
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΠΑΝΤΟΥ! 
ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΟΠΠΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 
ΣΠΕΡΝΟΥΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ! 

Το δηµόσιο αποσύρεται σχεδόν πλήρως από τη στήριξη της Περίθαλψης αφού µε 
βάση το σύγχρονο «τροµοκρατικό» σύµφωνο της Ε.Ε. οι δηµόσιες παροχές 
ποινικοποιούνται γιατί τροφοδοτούν ελλείµµατα! Είναι κοµµένες και ραµµένες 
στον κεντρικό προϋπολογισµό - σφαγείο της κυβέρνησης και της τρόϊκας που 
λεηλατεί ακόµα πιο πολύ τις κοινωνικές δαπάνες και τη φοροαφαίµαξη των 
λαϊκών νοικοκυριών. Γι αυτούς «πρωτογενή πλεονάσµατα» ενώ για τους 
άνεργους, ανασφάλιστους και τους εκατοµµύρια φτωχούς πείνα, δυστυχία 
και θάνατος!  
Νοσοκοµεία και ΙΚΑ κλείνουν, κλίνες ΜΕΘ και χειρουργεία παραµένουν εκτός 
λειτουργίας, τραγικές ελλείψεις σε βασικά υλικά, φάρµακα και προσωπικό, 
υγειονοµικοί απολύονται ή επαναπροσµβανάνονται µε συµβάσεις πείνας. Με το 
πρόσχηµα της «αξιολόγησης», η κυβέρνηση βάζει σε διαθεσιµότητα - απόλυση 
όλο Υγειονοµικό προσωπικό. Οι 9.979 εργαζόµενοι, από τους οποίους 5.765 
γιατροί, 2.841 υγειονοµικοί και 1.373 διοικητικοί υπάλληλοι, είναι πλέον 
ξεκρέµαστοι, µαζί και οι δοµές όπου εργάζονται σήµερα, σε συνέχεια των 
εργαζόµενων της ΕΡΤ, των ΟΤΑ, των Πανεπιστηµίων κτλ ενώ 
προαναγγέλλονται 1200 τουλάχιστον απολύσεις από την κατάργηση 
αντίστοιχων θέσεων χειρουργικών ειδικοτήτων που δεν χρειάζονται(!) στην 
ΠΦΥ. 

Συνδέουν τις παροχές Υγείας σχεδόν αποκλειστικά µε την ασφαλιστική κατάσταση (και το πορτοφόλι!) του λαού, σε 
µια κοινωνία 1.500.000 εκατοµµυρίων ανέργων, εκατοντάδων χιλιάδων ανασφάλιστων, σφαγής των µισθών και των 
συντάξεων. Ασθενείς και υγειονοµικοί καλούνται να πληρώνουν τις «υπερβάσεις» από την τσέπη τους. 25 ευρώ για 
εισαγωγή, πανάκριβη συµµετοχή σε εξετάσεις, νοσήλια και φάρµακα, απογευµατινά ιδιωτικά ιατρεία και χειρουργεία στο 
ΕΣΥ, τα πάντα πλέον θα πληρώνονται και θα κοστολογούνται! 

Ο ΕΟΠΥΥ µετατρέπεται αποκλειστικά σε «αγοραστή υπηρεσιών υγείας». Δ∆ηλ. ο ιδρώτας µας, τα δις ευρώ 
ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου υγείας των ταµείων, προσφέρονται απλόχερα στα µεγάλα συµφέροντα, τους 
µεγαλοκλινικάρχες, τις φαρµακευτικές εταιρείες και τις αλυσίδες των διαγνωστικών κέντρων. Ενώ η άθλια 
συγκυβέρνηση υπογράφει σκανδαλώδεις συµβάσεις µε το µεγάλο ιδιωτικό κεφάλαιο, ζητά  να επιστρέψουν µε 
διάφορους τρόπους (rebate, claw back, ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες) µέχρι και 70%  από τα δεδουλευµένα οι  
απλήρωτοι συµβεβληµένοι αυτοαπασχολούµενοι γιατροί! 

Οδηγούν µια κοινωνία στην υγειονοµική γενοκτονία! 

Αύξηση των κερδών – µέσω κρίσης – για τους εµπόρους της υγείας! Φτώχεια, εξαθλίωση, ράντζα, φτηνά 
φάρµακα για τους εργαζόµενους! 

«Παίρνεις ότι πληρώνεις γιατί το κράτος δεν έχει λεφτά» κραυγάζει αγέρωχα ο νεοφασίστας υπουργός υγείας!  

Γι αυτό ορκίζονται στο χρέος και την αποπληρωµή του, στο ευρώ και στην ΕΕ, στα επιχειρηµατικά συµφέροντα και 
αδιαφορούν προκλητικά για τις τραγικές συνέπειες στο λαό µας!  

	  

 

Η ιερή συµµαχία 
κυβέρνησης, Δ∆ΝΤ και 
ΕΕ µε τον αδίστακτο 
εντολοδόχο υπουργό 
τους Α. Γεωργιάδη 

δίνουν την χαριστική 
βολή στις στοιχειώδεις 

ανάγκες για 
πρωτοβάθµια υγεία της 

συντριπτικής 
πλειοψηφίας της 

κοινωνίας.  



ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ! 

Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ Δ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΕΙ 
ΧΙΛΙΟΠΛΗΡΩΣΕΙ, ΤΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ! 

ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΖΙΚΟ, ΕΞΩ ΤΩΡΑ ΑΠΟ ΕΥΡΩ , ΕΕ. 

ΕΘΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Με την πολιτική ανεξαρτησία των αγώνων µας χωρίς τα καπέλα της φιλο Ε.Ε. αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ, που 
κοινοβουλευτικοποιεί διαρκώς την αντίσταση. Δ∆ιστάζοντας ακόµα και να προτείνει την εθνικοποίηση της 
φαρµακοβιοµηχανίας µε εργατικό έλεγχο, συµµετέχοντας έτσι σε άθελη συµπόρευση µε τους εγχώριους 
φαρµακέµπορους  παραγωγούς των γενοσήµων.  
 

Με αγωνιστικό µέτωπο ρήξης και ανατροπής και όχι µε τα άσφαιρα πυρά της πολιτικής του ΚΚΕ, που 

θεωρεί ότι οι εργαζόµενοι είναι ανώριµοι  να ανατρέψουν την επίθεση και µεταθέτει διαρκώς τους νικηφόρους αγώνες 
στο ακαθόριστο µέλλον και στην πάντα καθορισµένη και «ώριµη» ψήφο. 

 

§ ΚΑΜΙΑ Δ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΛΥΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 

§ ΚΑΜΙΑ Δ∆ΟΜΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΗ  

§ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΩΝ Δ∆ΕΔ∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ 
ΕΟΠΥΥ. ΟΧΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΟΥΡΕΜΑ! 

§ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Δ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Δ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ 
Δ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

§ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΛΑΔ∆ΟΥΣ!  

§ ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ (ΝΔ∆-ΠΑΣΟΚ) ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΤΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΙΣ ΠΟΥ ΤΑ «ΒΑΖΟΥΝ» ΜΕ ΤΟΝ ΑΔ∆ΩΝΗ ΓΙΑ 
ΝΑ ΑΘΩΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΑΜΑΡΑ (ΤΗΝ  ΙΔ∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΣΥΝΔ∆ΙΑΛΕΓΟΝΤΑΙ ΜΑΖΙ 
ΤΟΥ). ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ 
ΚΛΑΔ∆ΟΥΣ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ. ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ, ΤΗΣ Δ∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ Ε.Ε.  «ΣΤΕΝΕΥΕΙ» ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΤΗΝ ΙΔ∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΟΛΟΙ 
ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥΣ 
ΤΡΟΪΚΑΝΟΥΣ Ο ΑΝΤΙΛΑΪΚΟΣ ΟΔ∆ΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ Δ∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΟΠΑΣΕΙ. 

 

 

 
ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΕ 
ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ 

Δ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΝ 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔ∆ΩΝ ΤΟΥ 
ΕΟΠΥΥ ΑΠΟ 25/11. 

ΤΩΡΑ 
ΠΑΝΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΟΙ 

ΣΧΕΔ∆ΙΑΣΜΟΙ 
Δ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 

Δ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΦΥ! 


