
 
 

Απιήξσηεο εθεκεξίεο εδώ θαη ελληά κήλεο, απζαίξεηεο πεξηθνπέο εθεκεξεπόλησλ ηαηξώλ κήλα ην 

κήλα, ηκήκαηα κε εμαληιεκέλν από ηηο ζπλερείο βάξδηεο πξνζσπηθό, έιιεηςε γαδώλ, ζπξηγγώλ, θαξκάθσλ, 

άιισλ πιηθώλ... Αλακνλή ησλ πεξηθνπώλ ησλ απνιαβώλ θαηά 18% ηνπιάρηζηνλ ελώ ήδε έρνπλ πεξηθνπεί 

θαηά 40% ηα ηειεπηαία 2 ρξόληα. Πξνεηνηκαζία γηα θαηάξγεζε-ζπγρώλεπζε-ηδησηηθνπνίεζε 661 θιηληθώλ 

θαη ηκεκάησλ, 50 λνζνθνκείσλ. Καηάξγεζε Κέληξσλ Τγείαο, ΕΟΠΤΤ-άηαθνο λεθξόο πνπ δελ πιεξώλεη 

θαξκαθνπνηνύο, γηαηξνύο, λνζνθνκεία. ΑΜΕΑ, ςπρηαηξηθνί αζζελείο, θαξθηλνπαζείο, λεθξνπαζείο, 

γέξνληεο ζηνλ θνηλσληθό Καηάδα. Παηδηά αλεκβνιίαζηα, πιεξσκέο πγείαο ζε όια ηα επίπεδα. ε κηα 

θνηλσλία πνπ ην 34% ησλ ελεξγώλ πνιηηώλ αλακέλεηαη λα κείλεη άλεξγν ζε ιίγνπο κήλεο (ήδε είλαη 25%), 

ζρνιεηά-ζρνιέο-παλ/κηα-παηδηθνί ζηαζκνί λα θιείζνπλ θαη ν θόζκνο λα ηνπξηνπξίδεη ιόγσ αληθαλόηεηαο 

αγνξάο πεηξειαίνπ ηνλ πξνζερή ρεηκώλα, ΑΛΗΘΕΙΑ, πσο αιιηώο πέξα από ηε ιέμε “Γελνθηνλία” ζα 

κπνξνύζε λα πεξηγξαθεί ε ηξέρνπζα πνιηηηθή ηεο ληόπηαο θαη μέλεο ηξόηθαο; 

 

Οη λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί αδπλαηνύλ λα θάλνπλ πηα ηε δνπιεηά ηνπο. Η πξνζέιεπζε ησλ αζζελώλ 

έρεη απμεζεί θαηά 30-40%, νη γηαηξνί ιηγνζηεύνπλ, εμαληινύληαη καδί κε ην πξνζσπηθό. Οη γλώζεηο θαη ε 

εμεηδίθεπζε δε βνεζνύλ όηαλ δελ ππάξρνπλ ηα κέζα, νη πόξνη θαη ν ζεβαζκόο γηα λα βγεη ε δνπιεηά. Γηαηξνί 

ζε πνιιά λνζνθνκεία (έξξεο, ΑΥΕΠΑ, ΩΣΗΡΙΑ, 7ν ΙΚΑ, Ρέζπκλν θνθ) βξίζθνληαη ζε επίζρεζε θαη 

κεγάιε αληηπαιόηεηα κε ηνπο δηνηθεηέο πνπ απνηεινύλ ην καθξύ ρέξη απηήο ηεο άζιηαο θπβέξλεζεο. 

Σαπηόρξνλα, ζε βάξνο όισλ απηώλ πνπ θξαηνύλ κε ηε δνπιεηά ηνπο όξζην ην δεκόζην ζύζηεκα, αξπαθηηθά 

κε κίδεο, θαθειάθηα, λαπνιενληηζκνύο, δηαζύξνπλ ην ιεηηνύξγεκα, ελνρνπνηώληαο όζνπο θάλνπλ ηε 

δνπιεηά ηνπο κε αμηνπξέπεηα. 

 

ΦΤΑΝΕΙ πια, δε θα πεπιμένοςμε ηοςρ ηοκογλύθοςρ να μαρ γςπίζοςν ζηην εποσή ηων ζπηλαίων. 

Δε διαππαγμαηεςόμαζηε με κανέναν πος διαλύει ηο δημόζιο σώπο, πος ξεποςλάει ηην ςγεία ηος λαού, 

πος ζππώσνει ηοςρ νέοςρ γιαηπούρ ζηη μεηανάζηεςζη και ηοςρ αζθενείρ μαρ ζηο θάναηο.  

Ούηε εςπώ δε σαπίζοςμε από ηο μιζθό μαρ για ηο ηπύπιο πιθάπι ηος σπέοςρ πος μαρ θόπηωζε η ενηόπια 

κλεπηοκπαηία και οι ηπαπεζίηερ. 

 

Οη λνζνθνκεηαθνί γηαηξνί ηεο Αραΐαο, καδί κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζε όιε ηελ Ειιάδα 

ζπλεηδεηνπνηνύλ όηη κόλν κε ηελ αθύπληζε ηνπ θιάδνπ θαη ηε ζπκπόξεπζή ηνπ κε ηε κεγάιε πιεηνςεθία 

ηεο θνηλσλίαο πνπ δπζηπρεί, ζα απνηξέςεη ηα κέηξα ησλ 11.8 δηο, ηε κεηαηξνπή ηεο ρώξαο ζε κηα εηδηθή 

νηθνλνκηθή δώλε ρσξίο δηθαηώκαηα, ζε κηα λενθηιειεύζεξε δνύγθια. 

 

Δε διαπραγμαηεσόμαζηε ηο μέλλον μας, ηων παιδιών μας, ηων αζθενών μας! 

 

 Σην Σεηάρηη 12 επηεμβρίοσ πραγμαηοποιούμε 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ 
 Από ηελ Δεσηέρα 17 επηεμβρίοσ μεθηλνύκε παλειιαδηθά επίζτεζη εργαζίας ειδικών και 

ειδικεσομένων ζε όια ηα Ννζνθνκεία θαη ΚΤ ηνπ λνκνύ 

 Σν άββαηο 6 Οκηωβρίοσ πξαγκαηνπνηνύκε κεγάιν ζσλλαληηήριο ζηην Πάηρα γηα ηελ 

πξνάζπηζε ηεο δεκόζηαο πγείαο ζε ζπληνληζκό κε άιινπο θιάδνπο θαη θνηλσληθνύο θνξείο. 

Αλάινγεο θηλεηνπνηήζεηο ζα γίλνπλ ζε παλειιήλην θαη παλεπξσπατθό επίπεδν 

 πκκεηέρνπκε ζηε ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ πνπ ζα πξνθεξύμνπλ νη ζπλνκνζπνλδίεο ζύληνκα  

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ:  

 Κάησ ηα ρέξηα από ηα πξνγξάκκαηα εθεκεξίαο. Να επηζηξέςνπλ ηώξα ζηε κνξθή πνπ είραλ ηνλ 

πεξαζκέλν Μάην. Άκεζε πιεξσκή ζην άξηην ησλ δεδνπιεπκέλσλ εθεκεξηώλ 

ΔΗΜΙΟΤΡΓΟΤΜΕ 

 Επηηξνπέο ζε θάζε λνζνθνκείν γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ αγώλα καο.  


