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Μέσω της Επιτροπής Αγώνα Αγρινίου ζητείται η συλλογή υπογραφών για την «σωτηρία της
δημόσιας υγείας» . «Υπογράφω-απαιτώ-διεκδικώ» ο τίτλος της πρωτοβουλίας

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξης:
«Καλούμε τους υγειονομικούς, τους εργαζόμενους, όλους τους πολίτες να συνυπογράψουν
το ψήφισμα της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ για τη σωτηρία της δημόσιας Υγείας.
Καλούμε όλο τον εργαζόμενο λαό της πόλης του Αγρινίου , να βάλουμε τη δική μας κόκκινη
γραμμή γύρω από τις χειμαζόμενες δομές του κοινωνικού κράτους. Οι μνημονιακές
πολιτικές της τρικομματικής, οι περικοπές, οι απολύσεις, οι ταξικοί φραγμοί στην
πρόσβαση σε στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας, διαλύουν το ΕΣΥ και παραδίδουν τους
εργαζόμενους σε ένα εργασιακό κάτεργο και τους χρήστες υγείας στα αρπακτικά της
αγοράς.
Μια σειρά συναγωνιστές συγκεντρώνουν υπογραφές σε χώρους εργασίας και προσωπικό
περίγυρο. Μας ενώνει η κοινή μας πεποίθηση ότι όσο δεν αντιδρούν οι ίδιοι οι πολίτες, τα
πρωτοβάθμια σωματεία και οι επαγγελματικοί σύλλογοι, οι υπηρεσίες υγείας θα
κατακρημνίζονται, το επίπεδο ζωής όλων μας θα επιδεινώνεται. Με την πρωτοβουλία μας
επιχειρούμε :
1) Να απαντήσουμε στις συκοφαντίες του κόμματος του Μνημονίου ότι για όλα φταίνε οι
εργαζόμενοι και το προσωπικό. Αν λειτουργεί ακόμα κάτι οφείλεται αποκλειστικά στο
φιλότιμο των υγειονομικών. Η λάσπη ενάντια στους εργαζόμενους στο Δημόσιο αποσκοπεί
να ανοίξει ο δρόμος για μαζικές απολύσεις. Πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει οτιδήποτε
με 1 πρόσληψη στις 10 αποχωρήσεις; Πώς είναι δυνατόν να δουλέψουν οι υγειονομικοί
χωρίς αναλώσιμα, με εξοντωτικά ωράρια για τα οποία πλέον δεν πληρώνονται; Πώς είναι
δυνατόν, στις σημερινές συνθήκες, να ανταποκριθούν οι πολίτες στα 5ευρα που θα γίνουν
25ευρα, μόνο για να μπουν στο νοσοκομείο; Να βάλουν για πολλοστή φορά το χέρι στην
τσέπη για να καλύψουν πανάκριβα φάρμακα; Ακόμα και προσωπικά καλοριφέρ καλούνται να
φέρουν μαζί τους, ώστε να μείνουν σε ένα νοσοκομείο που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα
στοιχειώδη.
Την υποχρέωση του κράτους να παρέχει ΔΗΜΟΣΙΑ και ΔΩΡΕΑΝ υγεία , την έχουμε
χρυσοπληρώσει μέσα από τους άμεσους και έμμεσους φόρους και τις εισφορές μας στα
ασφαλιστικά μας ταμεία. ΜΑΣ ΚΛΕΒΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ.
2)Επιχειρούμε να δηλώσουμε και να οργανώσουμε τη διάθεση αντίστασης σε δημοτικό
επίπεδο, να συντονιστούμε με τις κινητοποιήσεις των υγειονομικών και της κοινωνίας σε
όλη τη χώρα, στην κατεύθυνση ενός παλλαϊκού μετώπου για τη σωτηρία της δημόσιας
υγείας. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ. Γύρω από τη σωτηρία του Γ.Ν Πατησίων,
του «Αττικόν», των Κέντρων Υγείας, δίνονται σκληρές μάχες από τα σωματεία και τις
τοπικές κοινωνίες.
Η κοινωνία του Αγρινίου δεν έχει κανέναν λόγο να απέχει από αυτόν το δίκαιο αγώνα.
Αντίθετα έχει πολλούς λόγους να ανησυχεί και να πιέσει όσο το δυνατόν μαζικότερα και
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αποτελεσματικότερα τη διοίκηση. Η κορδέλα που θέλει να κόψει ο Σαλμάς στα εγκαίνια του
νέου νοσοκομείου είναι αυτή της Δημόσιας Υγείας. Μεταφέρει τις τεράστιες ελλείψεις σε
μεγαλύτερο κουτί. Με δημόσια χρήματα, όλων μας χρήματα, στήνονται δομές για να γίνουν
δώρο στους εμπόρους της Υγείας, τους ιδιώτες επιχειρηματίες.
3)ΝΕΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ σημαίνει :
- Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους υγειονομικούς όλων των ειδικοτήτων.
- Άμεση πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού με αξιοκρατικό και λειτουργικό για τη
δημόσια υγεία τρόπο. Δεν ενδιαφέρεται η Τρόικα για την τιμιότητα των υπαλλήλων , αλλά
για περικοπές στο ψαχνό. Οι οργανώσεις των εργαζομένων και ο Ιατρικός κόσμος είναι οι
πλέον αρμόδιοι , γνώστες και των αναγκών και των προβλημάτων. Η κοινωνία των πολιτών
είναι η αρμόδια και όχι οι λογιστές του Φούχτελ , του Ράιχενμπανχ.
- Άμεση κατάργηση των εισπρακτικών φραγμών στην παροχή υγείας. Πέρα από ό,τι τα
έχουμε διπλοπληρώσει ,η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ στα νοσοκομεία προστατεύει την υγεία
όλων μας. Δεν είναι δυνατόν να νοσεί το μεγαλύτερο τμήμα που αδυνατεί να πληρώσει και
οι υπόλοιποι να είναι ασφαλείς. Η λιτότητα κουβαλάει μαζί με τη φτώχεια και την
απελπισία και νοσήματα μιας άλλης εποχής.
Σε αυτή τη βάση, ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ –ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ –ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ.
Το σύνολο των υπογραφών θα κατατεθεί σε σωματεία και επαγγελματικούς συλλόγους
ώστε να οργανωθεί πανδημοτική κινητοποίηση, για την αποκατάσταση της εύρυθμης
λειτουργίας του νοσοκομείου Αγρινίου. Ώστε να συμβάλλουμε στην ικανοποίηση των
δίκαιων απαιτήσεων υγειονομικών και κοινωνίας για ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ.»
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