Απεργούν αύριο οι νοσηλευτές στην Αιτωλ/νία
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Ο Σύλλογος Νοσηλευτών Αιτωλοακαρνανίας, μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Νοσηλευτών ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.-ΕΣΥ, προκηρύσσει 24ωρη απεργία για την Παρασκευή 30
Σεπτεμβρίου, και συμμετέχει ενεργά στη συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο στις 10:00 πμ με
αντιπροσωπεία από την Αιτωλοακαρνανία.

Με αφορμή τα μέτρα που εξαγγέλλονται από την κυβέρνηση που καταληστεύουν
απροκάλυπτα το εισόδημα των Νοσηλευτών με πρωτόγνωρη επιδρομή στα πενιχρά
εισοδήματα τους από τη μία και την απειλή για εφαρμογή της εργασιακής εφεδρείας
οριζόντια σε όλο το δημόσιο τομέα από την άλλη, αποδομείται βίαια κάθε έννοια
κοινωνικού κράτους.
Από τη στιγμή που η δημόσια υγεία παύει να θεωρείται αυτονόητο κοινωνικό αγαθό και οι
λειτουργοί της αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως μίασμα που χρήζει άμεσης
εξόντωσης, οι Νοσηλευτές αποφάσισαν να παλέψουν για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους.
Η μάχη που δίνουμε είναι στην κυριολεξία μάχη επιβίωσης, μιας και η πλειοψηφία των
συναδέλφων με τα νέα μέτρα έχουν πλέον γονατίσει, αδυνατώντας να εκπληρώσουν ακόμα
και τις στοιχειώδεις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Απαιτούμε:
Κατάργηση της Εφεδρείας
Προσλήψεις Νοσηλευτών Τώρα
Δημιουργία Κλάδου Νοσηλευτών
Ειδικό Νοσηλευτικό Μισθολόγιο
Ένταξη στα ΒΑΕ χωρίς Επιβαρύνσεις
Τη στιγμή που η νομιμοποίηση της ινδικής κάνναβης αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα
για την κυβέρνηση από την αποτροπή της ρήξης του κοινωνικού ιστού και τον εξευτελισμό
εκατομμυρίων συμπολιτών μας, θεωρούμε ότι δεν έχουμε τίποτε άλλο να περιμένουμε
πλέον.
Ήρθε η ώρα να ανατρέψουμε τις πρακτικές του ομίλου των εντολοδόχων, που τείνουν να
μας μετατρέψουν σε άβουλα όντα χωρίς νεύρο, χωρίς συνείδηση και χωρίς φιλότιμο.
Επειδή η «ραχοκοκαλιά» του ΕΣΥ έσπασε και επειδή η υπομονή μας πλέον εξαντλήθηκε ο
Σύλλογος Νοσηλευτών Αιτωλοακαρνανίας καλεί τα μέλη του να συμμετέχουν στην
πορεία-διαμαρτυρία που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 30/9/2011 για να
προασπίσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και το δικαίωμα μας για αξιοπρεπή διαβίωση και
όχι απλά αγωνιώδη επιβίωση.
ΔΕΝ ΑΠΕΛΠΙΖΟΜΑΣΤΕ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΨΗΛΑ !!
ΣΥ.ΝΟ Αιτωλοακαρνανίας
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