
οι ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ  
«αυτοί που σήμερα φαίνονται νικημένοι, 
του αύριο μπορούν να είναι οι νικητές» 

Να μην περάσουν τα νέα 
αντιλαϊκά μέτρα! 

ΛΕΜΕ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΟΧΙ ΣΕ ΦΙΕΣΤΕΣ ΣΥΓΚΑΛΥΨΗΣ 

Απευθυνόμαστε 

      σε σένα που δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα γιατί μας έχουν 
τσακίσει με τις μειώσεις μισθών και την αύξηση της φορολογίας. 

      σε σένα που αγανακτείς με τις καθημερινές συνθήκες εργασίας 
αλλά και την ταλαιπωρία ,τις πληρωμές των ασθενών ,τα 
φακελάκια που εξελίσσονται σε κανόνα ,τα απογευματινά ιατρεία 
για να σε δει καθηγητής,που αλλιώς ούτε ματιά δεν σου ρίχνουν  

. Σε καλούμε να μη συμβιβαστείς με τη σημερινή κατάσταση. 

Σκέψου: 

       Τι πρέπει να γίνει συνολικά και τι πρέπει να κάνει ο καθένας 
για να σταματήσει η ζωή μας να πηγαίνει από το κακό στο 
χειρότερο. 

Καταλαβαίνεις ότι 

      Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ αξιοποιεί τις «πιέσεις» των 
δανειστών για να υλοποιήσει νέα αντιλαϊκά μέτρα ,που έρχονται να 
προστεθούν στα υπόλοιπα αντιλαϊκά μέτρα, που έχουν 
αποφασισθεί στο πλαίσιο της δεύτερης «αξιολόγησης». 

      Κοροϊδεύει όταν λέει ότι τα νέα μέτρα είναι οι «παράλογες 
απαιτήσεις» του ΔΝΤ και κάποιων ακραίων κύκλων. Στην 
πραγματικότητα, αυτά τα μέτρα είναι πάνω απ’ όλα απαιτήσεις των 
μεγαλοεπιχειρηματιών και των μεγάλων μονοπωλιακών 
ομίλων. Αυτοί θα εξασφαλίσουν νέες επιδοτήσεις μέσω της 
«ελάφρυνσης του κρατικού χρέους» και φθηνότερο εργατικό 
δυναμικό από τις ανατροπές στα εργασιακά δικαιώματα. Παρόμοια 
μέτρα εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη της ΕΕ - είτε είναι σε 
ανάκαμψη είτε σε στασιμότητα. Παντού με τον ίδιο στόχο. Να 
γίνουμε φθηνότεροι εργαζόμενοι για να εξασφαλισθεί η ανάκαμψη 
των επιχειρηματικών κερδών και να περάσει ο καπιταλισμός την 
κρίση του 



Τα αντιλαϊκά μέτρα στην υγεία υπηρετούν το στόχο της δήθεν 
«ανάπτυξης». Προσπαθούν να κρύψουν ότι η ανάπτυξη, δηλαδή 
η ανάκαμψη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, απαιτεί 
φθηνούς εργαζόμενους, με εντελώς ανεπαρκείς κρατικές και 
ασφαλιστικές παροχές υγείας. Όπως ορίζει και το δημοσιονομικό 
σφαγείο της Ε.Ε,απαιτεί εξασφάλιση πεδίων για να επενδυθούν, 
με εξασφαλισμένη κερδοφορία, τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, 
γι’ αυτό θα συνεχισθεί η πολιτική υποβάθμισης και 
εμπορευματοποίησης των δημόσιων μονάδων υγείας και πρόνοιας 
και του ασφαλιστικού συστήματος 

. 

      Γι’ αυτό, ο προσλήψεις, για τις οποίες πανηγυρίζει η 
συγκυβέρνηση, δεν καλύπτουν ούτε τις πρόσφατες 
συνταξιοδοτήσεις, ενώ ταυτόχρονα, επεκτείνουν τις ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις, δηλαδή δουλειά με ημερομηνία λήξης και 
μειωμένα δικαιώματα. 

      Προωθούν τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων ως 
«αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες» που θα καλύπτουν ολοένα 
μεγαλύτερο μέρος του κόστους λειτουργίας τους από την 
«πώληση» υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς και τα ασφαλιστικά 
ταμεία. 

Η πλειοψηφία στην ΠΟΕΔΗΝ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ), κάνουν ό,τι 
μπορούν για να επιστρέψουν τα κόμματα τους στην κυβερνητική 
εξουσία, για να αναλάβουν τη συνέχιση του αντιλαϊκών μέτρων. 
Μαζί καλλιεργούν επικίνδυνες αυταπάτες: ότι μπορούμε τάχα να 
γλιτώσουμε από τα Μνημόνια, χωρίς να συγκρουστούμε με την 
πηγή τους, που είναι η εξουσία του κεφαλαίου και η Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 

Και όπως αποκαλύπτουν τα σωματεία των νοσοκομείων ΑΡΤΑΣ-
ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ  τα καραβάνια γίνονται , και 
επειδή, στόχος είναι οι επικείμενες εκλογές για 
αντιπροσώπους στο Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ που θα 
πραγματοποιηθούν φέτος ,και η ανανέωση των 
συνδικαλιστικών τους καρεκλών. 
Χαρακτηριστικό τους είναι η διασπάθιση των εισφορών των 
εργαζομένων στην προετοιμασία των καραβανιών υγείας, όπως 
έγινε και στη σύσκεψη στα Γιάννενα, όπου ξοδεύτηκαν 
εκατοντάδες ευρώ για μπουφέ στο χώρο της σύσκεψης,και 
αναμένεται να ξοδευτούν με το καραβάνι και άλλα σε δημόσιες 
σχέσεις , σε σουβλάκια και κλαρίνα, για να δείξουν τα κανάλια τι 
αγωνιστές έχει η ΠΟΕΔΗΝ. 



ΛΕΜΕ ΟΧΙ  στις φίεστες της ΔΑΚΕ –ΠΑΣΚΕ  που δεν έχουν 
καμμιά σχέση με τα προβλήματα των εργαζομένων, και 
συγκαλύπτουν τις πραγματικές  διαθέσεις των πολιτικών  φορέων 
τους ,που είναι το ξήλωμα όλων των κατακτήσεων  των 
εργαζομένων 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΕ happening  KAI σε εκδηλώσεις που κοροιδεύουν 
τους εργαζόμενους 

 

 

Δεν αρκεί να αγανακτούμε. Να παλέψουμε για 
το δίκιο μας 

Διεκδικούμε: 

 άμεσα μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη 
δικαιώματα, 

 αύξηση μισθών –μείωση φορολογίας 

  πάλη ενάντια στα φακελάκια ,και στην παραοικονομία  που 
έχει γίνει πλέον ο κανόνας στο νοσοκομείο  

 . κατάργηση των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων   

 δωρεάν χορήγηση φαρμάκων ,μηδενισμός της συμμετοχής 

 πάλη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, και τα τιμολόγια της ΔΕΗ 

 ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά 
Αγωνιζόμαστε για σύγχρονο αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν 

σύστημα Υγείας – Πρόνοιας, με πλήρη και επαρκή κρατική 
χρηματοδότηση και κατάργηση όλων των πληρωμών και της 
επιχειρηματικής δράσης.  

 


