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Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την πορεία διάδοσης του κορωνοϊού στην
Ήπειρο, ζητά η παράταξη «Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο».

Όπως τονίζει η παράταξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, «στη χώρα μας η πανδημία αναπτύσσεται στο
έδαφος της λεηλασίας των εργατικών εισοδημάτων και της μεγάλης ανεργίας από τα
διαρκή μνημόνια που υπέγραψαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ από την υποβάθμιση του δημόσιου
συστήματος υγείας που αδυνατεί πλέον να ανταποκριθεί στις ανάγκες της πανδημίας. Το
άθλιο σύστημα του Κέρδους και της Ρεμούλας συνεχίζει να κερδοσκοπεί εκμεταλλευόμενο
την Πανδημία. Οι τιμές των ειδών προστασίας πολλαπλασιάζονται, οι Κλινικάρχες των
Ιδιωτικών Δομών επιδοτούνται με 1600 ευρώ την ημέρα για ένα κρεβάτι ΜΕΘ. Η Διαφήμιση
«Μένουμε στο Σπίτι» πληρώθηκε με πάνω από 11 εκατ. ευρώ στους Ιδιώτες Καναλάρχες
και πάει λέγοντας...».

Το περιφερειακό συμβούλιο έπρεπε, από χθες ακόμη, να είχε συμπεριλάβει στην ημερήσια
διάταξη σαν θέμα συζήτησης την εξελισσόμενη υγειονομική και οικονομική κρίση καθώς και
τα μέτρα και ενέργειες που πρέπει να λάβει, σημειώνει η ανακοίνωση κατηγορώντας την
πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου πως αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση και
επαναπαύεται σε όποιες ενέργειες κάνει το Κεντρικό Κράτος.
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Η ανακοίνωση προσθέτει: «Θέλουμε να θυμίσουμε στην πλειοψηφία του Π.Σ. ότι το
«Μένουμε στο σπίτι» είναι αρκετό για εκείνους που έχουν παχουλούς λογαριασμούς στις
τράπεζες, σίγουρους μισθούς που πέφτουν και άνετα διαμερίσματα και κατοικίες για να
περάσουν όμορφα χωρίς άγχος όσες μέρες χρειαστεί. Είναι ίσως αρκετό γι αυτούς που
έχουν χρήματα για ιατρική φροντίδα και πρόσβαση στο σύστημα υγείας με διάφορους
τρόπους... Δεν είναι όμως αρκετό για χιλιάδες εργαζόμενους που χάνουν τη δουλειά τους
και δεν μπορούν να ακολουθήσουν στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης, που ζουν σε μικρά
διαμερίσματα κλουβιά, σήμα κατατεθέν του σύγχρονου καπιταλισμού με ακριβά ενοίκια που
δυσκολεύονται να τα πληρώσουν, πολλές φορές στοιβαγμένοι σε υπόγεια, χωρίς θέρμανση
που αναζητούν μια ανάσα ζωής σε μια βόλτα στους δημόσιους χώρους, για τους ανέργους
και τη νεολαία που δεν τους περισσεύουν χρήματα ούτε για τα στοιχειώδη μέσα
προφύλαξης» κα.

Οι προτάσεις της ΑΡΠΗ προς το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι να εκδώσει ψήφισμα προς
την κυβέρνηση με την απαίτηση:

Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί των σπιτιών, να αναβληθούν επ' αόριστο. Κανένας
εργαζόμενος να μην χάσει το σπίτι του

Να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους που είναι άνεργοι ή έχουν απολυθεί, πλήρης μισθός
και ιατρική περίθαλψη για να νοιώθουν στοιχειώδη σιγουριά στην περίοδο της κρίσης

Να αποσυρθεί το Νομοθέτημα της ΝΔ που νομιμοποιεί την εκ περιτροπής εργασία. Πλήρης
Μισθός για όλους τους εργαζόμενους κτλ.

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο τέλος, να θεσπιστεί ενημέρωση των πολιτών ανά εβδομάδα με
αναλυτική έκθεση για κάθε νοσοκομείο, κέντρα υγείας, ΤΟΜΥ, Μονάδες πρώην ΙΚΑ. και τι
ενέργειες γίνονται για την ενίσχυσή τους με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Η
αναφορά να γίνεται συγκεκριμένα με αριθμούς, ονόματα και ποσότητες υλικών. Να
καταγραφούν και να ενισχυθούν οι δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» με μόνιμες προσλήψεις και
να πάρουν χαρακτήρα μόνιμης-σταθερής υπηρεσίας δίπλα στους Δήμους. Να δημιουργηθεί
«ειδικό ταμείο» στη Περιφέρεια το οποίο να χρηματοδοτεί ανάγκες των νοσοκομείων και
των εργαζομένων μπροστά στη κρίση αυτή. Να μεταφερθούν στο ταμείο αυτό, εκτός των
άλλων, και τα χρήματα που είχε δεσμεύσει το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις περιβόητες
τουριστικές εκθέσεις. Να συσταθεί επιτροπή ελέγχου των μέτρων προστασίας που έχουν
πάρει οι βιομήχανοι και οι άλλοι εργοδότες για τους εργαζόμενους με συνεχείς ελέγχους
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στους χώρους δουλειάς.
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