
Η πανδημία του κορονοϊού βρίσκει τη χώρα και τους κατοίκους της, 
ντόπιους/ες και ξένους/ες με ένα υγειονομικό σύστημα πλήρως απαξιωμένο 
από τις δολοφονικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές που στόχευαν αποκλειστικά 
στο κέρδος και όχι στην προάσπιση της δημόσιας υγείας.  

«Μένουμε σπίτι», λοιπόν, προκειμένου να αναχαιτιστεί η μετάδοση του ιού, 
αλλά οφείλουμε να θυμόμαστε ότι: 

 Επωμιζόμαστε τις συνέπειες της εγκληματικής πολιτικής ευθύνης για 
την απαξίωση της δημόσιας υγείας. Αυτή την στιγμή όλα τα δημόσια 
νοσοκομεία είναι υποστελεχωμένα και με βασικές ελλείψεις, 
αφήνοντας έρμαια σε πιθανά κρούσματα κορονοϊού τις/τους 
εργαζόμενες/ους οι οποίες/οι δίνουν μάχη με υπερβάλλοντα ζήλο να 
κρατήσουν όρθιο ένα σύστημα υγείας που καταρρέει.  

 Ευπαθείς ομάδες δεν είναι μόνο οι ανοσοκατεσταλμένες/οι ασθενείς 
και οι ηλικιωμένες/οι  

 Είναι και αυτές που γίνονται τέτοιες λόγω κοινωνικών και οικονομικών 
αιτίων: πρόσφυγ(ισσε)ες και μετανάστ(ρι)ες στοιβαγμένες/οι σε χοτ-
σποτ, τοξικοεξαρτημένες/οι, άτομα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυα 
αλληλεγγύης οικογενειακά/κρατικά, κρατούμενες/οι στις φυλακές-εστίες 
μόλυνσης 

Οφείλουμε να καταλάβουμε ότι:  

η δυνατότητα τήρησης των εξαγγελθέντων υγειονομικών κανόνων 
είναι υποκριτική, αν δεν έχουν όλες/οι πρόσβαση σε κατάλληλο 
κατάλυμα και σε συνθήκες διαφύλαξης της ατομικής και της δημόσιας 
υγείας.  

Στην Κω:  

 Το νοσοκομείο της Κω είναι υποστελεχωμένο με ελλείψεις σε ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό ακόμα και σε βασικές ειδικότητες (δεν 
υπάρχει καν πνευμονολόγος).  

 Στο χοτ σποτ του Πυλίου, πέριξ αυτού και στο ΠΡΟΚΕΚΑ βρίσκονται 
συνωστισμένοι περίπου 4.000 μετανάστ(ρι)ες και πρόσφυγ(ισσ)ες, που 
ζουν σε άθλιες συνθήκες είτε έγκλειστες/οι, είτε εγκλωβισμένες/οι σε 
κοντέινερς είτε σε σκηνές αυτοσχέδιες ή μη.  

 Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν πολύ περιορισμένη πρόσβαση σε δομές 
υγείας καθώς στο χοτ-σποτ υπάρχουν μόλις 2 γιατροί. Οι υγειονομικές 
οδηγίες είναι αδύνατο να εφαρμοστούν λόγω του υπερβολικού 
συνωστισμού και των άθλιων συνθηκών διαβίωσης (νερό και σαπούνι, 
είδη σε ανεπάρκεια).  

 Ο δήμαρχος Κω, Θεοδόσης Νικηταράς, υπερβαίνοντας τα καθήκοντά 
του, επέβαλε περιορισμό κυκλοφορίας επιλεκτικά σε πρόσφυγ(ισσ)ες 
και μετανάστ(ρι)ες (και όχι στον υπόλοιπο πληθυσμό), 
χρησιμοποιώντας ιδιώτες σεκιούριτι. 



 Η απόφαση μη-εκκένωσης του καμπ σε συνθήκες πανδημίας 
ισοδυναμεί με θανατική καταδίκη.  

Η εθνικιστική ρητορεία της κυβέρνησης και των μμε περί “εισβολής” του 
προηγούμενου διαστήματος, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συναίνεση των 
κατοίκων για τη δημιουργία κλειστών κέντρων στα νησιά στο πλαίσιο της 
διαπραγμάτευσης για την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το μεταναστευτικό, 
το μόνο που κατάφερε είναι τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής, σήμερα, που 
είναι αναγκαία όσο τίποτα. Η ευκαιρία που βρήκε το κράτος για 
θανατοπολιτική με αφορμή την πανδημία, εχθρεύεται την δημόσια υγεία και τα 
δικαιώματα όλων μας και εμείς στα νησιά είμαστε σε θέση να το αντιληφθούμε 
πρώτοι/ες.  

 

ΑΜΕΣΗ εξασφάλιση ανθρώπινων συνθηκών διαβίωσης για 
μετανάστ(ρι)ες - πρόσφυγ(ισσ)ες και ντόπιες/ους, εφαρμόζοντας τα 
μέτρα πρόληψης κατά της εξάπλωσης της νόσου, τηρώντας την 
αναλογία ανθρώπων ανά τετραγωνικό μέτρο  

ΑΜΕΣΕΣ και ΜΟΝΙΜΕΣ προσλήψεις ιατρικού και νοσηλευτικού 
προσωπικού 

ΑΜΕΣA εξοπλισμός όλων των δημόσιων νοσοκομείων ώστε να 
καλυφθούν όλα τα κενά  

Επίταξη των ιδιωτικών κλινικών και ένταξη τους στο σχεδιασμό του ΕΣΥ 

Μέτρα προστασίας γενικά ΟΛΩΝ των εργαζομένων με δωρεάν παροχή 
προστατευτικού εξοπλισμού  

Ανοιχτή Συνέλευση Κω Ενάντια στον Φασισμό 

 

ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ: 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Πρωτοβουλία Ηρακλείου για τους 
Πρόσφυγες/Μετανάστες 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ: Ομάδα Στήριξης Μεταναστών-Προσφύγων Καλύμνου 

ΚΩΣ:   Αντιφασιστική Κίνηση Κω 

Αυτόνομη Πρωτοβουλία Κω 

Kos Solidarity / Αλληλεγγύη-Κως 

ΛΕΡΟΣ: Επιτροπή Στήριξης Μεταναστών και Προσφύγων 
Λέρου 

ΛΕΣΒΟΣ:  αΠΑΝΤ@ - Κοινότητα ΛΟΑΤΚΙΑ+ Ατόμων Λέσβου και 
Υποστηρικτ(ρι)ών  

 Πρωτοβουλία Ανειδίκευτων Γιατρών Λέσβου 

Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων σε ΜΚΟ Λέσβου 



 

ΝΙΣΥΡΟΣ: Nisyros Supports Refugees 

ΣΑΜΟΣ: Αντιφασιστική Κίνηση Σάμου 

ΧΙΟΣ:    Ανεξάρτητη Συμμαχία Χίου 

Ανεξάρτητο Αριστερό Σχήμα Χίου 

Λάθρα; Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες 
Χίου 

Αναρχοσυνδικαλιστική Πρωτοβουλία Ροσινάντε – Περιφερειακή Ένωση 
Βορείου Αιγαίου 

 

 

 


