
 
 
 

 

Αθήνα 20/01/2020 

 

ΟΥΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΧΩΡΑΝΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ 

Κλείνουν το παράρτημα Καλλιθέας του Νοσοκομείου Παίδων «Π. &Α. Κυριακού» 

Ο νέος αντιλαϊκός προϋπολογισμός που έφερε η κυβέρνηση της ΝΔ γι αυτό 2020, πιάνοντας το νήμα από 

την προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με νέες περικοπές σε Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία, στις υποδομές για 

την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος ολοκληρώνει την πορεία υποβάθμισης και υποστελέχωσης 

του παραρτήματος Καλλιθέας του Νοσοκομείου Παίδων "Π. &Α. Κυριακού", που είχε ξεκινήσει τα 

τελευταία χρόνια, με κύριο στόχο την πλήρη απαξίωση των δημόσιων δομών υγείας. 

Εμείς οι εργαζόμενοι στο κλάδο του τουρισμού και επισιτισμού έχουμε νιώσει τι θα πει «βιώσιμη 

ανάπτυξη» και «βιώσιμο σύστημα υγείας». Έτσι ονόμασαν την χρόνια υποβάθμιση του συστήματος υγείας, 

όλοι όσοι καταλήστεψαν τα ασφαλιστικά μας ταμεία, που έπαιξαν στο χρηματιστήριο τα λεφτά μας, που 

ανέβασαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, που πέταξαν έξω από τα βαρέα ανθυγιεινά επαγγέλματα 

καμαριέρες, μάγειρες κ.λπ. Όλοι αυτοί που ευθύνονται για το τσεκούρωμα (40%) και την κατάργηση της 

20ετίας στο ΕΦΑΠΑΞ των ξενοδοχοϋπαλλήλων, έρχονται σήμερα να αφήσουν εκτός της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας , όλα τα παιδιά των νοτίων περιοχών. 

Αυτή είναι η στρατηγική της ΕΕ "Υγεία 2014 - 2020" και ο "εξορθολογισμός των δαπανών" με 
"αυτόματους κόφτες" για τις λαϊκές ανάγκες. Στο στόχαστρο αυτής της λογικής του κόστους, είναι και τα 

παιδιά μας. Η υποβάθμιση και συρρίκνωση των δομών υγείας και δημοσίων μαιευτηρίων αλλά και της 

λίστας εξετάσεων και παροχών που αφορούν γυναικολογικό και προγεννητικό έλεγχο, παιδιατρικές 

εξετάσεις και εμβολιασμούς στέλνουν τις γυναίκες και τα παιδιά τους στα πλοκάμια των πανάκριβων 

ιδιωτικών νοσοκομείων, κλινικών και διαγνωστικών κέντρων. 

Καμία ανοχή στα σχέδιά τους! Είναι επικίνδυνα για μας  και τα παιδιά μας! Άμεση κινητοποίηση όλων! 

Απαιτούμε δημόσιο νοσοκομείο που θα καλύπτει τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για όλα 

τα παιδιά των νοτίων περιοχών. Απαιτούμε δημόσια κέντρα υγείας ανά περιοχή που να λειτουργούν όλες τις 
μέρες και ώρες, να έχουν επαρκές ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό με μόνιμη και 

σταθερή εργασία, να διαθέτουν  εργαστήρια και κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. 

 

ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  21 ΓΕΝΑΡΗΣ ΤΙΣ 18:30 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ ΣΤΗΝ 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ! 

 

 

Παράρτημα Νοτίων Προαστίων του Συνδικάτου 


