
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Στον πανικό και το “ο σώζων εαυτόν σωθήτω” απαντάμε με την αλληλεγγύη

Η πανδημία του κορονοϊού εξαπλώνεται σε  όλο τον πλανήτη και  η χώρα μας δεν  αποτέλεσε
εξαίρεση.

Η πανδημία γκρέμισε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς για «οχυρωμένη χώρα» και αποκάλυψε τα
τεράστια προβλήματα στο σύστημα υγείας και την κοινωνική πρόνοια. Οι χρόνιες ελλείψεις και η
υποστελέχωση, το κλείσιμο νοσοκομείων και ΜΕΘ, απειλούν πια τη ζωή μας άμεσα. Έδειξε ότι η
πολυδιαφημισμένη  “ιδιωτική υγεία και ασφάλιση” δεν είναι παρά μια τεράστια απάτη, που τον
μόνο  που  ωφελεί  είναι  οι  τσέπη  των  επιχειρηματιών.  Κατέρριψε,  τέλος,  τον  μύθο  της
ευημερούσας Ευρώπης, αφού ακόμα και οι πιο ισχυρές χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία και η
Γαλλία, φαίνονται ανήμπορες να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων τους.

Ως Αριστερή Ανατρεπτική Δημοτική Κίνηση “Μια Πόλη στο Δρόμο” ζητάμε:

 Δωρεάν  περίθαλψη,  χωρίς  αποκλεισμούς,  για  όσους  την  έχουν  ανάγκη,  ντόπιους,
πρόσφυγες  ή  μετανάστες.  Άμεσα  προσλήψεις  μόνιμου  προσωπικού,  για  την  επαρκή
στελέχωση όλων των νοσοκομείων και δομών υγείας.

 Μέτρα για  τους  εργαζόμενους που πλήττονται  από τις  εργασιακές  αλλαγές  (κλείσιμο
επιχειρήσεων , αναγκαστικές άδειες κλπ.). Να μη γίνουν θυσία, στο όνομα της πανδημίας,
τα εργατικά δικαιώματα.

 Μέτρα προστασίας όλων των εργαζομένων που αναγκαστικά εργάζονται και έρχονται σε
επαφή με κόσμο.

Για τον δήμο Καλλιθέας:

 Να στελεχωθούν τα Δημοτικά Ιατρεία με έκτακτο ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό, ώστε
να καλύπτουν ανάγκες που δεν θα μπορούν να προσφέρουν εκείνες οι δομές υγείας που
θα  προσανατολιστούν  αποκλειστικά  στην  αντιμετώπιση  του  κορονοϊού.  Να  υπάρχει
επαρκές προσωπικό, για τις περιπτώσεις που κάποιοι/ες από το υπάρχον θα βγουν σε
άδεια ή θα ασθενήσουν.
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 Να  δημιουργηθεί,  στα  πλαίσια  του  Δήμου,  κέντρο  πληροφόρησης  /  υποστήριξης,
στελεχωμένο με γιατρούς, ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.

 Ιδιαίτερη φροντίδα, σε συνεργασία με την “Βοήθεια στο Σπίτι”,  για τις πιο ευάλωτες
ομάδες συμπολιτών  μας  (μοναχικά  άτομα,  άστεγοι  κλπ).  Εξεύρεση  στέγης  για  τους
αστέγους της πόλης μας, ώστε να μην αντιμετωπίσουν την πανδημία μέσα στο δρόμο,
λύση  που  και  στους  ίδιους  θα  προσφέρει  κάποια  προστασία  και  τους  υπόλοιπους
συμπολίτες μας θα προστατεύσει. 

 Να παρασχεθούν σε επάρκεια όλα τα απαραίτητα υλικά και μέσα ατομικής προστασίας
στους εργαζόμενους/ες του Δήμου μας. Να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας
τους. 

Φίλες και φίλοι,

Στον πανικό και το “ο σώζων εαυτόν σωθήτω” απαντάμε με την αλληλεγγύη,  με τον
αγώνα όλης της κοινωνίας, με την επιστημονική προσπάθεια.

Καλούμε τους  κατοίκους της Καλλιθέας να προστατέψουν τους εαυτούς τους,  τις
οικογένειές τους και να βοηθήσουν τους ευάλωτους συνανθρώπους μας.
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