Ηπειρώτισσες και Ηπειρώτες της αποδημίας,
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Αναμφισβήτητα οι συνθήκες που ζούμε είναι πρωτόγνωρες. Η εξάπλωση του ιού COVID-19 στη χώρα μας και σε όλο
τον κόσμο προκαλεί δικαιολογημένα την ανησυχία όλων μας. Χιλιάδες οι νεκροί στην Ευρώπη. Χιλιάδες οι προσβληθέντες
στη χώρα μας και μετράμε τους νεκρούς μας. Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταρρέει,
στη χώρα μας προσεγγίζει τα όρια του. Οι μεγαλόστομες διακηρύξεις του χθες για το σύστημα υγείας αποδείχτηκαν κενές.
Η υποτιθέμενη αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανύπαρκτη, φροντίζει μόνο για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών
ομίλων που βλέπουν νέο πεδίο κερδοφορίας στην υγεία μας, στη ζωή μας.
• Στέλνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στους γιατρούς και τους νοσηλευτές, το προσωπικό των νοσοκομείων, των
μονάδων Υγείας που δίνει τη μάχη αντιπαλεύοντας μεγάλες δυσκολίες.
Στην ιδιαίτερη πατρίδα μας την Ήπειρο οι ανακοινώσεις των Νοσοκομειακών γιατρών τον Γενάρη και τον Μάρτη του
2020 ανάδειξαν την τραγική κατάσταση πριν και μετά από την επιδημία. Δεν γίνεται να τα βγάλουμε πέρα χωρίς νοσοκομεία!
Με ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες σε γιατρούς και νοσηλευτές. Να προσληφθούν
τώρα όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΣΥ περιμένοντας στην ουρά τα τελευταία χρόνια. Μόνιμα και με όλα τα δικαιώματα.
Χωρίς ΜΕΘ δεν μπορεί να σωθούν οι άνθρωποι που είναι βαριά. Από δήθεν οικονομία τις έχουν κλείσει. Τι περιμένουν; Να
πεθάνουμε πολλοί ακόμα; Κάλυψη όλων των αναγκών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και υποδομές που απαιτούνται
για την πλήρη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και έρευνας. Άμεση χορήγηση δωρεάν στο λαό
από το κράτος όλων των αναγκαίων μέσων προφύλαξης και προστασίας (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κλπ.) και πάταξη της
αισχροκέρδειας που φουντώνει. Εδώ και τώρα χορήγηση όλων των μέτρων προστασίας στο υγειονομικό προσωπικό που
δίνει τη μάχη στα νοσοκομεία με θυσίες και προσωπικό κόστος.
• Εκφράζουμε τα πιο θερμά συλλυπητήρια σε όσους έχουν χάσει δικό τους άνθρωπο, την αλληλεγγύη μας σε όσους
επλήγησαν από την πανδημία του CoVID-19 και τους ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση από την ασθένεια.
• Είμαστε εδώ για κάθε δυνατή βοήθεια. Μένουμε σπίτι, αλλά δεν χάνουμε την ανθρωπιά μας.
• Ζητάμε από τους Δήμους της Ηπείρου, την περιφέρεια, να οργανώσουν και να ενισχύσουν τις δομές τους με προσανατολισμό τη δημόσια υγεία, την καθαριότητα, τη στήριξη των μοναχικών, των απομακρυσμένων χωριών. Στα χωριά μας
έχουν ανάγκη την οργανωμένη προμήθεια τροφίμων, τον γιατρό τακτικά, την καθαριότητα, με πάγωμα των δημοτικών τελών,
με εξασφάλιση των εργαζομένων με τα πιο αυστηρά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Δεν έχουν ανάγκη τα χωριά μας την επιβάρυνση του περιβάλλοντος με ανεμογεννήτριες και υδρογονάνθρακες, με ξεπούλημα των ποταμιών μας με φράγματα κάθε
λίγα μέτρα, που μόνο στόχο έχουν το φούσκωμα της τσέπης των επιχειρηματιών τους
Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ απευθύνεται στα σωματεία των απόδημων Ηπειρωτών να ενεργοποιηθούν και να αποδείξουν στην πράξη τον τίτλο τους ως αδελφότητες.
Μας βομβαρδίζουν με την «ατομική ευθύνη». Προφανές είναι ότι τα ζητήματα υγείας είναι και ατομική ευθύνη. Δεν περιμέναμε την επιδημία για να το αντιληφθούμε. Όμως, εδώ και πολλά χρόνια η πολιτισμένη ανθρωπότητα, την υγεία την
αντιμετωπίζει ως κοινωνικό αγαθό και θεωρεί πρωταρχική όχι την «ατομική», μα, την κρατική και κυβερνητική ευθύνη, η
οποία δεν μπορεί να εξαντλείται στα μέτρα καταστολής, στην αστυνομοκρατία με πρόσχημα σποραδικές περιπτώσεις. Βεβαίως στο καιρό μας της βαρβαρότητας του μέγιστου κέρδους, οι βαθιές ελλείψεις των συστημάτων Υγείας σε όλες τις
καπιταλιστικές χώρες, που ήταν γνωστές και πριν την εμφάνιση του κορονοϊού, δεν προέκυψαν τυχαία. Είναι αποτέλεσμα
της αντιλαϊκής πολιτικής που ακολούθησαν οι κυβερνήσεις, για την εμπορευματοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της Υγείας,
για τη στήριξη της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Αυτή η πολιτική υπονομεύει τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνολογικές δυνατότητες, που υπάρχουν σήμερα, για την κάλυψη όλων των αναγκών πρόληψης και περίθαλψης του λαού.
Αυτή η πολιτική έρχεται στο προσκήνιο με την προσπάθεια να πληρώσει πάλι ο λαός τα σπασμένα. Στον αντίποδα αυτής
της πολιτικής προβάλλει ισχυρή η αναγκαιότητα μιας κοινωνίας με κεντρικό πανεθνικό σχεδιασμό φιλολαϊκού προσανατολισμού για να καλύπτονται οι ολοένα και διευρυνόμενες ανάγκες μας. Έτσι, η λήψη των αναγκαίων μέτρων σήμερα απαιτεί
τον αγώνα όλων μας. Η ζωή, η υγεία μας, δεν μπορεί να μπαίνει άλλο στο σφυρί!
Η ύπαρξη μας δεν μπορεί να παραμένει πηγή πλουτισμού λίγων!

Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ!

Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας ipsi.gr, από το f/b Ηπειρωτική Συσπείρωση στην ΠΣΕ

