
Η
απεργία των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης και της
κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρί-
ου είναι η καλύτερη αρχή για την νέα αγωνιστική πε-

ρίοδο που ανοίγει αλλά και για το ξαναπιάσιμο του νήματος
των αγώνων μας του καλοκαιριού. Τρείς απεργιακές κινητο-
ποιήσεις των συμβασιούχων στην υγεία ,υπό την αιγίδα των
ομοσπονδιών ΟΕΝΓΕ –ΠΟΕΔΗΝ και των πρωτοβάθμιων νο-
σοκομείων, ανάγκασαν την ηγεσία του υπουργείου μέσα
στο κατακαλόκαιρο να μην απολύσει κανέναν επικουρικό
κόντρα στην ηλιθιότητα και τους εκβιασμούς του Ελεγκτι-
κού Συμβουλίου , να δοθεί παράταση σε χιλιάδες συμβασι-
ούχους μέχρι τον Μάη του 2019 και να «δεσμευτεί» για την
«γενναία» μοριοδότηση τους… 

Λίγο όμως  μετά την τελευταία μας κινητοποίηση του Ιου-
λίου έξω από το υπουργείο υγείας οι φονικές πυρκαγιές
στο Μάτι και οι μετέπειτα πλημμύρες γενίκευσαν και επιβε-
βαίωσαν με τον πιο τραγικό τρόπο την επικαιρότητα του
πάγιου αιτήματος μας για μαζικές προσλήψεις και για χρη-
ματοδότηση του κοινωνικού κράτους. Όπως στα νοσοκο-
μεία έτσι και στην Πυροσβεστική η έλλειψη προσωπικού και
πόρων  καταλήγει σε μία βόμβα για τη δημόσια υγεία και
την ασφάλεια, κάτι το όποιο χιλιάδες εργαζόμενοι εμπέδω-
σαν ξανά με την απώλεια 95 και πλέον συνανθρώπων μας...
Οι περικοπές -όχι τα φυσικά φαινόμενα- δεν επέτρεψαν
στην ουσία στην Πυροσβεστική να ανταποκριθεί στο σβήσι-
μο δύο ταυτόχρονων πυρκαγιών … Για αυτό το λόγο η
απεργία στις 7 του Σεπτέμβρη είναι κρίσιμη και σημαντική.
Γιατί ανοίγει διάπλατα τη συζήτηση για τις προσλήψεις εξ
ονόματος όλου του εργατικού κινήματος με το πιο δυνατό
μας όπλο ,την απεργία.

Είναι όμως σημαντική και για δύο άλλους λόγους. Κα-
ταρχήν απαντάει στους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης
και των δανειστών για την «έξοδο της χώρας από τα μνημό-

νια» αμφισβητώντας στα ίσια την «ασφάλεια» και την στρο-
φή στην ομαλότητα της Μεταμνημονιακής περιόδου. Είναι
αλήθεια ότι ο ελληνικός καπιταλισμός και η κυβέρνηση πλέ-
ον θα δανείζονται από τις «αγορές» και όχι κατευθείαν από
την Ε.Κ.Τ. και είναι αλήθεια ότι αυτό είναι μια καινούρια φά-
ση. Αλλά δεν είναι καθόλου αληθινό το επιχείρημα του Τσί-
πρα ότι αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερες μέρες για το λαό
και τις θυσίες του όπως και το επιχείρημα του Μητσοτακέι-
κου ότι χωρίς μνημόνια και με φοροελαφρύνσεις θα έρθει η
πολυπόθητη «Ανάπτυξη». Η πιστοληπτική ικανότητα της χώ-
ρας θα στηρίζεται στη λιτότητα που θα παράγει θηριώδη
πλεονάσματα μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον Ύφεσης και
σκληρών ανταγωνισμών… Επομένως ,στην καινούρια αυτή
φάση είναι κρίσιμο οι εργαζόμενοι να περάσουν στην αντε-
πίθεση με απεργίες αμφισβητώντας τις υποσχέσεις για πα-
ροχές από τα υπερπλεονάσματα. Δεν έχουμε να δούμε ού-
τε ψίχουλο από προσλήψεις –αυξήσεις –παροχές αν δεν
παλέψουμε απεργιακά ζητώντας να τα πάρουμε όλα πίσω!
Δεύτερον η απεργία στις 7 του Σεπτέμβρη θα δώσει και μια
απάντηση στον εθνικισμό και την πατριδοκαπηλία που κλι-
μακώνεται από Ν.Δ. ,ακροδεξιά και φασίστες για το Μακε-
δονικό. Οι εργάτες στους δρόμους απεργιακά και όχι σε
εθνικιστικές φιέστες δίνουν το καλύτερο μήνυμα για ειρήνη
και αλληλεγγύη στους γείτονες μας κόντρα στους ιμπερια-
λιστικούς ανταγωνισμούς και τους πολέμους. 

Το Συντονιστικό των νοσοκομείων θα συμμετέχει στην
απεργία στη Θεσσαλονίκη ,με βάση και τις αποφάσεις του
από την τελευταία συνέλευση του τον Ιούλιο, στέλνοντας
υγειονομικούς  από την Αθήνα και όχι μόνο ,συνεχίζοντας
περήφανα στο δρόμο που χάραξε όλα τα προηγούμενα
χρόνια , το δρόμο του Συντονισμού, της Ενότητας και του
Απεργιακού προσανατολισμού για μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ έξοδο
από τα μνημόνια και τη λιτότητα.

8πμ συγκέντρωση Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
και πορεία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Στάση εργασίας: 
Θεσσαλονίκη 8-11πμ, 
Κεντρική Μακεδονία 7-3μμ
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• Λεφτά για την Υγεία -  Όχι για το χρέος
• Προσλήψεις-Αυξήσεις τώρα! • Μονιμοποίηση των συμβασιούχων

Αναχώρηση πούλμαν από Αθήνα
Πέμπτη 6 Σεπτέμβρη, 11.30μμ Άγιος Σάββας

δηλώστε συμμετοχή στα τηλέφωνα 6932825663, 6945677808


