απαραίτητες
υποδομές και προσωπικό στη μάχη και να σωθούν
ζωές από την πανδημία.
‣ Εδώ και τώρα γενναία ενίσχυση του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας και όλων των δομών υγείας της
Εύβοιας με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό, με
νέες προσλήψεις και μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων.

‣ Αξιοποίηση του Παλιού Νοσοκομείου Χαλκίδας και
όποιου άλλου κτιρίου πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την νοσηλεία ασθενών. Πλήρη στελέχωση
του σε υποδομές και μόνιμο προσωπικό με νέες προσλήψεις και χωρίς να αποδυναμώνονται οι υπόλοιπες
κλινικές και δομές υγείας. Επάνδρωση του με όλα τα
απαραίτητα τμήματα και ειδικότητες.
‣ Να μην ανασταλούν ιατρεία, χειρουργεία, λειτουργίες κλινικών.
‣ Να λειτουργήσουν όλα τα απαραίτητα εμβολιαστικά
κέντρα σε όλη την Εύβοια.

Να διασφαλιστούν οι επιστημονικές οδηγίες, τα σχέδια επαγγελματικού κινδύνου και όλα τα
μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Να μη διανοηθεί η Κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή
το τερατούργημα για τα εργασιακά και το συνδικαλιστικό νόμο. Κανένας εργαζόμενος, επαγγελματίας χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Έκτακτο επίδομα σε όλους τους ανέργους χωρίς όρους και
προϋποθέσεις.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους φοιτητές που διεκδικούν με όλα τα μέτρα προστασίας να ανοίξουν τα πανεπιστήμια που η κυβέρνηση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει να μετατρέψει σε παραρτήματα των επιχειρήσεων και στα οποία μπορεί τα μαθήματα και οι εξετάσεις να γίνονται εξ αποστάσεως, αλλά οι
δυνάμεις καταστολής μπαίνουν στα πανεπιστήμια δια ζώσης. Δεν δεχόμαστε το ανοιγοκλείσιμο των σχολείων και
τις κλειστές σχολές, χωρίς τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία τους, που κρατάνε τη νεολαία μακριά από
το φυσικό της χώρο. Παλεύουμε για την Παιδεία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών.
Ενώνουμε τη φωνή μας με τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους του Πολιτισμού που έχουν αφεθεί στην
τύχη τους, χωρίς δουλειά, χωρίς εισόδημα και σήμερα βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης

Αντιμαχόμαστε τους κοινωνικούς και οικονομικούς καταναγκασμούς που διευκολύνουν τους δράστες
πράξεων σεξουαλικής και άλλης κακοποίησης και πάνω απ’ όλα φιμώνουν τα θύματα. Το «σπάσιμο της
σιωπής» είναι σε ατομικό επίπεδο η γενναία και αναγκαία πράξη για την τιμωρία των ενόχων, όμως πρέπει να
χτιστεί μια συλλογική ασπίδα προστασίας τόσο στον Πολιτισμό όσο και σε κάθε χώρο δουλειάς. Μέσα στο
συλλογικό αγώνα για τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες.
Η αθλιότητα του συστήματος είναι διάχυτη σε όλους τους τομείς της κοινωνικής μας ζωής. Η πείρα που έχει
συγκεντρωθεί από το λαό της Εύβοιας στην διάρκεια της πανδημίας, με τις πλημμύρες, τον χιονιά, τις
πυρκαγιές δείχνει ότι η προστασία της υγείας και της ζωής του λαού για όλες τις κυβερνήσεις ήταν και
είναι κόστος.
Σήμερα η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι τέτοια που οι επιπτώσεις της πανδημίας θα μπορούσαν να έχουν ελαχιστοποιηθεί. Σήμερα είναι δυνατή η μαζική και έγκαιρη παραγωγή εμβολίων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όμως, ο καπιταλισμός βλέπει τα πάντα ως εμπορεύματα, ακόμα και ευαίσθητους
τομείς όπως αυτούς του Φαρμάκου, του εμβολίου και συνολικά της Υγείας.

“ΟΡΑΤΟΣ ΕΧΘΡΟΣ” ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ.
ΜΟΝΗ “ΘΕΡΑΠΕΙΑ” Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ.
Η ελπίδα βρίσκεται μόνο στην πάλη των εργαζομένων. Αυτοί έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Οι εργατικές
- λαϊκές διεκδικήσεις, οι αγώνες που ξεδιπλώθηκαν είναι παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Για να δυναμώσει η
αλληλεγγύη και η πάλη.
Καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και το κράτος που λειτουργούν με κριτήριο τα συμφέροντα των
επιχειρηματικών ομίλων και τις «αντοχές της οικονομίας». Καμιά εμπιστοσύνη στις σειρήνες για νέα κυβερνητική εναλλαγή που ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι, με όποιο μανδύα, θα οδηγήσει στη συνέχιση της
αντιλαϊκής επίθεσης, με διαφορετικό δηλαδή αντιλαϊκό «φερετζέ».
Έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής - λαϊκής οργάνωσης, στη δύναμη της κοινής δράσης εργαζομένων, μικρών επαγγελματιών, αγροτών με τη συμμετοχή των γυναικών και της νεολαίας. Στη δύναμη
του λαού, που όταν το αποφασίσει μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω.
Έχουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητά μας να βάλουμε τη δική μας σφραγίδα στις εξελίξεις, να περάσουμε
στην αντεπίθεση με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες και δικαιώματά μας.

ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

