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24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ                                                                    

ΠΕΜΠΤΗ 16 ΜΑΡΤΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 11πμ Κεντρική Πλατεία Ιωαννίνων 

ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΔΕΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ 
 

 Η μαζική απεργία στις 8 Μάρτη και οι συνεχόμενες κινητοποιήσεις και στα Γιάννενα  έχουν 

ακυρώσει την άθλια επιχείρηση απαλλαγής ευθυνών της σημερινής κυβέρνησης και των προηγούμενων, 

της Ηellenic Train, του ΟΣΕ. Δίνουν ελπίδα και θάρρος ότι και στην υγεία, εμείς οι υγειονομικοί,  δεν 

θα επιτρέψουμε άλλα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα. 

Είναι πλέον πιο καθαρό πως η αιτία που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη ζωή ως καύσιμη ύλη για την 

κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, δεν είναι κάποια προσωπική αβλεψία ή ένα απλό ανθρώπινο 

λάθος. Ένοχος είναι το κράτος των λίγων, η πολιτική της εμπορευματοποίησης που υποβιβάζει την 

ανθρώπινη ζωή και τη ζυγίζει στη σχέση κόστος-όφελος. Κόστος είναι η ζωή του λαού και όφελος τα 

κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. 

Κάθε μέρα όλο και πιο καθαρά φαίνεται ότι απέναντι μας δεν έχουμε ένα ανίκανο κράτος αλλά 

ένα κράτος εχθρικό και για τις ανάγκες των υγειονομικών, των ασθενών και του λαού. Το κράτος 

αυτό είναι πολύ ικανό για τις ανάγκες και τα κέρδη των μεγάλων ομίλων. 

Κράτος εχθρικό για τις ανάγκες των υγειονομικών και την υγεία του λαού αλλά πολύ φιλικό για την 

επιχειρηματική δράση στην υγεία 

  Το κράτος όλων των κυβερνήσεων δεν έχει δήθεν λεφτά και θεωρεί «κόστος» τις προσλήψεις 

μόνιμου προσωπικού, τις ΜΕΘ, το ΕΚΑΒ, τα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των 

υγειονομικών. Δίνουν ελάχιστα για στοιχειώδεις υποδομές. Γι’ αυτό πλημμυρίζουν τα σχολεία, «σκάνε» 

καυστήρες και σκοτώνουν μαθητές, καίγονται άνθρωποι και περιουσίες κάθε χρόνο. Στα ψιλά έχει περάσει 

ότι μόνο τις τελευταίες 10 μέρες μετράμε 2 νεκρούς νέους εργάτες από εργατικά ατυχήματα! 

  Το  κράτος αυτό όμως, το αστικό, όταν πρόκειται να επιδοτήσει με εκ. ευρώ ομίλους όπως η 

Ηellenic Train, τους εφοπλιστές του «Σαμίνα», του «Δυστος», είναι πολύ γενναιόδωρο.  Είναι  το κράτος 

που δεν μπορεί και δεν θέλει να απαγορεύσει τις εξαγωγές φαρμάκων από τις φαρμακοβιομηχανίες 

και τους μεγάλους εμπόρους και γι αυτό οι λαϊκές οικογένειες ψάχνουν  μήνες τώρα απλές αντιβιώσεις στα 

φαρμακεία για τα παιδιά τιυς.  

Είναι το αστικό κράτος που παντού επιδιώκει να προωθεί την επιχειρηματική δράση 

ανεξάρτητα από τις συνέπειες στη ζωή του λαού. Με κυβέρνηση ΝΔ- ΠΑΣΟΚ έκλεισε νοσοκομεία. Με 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λειτούργησε το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο Α.Ε. στη Σαντορίνη με κριτήρια 



επιχείρησης, γιγαντώθηκαν τα απογευματινά ιατρεία και οι προσλήψεις συμβασιούχων. Με κυβέρνηση 

ΝΔ μέσα στην πανδημία ενισχύθηκαν τα κέρδη των επιχειρηματιών στην υγεία και αυτές τις μέρες  

ιδιωτικοποιεί- μετατρέπει σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου  τη μοναδική δημόσια Παιδοογκολογική 

μονάδα της χώρας !!!!!!  

Η «συνέχεια του κράτους»  που στόχο έχει να διασφαλίζει τα κέρδη των επιχειρηματιών είναι που 

δημιουργεί το έδαφος για τα επαναλαμβανόμενα εγκλήματα και  στην υγεία. 

Αυτό το κράτος υπηρετούν οι κυβερνήσεις, τα κόμματα των επιχειρηματιών και οι συνδικαλιστές 

τους στα δημόσια νοσοκομεία. Είτε εκείνοι που θάβουν τα προβλήματα και τις αναφορές των εργαζομένων 

μέσα στη δημόσια νοσοκομεία και  μετατρέπουν σε «μαγαζιά»  τα σωματεία. Είτε εκείνοι που δήθεν 

στηρίζουν τους αγώνες αλλά μας λένε να απεργήσουμε και να αγωνιστούμε για άλλη μία κυβερνητική 

αλλαγή και μας παρουσιάζουν ψευδώς ως αντίβαρο στην επιχειρηματική δράση των ιδιωτών στην 

υγεία, την επιχειρηματική δράση του κράτους στην υγεία. Ταμπέλα δημόσιο και λειτουργία 

επιχειρηματική!!! 
 

Σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές μαζικές μεταφορές για όλο το λαό μπορούμε να διασφαλίσουμε όσο ο 

αγώνας μας συνεχίζεται και είναι κόντρα στην πολιτική που βάζει την ασφάλεια των επιβατών και τα 

δικαιώματα των εργαζομένων στο ζύγι του κόστους και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. 
 

Αντίστοιχα δικαιώματα των υγειονομικών και δημόσια, δωρεάν υγεία για όλο το λαό 

μπορούμε να διασφαλίσουμε όσο ο αγώνας μας ενισχύεται απέναντι σε κάθε επιχειρηματική δράση 

μέσα και έξω από τα νοσοκομεία. 

 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!!! Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα με βάση 

την εποχή μας, καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. 
 

ΤΟ ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ και  το αίτημα  ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΓΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΈΓΚΛΗΜΑ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ και όλα τα 

εγκλήματα στην υγεία σημαίνει τώρα να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στο σύστημα του κέρδους, το 

κράτος και τις κυβερνήσεις του. Να νεκρώσει ξανά όλη η χώρα την Πέμπτη 16 Μαρτίου, ημέρα 

πανελλαδικής απεργίας.   

 

Παλεύουμε για  

 Σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές μαζικές μεταφορές κόντρα στην πολιτική του κόστους και της 

κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολιτικής 

προστασίας μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου σε αορίστου χρόνου. 

 Παλεύουμε για την ενίσχυση του Δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας  

 Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας. Έλεγχος εδώ και τώρα 

αντισεισμικής θωράκισης σε σχολεία, σχολές, νοσοκομεία, χώρους δουλειάς. 

 Άμεσα μέτρα προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. 

 Ένταξη των υγειονομικών ΤΩΡΑ στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. 

 

Όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή! 


