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Συνάδελφοι, ζες 

Η ΕΣΑΚ ΤΕ ζας κοινοποιεί ηην ανακοίνωζη ηοσ ΠΑΜΕ για ηην πανδημία ηοσ κορονοϊού: 

 
ΠΑΝΕΡΓΑΣΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΜΕΣΩΠΟ 

Εδώ και ηώρα θωράκιζη ηοσ δημόζιοσ ζσζηήμαηος Τγείας - Να ζηαμαηήζει η αιζτροκέρδεια! 

Τε θωράκιζη ηοσ δημόζιοσ ζσζηήμαηος Τγείας με άμεζα μέηπα από ηεν κςβέπνεζε, για ηεν 

πλήπε κάλςψε ηων αναγκών, απαιηεί ηο ΠΑΜΕ, ζεμειώνονηαρ ηα εξήρ: 

«Μπξνζηά ζηελ αλάγθε λα πξνζηαηεπηεί ν ιαόο απέλαληη ζηνλ λέν θνξνλντό, ε θπβέξλεζε θάλεη 

πξνζπάζεηα λα κεηαηνπίζεη αιινύ ηηο επζύλεο, αθήλνληαο δηάηξεην ην δεκόζην ζύζηεκα Υγείαο θαη 

εθηεζεηκέλνπο ηνπο γηαηξνύο θαη ην λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, πνπ ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο δίλνπλ ηνλ 

θαιύηεξν εαπηό ηνπο, έρνληαο λα θνληαξνρηππεζνύλ κε ηηο ηξνκαθηηθέο ειιείςεηο ζε πξνζσπηθό, ζε 

αλαιώζηκα, ζε κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

Καλείο δελ ππνηηκά ηελ αλάγθε ηεο αηνκηθήο πγηεηλήο θαη πξνζηαζίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζπλερώο. 

Είλαη αλάγθε, ρξεηάδεηαη λα ηεξνύληαη απ' όινπο! Τα αηνκηθά κέηξα όκσο είλαη θηεξό ζηνλ άλεκν αλ 

δελ ππάξρεη από πίζσ έλα ζύζηεκα Υγείαο πνπ ζα κπνξεί λα ηα ζηεξίμεη, ζπιινγηθά λα πξνζηαηεύεη 

ηελ εξγαηηθή - ιατθή νηθνγέλεηα, ην θνηλσληθό ζύλνιν. 

Η κάρε δελ ζα θξηζεί από ηελ αηνκηθή επζύλε θαη ηελ απνκόλσζε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε κε 

δηαζπνξά ηνπ ηνύ, αιιά από ηελ θάιπςε ησλ ρξόλησλ θαη ηεξάζηησλ ειιείςεσλ ζην δεκόζην ζύζηεκα 

Υγείαο, πνπ αθόκα θαη ηώξα, ελ κέζσ ηεο παλδεκίαο, παξακέλεη γπκλό, δηάηξεην θαη αδύλακν λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο νμπκέλεο αλάγθεο πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ηηο επόκελεο κέξεο. 

Εδώ θαη ηώξα ρξεηάδεηαη λα ζσξαθηζηεί ην δεκόζην ζύζηεκα Υγείαο κε πξαγκαηηθή θάιπςε 

ησλ αλαγθώλ ζε γηαηξνύο θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό, λα απμεζνύλ θαη λα αλνίμνπλ ηα 

θξεβάηηα ζηηο Μνλάδεο Εληαηηθήο Θεξαπείαο, λα γίλεη 24σξε ε ιεηηνπξγία όισλ ησλ κνλάδσλ 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Υγείαο, ώζηε λα απνζπκθνξεζνύλ ηα λνζνθνκεία». 

Σηεν ίδια ανακοίνωζε, ηο ΠΑΜΕ ηονίδει ηεν ανάγκε να μπει θρένο ζηα θαινόμενα ηης 

αιζτοκέρδειας πος ενηείνονηαι: 

«Σε απηέο εηδηθά ηηο ζπλζήθεο ρξεηάδεηαη λα ππάξμεη πιήξεο εμνπιηζκόο όισλ ησλ δεκόζησλ 

ππεξεζηώλ κε ηα πξνβιεπόκελα είδε απνιύκαλζεο θαη πξνθύιαμεο, παξερόκελα δσξεάλ από ην 

θξάηνο ζηνλ πιεζπζκό, γηα λα ζηακαηήζεη ε απαξάδεθηε αηζρξνθέξδεηα. 

Να ζηακαηήζεη ηώξα ε αηζρξνθέξδεηα! "Αηνκηθά κέηξα πξνζηαζίαο" δελ ζεκαίλεη λα ςάρλεη ν 

θαζέλαο κόλνο ηνπ λα βξεη κάζθεο πξνζηαζίαο θαη αληηζεπηηθά, ελώ απηήλ ηελ αλάγθε ζα έπξεπε λα 

ηελ θαιύπηεη ην θξάηνο νξγαλσκέλα θαη δσξεάλ. Ελα πξντόλ πνπ θνζηίδεη κόιηο θάπνηα ιεπηά ηνπ 

επξώ, γίλεηαη αληηθείκελν άζιηαο αηζρξνθέξδεηαο κπξνζηά ζηηο αλάγθεο εθηεηακέλεο πξνζηαζίαο. 

Αθόκα θαη ζην ηεζη γηα ηνλ θνξνλντό ππάξρεη ηεξάζηηα αηζρξνθέξδεηα, ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλαο 

απνιύησο θξαηηθόο έιεγρνο. 

Μάιηζηα, κε αθνξκή ηελ αηζρξνθέξδεηα πνπ ππάξρεη ζηηο κάζθεο, ζηειέρε ηεο θπβέξλεζεο, κε πξώην 

βηνιί ηνλ ππνπξγό Αλάπηπμεο θαη Επελδύζεσλ, μεδηάληξνπα αλαθέξνπλ πσο "νη ηηκέο ζηνλ 

θαπηηαιηζκό θαζνξίδνληαη κε βάζε ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε", απνδεηθλύνληαο ζηελ πξάμε πσο ηα 

κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ ιανύ εμαξηώληαη από ην θέξδνο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Η ζπλνιηθή επζύλε αλήθεη ζηελ θπβέξλεζε! Είλαη επείγνπζα αλάγθε λα πάξεη εδώ θαη ηώξα 

νπζηαζηηθά κέηξα πξνζηαζίαο, ζσξαθίδνληαο ην δεκόζην ζύζηεκα Υγείαο». 
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