
Π έντε μόλις μήνες χρειάστηκε η «επιτελική κυβέρνηση» για να 
μας ξαναγυρίσει στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε. 
Εξανεμίζοντας όλα όσα πετύχαμε όλοι μαζί.

Το γενικευμένο lockdown αποτελεί απόδειξη και ομολογία της αποτυ-
χίας της κυβέρνησης στη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. 

Η χώρα είχε μια και μοναδική ευκαιρία όταν άρθηκαν οι περιορισμοί 
του 1ου lockdown, τον περασμένο Μάιο. 

Η κυβέρνηση, όμως, αντί να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να 
προετοιμάσει την άμυνα της χώρας, επέλεξε να θριαμβολογεί και να 
αυτοαποθεώνεται ανακοινώνοντας μέτρα ελλιπή και αποσπασματικά. 

Με την ανερμάτιστη διαχείριση του τουρισμού.

Την χωρίς μέτρα παρακολούθηση του στριμώγματος στα ΜΜΜ.

Το άνοιγμα των σχολείων χωρίς πρόσθετες προσλή-
ψεις εκπαιδευτικών, χωρίς μείωση των μαθητών 
ανά αίθουσα, χωρίς επαρκές προσωπικό και μέσα 
καθαριότητας. Με μοναδικό μέσο προστασίας τα 
«παγουρίνο» και τις μάσκες-αλεξίπτωτα.

Με τους χώρους φιλοξενίας ευάλωτων ομά-
δων να είναι χωρίς καμιά μέριμνα, με συνέ-
πεια οι φιλοξενούμενοι των οίκων ευγηρίας 
να πληρώνουν ήδη βαρύ τίμημα.

Ιδιαίτερα όταν αυτές αποτελούν συνειδητή επιλογή για το επιτελι-
κό κράτος του κ. Μητσοτάκη. Γιατί η κυβέρνηση εξάντλησε όλο το 
χρόνο που της έδωσε η κοινωνία σε επικοινωνιακούς τακτικισμούς, 
προκειμένου να υλοποιήσει συγκεκριμένες πολιτικές.

Αξιοποίησε την κρίση ως ευκαιρία για να υλοποιήσει την προεκλο-
γική της δέσμευση για τα ΣΔΙΤ, ικανοποίησε απροκάλυπτα συγκε-
κριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα κάνοντας «συναλλαγές» με 
ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, προχώρησε σε σκανδαλώδεις νομο-
θετικές παρεμβάσεις προς όφελος των ιδιωτικών κλινικών, αξιο-
ποίησε δημόσιο χρήμα στο όνομα της πανδημίας κατά το δοκούν, 
με αποκορύφωμα τη “λίστα Πέτσα”. Και όλα αυτά για να εξαγοράσει 
την πολιτική κάλυψη και αφωνία των ΜΜΕ.

O ΣΥΡΙΖΑ προτάσσει την αναγκαιότητα στήριξης της κοινωνίας και 
την υπεράσπιση του δικαιώματος στην υγεία, την παιδεία, την οικο-
νομία και την εργασία, με ασφάλεια.

Με τους εργαζόμενους να ζουν σε καθεστώς εργασιακής και μισθολο-
γικής αβεβαιότητας  τη στιγμή που η ανεργία αρχίζει πάλι να καλ-
πάζει. Απλήρωτη εργασία, πλήρης ελαστικοποίηση των εργασιακών 
σχέσεων, οριζόντια μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, μηδενική 
στήριξη των θέσεων εργασίας αποτελούν μια πρόγευση μόνο για τον 
βαρύ μεσαίωνα που έρχεται στο χώρο της εργασίας.

Και, κυρίως, με το ΕΣΥ να έχει αφεθεί χωρίς καμιά ουσιαστική 
ενίσχυση.

Χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό, αφού τον Ιούλιο του 2020 οι εργαζό-
μενοι στο ΕΣΥ ήταν κατά 5.000 λιγότεροι απ’ ό,τι τον Ιούλιο του 2019.

Με την ανάγκη για κρεβάτια ΜΕΘ να αντιμετωπίζεται με τη μετατροπή 
καρδιολογικών ή μονάδων για άλλα νοσήματα και όχι με νέες κλίνες. 
Ακόμη και οι κλίνες οι οποίες δημιουργούνται με δωρεές, στελεχώνο-
νται με μετακινήσεις προσωπικού και όχι με νέες προσλήψεις.

Τα Κ.Υ. μόλις τώρα αρχίζουν με δειλά βήματα να αποκτούν ρόλο στη 
διαχείριση της υγειονομικής κρίσης, τη στιγμή που εξαρχής θα έπρε-
πε να αναλάβουν ουσιαστικό ρόλο στην προνοσοκομειακή διαχείριση 
της πανδημίας. Ενώ οι ΤΟΜΥ επιχειρείται να μετατραπούν σε δεξαμε-
νή άντλησης προσωπικού για άλλες υπηρεσίες του ΕΣΥ.

Έτσι ο κίνδυνος αποκλεισμού των συνηθισμένων παθήσεων από 
το ΕΣΥ γίνεται και πάλι ορατός.

Όσο για την οικονομική ενίσχυση του συστήματος? Το προσχέδιο 
προϋπολογισμού του 2021 προβλέπει μείωση των δαπανών για το 
ΕΣΥ.

Κυβερνητικές αστοχίες, ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη Δημόσια Υγεία 
και την κοινωνία. 



Αντί αυτής της επικίνδυνης πολιτικής 
τι απαιτείται:

• Σημαντική ενίσχυση του ΕΣΥ με εξοπλισμό, προσωπικό και κλίνες 
ΜΕΘ. 

• Επιστράτευση του Ιδιωτικού Τομέα και των στρατιωτικών νοσοκο-
μείων στη μάχη κατά της πανδημίας.

• Συνταγογράφηση και αποζημίωση από τον ΕΟΠΥΥ των τεστ για 
covid-19 ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομικά οι πολίτες.

• Αξιοποίηση των δομών και του προσωπικού της ΠΦΥ για τη δια-
χείριση των εξωνοσοκομειακών περιστατικών covid-19 αλλά και 
της χρόνιας νοσηρότητας.

•  Άμεσα 15.000 προσλήψεις ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού 
προσωπικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας με επάρκεια.

• Στήριξη των υγειονομικών που βρίσκονται εδώ και μήνες στην 
πρώτη γραμμή. Ένταξη όλων των υγειονομικών στα Βαρέα και 
Ανθυγιεινά επαγγέλματα, αύξηση και επέκταση του επιδόματος 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, πολιτική δέσμευση για 
αναμόρφωση του ιατρικού μισθολογίου και των αποδοχών των 
υπόλοιπων εργαζομένων στο ΕΣΥ.

• Μέτρα προστασίας για τις πιο ευάλωτες ομάδες, τους χώρους 
εργασίας, τα σχολεία, μέτρα για τη μείωση του συνωστισμού στα 
ΜΜΜ.

• Λήψη αντισταθμιστικών μέτρων στήριξης της οικονομίας και της 
κοινωνίας, των  επιχειρήσεων, εργαζομένων, των ανθρώπων της 
τέχνης και του Πολιτισμού που θα πληγούν με δραματικό τρόπο 
από το lockdown. 

Και σε αυτή τη δεύτερη φάση της πανδημίας οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ 
θα δώσουν τις δυνάμεις τους όπως και όλοι οι υγειονομικοί.

Οι πολίτες θα είναι το ίδιο υπεύθυνοι όπως και στην πρώτη φάση.

Καιρός είναι όμως να αναλάβει και η κυβέρνηση τις δικές της ευθύ-
νες. Γιατί η υπευθυνότητα πρέπει να είναι πρώτα κυβερνητική και 
μετά ατομική.

Γιατί χρειαζόμαστε και απαιτούμε ένα ΕΣΥ το οποίο θα αντέξει 
τώρα αλλά θα είναι επαρκές και ποιοτικό και μετά την πανδημία.
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