
ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΥΘΥΝΕΣ...
# ∆εν αξιοποιήθηκε ο πολύτιµος χρόνος από το προηγούµενο κύµα και 
τις θυσίες του λαού, για να ενισχυθεί το ∆ηµόσιο σύστηµα Υγείας.
# Πάνω από την προστασία της υγείας του λαού, η κυβέρνηση της 
Ν∆ έβαλε τις απαιτήσεις των µεγάλων οµίλων του τουρισµού, των 
εφοπλιστών, των αεροµεταφορικών εταιρειών!
# ∆εν πήραν µέτρα αποσυµφόρησης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και 
σχολείων, προστασίας στους χώρους δουλειάς.
# Οι κυβερνήσεις της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, τα προηγούµενα χρόνια 
έκλεισαν πάνω από 10.000 κλίνες σε δηµόσια νοσοκοµεία.
#  Έβαλαν λουκέτο σε πολλά νοσοκοµεία, γιατί έλεγαν ότι είναι 
αντιπαραγωγικά και κοστοβόρα.

...ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ!
ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ ΜΕΤΡΑΕΙ. 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ!

ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ!
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗΝ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ 
ΑΚΟΜΗ  ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ

# Σε καθηµερινή βάση εκατοντάδες περιµένουν µε τις ώρες έξω από 
τα νοσοκοµεία για να εξεταστούν.
# Μέχρι σήµερα,  πανελλαδικά, υπάρχουν 883 δηµόσιες κλίνες ΜΕΘ 
οι οποίες σε ορισµένες περιοχές έχουν καλυφτεί κατά 100%.
# ∆εκάδες συνάνθρωποί µας καταλήγουν καθηµερινά. Ενώ 
χιλιάδες είναι τα νέα κρούσµατα, µε τον αριθµό να αυξάνεται.



ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΕΙ Ο ΛΑΟΣ!
ΝΑ ∆ΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΜΑΣ!
Όλοι µαζί να διεκδικήσουµε αυτά τα µέτρα 
που αρνούνται να πράξουν τόσο καιρό 
και µπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές! 

Είναι ζήτηµα ΖΩΗΣ 
και ΘΑΝΑΤΟΥ!

ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΩΡΑ:

# Επίταξη του ιδιωτικού τοµέα Υγείας και Πρόνοιας. 
Για να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ΜΕΘ, ο δηµόσιος έλεγχος σε κρίσιµους 
χώρους, όπως είναι οι οίκοι ευγηρίας. ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΕΠΙΤΑΞΗ 
ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΞΗ. Όχι αγορά υπηρεσιών από το κράτος, όχι 
αποζηµίωση των ιδιωτικών κλινικών, όπως προβλέπει η τροπολογία της 
κυβέρνησης, την οποία ψήφισαν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ.

# Μαζικές προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα Υγείας.

# Ουσιαστικά µέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς.
Μαζικά τεστ παντού για να σταµατήσει η µαζική εξάπλωση. 

# Αποσυµφόρηση των µέσων µεταφοράς. 
Να γίνουν προσλήψεις, να επιταχτούν τα ιδιωτικά λεωφορεία, που 
σήµερα βρίσκονται σε απραξία.

# Μέτρα τώρα στα σχολεία µε 15 παιδιά ανά τάξη, 
προσλήψεις εκπαιδευτικών.

Όλοι µαζί να διεκδικήσουµε αυτά τα µέτρα 
που αρνούνται να πράξουν τόσο καιρό 
και µπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές! 


