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Τετάρτη 7 Απρίλη Παγκόσμια Ημέρα Υγείας:
Αλληλεγγύη στον αγώνα των υγειονομικών!
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Την ώρα που χιλιάδες υγειονομικοί δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα απέναντι στην πανδημία
με δεκάδες διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ, ολόκληρα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε
νοσοκομεία μιας νόσου, με ελάχιστες προσλήψεις νοσοκομειακών γιατρών που δεν
μπορούν να καλύψουν σε καμία περίπτωση στον όγκο των ασθενών, η κυβέρνηση
κομπάζει ότι το «20% θανάτων εκτός ΜΕΘ είναι μικρό ποσοστό». Αυτή η φράση
συνοψίζει την νοοτροπία της κυβέρνησης απέναντι στην πανδημία που έχει οδηγήσει
στον θάνατο πάνω από 8.000 ανθρώπους στη χώρα. Είναι μια στάση περιφρόνησης της
ζωής – των «άλλων». Αυτών που δεν είχαν την τύχη να γεννηθούν στο περιβάλλον των
πατρικίων και έχουν εγκαταλειφθεί σε ένα είδος δαρβινικής επιλογής βάσει των νόμων
της (κρατικοδίαιτης) αγοράς. Όπως άλλωστε έχουμε ακούσει από τα πιο επίσημα χείλη,
«δεν είμαστε όλοι ίσοι».
Η αρχή της πανδημίας βρήκε τον κρατικό μηχανισμό απροετοίμαστο και αμήχανο.
Τότε, η κυβέρνηση πήρε την απόφαση για λοκντάουν με 40 κρούσματα ημερησίως.
Σήμερα, με 4.000 κρούσματα πιέζουν για άρση των περιοριστικών μέτρων με τον ίδιο
ακριβώς βαθμό προετοιμασίας της διαχείρισης της πανδημίας: χωρίς πρόσληψη
υγειονομικών, χωρίς επιδημιολογική επιτήρηση, με συνωστισμό σε μέσα μαζικής
μεταφοράς που είναι «κονσέρβες ανθρώπων», χωρίς να λαμβάνονται μέτρα προστασίας
και πρόληψης στους χώρους εργασίας. Τότε, βγαίναμε «να χειροκροτήσουμε τους
ήρωες με τις λευκές και πράσινες μπλούζες». Σήμερα;
Σήμερα, οι εξαντλημένοι υγειονομικοί διώκονται. Διώκονται γιατί καταγγέλλουν ΕΔΕ
εις βάρος τους επειδή ασθένησαν. Διώκονται γιατί αποκαλύπτουν τις τραγικές
ελλείψεις στα νοσοκομεία. Διώκονται γιατί κάνουν την δουλειά τους και σώζουν ζωές,
τη στιγμή που οι κλινικάρχες στηρίζονται οικονομικά από την κυβέρνηση χωρίς να
προσφέρουν τις ΜΕΘ για τις ανάγκες τις πανδημίας.
Kαταδικάζουμε κατηγορηματικά αταδικάζουμε κατηγορηματικά τις διώξεις σε βάρος αγωνιστών υγειονομικών όπως
την εκδικητική απόλυση του Κώστα Καταραχιά, επικουρικού γιατρού και Προέδρου
του Συλλόγου Εργαζομένων του Νοσοκομείου ο «Άγιος Σάββας», του μεγαλύτερου
ογκολογικού νοσοκομείου της χώρας. Είχε προηγηθεί η εκδικητική μετακίνησή του,
στα τέλη Δεκέμβρη του 2020, στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου «Σωτηρία» χωρίς αυτό να
δικαιολογείται από την ειδικότητά του. Η δίωξη του Κώστα Καταραχιά, είναι επίθεση
στο σωματείο του νοσοκομείου και η απόλυση γίνεται εκδικητικά, λόγω της
αγωνιστικής στάσης του σωματείου τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και λόγω της
καταγγελίας του για τις ΕΔΕ σε γιατρούς και νοσηλευτές που νόσησαν από κορωνοϊό.
Πρόκειται για ένα σωματείο που τα τελευταία δέκα χρόνια έχει βρεθεί στο κέντρο του
αγώνα ενάντια στα κλεισίματα και τις συγχωνεύσεις, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, για
μονιμοποιήσεις και προσλήψεις και για δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.
Η επίθεση αυτή δεν είναι η μοναδική. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μία βιομηχανία
συνδικαλιστικών διώξεων στους εργαζόμενους που αποκαλύπτουν τις συνθήκες που
επικρατούν στα νοσοκομεία εν μέσω κορωνοϊού. Ενδεικτικά αναφέρουμε:


Νικόλας Σκούφογλου, ειδικευόμενος ορθοπεδικός: περικοπή μισθού από την
διοίκηση του Ευαγγελισμού επειδή αναφέρθηκε στις ελλείψεις σε προσωπικό και σε
μέτρα προστασίας ασθενών και εργαζομένων.








Σίμος Φωστηρόπουλος, νοσηλευτής, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του
Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών: διώκεται για την περιγραφή των συνθηκών που
επικρατούν στο νοσοκομείο.
Δάφνη Κατσίμπα, ακτινολόγος, πρόεδρος της 'Ενωσης Νοσοκομειακών γΙατρών
Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ): διώκεται για τις δηλώσεις της σε τηλεοπτικό σταθμό με τις
οποίες καλούσε σε συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου.
Θανάσης Σιούλης, νεφρολόγος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΑΧΕΠΑ:
διώκεται για την περιγραφή των συνθηκών που επικρατούν στο νοσοκομείο.
Αφροδίτη Ρέτζιου, ψυχίατρος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Ιατρών
(ΟΕΝΓΕ) κλήθηκε από την αστυνομία για να δώσει ανωμοτί εξηγήσεις για
κινητοποίηση των υγειονομικών και για παράβαση των άρθρων για «απείθεια» και
«παρακώλυση συγκοινωνιών», σε συνδυασμό με τον νόμο για τις «Δημόσιες
Υπαίθριες Συναθροίσεις».

Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, αντί η κυβέρνηση να πάρει ουσιαστικά
μέτρα προστασίας του λαού από τον κορωνοϊό και ενίσχυσης του δημόσιου
συστήματος Υγείας, όπως διεκδικούν με πολύμορφους αγώνες γιατροί και νοσηλευτικό
προσωπικό, εντείνει τον αυταρχισμό και τις διώξεις.
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη των πανεπιστημιακών
δασκάλων στον Κώστα Καταραχιά, στηρίζουμε το δίκαιο αγώνα του σωματείου του και
απαιτούμε την ακύρωση της απόλυσή του. Είμαστε στο πλευρό των υγειονομικών που
αγωνίζονται για τη στήριξη και βελτίωση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Ζητάμε να
σταματήσουν οι διώξεις των συνδικαλιστών και εργαζομένων που διαμαρτύρονται για
τις συνθήκες εργασίας τους. Καλούμε την ΠΟΣΔΕΠ να πάρει επιτέλους θέση για τα
τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο δημόσιος τομέας της Υγείας στην
αντιμετώπιση της πανδημίας. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών την
Τετάρτη 7 Απρίλη, παγκόσμια ημέρα υγείας, διεκδικώντας:







Άμεση και άνευ όρων επίταξη των μεγάλων ιδιωτικών νοσοκομείων, του
προσωπικού και του εξοπλισμού τους.
Άνοιγμα όλων των κλινών ΜΕΘ και πρόσληψη - εκπαίδευση του αναγκαίου
αριθμού προσωπικού για τη λειτουργία τους.
Αμεση επίταξη όλων των δομών του ιδιωτικού τομέα Υγείας (χειρουργείων,
κλινών ΜΕΘ, εργαστηρίων κ.λπ.).
Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και όλων των υπόλοιπων
ειδικοτήτων και κλάδων (παραϊατρικό, καθαριότητα, σίτιση, φύλαξη,
διοικητικοί, τεχνικοί).
Να μην απολυθεί κανείς! Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, χωρίς όρους
και προϋποθέσεις.

