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Όχι στους εκβιασμούς - Όχι σε νέα και παλιά μνημόνια

Σ
τις 20 Μάη συμμετέχουμε στην 24ωρη
απεργία της ΠΟΕΔΗΝ. Ξεσηκώνουμε
απεργιακά τα νοσοκομεία και όλη την

υγεία. Οργανώνουμε το πανελλαδικό κατέβα-
σμα στην Αθήνα με πούλμαν, τρένα, αεροπλά-
να  από κάθε νοσοκομείο και κέντρο υγείας σε
όλη την Ελλάδα, και την μαζική συμμετοχή μας
στην συγκέντρωση στις 12:00 έξω από το
υπουργείο υγείας. Είναι η δική μας αγωνιστική
απάντηση στους εκβιασμούς της ΕΕ και του
ΔΝΤ, αλλά και στην στάση της νέας  κυβέρνη-
σης που δεν αμφισβητεί τα βασικά πλαίσια των
μνημονιακών προϋπολογισμών και επιλογών
που έβαλαν οι Λοβέρδοι, Γεωργιάδηδες και οι
Βορίδηδες μέσα στην υγεία αλλά και συνολικά
στην κοινωνία η κυβέρνηση του Σαμαρά.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρά τις αυξημένες
προσδοκίες του κόσμου για αναστροφή του
ρημάγματος στη δημόσια υγεία που επέβαλλαν
οι πολιτικές των μνημονιακών κυβερνήσεων συ-
νεχίζει σε βηματισμό πραγματικής λιτότητας
και οικονομικής ασφυξίας στα νοσοκομεία και
την υγεία ευρύτερα. Οι αρχικές εξαγγελίες για
προσλήψεις, κατάργηση όλων των πληρωμών,
ελεύθερη πρόσβαση των ανασφάλιστων, χωρίς
όμως να δεσμεύεται συγκεκριμένα για την αύ-
ξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγεί-
ας, χωρίς να μπορεί να διώξει ούτε καν τους
μνημονιακούς διοικητές που διορίστηκαν απο
τη προηγούμενη κυβέρνηση, κινδυνεύουν να
βρεθούν στις καλένδες της διαπραγμάτευσης
με τους δανειστές. 

Τα νοσοκομεία κάθε μέρα που περνά καταρ-
ρέουν γιατί ήδη λείπουν 20.000 νοσηλευτές και
8.000 γιατροί για την ασφαλή λειτουργία τους,
ενώ οι συνταξιοδοτήσεις επιδεινώνουν την κα-
τάσταση και η χρηματοδότηση αδυνατεί να κα-

λύψει στοιχειώδεις ανάγκες. Η αγωνία των ερ-
γαζομένων στα νοσοκομεία για όλα αυτά μετα-
τράπηκε ήδη από το Μάρτη σε γενικές συνε-
λεύσεις και  απεργιακές κινητοποιήσεις κατά
τόπους στα νοσοκομεία και συγκεντρώσεις σε
πολλές πόλεις της Ελλάδας για να μπει η
υγεία σε προτεραιότητα. 

Το συντονιστικό το νοσοκομείων βρέθηκε
από τη πρώτη στιγμή να προωθεί και να στηρί-
ζει αυτές τις πρωτοβουλίες με κομβικό σταθμό
στις 11 Μάρτη που οργάνωσε απεργιακή συ-
γκέντρωση νοσοκομείων στο υπουργείο υγεί-
ας. Η ΠΟΕΔΗΝ οργάνωσε μαζικότατη πανελλα-
δική συγκέντρωση των ΔΣ στο Νοβοτέλ όπου
το μήνυμα πανελλαδικά ήταν ξεκάθαρο: καμία
αναμονή οργανώνουμε απεργιακές κινητοποιή-
σεις για να σώσουμε τα νοσοκομεία. Κάτω από
αυτή την πίεση ο Τσίπρας εξήγγειλε 4500 προ-
σλήψεις που είναι απελπιστικά λίγες και αφο-
ρούν η πλειοψηφία τους συμβάσεις μονοετείς,
χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμ-

μα και χωρίς να δεσμεύεται για αύξηση της
χρηματοδότησης, που σημαίνει ανοιχτή σύ-
γκρουση με τον προϋπολογισμό Σαμαρά που
ψηφίστηκε το 2014.

Δεν ξεχνάμε ότι με 
τους αγώνες μας φτάσαμε μέχρι εδώ

Σταματήσαμε μια σειρά από λουκέτα νοσοκο-
μείων, αποτρέψαμε τις μαζικές απολύσεις στην
υγεία, σταματήσαμε το 25ευρω χαράτσι στα
νοσοκομεία, με την μαζική ανυπακοή πετάξαμε
στα σκουπίδια την αξιολόγηση του Μητσοτάκη.
Με όλους αυτούς τους σκληρούς αγώνες,  συ-
ντονισμένοι μαζί με όλα τα αγωνιζόμενα εργατι-
κά κομμάτια, τους διαθέσιμους, τους εργαζό-
μενους της ΕΡΤ, τις καθαρίστριες, ξεφορτωθή-
καμε τους Σαμαροβενιζέλους. Δεν θα αφήσου-
με τώρα περιμένοντας τους έντιμους συμβιβα-
σμούς, να συνεχιστούν οι πολιτικές, που απο
την μια πετσοκόβουνε τα λεφτά για την δημό-
σια υγεία και τα νοσοκομεία και από την άλλη
πληρώνουνε δις ευρώ σε δανειστές για τόκους
και χρέος. Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα
από την διαπραγμάτευση με τους εκβιαστές
και τους υποκριτές της ΕΕ που σπέρνουν πα-
ντού φτώχεια, λιτότητα και ρατσισμό. 

Είναι ώρα να ξαναπιάσουμε 
το νήμα των αγώνων μας

Ήδη λεφτά και προσλήψεις απαιτούν μια σει-
ρά νοσοκομεία που έχουν ξεκινημένες αγωνι-
στικές κινητοποιήσεις, ενώ οι γιατροί ξεσηκώ-
νονται με συνελεύσεις και επιτροπές αγώνα
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Αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζόμενων στην υγεία.
Δημιουργήθηκε την περίοδο μετά την διεθνή διαδήλω-
ση στην Γένοβα ενάντια στους G8 και την ορμητική εμ-

φάνιση του νέου αντικαπιταλιστικού κινήματος. Στηρίζεται από αγωνιστές στην βάση των νο-
σοκομείων και συσπειρώνει τους εργαζόμενους στην υγεία ανεξάρτητα τους διαχωρισμούς
που επιβάλουν οι γραφειοκράτες και η γεωγραφία του καπιταλισμού. Στηρίζει κάθε μορφή
πάλης που ανοίγει νικηφόρα δυναμική, όπως οι απεργίες διαρκείας και οι καταλήψεις. Συμμε-
τέχουμε στο συντονιστικό νοσοκομείων και στον συντονισμό ενάντια σε κλεισίματα, διαθεσι-
μότητες- απολύσεις ιδιωτικοποιήσεις και εργολαβίες, γιατί θεωρούμε ότι η αλληλεγγύη και η
ενημέρωση, αλλά και ο συντονισμός από τα κάτω είναι αναγκαία συνθήκη για να νικήσουν οι
αγώνες. Κανένας δεν πρέπει να μένει μόνος του απέναντι στις επιθέσεις των καπιταλιστών.
Στηρίζουμε και συμμετέχουμε σε κάθε προσπάθεια συντονισμού των αγώνων. Παλεύουμε για
ένα δημόσιο σύστημα ΔΩΡΕΑΝ υγείας, πρόνοιας και περίθαλψης και για την προοπτική μιας
κοινωνίας ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗΣ από το χρέος σε ντόπιους και διεθνείς τοκογλύφους τραπεζίτες,
αλλά και χωρίς τροικανούς, μνημόνια, ΔΝΤ, ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ.

Πριν τρεις μήνες περίπου
οι υγειονομικοί έστειλαν ένα
ηχηρό μήνυμα ότι και θέ-
λουν και μπορούν να αλλά-
ξουν την κατάσταση στο
χώρο της υγείας. Τρεις μή-
νες μετά η κατάσταση στο
χώρο της υγείας παραμένει
στο κόκκινο, με τραγικές ελ-
λείψεις σε προσωπικό, φάρ-
μακα, υλικά, με απλήρωτες
εφημεριες σε όλους τους
εργαζόμενους, με άδεια τα-
μεία.

Την κατάσταση αυτή την
κάνει ακόμα πιο δύσκολη το
γεγονός ότι οι διορισμένοι
από τις μνημονιακές κυβερ-
νήσεις διοικητές παραμέ-
νουν στη θέση τους. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα από
την μια να μπλοκάρουν
όποιο βήμα μπορεί να γίνει
και από την άλλη να συνεχί-
ζουν να λειτουργούν ρου-
σφεντολογικά εξαγοράζο-
ντας συνειδήσεις.

Η κυβέρνηση παρά τις
εξαγγελίες έχει βάλει στο
«ψυγείο» και αυτή την υπό-
θεση περιμένοντας να πα-
ραιτηθούν μόνοι τους. Μια
πράξη νομοθετικού περιε-
χομένου που θα ξήλωνε
όλον αυτόν τον μνημονιακό
μηχανισμό θα ήταν καλοδε-
χούμενη απο εμάς. 

Όλοι όσοι εργαζόμαστε
στα νοσοκομεία άλλα και η
κυβέρνηση ξέρουμε πολύ
καλά το ρόλο που παίζουν
τα ΔΣ των νοσοκομείων, οι
πρόεδροι -μανατζερ, που
απαρτίζονται από διορισμέ-
να στελέχη που δεν έχουν
καμμία σχέση με την υγεία

και βασικό τους κίνητρο εί-
ναι το κέρδος. Ξέρουμε πο-
λύ καλά για τις μίζες, για τις
συμβάσεις με τους εργολά-
βους που πλουτίζουν στις
πλάτες των εργαζόμενων,
για τις αγορές που απέχουν
πολύ από τις πραγματικές
ανάγκες των νοσοκομείων,
για μηχανήματα που μπαί-
νουν στις αποθήκες.

Ο Υπουργός μας είπε ότι
θα σταματήσουν να υπάρ-
χουν «κομματικοί στρατοί»,
ότι θα χτυπηθεί η διαφθορά
και θα επικρατήσει παντού
διαφάνεια. 

Για να γίνουν αυτά ένας
μόνο τρόπος υπάρχει, να
περάσει ο έλεγχος και η δι-
οίκηση στην συνέλευση των
εργαζομένων (γιατρών και
υπόλοιπων υγειονομικών)
με αποφασιστικό χαρακτή-
ρα στις αποφάσεις και οχι
συμβουλευτικό, που θα
εκλέγει αντιπροσώπους για
το ΔΣ άμεσα ανακλητούς
και υπο την διαρκή επο-
πτεία της συνέλευση των
εργαζόμενων, δηλ.  εργαζό-

μενους που  υπηρετούν την
Δημόσια υγεία, χωρίς να
υποκύπτουν σε εκβιασμούς
από όπου και αν προέρχο-
νται. Οι εργαζόμενοι έχουν
και τις γνώσεις και την δύ-
ναμη να διοικήσουν πολύ
καλύτερα τα
νοσοκομεία,.Είναι αυτοί που
σε καθημερινή βάση κάτω
από αντίξοες συνθήκες
αγωνίζονται και έχουν κατα-
φέρει να κρατήσουν τα νο-
σοκομεία όρθια. Άλλωστε η
αγωνιζόμενη ΕΡΤ και η κα-
τάληψη του μεγάρου της
Αγ.Παρασκευής μας έδωσε
μια γεύση εργατικής διαχεί-
ρισης και δημοκρατίας 

Ξαναπιάνοντας το νήμα
των αγώνων πρέπει να απαι-
τήσουμε ΤΩΡΑ να αλλάξει
ριζικά η κατάσταση στη
υγεία. Για μας αυτό θα σή-
μαινε πρώτη φορά αριστε-
ρά.

Αλιφιέρη Μαρία, νοσηλεύτρια,

γραμματέας σωματείου εργαζομέ-
νων ΑΓΛ.ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΞΗΛΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΥΣ ΔΟΙΚΗΤΕΣ, 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΥΣΤΕΡΙ;

απλώνοντας τις επισχέσεις εργασίας παντού, ενάντια
στην κοροιδία της απλήρωτης εργασίας. Αγώνας ρή-
ξη ανατροπή ήταν το αγωνιστικό μήνυμα που έστει-
λαν οι μαζικές συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια
της πρωτομαγιάς. Είναι ώρα να διεκδικήσουμε νικη-
φόρα ότι μας άρπαξαν όλα αυτά τα χρόνια. 

Η απεργία στις 20 Μάη 
χρειάζεται να γίνει μία απεργία σεισμός 

Αφετηρία  απεργιακής κλιμάκωσης απέναντι στους
εκβιασμούς και τα νέα μνημόνια  που θέλουν να μας
επιβάλουν. Να σταματήσουμε την μνημονιακή κατα-
στροφή και να κερδίσουμε  χρηματοδότηση για την
υγεία και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Η επιτυχία της χρειάζεται να περάσει στα χέρια των
εργαζόμενων από τα κάτω. Με γενικές συνελεύσεις,
εξορμήσεις, με επιτροπές αγώνα και περιφρουρή-
σεις, να εξασφαλίσουμε τη μαζική συμμετοχή στην
απεργία και στη απεργιακή συγκέντρωση απο κάθε
νοσοκομείο και κάθε σωματείο στις 12μεσ στο
υπουργείο υγείας,. Στην περιφέρεια μπαίνουμε μπρο-
στά και υλοποιούμε την απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΑΣ
ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.
Στις συνελεύσεις των γιατρών αποφασίζουμε επίσχε-
ση εργασίας παντού, επιτροπές αγώνα και
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στην απεργία στις 20 Μάη. Ήδη με τον
αγώνα μας αναγκάσαμε τον υπουργό να υπόσχεται
την πληρωμή του πρώτου τριμήνου, συνεχίζουμε μέ-
χρι να πληρωθούμε. Όλοι μαζί μπορούμε να νικήσου-
με. Στηρίζουμε δυναμώνουμε το ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ για να απλώσουμε, να συντονίσουμε
και να κλιμακώσουμε  τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις
στην υγεία. 

Ταυτόχρονα απαιτούμε όλες οι ομοσπονδίες της
υγείας σε κάθε βαθμίδα, κάθε κλαδικό σωματείο, οι
ιατρικοί σύλλογοι, όλοι να βγάλουν απόφαση για συμ-
μετοχή στην απεργία στις 20 Μάη. Το ίδιο διεκδικού-
με και απο την ΑΔΕΔΥ, να πάρει απόφαση για απερ-
γία σε όλο το δημόσιο εκείνη την μέρα. Η χρηματοδό-
τηση της δημόσιας δωρεάν υγείας και περίθαλψης
πρέπει και μπορεί να γίνει ΑΜΕΣΗ προτεραιότητα. 

Συνολικά στους εκβιασμούς τους να απαντήσουμε
με την κλιμάκωση των αγώνων μας για να επιβάλουμε
την διαγραφή του χρέους, να σταματήσουμε να πλη-
ρώνουμε από το μόχθο μας τόκους και χρεολύσια. Να
βγούμε απο την παγίδα του ευρώ και της ΕΕ, να κρα-
τικοποιήσουμε τις τράπεζες με εργατικό έλεγχο για
να χρηματοδοτήσουμε τις ανάγκες μας και όχι τους
δανειστές, να βρούμε λεφτά για τα νοσοκομεία μας,
για πραγματική δημόσια δωρεάν υγεία και περίθαλψη.
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Eνη με ρω θεί τε για θέ μα τα στο www.pgny ste ri.blog spot.com

Κώστας Κ. 6945677808, Χρίστος Α. 6932825663, Γιάν νης K. 6976595821, 

Μαρία Αλ. 6945 582669, Σπύ ρος Σ. 6972231125, Γιωρ γος T. 6970055160, 

Επι κοι νω νή στε 
μαζί μας

Στείλ τε μας αντα πο κρί σεις και νέα από τον χώ ρο σας στο pgny ste ri@gmail.com



3 Νυ στέ ρι 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε η Κοινή
Υπουργική Απόφαση «Ρυθμίσεις για τη διασφά-
λιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο
Δημόσιο Σύστημα Υγείας» http://www.open-
gov.gr/yyka/?p=1202, η οποία φιλοδοξεί να λύ-
σει το τεράστιο πρόβλημα της μη πρόσβασης
των ανασφάλιστων πολιτών στο Εθνικό Σύστη-
μα Υγείας.

Η βαρβαρότητα και η απανθρωπιά των μνη-
μονίων στο χώρο της δημόσιας υγείας απένα-
ντι σε όλους τους φτωχούς, αλλά ιδιαίτερα
στους μετανάστες χωρίς χαρτιά είναι ακόμα
εδώ, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ούτε στην νέα
ρύθμιση, παρά τις εξαγγελίες της νέας ηγεσίας
του υπουργείου υγείας, η απρόσκοπτη περί-
θαλψή τους. Πρέπει να βρεθεί άμεση λύση και
για αυτούς τους κατατρεγμένους ανθρώπους
που έχουν ξεπεράσει τα όρια της εξαθλίωσης.
Ο αποκλεισμός τους από το Εθνικό Σύστημα
Υγείας δεν είναι μόνο απάνθρωπος, δεν έχει
και καμιά λογική για τη δημόσια υγεία και την
κοινωνία.

Πρόσφατα ήρθα αντιμέτωπος με τον τοίχο
που έχουν στήσει με κτηνώδη τρόπο οι μνημο-
νιακές κυβερνήσεις στην πρόσβαση των μετα-
ναστών χωρίς χαρτιά στο δημόσιο νοσοκομείο.
Συγκεκριμένα εδώ και ένα μήνα μετανάστης
που εκκρεμεί η άδεια παραμονής του ζήτησε
τη βοήθειά μου για ογκολογικό του θέμα που
χρήζει άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης. Η

πρώτη επαφή για το πρόβλημά του είχε γίνει με
τους γιατρούς χωρίς σύνορα που στη συνέχεια
τον παρέπεμψαν σε 2 δημόσια νοσοκομεία
όπου και τέθηκε από τις απεικονιστικές εξετά-
σεις η διάγνωση εγκεφαλικού όγκου χωρίς
όμως να δρομολογηθεί αυτόματα (όπως θα
έπρεπε )η χειρουργική αντιμετώπιση του. Μάλι-
στα παρέμεινε χωρίς αντιμετώπιση για πάνω
από ένα 6μηνο και μεσολάβησε η κοινότητά
του σε μένα για να δω πως μπορεί να προωθη-
θεί η θεραπεία του στον Άγιο Σάββα. Οι γιατροί
έδωσαν εντολή να προχωρήσει η διαδικασία
των εξετάσεών του και του χειρουργείου του
με μόνη εκκρεμότητα την γραφειοκρατική διοι-
κητική διευθέτηση ώστε να είναι καλυμμένοι.
Ανέλαβα να δω αυτή τη διαδικασία και σοκαρι-
σμένος συνειδητοποίησα πως για να δοθεί η
έγκριση της αντιμετώπισής του χρειάζεται να
προσκομίσει πάνω από 12 χαρτιά μεταξύ των
οποίων ΑΦΜ!, φορολογική ενημερότητα!!!,
άδεια παραμονής! και μία σειρά άλλων που
πρακτικά αποκλείουν αυτόν και άλλες χιλιάδες
μεταναστών, ακόμα και εάν βρεθούν στη θέση
πολύ σοβαρού προβλήματος υγείας. 

Η διαμαρτυρία του σωματείου για αυτή τη
κατάσταση έβαλε τη πίεση ώστε να αρθούν τα
γραφειοκρατικά εμπόδια και να δρομολογηθεί
η θεραπευτική αντιμετώπιση του αρρώστου. Εί-
ναι όμως απαράδεκτο να παραμένουν ακόμα
σε ισχύ οι ρατσιστικές δολοφονικές διατάξεις

των Γεωργιάδηδων και Βορίδηδων στα νοσοκο-
μεία και να μην έχει αποφασιστεί από τη κυβέρ-
νηση της αριστεράς το αυτονόητο: το μόνο ει-
σιτήριο των ανθρώπων στα δημόσια νοσοκο-
μεία είναι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπί-
ζουν και τίποτε άλλο ειδικά όταν μιλάμε για τον
καρκίνο. Οι ρατσιστικές πολιτικές πηγαίνουν
χέρι χέρι με την κατεδάφιση της δωρεάν υγεί-
ας και το υγειονομικό κίνημα πρέπει να σπάσει
την λιτότητα στα νοσοκομεία και να ανοίξει τις
πύλες τους σε όλο τον κόσμο που τα έχει ανά-
γκη. Σταθμός σε αυτή τη μάχη που δίνουμε κα-
θημερινά είναι η πανελλαδική πανυγειονομική
απεργία στις 20 Μάη. 

Καταραχιάς Κώστας, γιατρός, Πρόεδρος σωματείου

εργαζομένων Αγ. Σάββα και μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ

Την Παρασκευή το πρωί στις 8
Μάη κλιμάκιο της ΕΙΝΑΠ και της
ΟΕΝΓΕ μαζί με γιατρούς που βρί-
σκονταν σε επίσχεση, πήραμε τη
επίσημη διαβεβαίωση του λογιστη-
ρίου του κράτους ότι στις 23 Μάη
θα εκταμιευτούν τα κονδύλια για
την αποζημίωση των εφημεριών
των γιατρών του ΕΣΥ των πρώτων
τριών μηνών του 2015.

Μετά απο λίγη ώρα στο υπουρ-
γείο υγείας, με μαζική πλέον συμ-
μετοχή γιατρών σε επίσχεση από
τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της
Αθήνας, έγινε συνάντηση με τον
αναπληρωτή υπουργό υγείας κ.
Ξανθό, ο οποίος δεσμεύτηκε για
πληρωμή του Γενάρη τουλάχιστον
στις 27 Μάη και σίγουρα αποπλη-
ρωμή του Φλεβάρη και του Μάρτη
μέχρι τις 15 Ιουνίου βάσει και της
επίσημης δήλωσης του υπουργεί-
ου οικονομικών ( δηλαδή ότι τελι-
κά βρέθηκαν τα λεφτά ).

Στην αντίστοιχη συνάντηση μαζί
του στις 24 Απρίλη ο ίδιος υπουρ-
γός είχε δηλώσει εν συντομία ότι
εφημερίες στους λογαριασμούς
μας θα δούμε μάλλον τον Αύγου-
στο με τη δικαιολογία ότι η χώρα
βρίσκεται σε διαπραγμάτευση και
ότι δεν υπάρχουν χρήματα...

Τι μεσολάβησε ανάμεσα στις
δυο συναντήσεις; Πως ξαφνικά
βρέθηκαν τα λεφτά;

Μετά απο ένα μεγάλο κίνημα
επισχέσεων στα μεγαλύτερα νοσο-
κομεία της Αθήνας αλλά και της
επαρχίας. Ενα αριστερόστροφο κί-
νημα κόντρα στους εκβιασμούς
της τρόικας και τους συμβιβα-

σμούς της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ, με αιτήματα (πέρα από
την άμεση αποπληρωμή των δε-
δουλευμένων ), προσλήψεις τώρα
και χρηματοδότηση του ΕΣΥ και
όχι των τραπεζιτών και των τοκο-
γλύφων.

Στο Γ.Ν.Α. Γεννηματάς, με πρω-
τοβουλία της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς και σε άριστη συνεργα-
σία με αγωνιστές ψηφοφόρους
του ΣΥΡΙΖΑ και με μέλη του
ΠΑΜΕ, έγκαιρα την Τρίτη 28 του
Απρίλη καλέσαμε σε συνέλευση
για να ξεκινήσει επίσχεση. Η συμ-
μετοχή ήταν πρωτοφανής. Πάνω
από 100 ειδικευόμενοι και καμία
δεκαριά ειδικοί μαζευτήκαμε και
αποφασίσαμε να δηλώσουμε επί-

σχεση, απαιτώντας από το γρα-
φείο προσωπικού να εξαιρεθούμε
από την τακτική λειτουργία του νο-
σοκομείου αλλά και από τις εφη-
μερίες, εκεί ακριβώς που πονάει
περισσότερο...

Αυτή μας η κίνηση πόλωσε το
κλίμα, άνοιξε το αυλάκι ανάμεσα
στους επιμελητές και ειδικευόμε-
νους που ζουν από το μισθό τους
και τους κατ όνομα συναδέλφους
που βλέπουν το ΕΣΥ σαν μαγαζί
τους, μαζικοποίησε τη συμμετοχή
στην επίσχεση, αδρανοποίησε
τους ΔΑΚΙΤΕΣ και ανάγκασε την
επιστημονική επιτροπή του νοσο-
κομείου να κηρύξει τις εφημερίες
κατά τη διάρκεια της επίσχεσης
επισφαλείς. Πάνω από 140 γιατροί

απείχαμε από τη δουλειά, ενώ μια
ανοιχτή επιτροπή καθημερινά γύ-
ριζε το νοσοκομείο, συγκρουόταν
με τους απεργοσπάστες και ένωνε
τη φωνή των επισχέσεων με τους
υπόλοιπους εργαζόμενους του νο-
σοκομείου και τους ασθενείς. Επί-
σης πήραμε απόφαση και για συμ-
μετοχή στην διαδήλωση της Πρω-
τομαγιάς στο μουσείο και για συμ-
μετοχή στο αντιφασιστικό συλλα-
λητήριο στις 7 Μάη στη δίκη της
χρυσής αυγής στον Κορυδαλλό.

Συμπερασματικά: 
θα επιμείνουμε αγωνιστικά μέχρι

να πληρωθούμε τα δεδουλευμένα
μας. Δεν καταλαβαίνουμε γιατι ο
κ. Ξανθός ακόμα τρενάρει την
πληρωμή μας, δίνοντας (σύμφωνα
με τις υποσχέσεις) μόνο το Γενά-
ρη στις 27 Μάη ( προφανώς και
αυτός παλεύει να βοηθήσει την κυ-
βέρνηση να μεγαλώνει το περίφη-
μο πλεόνασμα της Ελλάδας κόβο-
ντας από την κοινωνική πολιτική),

Θα συμμετέχουμε μαζικά στην
πανυγειονομική απεργία στις 20
Μάη και στο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στο υπουργείο
υγείας.

Θα συνεχίσουμε από τα κάτω να
συντονιζόμαστε ενωμένοι από όλα
τα νοσοκομεία προκειμένου πιο
δυνατοί να συνεχίσουμε τη μάχη
απέναντι στη λιτότητα τους. 

ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ
ΣΤΟ ΛΑΟ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ
ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ

Αργύρης Χρίστος, 

μελος ΓΣ ΑΔΕΔΥ, και 5μελους 
Γ.Ν.Α. Γεννηματάς, ειδικευόμενος γιατρός

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ
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ΣΟΒΑΡΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Παίρνω αφορμή να γράψω αυτό το
κείμενο για να σας εκθέσω τη σοβαρή
έλλειψη προσωπικού στο τμήμα του
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ με αποτέλεσμα την απαξίω-
ση του τμήματος.

Μεταθέσεις συναδέλφων για άλλα
νοσοκομεία που είχαν γίνει από τις
μνημονιακές κυβερνήσεις ξαναυπο-
γράφτηκαν πρόσφατα , χωρίς η διοί-
κηση να φροντίσει για την αντικατά-
στασή τους. Παρ όλο που η διοίκηση
είχε ενημερωθεί κ με παράσταση δια-
μαρτυρίας κ εγκαίρως με γραπτό διά-
βημα για τις ήδη τραγικές ελλείψεις
προσωπικού, με αποτέλεσμα την συνε-
χή επιβάρυνση των συναδέλφων με
βάρδιες καθώς και τους κινδύνους
που εγκυμονούν οι ελλείψεις για τους
ασθενείς, ενέκρινε τις μεταθέσεις χω-
ρίς να φροντίσει για την άμεση αντικα-
τάσταση πετώντας το μπαλάκι στους
εργαζόμενους για την ομαλή λειτουρ-
γία του τμήματος αλλά κ απαντώντας
ειρωνικά στους κινδύνους που εκθέ-
σαμε ότι προκύπτουν...

Δυστυχώς για άλλη μια φορά παρα-
τηρείται η συνεχής προσπάθεια απα-
ξίωσης της δημόσιας υγείας κ του μη-
δενικού ενδιαφέροντος για τους υπάρ-
χοντες εργαζόμενους κ τις αντίξοες
συνθήκες που καθημερινά αντιμετωπί-
ζουμε..

Ευχαριστώ!

Κρητικός Νίκος, Τ.Ε Ραδιολόγος-Ακτινολόγος 

Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τη διάλυση των ιατρείων
του ΙΚΑ από τον Άδωνι Γεωργιάδη και της λειτουργίας του νέου φο-
ρέα, του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ), και τα προ-
βλήματα παραμένουν εκρηκτικά. Από τη μία  ένας μεγάλος αριθμός ια-
τρών βρέθηκε εκτός του νέου φορέα ενώ και αυτοί που έχουν παρα-
μείνει (επιλέγοντας να κλείσουν τα ιατρεία τους και να δουλέψουν ως
γιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης) ακόμα περιμένουν
την εξίσωση τους με τους γιατρούς του ΕΣΥ, γεγονός που βάσει νό-
μου έπρεπε να γίνει εντός 8μήνου δηλαδή ως τις 20 Νοέμβρη του
2014. Οι προσλήψεις μερικών εκατοντάδων επικουρικών ιατρών δεν
μπορούν  να καλύψουν  τα κενά με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και πιο
δύσκολη η πρόσβαση των ασθενών σε δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες.
Αντίστοιχες ελλείψεις υπάρχουν και σε όλο το προσωπικό των ΠΕΔΥ
και αν δε γίνουν γενναίες προσλήψεις ο νέος φορέας κινδυνεύει με κα-
τάρρευση. 

Τα προβλήματα όμως δεν περιορίζονται μόνο στο μειωμένο προσω-
πικό. Οι ελλείψεις σε υλικά είναι καθημερινό φαινόμενο καθώς κάθε
τρεις και λίγο ξεμένουμε από  ακτινογραφικά φιλμ και αντιδραστήρια,
ενώ οι επικουρικοί γιατροί αναγκάστηκαν να βγάλουν μόνοι τους τη
σφραγίδα τους ή να φέρουν το προσωπικό τους λάπτοπ για να μπορέ-
σουν να συνταγογραφήσουν. 

Οι εργαζόμενοι στο ΠΕΔΥ χρειάζεται να παλέψουν μαζί με τους υπό-
λοιπους υγειονομικούς για δημόσια και δωρεάν υγεία. Να απαιτήσου-
με από την κυβέρνηση αντί να δεσμεύει τα αποθεματικά φορέων του
δημοσίου για την αποπληρωμή του χρέους, να δώσει τα χρήματα για
προσλήψεις, υλικά και εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος υγείας.
Όλοι μαζί να συντονιστούμε με τους γιατρούς του ΕΣΥ που κάνουν
επισχέσεις για τις απλήρωτες εφημερίες και με τους εργαζόμενους
στα νοσοκομεία που απεργούν στις 20 Μάη, για να μετατρέψουμε
εκείνη τη μέρα σε πανυγειονομικό ξεσηκωμό.

Γιάννης Κούτρας, Επικουρικός ιατρός, ΠΕΔΥ Τούμπας

Η φετινή απεργία και διαδήλωση για την Πρωτομαγιά  ήταν σταθμός
για όλους τους εργαζόμενους. Η πρώτη Πανεργατική  με την κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε την ευκαιρία να ενώσουν τη δύναμη και τις φωνές
τους τα κομμάτια της εργατικής τάξης που αντιστέκονται- στον «έντιμο
συμβιβασμό» με τους μη μπεσαλήδες (sic) κατά τον ΥΠΟΙΚ δανειστές -
που παλεύουν ενάντια στα παλιά και τα νέα Μνημόνια,στην ΕΕ φρούριο
του ρατσισμού και σφαγέα χιλιάδων προσφύγων. Με αφορμή λοιπόν τις
Πρωτομαγιάτικες κινητοποιήσεις κλιμακώνουμε τον αγώνα μας και
στους χώρους δουλειάς. Το Γ. Γεννηματας καθώς και σειρά άλλων νο-
σοκομείων βρίσκεται σε επίσχεση εργασίας των ειδικευομένων του που
παλεύουν ενάντια στην � � αριστερή κυβερνητική λιτότητα’’, η οποία οδη-
γεί σε περαιτέρω αποδόμηση το ΕΣΥ. Να αντισταθούμε συλλογικά εμπο-
δίζοντας τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς της διοίκησης που ήδη
εκδηλώνονται ποικιλόμορφα (νομικά τερτίπια,εκβιασμός και λεκτικός
τραμπουκισμός συναδέλφων από μεγαλογιατρούς οι οποίοι κόπτονται
για τον ασθενή κλπ) Πιέζουμε για συνελεύσεις, με σκοπό να βγουν ψηφί-
σματα με τρεις άμεσες στοχεύσεις.

1.Στήριξη της επίσχεσης,καταγγελία των αντιδραστικών μεθοδεύσε-
ων.,συμμετοχή και των υπόλοιπων εργαζόμενων στον αγώνα με άλλους
τρόπους (διαμαρτυρίες στο προαύλιο,στάσεις εργασίας και ενημέρωση
των επισκεπτών του νοσοκομείου κλπ)

2.Συμμετοχή στις 7 του Μάη που ξαναρχίζει η δίκη των δολοφόνων
της Χ.Α στην αντιφασιστική απεργία,ώστε να ενταθεί η πολιτική πίεση
για την καταδίκη τους και να αναδειχθούν στο πολιτικό πεδίο οι ευθύνες
των δυνάμεων του μεσαίωνα(sic) χώρου που ανεχόντουσαν ου μην χρη-
σιμοποιούσαν τα τάγματα εφόδου της Χ.Α.

3.Μαζική συμμετοχή στην πανυγειονομική της ΠΟΕΔΗΝ στις 20 Μάη
και προσπάθεια μετατροπής της σε πανδημοσιουπαλληλική. Ούτε βήμα
πίσω και για μας συνάδελφοι και σύντροφοι. Αυτή είναι η απάντηση η
Εργατική. Καλό Αγώνα.

Κώστας Κωσταρέλος Τεχνολόγος-Ακτινολόγος ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς

Μετά τα επινίκια των εκλογών και μόλις κατακά-
θισε η «σκόνη» του θριάμβου, η πραγματικότητα
στον χώρο της Υγείας ήρθε να μας θυμίσει με τον
σκληρότερο τρόπο, πως, τα προβλήματα δεν μπο-
ρούν να λυθούν με προεκλογικές υποσχέσεις αλ-
λά απαιτούν έργα, χρήματα και ικανούς χειρι-
σμούς. 

Στο νοσοκομείο «ο Άγιος Σάββας» που δραστη-
ριοποιείται ο σύλλογός μας, φλέγον ζήτημα είναι
η έλλειψη προσωπικού, υπάρχουν πάνω 300 κενές
οργανικές θέσεις σύμφωνα με τον οργανισμό του
νοσοκομείου. 

Ξεκινήσαμε να θίγουμε τα προβλήματα σε γενι-
κές συνελεύσεις από τον Φλεβάρη που κλιμακώ-
νονται έως και σήμερα. 

Δεύτερο ζήτημα είναι η λειτουργία του ΚΗΝ
(Παράρτημα) και η επαναλειτουργία των νοσηλευ-
τικών τμημάτων που είχαν κλείσει για ανακαίνιση
αλλά δυσκολεύονται να επαναλειτουργήσουν λό-
γω έλλειψης προσωπικού. 

Έως και σήμερα υπάρχει η εκκρεμότητα των
απλήρωτων υπερωριών και αργιών για όλο το
προσωπικό και η υποχρηματοδότηση του νοσοκο-
μείου με αποτέλεσμα την αγορά κακής ποιότητας
υλικών.

Γι’ αυτό το λόγο
κάναμε παραστάσεις
διαμαρτυρίας στον
Διοικητή του νοσο-
κομείου και στη συ-
νέχεια συμμετείχαμε
στην συγκέντρωση –
παράσταση διαμαρ-
τυρίας στο Υπουρ-
γείο Υγείας μαζί με
τα υπόλοιπα νοσοκο-

μεία της Αττικής. 
Ακολούθησε συνάντηση με τον υπουργό κ. Κου-

ρουμπλή και τον αναπληρωτή υπουργό κ. Ξανθό.
Πήραμε υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις που όμως
δεν λύνουν άμεσα κανένα πρόβλημα. 

Η επαγγελματική εξουθένωση των συναδέλφων
είναι ένα ακόμα ζήτημα που τείνει να γίνει απειλη-
τικό, για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζο-
μένων στον χώρο της Υγείας. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι το κυτταρολογικό εργαστήριο του νο-
σοκομείου μας λειτουργεί με μία μόνο παρασκευ-
άστρια. Θα προσθέσουμε σ’ αυτό την εκδικητική
απόλυση μίας συναδέλφισσας από το συνεργείο
καθαριότητας επειδή ζήτησε να πληρωθεί τα δε-
δουλευμένα του Φεβρουαρίου. 

Ο σύλλογός μας στάθηκε αλληλέγγυος δίπλα σε
κάθε εργαζόμενο που «κακοποιείται» από την κρί-
ση που μαστίζει τον χώρο μας και βάζει σε δοκιμα-
σία και τεστ αντοχής ανθρώπους ήδη εξουθενω-
μένους με χαμηλές απολαβές. 

Προχωράμε σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
έως ότου να λάβουμε ικανοποιητικές απαντήσεις
που θα δίνουν λύση στα προβλήματά μας και όχι
αόριστες υποσχέσεις και δικαιολογίες του ποδαρι-

ού. Οι εργαζόμενοι στην
Υγεία δεν έχουν άλλη
αντοχή και ανοχή. Ο και-
ρός δεν περιμένει πια.
Πιέζει. Όλοι και όλες
στην απεργία στις 20
Μάη 12:00 στο πανελλα-
δικό συλλαλητήριο στο
υπ. Υγείας.

Κούλα Κοκολάκη, νοσηλεύ-

τρια, γραμματέας ΔΣ σωμα-
τείου εργαζομένων Αγ. Σαββα

Η 1ΜΑΗ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΜΗΝΥΜΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Αγ.Σάββας: Όλοι και όλες στην απεργία στις 20 Μάη

Οι εργαζόμενοι στο ΠΕΔΥ δεν μπορούν
να λείπουν απο την απεργία στις 20 Μάη


