Δηλώσεις Κοντοζαµάνη: η κυβέρνηση κλιµακώνει τον πόλεµο ενάντια στους υγειονοµικούς σε όλα τα
µέτωπα για να συγκαλύψει τις δικές της εγκληµατικές ευθύνες

Ενωτικό Κίνηµα για την Ανατροπή, 10/1/21
Ήδη από την περασµένη άνοιξη, από την έναρξη κιόλας της επιδηµίας, οι κκ Κοντοζαµάνης και
Χαρδαλιάς είχαν µετατρέψει την σχετική επίσηµη τηλεοπτική ενηµέρωση σε ένα προπαγανδιστικό σόου
δείχνοντας πως πολύ λιγότερο τους ενδιαφέρει η ουσία και η σοβαρότητα και πολύ περισσότερο η
επικοινωνιακή ελαφρότητα για να δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα της κυβερνητικής πολιτικής.
Δυστυχώς σε αυτή την θυσία της σοβαρότητας στον βωµό της µικροκοµµατικής κυβερνητικής
προπαγάνδας όλο αυτό το διάστηµα από τον Μάρτιο 2020 υπήρξε η συνενοχή (είτε διά της παρουσίας ή
διά της σιωπής) και ορισµένων εκπροσώπων της λεγόµενης κρατικής «επιτροπής ειδικών».
Μάλιστα υπήρξαν σε αυτά τα τηλεοπτικά σόου των κκ Κοντοζαµάνη και Χαρδαλιά κορυφαίες
κωµικοτραγικές στιγµές επιπέδου θερινής επιθεώρησης αναψυκτηρίου. Π.χ. τον Απρίλιο όταν ο κ.
Κοντοζαµάνης διέψευδε απαξιωτικά τις καταγγελίες υγειονοµικών για ακατάλληλες µάσκες Υψηλής
Αναπνευστικής Προστασίας και µετά από δυο µόλις µέρες αυτές αποσύρθηκαν από το «Σωτηρία» στα
µουλωχτά µετά από παρέµβαση και εκεί επίσκεψη του ίδιου του πρωθυπουργού, τον Αύγουστο όταν ο κ.
Κοντοζαµάνης έσπευδε πάλι να διαψεύδει τις καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ για εντολή από τις ΥΠΕ προς τα
ΚΥ τουριστικών περιοχών «σιωπητηρίου» σχετικού µε την πορεία της επιδηµίας στις περιοχές τους και
µόλις πέντε λεπτά αργότερα στην ίδια ενηµέρωση µε τον κ. Χαρδαλιά να διαψεύδει επί της ουσίας τον κ.
Κοντοζαµάνη και να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες µε την δικαιολογία «δεν θέλαµε να δυσφηµιστούν οι
τουριστικοί προορισµοί ( ; ) », κλπ., κλπ. … Φυσικά το αποκορύφωµα πριν την πρωτοχρονιά ήταν την
Τρίτη 29 Δεκεµβρίου όταν ο κ. Χαρδαλιάς εµφανίστηκε µε ύφος «χιλίων καρδιναλίων» να διαψεύσει τις
καταγγελίες του Ενωτικού Κινήµατος για την Ανατροπή περί κυβερνητικών παραγόντων που έσπευδαν
να εµβολιαστούν πρώτοι πρώτοι εκτός σειράς «τρώγοντας» προγραµµατισµένα ραντεβού εµβολιασµού
υγειονοµικών, µε το ίδιο το µέγαρο Μαξίµου να αναγκάζεται την εποµένη 30/12 µετά την κατακραυγή να
παρέµβει και να «αδειάζει» πανηγυρικά τον κ. Χαρδαλιά αλλά µαζί µε αυτόν και τους κκ Θεµιστοκλέους
και Κικίλια.
Όλα αυτά και πολλά άλλα παραδείγµατα περίτρανα αποδεικνύουν πως (µε µεγάλη ανοχή και ευθύνη ΚΑΙ
της κρατικής επιτροπής ειδικών, το ξανατονίζουµε) αντί να αξιοποιείται η τηλεοπτική ενηµέρωση περί
της επιδηµίας για ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ σοβαρή επιστηµονική ενηµέρωση του πληθυσµού
αναλώνεται σε φτηνή και αντιεπιστηµονική κυβερνητική προπαγάνδα συγκάλυψης ευθυνών των
κυβερνητικών αρµοδίων και µεταβίβασής τους είτε στον πληθυσµό (µε την αποθέωση του δόγµατος της
«ατοµικής ευθύνης») ή στους υγειονοµικούς της δηµόσιας περίθαλψης.
Άλλωστε από καιρό είχαµε επισηµάνει πως η κυβέρνηση ιδιαίτερα από τις αρχές Νοεµβρίου έχει κηρύξει
κυριολεκτικά τον πόλεµο ενάντια στους υγειονοµικούς της δηµόσιας περίθαλψης προκειµένου να
συγκαλύψει τις δικές της εγκληµατικές ευθύνες για την κατακόρυφη αύξηση της θνητότητας από την
επιδηµία COVID19 όσον αφορά το τραγικό δίµηνο Νοέµβριος – Δεκέµβριος 2020. Είχαµε ολόκληρο
σχέδιο συκοφάντησης, προσωπικής στοχοποίησης, εκδικητικών µετακινήσεων και διώξεων ενάντια σε
εκπροσώπους νοσοκοµειακών γιατρών και λοιπών υγειονοµικών. Είδαµε να αποκαλούνται «ψεύτες» και
«υποκινούµενοι» εκπρόσωποι Ενώσεων νοσοκοµειακών γιατρών, νοσοκοµειακών επιτροπών γιατρών
και σωµατείων εργαζοµένων σε νοσοκοµεία. Είδαµε διοικητές νοσοκοµείων να απειλούν µε εισαγγελική
δίωξη εκπροσώπους γιατρών (π.χ. στο ΑΧΕΠΑ). Είδαµε να ασκείται όντως εισαγγελική δίωξη (ενάντια
στην πρόεδρο της ΕΝΙΘ). Είδαµε … ΕΔΕ ενάντια σε υγειονοµικούς επειδή αρρώστησαν πάνω στο
καθήκον (!). Είδαµε εκδικητική µετακίνηση των υγειονοµικών που κατήγγειλαν αυτές τις ΕΔΕ. Είδαµε
και βλέπουµε πολλές δεκάδες άλλες συλλήβδην αναγκαστικές µετακινήσεις υγειονοµικών όχι για λόγους

συνδικαλιστικής δίωξης αλλά για όπως όπως κάλυψη τραγικών κενών λόγω µη προσλήψεων. Είδαµε την
κυβέρνηση να γράφει στα παλιότερα των υποδηµάτων της τις ίδιες τις δικές της δεσµεύσεις και
εξαγγελίες για ένταξη των υγειονοµικών του ΕΣΥ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα, για
µονιµοποίηση του επικουρικού προσωπικού, για δώρο Χριστουγέννων κλπ, κλπ, κλπ …
Αυτός ο ολοκληρωτικός πόλεµος ενάντια στους υγειονοµικούς µε στόχο την συγκάλυψη
εγκληµατικών κυβερνητικών ευθυνών αλλά και ταυτόχρονα ο προπαγανδιστικός ευτελισµός της
επίσηµης τηλεοπτικής ενηµέρωσης κορυφώθηκε στις 8 Ιανουαρίου όταν ο κ. Κοντοζαµάνης
έσπευσε να µεταβιβάσει συλλήβδην στους νοσοκοµειακούς γιατρούς την ευθύνη για τους θανάτους
από COVID19 που καταγράφονται εκτός ΜΕΘ ιδιαίτερα το τελευταίο δίµηνο. Μάλιστα η απάντησή
του σε σχετική δηµοσιογραφική ερώτηση (υπενθύµιση πως οι ερωτήσεις υποχρεωτικά αποστέλλονται
από τους δηµοσιογράφους γραπτώς τουλάχιστον µία ώρα πριν την live τηλεοπτική υποβολή τους) ήταν
εξ επί τούτου δοµηµένη µε τέτοιον τρόπο ώστε αυτή η µεταβίβαση ευθυνών να γίνει διά της δήθεν αθώας
γενικολογίας. Δηλαδή µε απλά λόγια ο κ. Κοντοζαµάνης αντί να απαντήσει επί της ουσίας για την
ζοφερή πραγµατικότητα του τελευταίου διµήνου ιδιαίτερα στα νοσοκοµεία της Βόρειας Ελλάδας και της
Θεσσαλίας (µε νοσηλεία σε µερικές περιπτώσεις 100 και πάνω ασθενών COVID19 ταυτόχρονα µε µόνο
έναν (1) εφηµερεύοντα γιατρό και δύο (2) νοσηλευτές στην βάρδια λόγω τραγικών ελλείψεων
υγειονοµικού προσωπικού, µε µετατροπή σε κλίνες ΜΕΘ µόνο «κατ’ όνοµα» πρόχειρων κοινών κλινών
κ.ο.κ.) έβγαλε ένα σαφώς προκατασκευασµένο γενικόλογο λογύδριο γενικώς περί ιατρικών κριτηρίων
διασωλήνωσης βαρέως πασχόντων και γενικώς περί ιατρικών κριτηρίων εισόδου ασθενών στην ΜΕΘ
γενικώς σε όλες τις περιόδους και γενικώς για όλα τα νοσήµατα. Με άλλα λόγια απέφυγε συγκεκριµένη
απάντηση και γενικολόγησε ως αν υπήρχε πλήρης στελέχωση µε υπεραρκετούς γιατρούς και νοσηλευτές
ανά ασθενή και ανά βάρδια, µάλιστα στελέχωση µε επάρκεια όχι µόνο αριθµητική αλλά και
εξειδικευµένη όσον αφορά τις εµπλεκόµενες ιατρικές ειδικότητες, µε υπεραφθονία διαθέσιµων ανά πάσα
στιγµή κλινών ΜΕΘ σε κάθε νοσοκοµείο κλπ., κλπ. … Πολύ περισσότερο δε που ως Ενωτικό Κίνηµα για
την Ανατροπή αλλά και συνολικά ως νοσοκοµειακοί γιατροί προειδοποιούσαµε διαρκώς από τον
Φεβρουάριο του 2020 ως και την κορύφωση του «2ου κύµατος» για τον κίνδυνο µετατροπής της
επιδηµίας COVID19 σε κρίση Εντατικής Θεραπείας µε τις γνωστές ήδη από τον Φεβρουάριο 2020 σε
άλλες χώρες ολέθριες συνέπειες, και η κυβέρνηση επί πολλούς µήνες αγνοούσε πανηγυρικά αυτόν τον
κίνδυνο.
Έτσι λοιπόν επιχειρεί η κυβέρνηση ξεκάθαρα πλέον να µεταβιβάσει όλες τις ουσιαστικές και
νοµικές ευθύνες στους υγειονοµικούς για να αποσείσει τις δικές της εγκληµατικές ευθύνες. Και
µάλιστα τώρα συλλογικά και συλλήβδην, όχι πια ενάντια µόνο σε κάποιους εκπροσώπους. Και µάλιστα
τώρα από τα πιο επίσηµα χείλη, αυτά της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, όχι από κάποιους
τυχάρπαστους µεµονωµένους γραφικούς κυβερνητικούς βουλευτές.
Τέτοια λοιπόν συλλογική, µαζική και αποφασιστική πρέπει να είναι από δω και πέρα η αγωνιστική
απάντηση των υγειονοµικών. Μονόδροµος πλέον ο πανυγειονοµικός ξεσηκωµός ενάντια στον
ολοκληρωτικό πόλεµο που έχει κηρύξει η κυβέρνηση ενάντια σε όλους τους υγειονοµικούς συλλήβδην
και αδιάκριτα. Και για την υγεία του λαού και για τα στοιχειώδη δικαιώµατα των ίδιων των
υγειονοµικών. Γιατί ακόµα και η ίδια η κυβέρνηση πλέον οµολογεί δια της χυδαίας πρακτικής της πως οι
ανάγκες των ασθενών ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ µε τα στοιχειώδη δικαιώµατα των υγειονοµικών.
Η κυβέρνηση είναι τελείως εκτός πραγµατικότητας αν νοµίζει πως «θα την βγάλει καθαρή» επειδή
έχει µε το µέρος της κάποιους διαπλεκόµενους καναλάρχες, κάποιους κρατικοδίαιτους ιδιώτες
κλινικάρχες και κάποιους λίγους υποταγµένους πανεπιστηµιακούς µεγαλοκαθηγητάδες. Οι χιλιάδες
νοσοκοµειακοί γιατροί, οι εκατοντάδες πανεπιστηµιακοί γιατροί, οι δεκάδες χιλιάδες λοιποί υγειονοµικοί
της δηµόσιας περίθαλψης, οι χιλιάδες αυτοαπασχολούµενοι γιατροί µε ιατρεία στις γειτονιές που µε

αυτοθυσία στο πλευρό των ασθενών δίνουµε νυχθηµερόν την µάχη ενάντια στον θάνατο έχουµε τον λαό
µαζί µας.
Ως Ενωτικό Κίνηµα για την Ανατροπή θα προτείνουµε άµεσα τις επόµενες µέρες σε όλους τους
µαχόµενους υγειονοµικούς συγκεκριµένο πρόγραµµα µαζικής αγωνιστικής δράσης και διεκδικήσεων.
Το «σηκώνουµε το γάντι» ευχαρίστως κύριε Μητσοτάκη, κύριε Κικίλια και κύριε Κοντοζαµάνη.
Θα σας επιστραφεί καταλλήλως και πολύ σύντοµα.

