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Θανατηφόρος η αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής  

για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

 
Το διάγγελμα (18/11) του πρωθυπουργού δείχνει ότι η κυβέρνηση με αλαζονεία και αποστασιοποί-

ηση από την πραγματικότητα χρησιμοποιεί τον αδιέξοδο διαχωρισμό εμβολιασμένων κι ανεμβολίαστων ως 
άλλοθι για την αποτυχία της στην αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Η διάλυση των υποδομών υγείας τη μνημονιακή δεκαετία και η άρνηση της κυβέρνησης να λάβει 
μέτρα ενίσχυσης του ΕΣΥ, εδώ και δύο χρόνια που ενέσκηψε η πανδημία, οδηγούν την ελληνική κοινωνία σε 
υγειονομικό όλεθρο με αποτέλεσμα η Ελλάδα να κατέχει μια από τις χειρότερες θέσεις παγκοσμίως, στη 
διαχείριση της πανδημίας: το ποσοστό θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού να είναι από τα υψηλότερα 
παγκοσμίως, ο εβδομαδιαίος ρυθμός απωλειών είναι διπλάσιος από τον μέσο ευρωπαϊκό (7,05 έναντι 3,55 
ανά εκατομμύριο κατοίκων), το ποσοστό πλήρως εμβολιασμένων στο σύνολο του πληθυσμού (62,61%) είναι 
χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ε.Ε (66,55%) και πολύ χαμηλότερο από άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως 
η Πορτογαλία (87,78%), η Ισπανία (80,17%) και Ιταλία (72,63%).  

Κι ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στο δημόσιο τομέα εμφανίζονται στις ένοπλες δυνά-
μεις, στα σώματα ασφαλείας και τους ιερωμένους, η κυβέρνηση προχώρησε στην αναστολή και τις απολύ-
σεις των υγειονομικών οι οποίοι εμφανίζουν και τα υψηλότερα ποσοστά, διαλύοντας τις νοσηλευτικές μονά-
δες. Για τον υπουργό Επικρατείας κ. Σκέρτσο: «Οι αστυνομικοί δεν συμμετέχουν στις αλυσίδες διασποράς του 
ιού»(!)  

Η πλήρης κατάρρευση του συστήματος υγείας, εξαιτίας της εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής, 
είναι ο βασικός λόγος για την ένταση της κρίσης που βιώνουμε. Οι αναστολές και οι απολύσεις χιλιάδων 
υγειονομικών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της υγείας, η ανυπαρξία πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας, 
η άρνηση λήψης των προφανών μέτρων πρόληψης και προστασίας στους χώρους της υγείας, της παιδείας 
των ΜΜΜ και των εργασιακών χώρων, η εμμονή στο ιδεολόγημα της ατομικής ευθύνης, η ενίσχυση των  
μέτρων καταστολής, η αντιμετώπιση της πανδημίας με αστυνομικά μέτρα, η επιχείρηση διαχωρισμού και 
επίρριψης των ευθυνών στους νέους, στις πλατείες, στις συγκεντρώσεις, στη μουσική, στους ανεμβολίαστους 
αποσκοπούν στον να συγκαλύψουν  την ΤΕΡΑΣΤΙΑ ευθύνη της κυβερνητικής πολιτικής και των υποστηριχτών 
της.  

Τα «πετσωμένα» ΜΜΕ δημιουργούν διχαστικό κλίμα στην κοινωνία για να μείνει στο απυρόβλητο η 
κυβέρνηση και τα οικονομικά συμφέροντα που στηρίζουν την πολιτική της πλήρους ιδιωτικοποίησης της 
υγείας και της εμπορευματοποίησης του εμβολίου και του φαρμάκου.  

Μετά την απομάκρυνση των κυβερνητικών στελεχών που διαχειρίστηκαν με πλήρη αποτυχία την παν-
δημία τοποθετήθηκε Υπουργός Υγείας ένας ακροδεξιός προκειμένου να αναλάβει τον εκφασισμό της κοινω-
νικής ζωής με αφορμή την πανδημία.  

Απαιτούμε άμεσα μέτρα για την προστασία της κοινωνίας: 

• Να ανακληθούν άμεσα όλες οι αναστολές και οι απολύσεις που έγιναν με αφορμή την πανδημία. 

https://www.youtube.com/watch?v=VcMjmoLZWT4


• Να γίνουν μαζικές προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών στο δημόσιο σύστημα υγείας. 
• Να στηθεί με γρήγορους ρυθμούς πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας που να καλύπτει προληπτικά και 

τοπικά το σύνολο του πληθυσμού.  
• Να δημιουργηθεί επαρκής αριθμός κλινών ΜΕΘ με εξοπλισμό και στελέχωση κατάλληλη ώστε ό-

ποιος αναγκαστεί να μπει στη ΜΕΘ να έχει σημαντικές ελπίδες να βγει υγιής από αυτή. 
• Να ληφθούν μέτρα αποστασιοποίησης και υγιεινής σε όλους τους χώρους υγείας, παιδείας, 

ΜΜΜ, εστίασης - διασκέδασης, εργασιακούς χώρους με βάση τις προτάσεις των επιστημονικών 
και συνδικαλιστικών φορέων.  

• Να διενεργούνται δωρεάν μαζικά τεστ σε όλους (εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους) και ιχνη-
λάτηση για τον περιορισμό της επιδημίας. 

• Να οργανωθεί δημόσιος επιστημονικός διάλογος και καμπάνια με επίσημα επιστημονικά και υ-
γειονομικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την ανάγκη και τα οφέλη του μαζικού ασφαλούς εμ-
βολιασμού στην αντιμετώπιση της πανδημίας και όχι τα αυταρχικά μέτρα και τους διαχωρισμούς 
που ενισχύουν ανορθολογικές και αντιεπιστημονικές απόψεις και οικονομικά συμφέροντα. 

Πρέπει άμεσα να αλλάξει η πολιτική αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης ώστε να περιοριστεί, 
κατά το δυνατόν, το πανδημικό κύμα, να σταματήσουν οι μαζικοί θάνατοι των νοσούντων συμπολι-
τών μας και να σταματήσει ο αντιδημοκρατικός κατήφορος προς τον εκφασισμό της κοινωνικής και 
πολιτικής ζωής με τα μέτρα καταστολής και διαχωρισμού που έχουν προκριθεί έως τώρα. 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ 


