
 
Η Απεργία 17, 18 και 19 Σεπηεμβρίοσ 

να γίνει αθεηηρία Αναηροπής 
 

 

υνάδελφοι, θ κατάςταςθ που βιϊνουμε εμείσ, οι οικογζνειζσ μασ, οι αςκενείσ 
μασ, θ πατρίδα μασ θ ίδια, παρομοιάηεται με ζξοδο από πολεμικι ςφρραξθ ιδιαιτζρωσ 
καταςτροφικι.  

 
Παραγωγικζσ επιχειριςεισ του δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα κλείνουν- 

ξεπουλιοφνται, κοινωνικζσ δομζσ διαλφονται, οι άνκρωποι δυςτυχοφν και το πλζον 
παραγωγικό δυναμικό τθσ χϊρασ κατευκφνεται ςτθ μετανάςτευςθ. 

 
Η Εφιαλτικι κυβζρνθςθ αμαρά και ΙΑ ολοκλθρϊνει τθν καταςτροφι που 

επζβαλε θ τρόικα ΕΚΣ-ΕΕ-ΔΝΣ ςτο όνομα τθσ κρίςθσ και αςμζνωσ ζςπευςε να 
υλοποιιςει το πολιτικό ςφςτθμα που κυβζρνθςε μζςα ςτθ ρεμοφλα και τθ διαφκορά 40 
χρόνια τϊρα. Προκυμοποιοφνται μζχρι και ςε πόλεμο να μασ ςφρουν για να 
ικανοποιιςουν τα αφεντικά τουσ όπωσ κάνουν με τθ υρία.  

 
τθν υγεία κλείνουν 8 νοςοκομεία ςτο κζντρο, ετοιμάηουν τθν κατάργθςθ 

δεκάδων άλλων ςτθν περιφζρεια (Καραμανδάνειο; Θϊρακοσ; Καλαβρφτων;), χιλιάδων 
κλινϊν και εντάςςουν ςε κακεςτϊσ κινθτικότθτασ-απόλυςθσ χιλιάδεσ υγειονομικοφσ 
υπαλλιλουσ (και γιατροφσ). ταματοφν τθ χρθματοδότθςθ ςε νοςοκομεία (Άγ. Ανδρζασ) 
και οδθγοφν πολλά νοςθλευτιρια ςτθν υπολειτουργία μζςω τθσ ανκρϊπινθσ και υλικισ 
υποβάκμιςισ τουσ. Καταρρακϊνουν τθν εφθμεριακι λειτουργία κλζβοντασ 
δεδουλευμζνα χριματα, οδθγοφν ςτθν –επικίνδυνθ- εφθμερία τομζα.  

 
Δίνουν το φάρμακο και τα υλικά ςτο πολυεκνικό κεφάλαιο, τθν πρωτοβάκμια 

φροντίδα ςτουσ ιδιωτικοφσ ομίλουσ καταργϊντασ τισ δομζσ του ΕΟΠΤΤ, το management 
των ιδρυμάτων ςε γερμανοφσ.  

 
Ορκϊνουν φραγμοφσ ςτθν πρόςβαςθ όλων των πολιτϊν με το 5ευρω, το 25ευρω, 

τθν απαγόρευςθ νοςθλείασ των αναςφάλιςτων που αρικμοφν πια πάνω από το 35% 
του πλθκυςμοφ.  

 
ταματοφν τουσ εμβολιαςμοφσ, τα προγράμματα πρόλθψθσ, οδθγοφν τθν 

ψυχιατρικι μεταρρφκμιςθ ςτο κενό.  
 
υνάδελφοι, δε ςταματοφν αν δεν τουσ ςταματιςουμε.  
 



Σρία χρόνια τϊρα, παρά το ότι βρεκικαμε πολλζσ φορζσ ςε κινθτοποιιςεισ, παρά 
το ότι με τουσ αγϊνεσ οδθγιςαμε ςτα όριά τουσ τισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ 
(Παπανδρζου-Παπαδιμου), αυτοί, υλοποιϊντασ τθν πολιτικι του ςοκ, προςπάκθςαν 
να μασ πείςουν ότι είναι ανίκθτοι, ότι επειδι «μαηί τα φάγαμε» ιρκε θ ϊρα να 
πλθρϊςουμε. Με τι όμωσ; Με τισ ηωζσ μασ τισ ίδιεσ, με τισ ηωζσ των παιδιϊν μασ. 

 
Με τθ μζκοδο του «μαφρου» όπωσ είδαμε ςτθν ΕΡΣ και επιβάλλουν ςτθν 

αμυντικι βιομθχανία (ΕΑ-ΕΛΒΟ) και τουσ ςιδθροδρόμουσ κα κλείςουν τα νοςοκομεία.  
Είναι ςτο χζρι μασ να μθν υλοποιθκοφν τα ςχζδιά τουσ.  

 

Η απεργία που κιρυξε θ ΟΕΝΓΕ ςε ςυντονιςμό με άλλεσ ομοςπονδίεσ και 
ςωματεία τθ δεφτερθ μζρα τθσ απεργίασ των κακθγθτϊν που παλεφουν για τθν φπαρξθ 
τθν ίδια του δθμόςιου ςχολείου πρζπει να πετφχει.  

 
Να δϊςουμε κουράγιο ςε όςουσ αγωνίηονται για τθν επιβίωςθ τθσ κοινωνίασ, 

ενάντια ςτθ δουλεία που επιβάλλει το κεφάλαιο.  
 

Σο ςϊμα των νοςοκομειακϊν γιατρϊν που υπζςτθ ςφαγιαςτικά μζτρα από τισ 
μνθμονιακζσ Κυβερνιςεισ, δεν ζχει τίποτε να αναμζνει από τθ ςυγκυβζρνθςθ αμαρά – 
Βενιηζλου. Οι ςυνεδριακοί ςτόχοι μασ για αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ εργαςίασ – αμοιβισ – 
εφθμερίασ – ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ και μετεκπαίδευςθσ ςε ζνα ολοκλθρωμζνο 
Δθμόςιο φςτθμα Τγείασ που κα παρζχει ιςότιμα και ΔΩΡΕΑΝ ποιοτικζσ υπθρεςίεσ 
πρωτοβάκμιασ φροντίδασ υγείασ, περίκαλψθσ, αποκατάςταςθσ, προσ όλουσ τουσ 
κατοίκουσ και επιςκζπτεσ τθσ χϊρασ, δεν μποροφν να υπθρετθκοφν από τθ παροφςα 
Κυβζρνθςθ τθσ εκελόδουλθσ υποταγισ ςτισ εντολζσ των δανειςτϊν. 
 

Η ηριήμερη ζσνδικαλιζηική-πολιηική απεργία ποσ «ζσνομιλεί» με όλοσς ηοσς 

αγωνιζόμενοσς ζσναδέλθοσς μας δημόζιοσ και ιδιωηικού ηομέα, μπορεί να κερδίζει αν 

αποηελέζει ηην απαρτή αγωνιζηικής πορείας διαρκείας. Γι ασηό είναι μια Απεργία 

διαθορεηική από ηις άλλες… 
 

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ ζηις ζσνελεύζεις ηης ΕΙΝΑ 
 

να ςυηθτιςουμε, να οργανϊςουμε τθν Απεργία τον μακρόχρονο 
προγραμματιςμό τθσ δράςθσ μασ, τθν ανάλθψθ τοπικϊν κινθματικϊν πρωτοβουλιϊν 
– ακόμθ και λειτουργικϊν καταλιψεων μαηί με τουσ άλλουσ Κοινωνικοφσ Φορείσ, για 
να υπεραςπίςουμε τα Νοςοκομεία και τισ δομζσ υγείασ που απειλοφνται να 
κλείςουν. Μαηί με τθν κοινωνία να υπεραςπιςτοφμε τισ κατακτιςεισ μασ. 
 

 

 

 Ρίο: Πζμπτθ 12/9 ςτισ 9.00 πμ ςτο Αμφικζατρο 

 Άγιοσ Ανδρζασ: Παραςκευι 13/9 ςτισ 11πμ ςτο Σαχφρρυκμο 

 Καραμανδάνειο : Σετάρτθ 11/9 ςτο Καραμανδάνειο 

 Αίγιο : Δευτζρα 16/9 ςτισ 12.00 μμ ςτο Αμφικζατρο 


