
Συναδέλφισσα-ε, ΑΝΑΡΩΤΗΣΟΥ, 
 

        —-Βελτιώθηκε στο ελάχιστο η ζωή σου και των παιδιών σου τα τελευταία δύο χρόνια???  
—-Βελτιώθηκε το πρόγραμμα σου, ανακουφίστηκες από την τεράστια εντατικοποίηση της δουλειάς, ακού-

στηκε η αγωνιώδης κραυγή σου για ενίσχυση του τμήματός σου με προσωπικό ???  
—-Αναγνωρίστηκε από τη διοίκηση και την διεύθυνση η καθημερινή σου προσφορά στο ΠΓΝΙ, η τεράστια 

προσπάθειά σου για εξυπηρέτηση του τεράστιου όγκου ασθενών, η εργασιακή σου εμπειρία, τα ενδιαφέροντά 
σου ???  

—-Σεβάστηκαν τα προβλήματα υγείας σου ή τα προβλήματα της οικογένειας σου, το άγχος και την κούρασή 
σου, το δικαίωμα για ανάπαυση όταν την έχεις ανάγκη, το δικαίωμα στην επιμόρφωση σου ???  

 

ΕΑΝ ΟΧΙ , ΣΚΕΨΟΥ: 
Το αποκούμπι του καθενός μας Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ, ακούμπησε όλα αυτά τα προβλήματα, συγκρούστηκε με 

τις αδικίες, ανέδειξε-αποκάλυψε την ώρα που έπρεπε τις πρακτικές Διοίκησης και Διεύθυνσης, το σχέδιο της κυ-
βέρνησης για νοσοκομεία επιχειρήσεις με φτηνούς εργαζόμενους λάστιχο ??  

Το αποκούμπι του καθενός μας Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ, παρενέβη σε κάθε τμήμα για τα ειδικά προβλήματα, α-
γκάλιασε το σύνολο των εργαζομένων, παλιούς και νέους, υψηλόβαθμους και χαμηλόβαθμους, ένωσε τους εργαζό-
μενους κάθε διαφορετικού κλάδου, διαφύλαξε την συλλογικότητα και την αλληλεγγύη μεταξύ μας ???  

 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΌΧΙ 
 

—-ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥ συνέχισαν απτόητες την συνδιαλλαγή με την Διοίκηση, με χλιαρές αντιδράσεις χωρίς 
επιμονή και συνέχεια, απέκρυψαν την πολιτική ουσία και τις επιπτώσεις των εξελίξεων στην Υγεία. Πάλεψαν με 
νύχια και δόντια να κρατήσουν πρόσβαση στο γραφείο του Διοικητή  

—-Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, η ΕΑΠ λειτούργησε σαν παράρτημα του Υπουργείου και του γραφείου της Διοί-
κησης. Μετέφερε αυτούσια τα επιχειρήματα του Υπουργείου και της Διοίκησης στους συναδέλφους, πολέμησε κά-
θε αντίδραση στους σχεδιασμούς της Διοίκησης, δικαιολόγησε και στήριξε κάθε πρακτική της Διοίκησης Έριξε τό-
νους λάσπης στο ΠΑΜΕ έχοντας σταθερό «βρώμικο» μέτωπο απέναντι του. 

—-ΔΑΚΕ ΔΗΣΥ και ΕΑΠ δρούνε με αυτό τον τρόπο στο ΠΓΝΙ στο Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και όπου αλλού βρίσκο-
νται, για έναν βασικό λόγο: συμφωνούνε και στηρίζουνε την πολιτική της ΕΕ, των μνημονίων αλλά τσακώνονται 
ποιος θα έχει την καρέκλα για να υλοποιήσει αυτήν την πολιτική. Αυτός είναι και ο λόγος που οι εργαζόμενοι, το 

κίνημα μετράει μόνο ήττες τα τελευταία χρόνια.  

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ    (Α.Σ.Υ.)                                                                 

(στηρίζεται από το ΠΑΜΕ-ΥΓΕΙΑΣ) 

14 Ιουνίου 7π.μ.έως  7μμ για Δ.Σ. συλλόγου  ΠΓΝΙ και για Αντιπροσώπους στο Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ 

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΡΑ. ΤΟ ΕΧEI ΑΝΑΓΚΗ.                                                                                        
ΜΠΟΡΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ ΣΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣ ΤΑ «ΠΑΝΩ-ΚΑΤΩ»  

Συνάδελφισ-
σες-οι 

Μπορούμε να 
ορθώσουμε 
ανάστημα 
στην επίθεση 
που δεχόμα-
στε και στις 
αδικίες που 
αυτή γεννά. 

Αρκεί να 
γνωρίζουμε 
την αλήθεια,               
να πιστέ-
ψουμε στη 
δύναμη της 
συλλογικό-
τητας και να 
δράσουμε 
σαν μια     
γροθιά 



4ο ΚΤΙΡΙΟ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΟΔΟΠΑΤΗΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ 
 

           Μικρογραφία της ανάπτυξης που ευαγγελίζονται για τη χώρα είναι και το άνοιγμα του 4ου κτιρίου. Ζούμε 
όλοι την προσπάθεια διοίκησης, 6ης ΥΠΕ και υπουργείου να ανοίξουν νέες κλινικές με το ήδη υπάρχων καταπονη-
μένο μόνιμο προσωπικό, με μετακινήσεις προσωπικού χωρίς ενιαία κριτήρια , με συμπίεση του αριθμού στις    υ-
πάρχουσες κλινικές με αποτέλεσμα ούτε καλοκαιρινές άδεις να μην μπορούν να προγραμματιστούν σε πολλά τμή-
ματα.  

     Το 4ο κτίριο είναι ευκαιρία για την Διοίκηση για την συμπίεση του κόστους λειτουργίας των κλινικών καθώς 
δεν προστέθηκε ούτε ένα  στον προϋπολογισμό για το άνοιγμα του 4ου κτιρίου. Είναι ευκαιρία για την δοκιμασία 

των αντοχών του προσωπικού στην τρομοκρατία, την αμφισβήτηση της εργασιακής του πορείας και συνεισφοράς.  

1Η ΦΟΡΑ ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΓΝΙ 
 

 

     Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει τους 100 εργολαβικούς που 
απολύθηκαν μετά από πολλά χρόνια εκμετάλλευσης αλλά και 
προσφοράς στο ΠΓΝΙ από την παρούσα Διοίκηση. Αφού πρώτα 
τους διαβεβαίωσαν για την πρόσληψη όλων με ατομικές συμβά-
σεις στην συνέχεια τους πέταξαν σαν την «τρίχα από το ζυμάρι». 
ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ και ΕΑΠ δεν κούνησαν το δαχτυλάκι τους, όταν οι 
δυνάμεις του ΠΑΜΕ και το ΕΚΙ παλέψανε για την επαναπρόσλη-
ψη όλων  
 

…..ΣΥΝΕΧΕΙΑ και ΣΤΗΝ ΟΜΗΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ 
 

        Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει ότι μετά την μαζική ομηρία 
των STAGE από την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, είναι η δεύτερη φορά 
που τόσοι πολλοί εργαζόμενοι στο ΠΓΝΙ βρίσκονται στην ομηρία 
μιας διοίκησης. Τον εκβιασμό του εργολάβου τον έχει αντικα-
ταστήσει ο εκβιασμός διοίκησης και συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ 
για μια ανανέωση σύμβασης αλλά και της ΔΑΚΕ για προστασία 

από τις διακηρυγμένες απολύσεις μιας κυβέρνησης της ΝΔ.  

…. ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 

           7 χρόνια μετά τον νόμο Λοβέρδου που μετέτρεψε τα «απογευματινά ιατρεία» σε «ολοήμερη λειτουργία» ε-
τούτη η Διοίκηση προσπαθεί να βρει τρόπο με όχημα τη συμμετοχή των υγειονομικών στην «ολοήμερη λει-
τουργία» να λειτουργήσει τμήματα και κλινικές μέσω της απευθείας πληρωμής των ασθενών  . Και αυτό απο-
τελεί άλλο έναν τρόπο λειτουργίας του νοσοκομείου ως αυτοτελής οικονομική μονάδα. Πρότυπο της Διοίκησης α-
ποτελεί η λειτουργία του Π.Γ.Ν. Ηρακλείου όπου εκατοντάδες μόνιμοι υπάλληλοι μπαλώνουν τρύπες στις ελλείψεις 
προσωπικού μέσω της ολοήμερης λειτουργίας σε κάθε κλινική και τμήμα, αυξάνοντας κατακόρυφα την εντατικο-

ποίηση της εργασίας και αυξάνοντας τους επαγγελματικούς κινδύνους.  

ΣΕ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗΝ «ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΚΟΝΑ» 
 

Σε καλούμε να συνδέσεις το στενό πλαίσιο της καθημερινότητας σου, με την μεγάλη εικόνα, το μεγάλο σχέδιο 
που υπηρετεί κυβέρνηση, ΕΕ, ΣΕΒ : την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  

Ανάκαμψη που βαφτίζεται με διάφορους παραπλανητικούς όρους όπως δίκαιη ανάπτυξη, ολιστικό αναπτυξι-
ακό σχέδιο, καθαρή έξοδος από τα μνημόνια. Ανάκαμψη που προϋποθέτει 2 όρους: 

1ον Να ξεχαστούν οι απώλειες του παρελθόντος και 2ον να ισοπεδωθούν τα εναπομείναντα εργασιακά δικαιώ-
ματα. Αυτούς τους δύο όρους υπηρετούν κυβέρνηση και διοίκηση του νοσοκομείου, με την ενεργή στήριξη του κυβερ-

νητικού συνδικαλισμού 

ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΓΝΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Όλα τα τμήματα του ΠΓΝΙ : κλινικές, κουζίνα , πληντύρια , τεχνική υπηρεσία, διοικητικές υπηρεσίες στενάζουν 
από ελλείψεις μόνιμου προσωπικού, την ώρα που τα επίσημα στοιχεία του νοσοκομείου αποδεικνύουν την τεράστια 

προσέλευση ασθενών και την αθροιστική επιβάρυνση του προσωπικού.  



Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 
 

         Οι οικονομικοί ανταγωνισμοί που έχουν οδηγήσει σε κλυδωνισμό και κρίση την ΕΕ, την ευρωζώνη ακολου-

θούνται αναπόφευκτα από τις πολεμικές προετοιμασίες για την διεκδίκηση νέας λείας.  

         Όλη η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι με την ενεργή συμμετοχή της χώρας μια 
«μπαρουταποθήκη» που διακινδυνεύει ακόμα και τα ψίχουλά που μας δίνουν και μπορεί να επιτείνουν τις αρνητι-
κές οικον ομικές εξελίξεις. Είναι πιθανό όμως να οδηγήσουν και σε πολεμικές συγκρούσεις με την ενεργή συμμε-

τοχή της χώρας για τα συμφέροντα ξένων και ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων  

 ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΕΙΑ ΚΛΙΝΗ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

        Όχι μόνο δεν αποκαταστάθηκε η υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων που κληρονόμησαν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ αλ-
λά εντάθηκε περαιτέρω με την μείωση τα δύο τελευταία χρόνια να αγγίζει το 30 % σε σχέση με το 2015 . Η από-
συρση του κράτους από την χρηματοδότηση αντικαταστάθηκε από την αύξηση των πληρωμών από τα ασφαλιστικά 
ταμεία δηλ. από την αύξηση των εισφορών των ασθενών. Την ίδια στιγμή 1000φάρμακα και 700 εξετάσεις παραμέ-
νουν εκτός ασφαλιστικής κάλυψης. 
 

         Ταυτόχρονα μειώθηκε την τελευταία τριετία ο αριθμός των μόνιμων υγειονομικών κατά 1600 άτομα πανελλαδι-
κά και αυξήθηκε κατακόρυφα η πρόσληψη φτηνότερων και ευέλικτων στην χρήση συμβασιούχων πάσης φύσεως.  
        Τα παραπάνω αποτελούν συστατικά στοιχεία της μετατροπής των νοσοκομείων σε αυτοτελείς οικονομικές μο-
νάδες που τις παραγόμενες υπηρεσίες υγείας δεν θα τις προσφέρουν σε όποιον έχει ανάγκη ΑΛΛΑ σε όποιον 
έχει να πληρώσει, είτε μέσω ιδιωτ. ασφάλισης είτε από την τσέπη του.  
 

……ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ «Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.» Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.  ΜΕ ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ  ΤΟ 2108 
 

        Απόδειξη της πλήρους εμπορευματοποίησης της λειτουργίας των νοσοκομείων είναι η ενεργοποίηση της 
Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε. της ΝΔ με άλλο όνομα: «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ». Το ΠΓΝΙ είναι ένα από τα 18 νοσοκομεία που εντάσσονται πιλοτικά  στην εφαρμογή της κοστολό-
γησης υπηρεσιών με στόχο την συμμετοχή στην μεγάλη αγορά υπηρεσιών υγείας μαζί με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή 

είναι και η ολοκλήρωση της προετοιμασίας των νοσοκομείων για συμμετοχή στις επενδύσεις.  

Η ΘΗΛΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ…..ΕΝ ΄ ΟΨΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΗΣ 
 

          Με πιο επιθετικό τρόπο προσπαθεί και αυτή η κυβέρνηση να επιβάλλει την αντιδραστική αξιολόγηση. Νέο 
στοιχείο όμως είναι η εκβιαστική τροπολογία Γεροβασίλη. Το νέο μοντέλο Δημοσίου Τομέα έτσι όπως περιγράφε-
ται σε κάθε επίσημο ντοκουμέντο δηλ, το μικρό, φτηνό και επιτελικό Δημόσιο έχει ως στόχο να εξυπηρετηθεί το 

νέο μοντέλο ανάπτυξης: φιλικό στις επενδύσεις, εχθρικό για τα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών .  

          Για να εξυπηρετηθεί το νέο αυτό μοντέλο Ο ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥπου αντιστοιχεί είναι 
του απόλυτα ελεγχόμενου, πειθήνιου. Με το μοντέλο στοχοθεσίας που προωθείται δένεται χειροπόδαρα κάθε 
υπάλληλος στους στόχους των διοικητών και του υπουργείου, άσχετα με τις πραγματικές συνθήκες εργασίας. Με 
τη στοχοθεσία διευκολύνεται κάθε διοίκηση να φτιάξει τα περιγράμματα θέσης που αντιστοιχούν στους στόχους 
της και τα αλλότρια πολλαπλά καθήκοντα κάθε υπαλλήλου θα είναι όρος για την επίτευξη των στόχων κάθε τμήμα-

τος, καταργώντας στην πράξη το καθηκοντολόγιο που αποτελεί εμπόδιο για τον  υπάλληλο «πολυεργαλείο» 

                   ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ  ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ να ακυρώσουμε στην πράξη αυτό το σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας το πανίσχυρο  όπλο 

της ενότητας και αλληλεγγύης μας, κόντρα στους εκβιασμούς Διοίκησης και μηχανισμών της κυβέρνησης. 

ΤΟ «ΒΡΩΜΙΚΟ» ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΞΟΔΟΥ 
 

             Συναδέλφισσες-οι,    το νέο παραμύθι της 
«καθαρής εξόδου» από τα μνημόνια έχει δυστυχώς 
ΔΡΑΚΟ. Και αυτός είναι η μόνιμη εποπτεία από ΕΕ-ΔΝΤ 
ώστε μέσω της απαρέγκλιτης εφαρμογής των 1000    ε-
φαρμοστικών νόμων των 3 μνημονίων, της υπεραπόδοσης 
των πλεονασμάτων να συνεχιστεί η αφαίρεση μισθολογι-

κών και εργασιακών δικαιωμάτων.  

           Να επεκταθούν οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας. 
Να μετατραπεί η ζωή μας σε μια διαρκή ζητανιά για                    
λίγο «κοινωνικό μέρισμα» από την κλοπή της υπερφο-

ρολόγησης   



ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ 
 

         Το παραμύθι που πλάσαρε η κυβέρνηση και ο 
συνδικαλιστικός της βραχίονας για να αποπροσανατο-
λίσει και να κρύψει τις ουσιαστικές αντιδραστικές αλλα-

γές που προωθεί είναι: Η ΗΘΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. 

         Πατώντας σε υπαρκτά στοιχεία διαφθοράς που 
γεννά ο ανταγωνισμό και το κυνήγι του κέρδους στην 
Υγεία «σήκωσε μόνο σκόνη» για τα σκάνδαλα. Καμιά 
εταιρία δεν πλήρωσε για το «πάρτυ» του παρελθόντος 
και τουναντίον η ιδιωτικοοικονομική λειτουργία των νο-
σοκομείων εξασφαλίζει και σήμερα και αύριο αμύθητα 
κέρδη σε μια χούφτα μονοπωλιακούς ομίλου του χώ-

ρου της υγείας.  

          ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ που είναι η ε-
μπορευματοποίηση της Υγείας και του Φαρμάκου 
μένει στο απυρόβλητο με τραγικές τις συνέπειες για 

ασθενείς και υγειονομικούς. 

 Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ-ΤΑΞΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΣΤΟ ΠΓΝΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ 
 

       Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ με συνέπεια, κόντρα στο γενικότερο περιβάλλον εφησυχασμού, καλλιέργειας αυτα-
πατών και ψεμάτων αποκάλυψαν με συνέπεια τον συνολικό σχεδιασμό κυβέρνησης και διοίκησης.  
         Συγκρούστηκαν με τον συντεχνιασμό και τις απάτες του. Ανέδειξαν την σύνδεση του κάθε επιμέρους ζητή-
ματος με τον συνολικό σχεδιασμό. Συνεισέφεραν με τις επεξεργασίας τους στην κατανόηση της φύσεως των εξελί-
ξεων, στην αποκάλυψη της κατεύθυνσης της πολιτικής που εφαρμόζεται .  
  

         Παρενέβησαν σε κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα εντός και εκτός νοσοκομείου. Για τις απολύσεις των ερ-
γολαβικών στο ΠΓΝΙ, την αντιδραστική αξιολόγηση,  τον μεγάλο αγώνα για τις επαναπροσλήψεις στο  ΜΑΡΚΕΤ -
ΙΝ στα Γιάννενα, τις απεργιακές κινητοποιήσεις για την κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία, την αλλαγή 
στο ασφαλιστικό, τον αντιπολεμικό κίνημα . 
\ 

     Κόντρα στο ρεύμα αντέξαμε την επίθεση του «ρεαλισμού» της υποταγής και της συναίνεσης με την εργοδοσία.    

     Το δυνάμωμα του ΠΑΜΕ είναι πιο καθοριστικός όρος για την αντιμετώπιση της νέας επίθεσης που 
θα δεχτούμε το επόμενο διάστημα. Είναι ο πιο καθοριστικός όρος για να μείνει όρθια η συλλογική πε-

ρηφάνεια και  να αναπτυχθεί η αγωνιστική συλλογικότητα των υγειονομικών κόντρα στον ανταγωνισμό                            

και την ανθρωποφαγία που προσπαθούν να μας επιβάλλουν.  

Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ 
 

         Οι οικονομικοί ανταγωνισμοί που έχουν οδηγήσει σε κλυδωνισμό και κρίση την ΕΕ και την ευρωζώνη                    

ακολουθούνται αναπόφευκτα από τις πολεμικές προετοιμασίες για την διεκδίκηση νέας λείας.  

         Όλη η περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου είναι με την ενεργή συμμετοχή της χώρας μια 
«μπαρουταποθήκη» που διακινδυνεύει ακόμα και τα ψίχουλά που μας δίνουν και μπορεί να επιτείνουν τις αρνητι-
κές οικον ομικές εξελίξεις. Είναι πιθανό όμως να οδηγήσουν και σε πολεμικές συγκρούσεις με την ενεργή 

συμμετοχή της χώρας για τα συμφέροντα ξένων και ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων  

14 ΙΟΥΝΗ ΨΗΦΙΣΤΕ-ΣΤΗΡΙΞΤΕ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ   (Α.Σ.Υ.)                                                                 

(στηρίζεται από το ΠΑΜΕ-ΥΓΕΙΑΣ) 



14 ΙΟΥΝΗ ΨΗΦΙΣΤΕ-ΣΤΗΡΙΞΤΕ 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ   (Α.Σ.Υ.)                                                                 

(στηρίζεται από το ΠΑΜΕ-ΥΓΕΙΑΣ) 

7π.μ.έως  7μμ για Δ.Σ. συλλόγου  ΠΓΝΙ και για Αντιπροσώπους στο Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ 



 ….ΓΙΑΤΙ Η ΛΥΣΗ  ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ              
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΗΦΑΝΗ          
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ 


