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Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ 
 

Συνάδελφοι Νοσηλευτές µε την ψήφιση του Μνηµονίου αριθµ. 3 η 
χώρα οδηγείται σε µεγαλύτερη ύφεση κι ανεργία. 
 Το ποσοστό ανεργίας βρίσκεται στο 25% του οικονοµικά ενεργού 
πληθυσµού και το 2013 θα ξεπεράσει το 30%. 
 Ολόκληροι κλάδοι της πραγµατικής οικονοµίας βρίσκονται σε 
κατάσταση διάλυσης, ενώ η ελληνική κοινωνία διαλύεται µε ταχύτατο 
ρυθµό. Πίσω από την τεχνοκρατική γλώσσα µε την οποία περιγράφονται η 
διαχείριση του δηµοσίου χρέους, οι διαρθρωτικές αλλαγές και οι 
ιδιωτικοποιήσεις κρύβεται η εξυπηρέτηση µεγάλων συµφερόντων σε 
βάρος του δηµοσίου. 
 Το διαπλεκόµενο σύστηµα δαπανά δηµόσιο χρήµα που θα 
χρειαστούν χρόνια προσπάθειας και θυσιών των πολιτών για να 
συγκεντρωθεί στο δηµόσιο ταµείο. 
 Ο συνδυασµός ελληνικής διαπλοκής και µνηµονιακού 
οδοστρωτήρα στο τιµόνι του οποίου βρίσκονται οι πιστωτές του 
ελληνικού δηµοσίου, έχει καταργήσει όλους τους βασικούς άξονες της 
οικονοµίας. Τα 31,5 δισεκ. ευρώ θα δεσµευτούν για την ανακεφαλαίωση 
των τραπεζών. 
 Έτσι η αποτυχία του τρίτου µνηµονίου θα έχει µεγαλύτερη 
διάσταση από την αποτυχία του πρώτου και του δεύτερου µνηµονίου. 
 Η υιοθέτηση της πολιτικής των µνηµονίων φέρνει το πέρασµα από 
την κοινωνία των 2/3 στην κοινωνία του 1/3, δηλαδή δύο στους τρείς 
συµπολίτες µας µέχρι το 2008 είχαν ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης και 
θετική προοπτική. 
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 Το 2014 θα έχει ολοκληρωθεί το πέρασµα στην κοινωνία του 1/3, 
δηλαδή το 1/3 των συµπολιτών µας θα τα καταφέρνει και θα έχει µια 
θετική προοπτική, ενώ τα 2/3 θα είναι θύµατα της ανεργίας, της φτώχειας 
και της κοινωνικής περιθωριοποίησης. 
 Αυτό οφείλεται στη µεγάλη µείωση του πραγµατικού εισοδήµατος, 
στην υπερφορολόγηση, στην κατάργηση του κράτους πρόνοιας, στην 
αύξηση της ανεργίας, στην υποχρηµατοδότηση της εκπαίδευσης. Όλοι 
αντιλαµβανόµαστε ότι οι θυσίες είναι µονόπλευρες και στηρίζουν τη 
χρηµατοδότηση µε άφθονο δηµόσιο χρήµα ενός καπιταλισµού που έχει 
εξαντλήσει τη χρησιµότητά του. 
 Τα µέτρα είναι άδικα κι αναποτελεσµατικά κι οδηγούν τους 
περισσότερους πολίτες στην ριζοσπαστικοποίηση προς τη µια ή την άλλη 
πολιτική κατεύθυνση. 
 Με την ΠΑΣΥΝΟ – ΕΣΥ αγωνιζόµαστε για: 

1) Δηµιουργία κλάδου Νοσηλευτών Ε.Σ.Υ. 
2) Ειδικό Μισθολόγιο Νοσηλευτών 
3) Προάσπιση του δηµοσίου χαρακτήρα της υγείας  
4) Κάλυψη των κενών θέσεων µε προσλήψεις τώρα  
5) Όχι στις απολύσεις Νοσηλευτών. 
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