
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Πειραιάς 6.4.20               
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

7 ΑΠΡΙΛΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΜΕ ΟΛΕΣ ΜΑΣ ΤΙΣ ∆ΥΜΑΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

ΕΝΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΩΝΗ ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ∆ΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ 
 
 

Στις κρίσιμες μέρες που ζούμε λόγω της πανδημίας και ενώ δοκιμάζονται από αυτήν οι 
λαοί και οι κοινωνίες σε όλο σχεδόν τον κόσμο, όλοι ευχόμαστε να αντέξουν οι εργαζόμενοι 
στην Υγεία που δίνουν μια μεγάλη μάχη για όλη την κοινωνία. Όλες οι προσπάθειες 
στοχεύουν στο να αντέξει το ∆ημόσιο Σύστημα Υγείας και να ανταποκριθεί στις αυξημένες 
ανάγκες των ημερών.  

Ζούμε την εποχή που έχει αναδειχθεί παγκοσμίως με τον πιο οδυνηρό τρόπο η 
αναντικατάστατη αξία της ∆ημόσια Υγείας και οφείλουμε όλοι να αναλογιστούμε πόσο 
εγκληματικό είναι να δαπανώνται τεράστια ποσά για στρατιωτικούς εξοπλισμούς αντί να 
ενισχύονται τα ∆ημόσια συστήματα υγείας. Έχει γίνει ολοφάνερο και στον τελευταίο πολίτη 
ότι το Εθνικό σύστημα υγείας πρέπει να στηριχθεί και να ενισχυθεί όσο κανείς άλλος τομέας 
γιατί στις δύσκολες καταστάσεις εκεί προσφεύγει η συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας. 

Σήμερα, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι δεν είναι όλα για πούλημα και πρέπει να 
στηριχτούν τα δημόσια κοινωνικά αγαθά γιατί οι κοινωνίες μας οφείλουν να παρέχουν 
καθολικά σε όλους και χωρίς διακρίσεις την Υγεία, την Παιδεία, την Ενέργεια και το Νερό. 

Κάποιοι που μέχρι χθες απαξίωναν συστηματικά το ∆ημόσιο Σύστημα Υγείας και 
προωθούσαν την ιδιωτική υγεία, σήμερα υποκριτικά μας ζητούν να χειροκροτήσουμε τους 
υγειονομικούς στο ΕΣΥ! Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δεν χρειάζονται 
χειροκροτήματα, χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα για να κάνουν σωστά και με ασφάλεια τη 
δουλειά τους που είναι η προστασία της υγείας όλων των πολιτών.  

Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών 
την Τρίτη 7 Απρίλη στους προαύλιους χώρους των Νοσοκομείων και ενώνουμε τη φωνή 
μας μαζί τους υιοθετώντας τα δίκαια αιτήματά τους για: 

 Μαζικές προσλήψεις μόνιμων γιατρών, νοσηλευτών και υγειονομικών 

 Πλήρη επίταξη άνευ όρων κλινών, κλινικών, κρεβατιών ΜΕΘ, εξοπλισμός 
εργαστηρίων και του προσωπικού του ιδιωτικού τομέα περίθαλψης και ένταξή του 
στο κρατικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

 Άμεση λήψη μέτρων ατομικής προστασίας για όλους τους υγειονομικούς. 

 
ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙ∆ΕΙΑ, ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ 

∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ 
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