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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ : Τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου
ξεκινάει τη λειτουργία του το Ιατρείο και Φαρμακείο Ταξικής Αλληλεγγύης, το οποίο
αποτελεί μια πρωτοβουλία της Εργατικής Λέσχης Νέας Σμύρνης. Σκοπός του είναι η
δωρεάν παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και φαρμάκων, πρωτίστως σε άνεργους και
ανασφάλιστους. Το Ιατρείο και Φαρμακείο στελεχώνεται από μαχόμενους γιατρούς,
νοσηλευτές και φαρμακοποιούς.

Εκεί φτάσαμε: Nα διαλύει η τρόϊκα και η κυβέρνηση τα δημόσια νοσοκομεία, να υπάρχουν
σήμερα στην Ελλάδα 3.5 εκατομμύρια αποκλεισμένοι από τα δημόσια νοσοκομεία,
αναγκασμένοι να πληρώνουν εξ’ ολοκλήρου τα φάρμακά τους, χωρίς τη συμβολή
ασφαλιστικού ταμείου. Συγχρόνως, να μειώνεται το προσδόκιμο όριο ζωής, να υπάρχει
πληθώρα ανεμβολίαστων παιδιών, να αυξάνεται λόγω κρίσης η νοσηρότητα σε ένα σύνολο
ασθενειών, όπως οι ψυχικές ασθένειες, ο καρκίνος, κ.α., να επανεμφανίζονται ασθένειες
ξεχασμένες για χρόνια. Φτάνει πια με το αίσχος!
Εμείς, ανασφαλείς εργαζόμενοι και άνεργοι, αποφασίσαμε να μην παρατηρούμε άφωνοι την
καταστροφή της δημόσιας υγείας και περίθαλψης –που οδηγεί, όπως είναι γνωστό, στην
ιδιωτικοποίησή της–, την απαξίωση του υγειονομικού δυναμικού, την αναξιοπρέπεια στην
οποία καταδικάζουν τους ασθενείς. Προχωράμε στη δημιουργία Ιατρείου/Φαρμακείου για
τους φτωχούς, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ένα οργανωμένο σύστημα υγείας δεν
αντικαθίσταται από την αλληλέγγυα προσφορά πρωτοβάθμιας υγείας. Με αυτή την έννοια,
παλεύουμε μαζί με τους υγειονομικούς και το κίνημα αντίστασης για πλήρη, ποιοτική
δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους όσοι ζουν σε αυτό τον τόπο.
Ωστόσο, δεν μπορούμε να περιμένουμε πότε το κίνημα θα επιβάλλει δημόσια και δωρεάν
υγεία για τον λαό ή μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση και με αυτονόητα τα εργατικά
δικαιώματα. Από σήμερα κιόλας δείχνουμε με τους αγώνες και τις πράξεις μας τον δρόμο
για μια κοινωνία ισότητας, αμοιβαιότητας και ελευθερίας. Γι’ αυτό δεν πουλάμε
«φιλανθρωπία» -όπως κάνουν οι θύτες των οικονομικών ελίτ στα θύματά τους-, δεν είμαστε
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«Μη Κυβερνητική Οργάνωση» για να διαχειριζόμαστε με την υποστήριξη των κυβερνήσεων
τη φτώχεια που δημιουργούν το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις. Σε μια εποχή όπου η
«αλληλεγγύη» είναι της μόδας, προσθέτουμε το επίθετο «ταξική» για να είμαστε ξεκάθαροι
και ακριβείς: Ένας για όλους, όλοι για έναν, όλοι στη μάχη για την ανατροπή!
Το Ιατρείο/Φαρμακείο Ταξικής Αλληλεγγύης δε δέχεται οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες
από το κράτος, τον δήμο, το κεφάλαιο, τα Μ.Μ.Ε. Στηρίζεται στην υπευθυνότητα και
ανιδιοτελή προσφορά των εργαζόμενων και άνεργων της πόλης μας, διευθύνεται από την
ανοιχτή σε όλους και όλες συνέλευσή του, αποτελεί μια δομή αγώνα για την κατάκτηση
δωρεάν υγείας για όλο τον λαό.
Κάνουμε έκκληση:
- Στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους φαρμακοποιούς της Νέας Σμύρνης να συνδράμουν
με όποιο τρόπο μπορούν τη λειτουργία του Ιατρείου/Φαρμακείου.
- Σε όσους και όσες μπορούν να διαθέσουν φάρμακα τα οποία δεν χρειάζονται.
- Σε όσους και όσες μπορούν να ενισχύσουν από το υστέρημά τους τη λειτουργία του
Ιατρείου/Φαρμακείου, να συνδράμουν στις εργασίες που απαιτούνται (λ.χ. γραμματειακή
υποστήριξη), να διαδώσουν την ύπαρξη του.
Μέχρι τώρα, υπάρχουν οι εξής ειδικότητες γιατρών:
Παθολόγοι, Καρδιολόγοι, Ακτινολόγος, Οφθαλμίατρος, Ορθοπεδικός, Νευρολόγος
Φυσίατρος, Ψυχίατρος, Δερματολόγος, Πνευμονολόγος, Μικροβιολόγος,
Αναισθησιολόγος
Το πλήρες πρόγραμμα λειτουργίας του Ιατρείου/Φαρμακείου Ταξικής Αλληλεγγύης θα
ανακοινωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
Διεύθυνση Ιατρείου: Ελευθερίου Bενιζέλου 4Β (στάση τραμ Αιγαίου)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης, Ελ. Βενιζέλου 12 & Αιγαίου, στάση
τραμ Αιγαίου, τηλ: 2114013060
http://ergatikilesxi.wordpress.com
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