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Απάντηση στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρου Καχριμάνη, για τις
ευθύνες που πιθανά έχουν οι διαδηλώσεις στην εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού
στα Γιάννενα, δίνει με ανακοίνωσή του το Νομαρχιακό Τμήμα Ιωαννίνων της ΑΔΕΔΥ.

Σε αυτή τονίζει πως σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται οι κινητοποιήσεις αλλά η αποτυχία
διαχείρισης της πανδημίας από την κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας συκοφαντικά και
προκλητικά τα όσα δήλωσε ο κ. Καχριμάνης.

«Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με υψηλό αίσθημα ευθύνης δίνουν όλα τα χρόνια τον αγώνα
για την στήριξη των Δημόσιων αγαθών.

Η ενίσχυση του Δημόσιου συστήματος υγείας ήταν και είναι στο επίκεντρο των
διεκδικήσεων. Αυτό το σύστημα υγείας και οι εργαζόμενοι σε αυτό, αντιμετώπισαν και
αντιμετωπίζουν κάτω από δύσκολες συνθήκες -λόγω των τραγικών ελλείψεων σε
ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές- τον κορωνοϊό.
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Για τη λύση αυτών των προβλημάτων, όπως και τα ανάλογα στο χώρο της εκπαίδευσης, της
τοπικής αυτοδιοίκησης, της πρόνοιας ,των ασφαλιστικών και ελεγκτικών υπηρεσιών και την
εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, απεργούν και
διαδηλώνουν νόμιμα με τήρηση όλων των μέτρων προφύλαξης, έχοντας αναλάβει την
ατομική και συλλογική ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

Δεν ευθύνονται λοιπόν οι απεργιακές κινητοποιήσεις για την εξάπλωση του κορωνοϊού,
όπως συκοφαντικά και προκλητικά δηλώνει ο Περιφερειάρχη Ηπείρου. Είναι η πλήρης
αποτυχία διαχείρισης της πανδημίας από την κυβέρνηση, οι χειρισμοί της οποίας επέφεραν
τα αποτελέσματα που βιώνουμε και στα Ιωάννινα. Αυτές τις ευθύνες, με τις δηλώσεις του,
προσπαθεί να δικαιολογήσει και να αποκρύψει. Αυτό κάνει και η κυβέρνηση όλο αυτό το
διάστημα με την εμμονική επίκληση της «ατομικής ευθύνης».

Τα αιτήματα για μόνιμη και σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, μετρά
υγιεινής και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους, για σύγχρονη Δημόσια δωρεάν
Υγεία και Παιδεία είναι αιτήματα όλης της κοινωνίας», αναφέρει μεταξύ άλλων η
ανακοίνωση.
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