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H Ertελεπιxtt Γρaμματεtα ηg tloΣξYπι|ω κατηlγθ}ιλει στov E}ψ\ηvuιθ λα6, την
απ|λπι6α πρoαπtΘεια *μαΘητεtrΘμEι&,ι, μΦυν ηg Yyεtag*, αoo{xbν και κoλαο0ζυυυ
vEι π€ρ{iσoυv qΞ5ια πoλιτικiξ gτην uγslα πoυ β&Φυν ιJε ι[v6uvΞ τηv γyθ.α, rαι ην
ΠερtΘαλΨη μ€οα aπθ λργιαtιxθq πολιτικ6q.
To oυgιαατικ6 κλeΙ,ιlιμΘ τι)v Noooκoμεlιον τou lKn EτANI, }ιε τηv θvεαξΙt !eι,q cno

απ6 ι|6l20Lt, oι αναQoρfq αε θυι,χ(dvθtioeιξ μογ{δωv Yyεhs τou tκA EτAM κaι
tωv yιατρΦv του ll(A EτAM ωq αβιρlt6ι..ιD τΘυ EΘΠW, που ε|δqv το Φωq τηξ
δημooιdηταs, δυvgιrιτlΦuν πρoαrdΘεε9 lια οιlvεγvθηon *αι βιιiloψεq λιloειq
απoδεπθq απ6 την κoιvων(α xαι τoυq λeιτoυργoιiq τηq Yγεtαc.
EΣY

Eivαι oρατ6ξ ο κ[v6υνoq πoλλοi. ουνd6ελΦo[ μαs, vα 1ιiοουν τηv εργαα(α τoυq
κcι vα βιιilοoυv τον (πpαlγαλιομ6 toυ ειooδt|μaτoξ χαι ηξ o0.παξic τoυξ. Aξ 6ouv
κατdμαtα την αλdΘεtξt 9t κoμιrοrtιioi uπoατιιριtιτθξ και αλ6γιtroι χeιFoκρoτητθq τηq
καταorρoQιr{q πoλιτκr|qtου Mνημoνioυ, Tρ6καq και ANτ.

ι| Eιιτελεοταi Γρqrματε(α τηξ noΣEYnικA, αvτ€δραοe με δυvαμιlι6 τΦπo και
κατ;iψειλe τηv πPoσπd.θeια τηq Hγεα[αζ τoυ \.ττoυργe[ου Εργαo[αξ χαι KoινυVικrlg
AosιiΛιοηq και tηξ Διotxηοηq τoυ ll(A ETAM vα αrτε0οoυv σε xρlσeιξ ΔιευΘυvtιbν
Movd.δι.lv Υγεtαφ η Θτιγμ,i ιτΘυ ο rfuiιδoq vγεiαg μεtαΦ€ρEEαι οe λlyo gτoν EoΠ.lnt και
ΘαYlvουνιt6εξ κρbεη.
fivΘμ,t τηξ ε{oυο1αζμ, oι πρoσt&ΘΞιεq
εyταναΦpιlq κομματtttΦv a,ψμ,τΞριιpoρΦv παρελΘΟrπoξ σε στιγμΙ1 μΞydληξ φ[οηξ,
δεξyουv αναλγηο[α, μικρ6Ψυχη oυμlτεριΦoριi ιαι επαrrαιsoμi τηξ |Φμμ(ποκραt{αq και
αvαξιoκρπlαq.

Tα μιlιρoxoμμαtικd ουμ$Eρorπα, η

F| Θμoαrιουδiα ξει lφοoQιJγει cτα Διοικητικιi Δικαοτ{ρια για gκΘρ(tloη τηξ
διο6ικοο{a9 λ6γω μrt voμψιi,ηταξ, οι λdγoι πo}λo| 61οuv καιατεΘεL κuρlαηοq 6μυq ο
crιοκλειο1ι6q ΦΞ6 τηv eπιλoy( oε Θ6αη Δ/ιπωv Moνθδφν Uγειξξ 5.000 gυμβαοιoιiχg,v

αoρloroυ 1o6voυ ouvαδθλΦωv μαq, πou τouq θtrει δoΘεi
N,380v20ο9 οε ουvδυααμ6 μ πq διfidξgιq w n.Δ. t4lzoJ.1'
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Πρ6εlρoq τηξ nοΣEγtllι(λ συ}rιrεΞθχo\rιαξ |tαι ωξ αφεt6 μθλoξ
\rlτηρεoιακ6 tυμβo0λφ, κcτdΘεσε τηv Eι,σcασ|i toυ για ην d}λει{η νoμιμ6τητcξ
6ιa6ικααiqξ και απθιΙc αrιδ tdΘε ΦηΦΦρια για τιξ κρ(cειξ.
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H Erτελεoπκr| Γpα1ψαr:lα τηq ΠοΣΕγΠttg, δηλιilYει xετηγoρημπιιt 6τι θα
αηρξει κιiΘε ΘιγθμEνo yιατμδ και Θα αταθet oι.lμπαραoτtτηq x&θε διxαιιiματοζ και
nΘυΦg δεκδ[κηοηg.

H γPαμιrατειακli αttρι9τ τι.rν ΞlGIo|1lK1λ για ηv oλοκλrlPωcη tηq 6:α6ιιαο[πε
μovιμoπghΘTtξ των lE{iο γιατρd,Y και o6oιπuiτρ.$,l .l uλoπolηoη toυ Eπιατημονιroo
BαθμολργlοU (dι αvαvθu.ιαη αllv oυμβdεlιυν θργoυ 6λωv πρν αιlμpαοιοΦ1ιυν γιαφιilv,
€πρεπε να elvαι κυρ[αρxρ μ{λημc στη Διοbηση τoυ tl(λ ωrτι tηξ θvτovηq πρoοrι*Θειαg
α vα βολευτo0v η
μθτe poι,), vα tcrποπoιη θo t v rιαρατρεΙdιrεvou
H Θμoαπoν6tα ξει πpoαrταΘ{σει |(αι προαταΘε1 vα oυvερYα,σθei Φιlrzcψα. vα
ουνεργαοΘei με οeβαoμ6 αtα Θeομιxd 6φανα tηξ noλιτEiaq, αλλd απαιτεi 6ιdλογο,
oυoιαon.κιi oυvεργααlα και oεβαομd τou Φαμιιιoι1 τηq ρ6λoυ-

Θα ουνta[οoυμg vθ αγψνιζομαoτE

αταΘoΦμε αλληλ€yγυoι

lια τηv ηΘικ{ .(Ξι τo llxαιo με κ&Θε τρ6πο, Θα
oE tdθε lιατρ6 ,ιΘυ α6ικεiται, θα τφοcοπtεoυμε τα

αυμΦ6ρotπα τΘU ιιλdδoυ κaι

τι1

ξ περtΘαλ$η q.

Aξιοκραtlα, AuιαιοαOνιl, Πol\ιtικ{ 1υek πoρωπ[6ε5 και xPt,μEtιομo0$ πρθπeι
vα α,ιΘteλoιlη ιδια[tεPα στηv ε'ιΘχli τηc κρlαηξ που ζo0με, σuνEpγασlα dλων των
θεoμκιilν παραγ6ιπωv.
To απαιtoOμ,Ξ και Θa αγωνιoΘoOμa με rfΘe tρ6πo.

Eπελεoτικ{ i"ρα1ψατεtα
τηq Πavελλtνιnq Θμoεπoν6iαq
ilv ||(1A EτAM (πoεθt'n|κA
Γιπ τηv
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