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Προκήρυξη φιάσκο της κυβέρνησης για την στελέχωση
των Το.Μ.Υ.
Τα ‘κανε «ρόιδο» η κυβέρνηση στη Δημόσια Υγεία. Άνθρακες ο θησαυρός με το νέο ΕΣΥ. Το νέο ή παλιό ΕΣΥ
δεν συμμαζεύεται με 5% δημόσιες δαπάνες υγείας και
με προσωπικό από κοινοτικά κονδύλια. Διορθώνεται με
αύξηση των δαπανών για την υγεία και προσλήψεις μόνιμων γιατρών και νοσηλευτών. Ας αφήσουν τα επικοινωνιακά τερτίπια οι Υπουργοί Υγείας και ας λειτουργήσουν με
ασφάλεια τα υπάρχοντα Κέντρα Υγείας, καθώς επίσης και
τα 6 Κέντρα Υγείας φαντάσματα.
Μετά την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ είπαν ότι τα 6 Κέντρα Υγείας φαντάσματα θα λειτουργήσουν με την προκήρυξη στελέχωσης των Το.Μ.Υ. Γνωρίζουν όμως πολύ
καλά οι ίδιοι ως γιατροί ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κανένα ενδιαφέρον από ειδικευμένους γιατρούς για την στελέχωση των Το.Μ.Υ. Ως εκ τούτου τα Κέντρα Υγείας θα
συνεχίσουν να παραμένουν κτίρια κουφάρια και ασθενείς να χάνουν τη ζωή τους τζάμπα. Ο θεός να βάλει του
χέρι του για τους ασθενείς (όχι βέβαια ο Μαραντόνα για
τον Μαδούρο).
Από χθες γίνονται αιτήσεις στην προκήρυξη φιάσκο
της κυβέρνησης 2.868 θέσεων για την στελέχωση των
Το.Μ.Υ. διετείς συμβάσεις με κοινοτικά κονδύλια. Η κυβέρνηση μεγαλώνει τον στρατό συμβασιούχων σε ομηρία στο Δημόσιο για ψηφοθηρικούς λόγους. Σπρώχνει τη
λήξη των συμβάσεων τέλους και μετά το έτος 2018 για να
υφαρπάξει την ψήφο τους στις επερχόμενες βουλευτικές
εκλογές. Δεν ενδιαφέρεται να λύσει προβλήματα στη Δημόσια υγεία, αλλά να κρατάει όσο πιο πολύ κόσμο μπορεί
στο χέρι.
Η προκήρυξη 2.868 θέσεων περιλαμβάνει 956 θέσεις
ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Γενικής Ιατρικής πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης και ελλείψη Γενικών Ιατρών οι θέσεις θα καλυφθούν με Ιατρούς ειδικότητας
Παθολογίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Επίσης περιλαμβάνει 239 θέσεις ΠΕ Ιατρών ειδικότητας
Παιδιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας άνεργος Γενικός Ιατρός
όλοι εργάζονται σε Περιφερειακά ή Πολυδύναμα Ιατρεία
της χώρας (προηγούνται των Αγροτικών Ιατρών στις συνεχείς προκηρύξεις που γίνονται για την κάλυψη των Περιφερειακών και Πολυδύναμων ιατρείων) για πέντε έτη και
μετά από κρίση γίνονται μόνιμοι γιατροί του ΕΣΥ. Αμείβονται με το μισθό του Επιμελητή Β’ (1.200 έως 1.300 ευρώ
το μήνα) και επίσης λαμβάνουν άλλα 600€ κατά μέσο όρο
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από εφημερίες κάθε μήνα. Πώς λοιπόν θα αφήσουν τις σίγουρες θέσεις που κατέχουν σήμερα στα Περιφερειακά
και Πολυδύναμα Ιατρεία για να κάνουν αίτηση πρόσληψης
με διετείς συμβάσεις στελέχωσης των Το.Μ.Υ. με 1.200€
το μήνα αφού θα λαμβάνουν μόνο το μισθό του Επιμελητή
Β; Επίσης ελάχιστοι έως καθόλου Παθολόγοι και Παιδίατροι θα κάνουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το έτος 2014 με το Ν. 4238 παραιτήθηκαν 4.000 γιατροί
από την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη πλήρους απασχόλησης
μεταξύ αυτών και πολλοί Παιδίατροι και Παθολόγοι επειδή
κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ παραίτησης και πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης στο ΠΕΔΥ. Επέλεξαν την
παραίτηση και τα Ιδιωτικά τους ιατρεία από το ΠΕΔΥ αν
και σήμερα θα ήταν Διευθυντές Ιατροί του ΕΣΥ ή Επιμελητές Α΄. Τώρα γιατί να επιλέξουν να κάνουν αίτηση για την
στελέχωση των Το.Μ.Υ. με διετείς συμβάσεις πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης (δηλαδή να κλείσουν
τα ιατρεία τους) και με το μισθό του Επιμελητή Β’ (1.200€
το μήνα);
	Γι’ αυτό σήμερα 30 Δήμοι της χώρας δεν έχουν
κανένα ειδικευμένο ιατρό στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη (ούτε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ), 145 Δήμοι δεν
έχουν Καρδιολόγο, 115 Δήμοι δεν έχουν Γυναικολόγο και
75 Δήμοι δεν έχουν Παιδίατρο. Η κυβέρνηση λοιπόν θα
συστήσει τις Τοπικές Μονάδες Υγείας με τους λοιπούς
επαγγελματίες υγείας σε ομηρία με διετείς συμβάσεις
χωρίς γιατρούς. Οι εν λόγω Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.) θα μετατραπούν σε Κέντρα Εξυπηρέτησης
Ασθενών (Κ.Ε.Α.), όπως τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Το μόνο που θα κάνουν είναι να δίνουν πληροφορίες
στους ασθενείς για τους συμβεβλημένους ιατρούς με τον
ΕΟΠΥΥ και τα εφημερεύοντα Νοσοκομεία.
	Η κυβέρνηση θα βαφτίσει τα Πολυδύναμα, τα
Περιφερειακά Ιατρεία και πολλές Υγειονομικές Μονάδες
του πρώην ΕΟΠΥΥ και Κέντρα Υγείας ως Τοπικές Μονάδες Υγείας (Το.Μ.Υ.). Την Πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη θα εξακολουθήσουν να την πληρώνουν
από την τσέπη τους οι πολίτες, επειδή τα βιβλιάρια ασθενείας παίζουν διακοσμητικό ρόλο. Οι ώρες αναμονής και
ταλαιπωρίας για τους ασθενείς θα εξακολουθήσουν να είναι ατελείωτες στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των
Νοσοκομείων.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

Κ Ε Ν Τ Ρ Α ΥΓ Ε Ι Α Σ ΦΑΝ Τ Α Σ Μ Α Τ Α
Η κυβέρνηση ας αφήσει τα σχέδια επί χάρτου για την
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και ας αναλάβει πρωτοβουλίες
λειτουργίας των υπαρχόντων Μονάδων.
Δεν είναι μόνο τα Κέντρα Υγείας τα οποία λειτουργούν
χωρίς προσωπικό και βρίσκονται σε αδυναμία κάλυψης
των λειτουργικών δαπανών.
Υπάρχουν και τα Κέντρα Υγείας φαντάσματα. Κτίρια
που φτιάχτηκαν για να στεγάσουν Κέντρα Υγείας τα οποία
δεν λειτουργούν.

Εγκαινιάστηκαν προκειμένου να ξεκινήσει η λειτουργία τους και συνεχίζουν να παραμένουν κουφάρια.
Μόνο στις ταμπέλες αντιλαμβάνεται κανείς ότι εκεί
έπρεπε να λειτουργεί Κέντρο Υγείας. Δεν στελεχώθηκαν
ΠΟΤΕ. ΕΡΗΜΩΝΟΥΝ. Πεταμένα χρήματα του ελληνικού
λαού. Εκατομμύρια ευρώ.
Και όμως η λειτουργία τους θα έσωζε ζωές ασθενών.
Ειδικά των εκτάκτων περιστατικών.
Από τα 209 Κέντρα Υγείας Αγροτικού τύπου που σχε-
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διάστηκαν λειτουργούν τα 200. Τα εννέα που βρίσκονται;
Αναρωτήθηκε κανείς; Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν;
Γιατί δεν λειτουργούν; Κάποια έμειναν μόνο στα χαρτιά
αφού ξεπεράσθηκαν λόγω ανάπτυξης του οδικού δικτύου
και σμίκρυνσης των αποστάσεων από άλλα Κέντρα Υγείας

ή τα Νοσοκομεία της περιοχής. Κάποια άλλα όμως αν και
είναι απαραίτητη η λειτουργία τους, αν και επισκευάσθηκαν μεγαλοπρεπή κτίρια που πλήρωσε αδρά ο ελληνικός
λαός για να τα στεγάσουν, αν και εγκαινιάσθηκαν με μεγαλοπρέπεια, δεν λειτουργούν και ερημώνουν.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΥς ΑΡΧΗΓΟΥΣ
ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗς ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κυρίες και Κύριοι Αρχηγοί των Κομμάτων της Αντιπολίτευσης πλην Χρυσής Αυγής,
Θεωρούμε το ίδιο μείζον με το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ που
αφορά τις αλλαγές στην Παιδεία, το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του
Υπουργείου Υγείας που ψηφίζεται την ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8/2017
αποτελειώνει το Δημόσιο Σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, δίνει την δυνατότητα περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Υγείας και ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων.
Ως εκ τούτω θα ήταν χρήσιμο οι πολίτες να ενημερωθούν για τις θέσεις σας.
Με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο υλοποιούνται οι Μνημονιακές δεσμεύσεις (Ν. 4336/2015) και την Πρωτοβάθμια
Περίθαλψη αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας. Το κόστος
μετακυλίεται στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας λόγω
της κακής οικονομικής κατάστασης του ΕΟΠΥΥ και της
υποχρηματοδότησης του Δικτύου από τον κρατικό προϋ-

πολογισμό.
Με πορδές δυστυχώς δεν βάφονται αυγά.
Οι ασθενείς θα συνεχίσουν να στοιβάζονται στα τμήμα
Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων και να ταλαιπωρούνται 8 ώρες στην αναμονή για να εξυπηρετηθούν.
Τραγική είναι σήμερα η εικόνα που εμφανίζουν οι Πρωτοβάθμιες Μονάδες Υγείας εξαιτίας της υποστελέχωσης, της
υποχρηματοδότησης και της διαχειριστικής ανεπάρκειας
του ΕΚΑΒ.
Σας κοινοποιούμε μεγάλη έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε 65 Κέντρα Υγείας.
Χάνουν οι ασθενείς τη ζωή τους στα σκαλιά των Κέντρων Υγείας εξαιτίας της έλλειψης ειδικευμένων ιατρών
και της απουσίας ΕΚΑΒ.
Τα Κέντρα Υγείας σήμερα δεν είναι σε θέση να κάνουν
μία ακτινογραφία ή μία γενική αίματος. Σκουριάζουν πανάκριβα ιατρικά μηχανήματα στις ζελατίνες.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017
Μετά από δύο χρόνια διακυβέρνησης Σύριζα –ΑΝΕΛ, όπου
οι πολίτες είχαν πιστέψει το μπαράζ προεκλογικών υποσχέσεων και δεσμεύσεων, ότι θα έβαζαν τέλος στην μνημονιακή εποχή που μας είχαν οδηγήσει οι προηγούμενες Κυβερνήσεις, κάθε καλόπιστος – αντικειμενικός παρατηρητής
μπορεί εύκολα να διαπιστώσει, ότι βρισκόμαστε στο ίδιο
σημείο πριν την άνοδο στην εξουσία της «πρώτης φοράς»
αριστερής Κυβέρνησης.
Είχε προηγηθεί ένα δημοψήφισμα το καλοκαίρι του 2015
που ξεγέλασε αυτούς που πίστεψαν στο «όχι» και σε «περήφανες διαπραγματεύσεις» καθώς μέσα σε λίγες μέρες
μετατράπηκε σε συμφωνία και πολύ άσχημα δυσβάσταχτα
μέτρα για όλους μας.
Εκ του αποτελέσματος, αυτοί που μοίρασαν υποσχέσεις
και προκάλεσαν περιπέτειες, δηλαδή ο κος Τσίπρας και η
παρέα του, θα είναι πολιτικά υπόλογοι τόσο για τις πράξεις
τους όσο και για τα ψέματα τους ενώπιον των πολιτών.
Το πραγματικό πρόσωπο της συγκυβέρνησης ΣύριζαΑΝΕΛ, μέσα πια από ενέργειες, προχειρότητες και κοροϊδία
σε πολλές περιπτώσεις και την πλήρη αδράνεια και απραξία έχουν οδηγήσει την χώρα σε ένα πλήρες λειτουργικό
«black out». Τρανό παράδειγμα η εξαφάνιση του Πρωθυπουργού τις κρίσιμες μέρες που καίγονταν όλη η Ελλάδα,
που καίγονταν περιουσίες πολιτών. Και ο Πρωθυπουργός τι
έκανε; Ήταν άφαντος και μάλλον απολάμβανε τις διακοπές
του σε κάποια παραλία ως σύγχρονος Νέρων. Οι εργαζόμενοι και οι πολίτες δεν τους πιστεύουν πια γιατί έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ψέματος και υποκρισίας.
Όλοι θυμόμαστε τις ψεύτικες υποσχέσεις του κου Τσίπρα
το Σεπτέμβριο του 2016 στην ΔΕΘ. Ένα χρόνο μετά τι έκανε;
Υπόσχονταν προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστη-
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ριασμούς και το αποτέλεσμα είναι πλέον οι πλειστηριασμοί
να γίνονται ηλεκτρονικά με ένα «αριστερό κλικ». Υπόσχονταν διατήρηση των κύριων συντάξεων και το αποτέλεσμα
είναι όσοι βγαίνουν στην σύνταξη με το νόμο Κατρούγκαλου,
να βλέπουν μειώσεις μέχρι 30% και οι παλιοί συνταξιούχοι
θα δουν μειώσεις 18% - 24% κατά μέσο όρο από 1.1.2019.
Υπόσχονταν αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ από ένα δικαιότερο
φόρο. Μεγάλο ψέμα καμιά αντικατάσταση δεν έγινε και καμία ενθάρρυνση για τις ευάλωτες κοινωνικές τάξεις. Έλεγε
ότι η Ελληνική οικονομία θα καταγράψει υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Τελικά αντί για ανάπτυξη 2,7% που προέβλεπε
η Κυβέρνηση θα έχουμε 1,8% και μάλιστα σε ένα διεθνές
περιβάλλον που αναπτύσσεται ταχύτερα.
Υπόσχονταν αύξηση του αφορολόγητου και το μείωσε στο
μέσο. Αύξησε τον Φ.Π.Α. Η ίδια Κυβέρνηση ανακοίνωσε
υστέρηση φορολογικών εισόδων για τον μήνα Ιούλιο, γεγονός που θα οδηγήσει σε πρόσθετες μειώσεις μισθών και
συντάξεων ώστε να πιάσει τους στόχους που έχει συμφωνήσει με την Τρόικα.
Οι Βουλευτές της συγκυβέρνησης Σύριζα-ΑΝΕΛ προκειμένου να μείνουν στις καρέκλες τους και να απολαμβάνουν
τα προνόμια και τον παχυλό μισθό τους, θα ψηφίζουν όλα
τα μέτρα χωρίς να τους ενδιαφέρει αν φτωχοποιούν περαιτέρω την Ελληνική κοινωνία και οδηγούν τους πολίτες στα
συσσίτια της εκκλησίας.
Πάλι ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ θα μιλήσει για επαρκή
χρηματοδότηση και αθρόες προσλήψεις στην υγεία, όπως
μίλησε και τα προηγούμενα χρόνια.
Η ΠΟΕΔΗΝ με έρευνές της αναδεικνύει τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στα Νοσοκομεία –ΕΚΑΒ και Πρόνοια. Έχει αποδειχθεί ότι οι εξαγγελίες της Κυβέρνησης
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για αθρόες προσλήψεις είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ακόμη
υπάρχουν κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, ακόμη οι ασθενείς ταλαιπωρούνται σε ράντζα και σε ώρες αναμονής στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Ακόμη υπάρχουν ελλείψεις
υλικών. Ακόμη ο στόλος του ΕΚΑΒ είναι απαρχαιωμένος.
Ακόμη στην πρόνοια υπάρχουν τραγικές ελλείψεις. Ακόμη
υπάρχουν Κέντρα Υγείας κλειστά ή άλλα που κλείνουν μετά
το μεσημέρι. Ακόμη κλείνουν κλινικές γιατί δεν υπάρχουν
γιατροί για να καλύψουν τις εφημερίες. Ακόμη υπάρχουν
δεκάδες δήμοι της χώρας χωρίς να καλύπτονται από καρδιολόγο και άλλες ειδικότητες ιατρών. Επίσης σταματούν τακτικά χειρουργεία με αποφάσεις Διοικητών λόγω έλλειψης
χρημάτων.
Σε όλα τα παραπάνω η Κυβέρνηση και ο λαλίστατος Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας θα έδινε λύση. Όμως το μόνο
που κάνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας είναι να ασκεί
πολιτική μέσω κοινωνικών δικτύων, παρουσιάζοντας ως

ιδανική την εικόνα στο ΕΣΥ.
Η πραγματικότητα και οι ασθενείς τον διαψεύδει. Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία που στενάζουν σε συνθήκες υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης, θα συνεχίσουν τον
αγώνα τους για να δοθούν λύσεις στα αιτήματά τους για ένα
ΕΣΥ που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας.
Συνεχίζουμε για:
• Επαρκή χρηματοδότηση
• Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
• Ένταξη στα ΒΑΕ
• Αναπλήρωση των απωλειών
• Κατάργηση των μνημονίων
Χρήστος Παπαναστάσης
Γεν. Γραμματέας ΠΟΕΔΗΝ

Η ΟΙΕΛΕ αμφισβητεί νόμιμους τίτλους σπουδών 5.000
εργαζομένων στα Νοσοκομεία
Ο κος Κουρουτός και η ΟΙΕΛΕ ξέφυγαν.
Ανέλαβαν εργολαβικά 20 χρόνια μετά να ακυρώσουν
τα νομιμότατα πτυχία ΤΕΕ Α’ και Β’ κύκλου που εκδόθηκαν
από συγκεκριμένες σχολές, 5000 ΔΕ Νοσηλευτικού Προσωπικού που εργάζονται στα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, την Πρόνοια.
Η ΟΙΕΛΕ είναι η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αυτοί δηλαδή που έβαζαν
τους βαθμούς και υπέγραψαν τα εν λόγω πτυχία. Μαζί με
τους Προϊστάμενους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ανώ-

τερους δημόσιους Λειτουργούς) και Καθηγητές της Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια!!!
Μέλη της ΠΟΕΔΗΝ δεν είναι οι καθηγητές που έδιναν τα πτυχία. Μέλη της ΠΟΕΔΗΝ είναι οι εργαζόμενοι στα
Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας, την Πρόνοια και το ΕΚΑΒ.
Μέλη της ΠΟΕΔΗΝ είναι το εν λόγω ΔΕ Νοσηλευτικό Προσωπικό. Τα παιδιά των πλουσίων όπως λέει η ΟΙΕΛΕ που
αποφοίτησαν από τις εν λόγω σχολές αγοράζοντας πλαστά
πτυχία.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΤΕΕ
ΓΙΑΤΊ ΤΈΤΟΙΟ ΜΕΝΟΣ;
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Γιατί τέτοιο μένος από την ΟΙΛΕ στο πολύπαθο ΔΕ Νοσηλευτικό Προσωπικό των Νοσοκομείων, που τελείωσαν
Ιδιωτικές Σχολές ΤΕΕ;
Μετά από 20 χρόνια αμφισβητούν τα πτυχία σε εργαζόμενους των 800 ευρώ που εργάζονται πρωί – νύκτα, δίνουν
μάχη καθημερινά να σώσουν ασθενείς. Ένας για σαράντα
Ασθενείς στη κλινική σε κάθε βάρδια με εκατοντάδες οφειλόμενα ρεπό και χρωστούμενη κανονική άδεια από το 2013.
Τι σόι παιδιά πλουσίων είναι αυτοί οι συνάδελφοι; Εάν
ήταν πλούσια μια τέτοια δουλειά θα επέλεγαν; Και όμως σε
μια περίοδο με τεράστια ανεργία με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην Υγεία μηδενικές (μόνο ελαστικές
μορφές) τους λένε να βάλουν τα χέρια τους και να βγάλουν
τα μάτια μόνοι τους. Εάν συμμετάσχουν στον διαγωνισμό,
αυτόματα αμφισβητούν τα προσόντα διορισμού των. Ποιος
τους διαβεβαιώνει ότι κάποιος βαλτός δεν θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας να ακυρώσει την πρόσληψή τους;
20 χρόνια μετά θα κληθούν να καθίσουν στα θρανία. Αν
και αποδεδειγμένα άριστοι στη δουλειά τους, στη φροντίδα,
την Νοσηλεία των Ασθενών. Που να θυμηθούν θεωρητικά
μαθήματα; Αλήθεια αν γιατρός ή δικηγόρος 20 χρόνια μετά
κληθεί να κάτσει στα θρανία να δώσει θεωρητικές εξετάσεις, θα τα καταφέρει;
Οι συνάδελφοι είναι σε απόγνωση. Από τη μια οργανώνονται και από την άλλη προσπαθούν να κρατήσουν την
ανωνυμία τους. Προσπαθούν να μείνουν απαρατήρητοι γιατί
πιστεύουν ότι εάν αποκαλυφθούν θα υπάρξουν φαινόμενα
κοινωνικού αυτοματισμού και κανιβαλισμού στη δουλειά
τους.
Ποιο είναι το έγκλημά τους; Είναι άριστοι επαγγελματί-

ες, αλλά αποφοίτησαν από τις Ιδιωτικές Σχολές που είναι
στο στόχαστρο της ΟΙΕΛΕ. Και τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ η ΟΙΕΛΕ
λύνει και δένει στο Υπουργείο Παιδείας. Μετατρέπονται σε
εξιλαστήριο θύμα. Αν είναι δυνατόν να είναι έγκλημα ότι
παρακολούθησαν τις εν λόγω σχολές και αποφοίτησαν με
20. Σε δεκάδες ΤΕΕ Δημόσια και Ιδιωτικά την συγκεκριμένη περίοδο η πλειονότητα των σπουδαστών αποφοίτησε με
βαθμό 20. Λάδωναν τους καθηγητές ή οι καθηγητές βοηθούσαν τους σπουδαστές ανθρώπινα να βρουν δουλειά;
Αυτούς που γνώριζαν. Όλοι τελικά όσοι σχετίζονται με τα
εν λόγω πτυχία λαδώθηκαν και κανείς δεν μαρτύρησε; Ιδιοκτήτες σχολών, καθηγητές ιδιωτικών σχολών, καθηγητές
Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης;
Γιατί στο στόχαστρο βρίσκονται οι εν λόγω εργαζόμενοι
τελευταίος τροχός της άμαξας και κινδυνεύουν να χάσουν
τη δουλειά τους; Δεν γνωρίζουν ότι στα Δημόσια Νοσοκομεία, χωρίς κανένα πτυχίο δουλεύουν ΔΕ Πρακτικοί Νοσοκόμοι, ΔΕ Επιμελητές Ασθενών ΔΕ πρώην Σχολικοί Φύλακες. Χωρίς κανένα πτυχίο. Κάποιοι μάλιστα χωρίς καν το
απολυτήριο γυμνασίου. Με εμπειρία και απόλυτη νομιμότητα. Τι θα τους απολύσουμε όλους αυτούς;
Ας σοβαρευτούν.
Ας ξεκαθαρίσουν αλλού τους λογαριασμούς τους και όχι
στις πλάτες των πολύπαθων αποφοίτων των εν λόγω Σχολών, που τώρα είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι.
Δεν θα τους περάσει.
Η αγωγή αποζημίωσης δείχνει την αποφασιστικότητα της
ΠΟΕΔΗΝ. Καλό είναι να το πάρουν χαμπάρι. Να λήξει αυτή
η ιστορία ομαλά. Γιατί θα χάσουν τα αυγά και τα πασχάλια!!!
Μ.Γ.
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ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΤΕΕ
Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η κυβέρνηση να τινάξει
τη λειτουργία των Νοσοκομείων στον ΑΕΡΑ για να υλοποιήσει περίεργα αιτήματα της ΟΙΕΛΕ.
Μην μπαίνετε στον κόπο να διενεργήσετε διαγωνισμό
για τους 5000 εργαζόμενους του ΕΣΥ απόφοιτοι ιδιωτικών
σχολών ΤΕΕ.
Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει με κάθε μέσο ο διαγωνισμός (δικαστικό, αγωνιστικό). Θα τον ακυρώσουμε στη
πράξη.
Η ΟΙΕΛΕ ανακοίνωσε (όχι το Υπουργείο Παιδείας) ότι
θα φέρει τροπολογία προς ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο
Παιδείας με την οποία καθίστανται άκυροι χιλιάδες τίτλοι
σπουδών από ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης σε περίπτω-

ση που οι κάτοχοί τους είτε δεν συμμετάσχουν, είτε αποτύχουν στην ειδική επανεξεταστική διαδικασία. Με τη νομοθετική πρωτοβουλία που προωθείται λέει η ΟΙΕΛΕ ορίζονται
επίσης τα σχετικά της εξεταστικής διαδικασίας (ύλη, τρόπος
αξιολόγησης, συγκρότηση ατομικών και συλλογικών οργάνων διεξαγωγής και εποπτείας, ο τύπος και το περιεχόμενο
των τίτλων κ.λπ.) που είναι θεσμικά θωρακισμένη, σε επίπεδο Πανελλαδικών Εξετάσεων, ώστε να μην αμφισβητείται το
κύρος τους.
Στο στόχαστρο βρίσκονται τα πτυχία αποφοίτων Α και Β
κύκλου των ακολούθων Ιδιωτικών ΤΕΕ.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΛΕ ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ
Σας κοινοποιούμε την Αγωγή της ΠΟΕΔΗΝ κατά της ΟΙΛΕ για συκοφαντική δυσφήμιση.
Ζητάει να επιδικαστεί το ποσό των 200.000ευρώ. Η εκδίκαση της Αγωγής ορίστηκε για την 16/11/2017.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ Η ΠΟΕΔΗΝ
Η ΠΟΕΔΗΝ εξέδωσε Δελτίο Τύπου ενημερώνοντας
προς πάσα κατεύθυνση για την καθολική συμμετοχή
των υγειονομικών και προνοιακών υπαλλήλων.
50.000 εργαζόμενοι μετέχουν στην Απεργία – Αποχή. Δεν άρεσε η εν λόγω ανακοίνωση, στη κυβέρνηση,
στην αντιπολίτευση και στο φιλικό τύπο της αντιπολίτευσης.
Δεν άρεσε γιατί δεν επισήμανε μόνο τις μεθοδεύσεις
της κυβέρνησης αλλά και την αξιολόγηση του έτους
2014 που Νοσηλευτές με βαθμό 9,8 (άριστα το 10) στην
Αξιολόγηση, βρέθηκαν από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Όταν καταργήθηκαν έντεκα Νοσοκομεία. Δεν άρεσε
γιατί υπενθύμισε το Μνημονιακό θεσμικό πλαίσιο που
εφαλτήριο εφαρμογής είχε και έχει την Αξιολόγηση,
κατηγοριοποιώντας τους υπαλλήλους.
Η κυβέρνηση προωθεί την ενοποίηση Νοσοκομείων. Οι μετακινήσεις του προσωπικού με τι κριτήρια θα
γίνουν; Φυσικά της Αξιολόγησης.
Η κυβέρνηση θέλει να επιβραβεύσει τους αρίστους
λέει. Όταν η μισθολογική δαπάνη στο Δημόσιο μειώνεται, από πού θα βρει τα λεφτά; Φυσικά από άλλους
υπαλλήλους με χαμηλή βαθμολογία. Συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού και κανιβαλισμού στη Δημόσια Διοίκηση.
Η κυβέρνηση θέλει να επιλέξει τους αρίστους για
Προϊστάμενους μέσω της Αξιολόγησης λέει. Εδώ γελάει και το παρδαλό κατσίκι. Αλήθεια πιστεύει κανείς
ότι η κυβέρνησης θέλει ανεξάρτητη Δημόσια Διοίκηση;
Εάν θέλει γιατί έσφαξε στο γόνατο 800 Προϊστάμενους

Οργανικών Μονάδων στα Νοσοκομεία για να βάλει με
ανάθεση τους δικούς της. Στους 2.100 συνολικά Προϊστάμενους καρατόμησε 800. Και οι καρατομήσεις συνεχίζονται καθημερινά. Γιατί δεν συστήνονται τα Συμβούλια Κρίσης εδώ και επτά χρόνια για να γίνει η επιλογή
Διευθυντών, Υποδιευθυντών και κατ’ επέκταση Τμηματαρχών αφού κανονικά των κρίσεων των Τμηματαρχών
θα πρέπει να προηγηθούν οι κρίσεις Διευθυντών και
Υποδιευθυντών;
Οι Μνημονιακές κυβερνήσεις προτιμούν την ανάθεση καθηκόντων σε Προϊστάμενους. Για την κατάληψη
του κράτους όπως λέει ο κος Πολάκης.
Δεν υπάρχει σήμερα Νοσηλευτής που να μην δικαιούται το άριστα. Πολλοί όμως πράγματι αξίζουν πάνω
από τα άριστα. Όλοι όμως ομολογουμένως δίνουν την
ζωή τους για τον Ασθενή. Είναι δίκαιο ένα σύστημα
Αξιολόγησης που θα αφαιρεί δικαιώματα από τους αρίστους και θα τα δίνει στους πιο αρίστους;
Κάποτε το έτος 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στα κάγκελα κατά
της Αξιολόγησης. Τώρα η κυβέρνηση εκβιάζει, απειλεί
για να εφαρμοστεί. Βλέπετε είναι προαπαιτούμενο για
να κλείσει η επόμενη Αξιολόγηση. Και ο Πρωθυπουργός είπε στους Υπουργούς του ότι θέλει η αξιολόγηση
να κλείσει άμεσα. Δεν θα κολλήσει σε μια ακόμη ανεκπλήρωτη δέσμευση που εκστόμισε ως αντιπολίτευση.
Ή πρώτη είναι ή η τελευταία;
Αλήθεια ποιος πολιτικός, ποιος δημοσιογράφος θα
εμπιστευόταν το έργο του να αξιολογηθεί από τον κο
Πολάκη;
Μ.Γ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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Η ΠΟΕΔΗΝ και ο Πρόεδρός της δεν λειτουργούν
συντεχνιακά.
Δεν προβάλουν ή διεκδικούν λύσεις σε προβλήματα εργασιακά, θεσμικά, μισθολογικά με κριτήριο τον
αριθμό των υπηρετούντων εργαζόμενων.
Αναδεικνύουν ζητήματα όλων των πτυχών της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας. Ως εκ τούτω τα προβλήματα των Προνοιακών Μονάδων και των εργαζομένων
σε αυτές βρίσκονται στη πρώτη γραμμή.
Στη συνάντηση του Γενικό Γραμματέα της Πρόνοιας κο Καρελά, με τους εκπροσώπους και Προέδρους
των Σωματείων των Προνοιακών Μονάδων της Αττικής, παρουσία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, τέθηκαν
τα ζητήματα επιτακτικά που αφορούν την Πρόνοια και
τους εργαζόμενους. Ζητήθηκε η έκδοση Οργανισμών
μετά από συμφωνία του Ενιαίου Πλαισίου Οργάνωσης
των Προνοιακών Μονάδων στη βάση του οποίου θα
εκδίδονται Οργανισμοί. Όχι ότι να ‘ναι. Ότι θέλουν οι
Πρόεδροι των Νομικών Προσώπων των Περιφερειακών Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
Ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι περιμένει προτάσεις για τους Οργανισμούς από τις Διοικήσεις, από την
αξιοπιστία των οποίων προτάσεων θα αξιολογηθεί η
ικανότητά τους. Περίεργη άποψη!!! Η εντύπωση που
αποκομίσθηκε είναι ότι επιδιώκουν να χειριστούν το
ζήτημα και να κλείσουν τους Οργανισμούς στα μου-

λωχτά.
Καταστήσαμε σαφές ότι θέλουμε να έχουν λόγο
τα Σωματεία και δεν θα επιτρέψουμε έκδοση Οργανισμών εκτρώματα που θα δίνουν δυνατότητες κατάργησης Μονάδων και θα ανοίγουν διαδικασίες μετακινήσεων προσωπικού από Μονάδα σε Μονάδα.
Θέσαμε το ζήτημα των απαράδεκτων μετακινήσεων
υπαλλήλων από μια μονάδα σε άλλη, από τη μια άκρη
της Αθήνας στην άλλη ή σε άλλη πόλη της περιφέρειας, που είναι οικονομική και οικογενειακή καταστροφή για τους μετακινημένους υπαλλήλους. Ζητήσαμε
την ανάκλησή τους.
Δεν δεσμεύτηκε παρότι είπε ότι θα δώσει οδηγία
για λελογισμένες μετακινήσεις. Δεν μας καλύπτει η εν
λόγω αόριστη απάντηση.
Τέθηκε το ζήτημα της τεχνικής υποστήριξης των
Μονάδων, που όχι μόνο δεν διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες, αλλά οι υπάρχοντες Τεχνίτες δεν αξιοποιούνται Σαββατοκύριακα, προκειμένου να γλιτώσουν λίγα
ευρώ από τα εξαιρέσιμα οι Διοικήσεις.
Υποσχέθηκε να μιλήσει με τους Διοικητές. Αναδείξαμε την αναγκαιότητα αναβάθμισης της λειτουργίας
των Μονάδων, ώστε να είναι σε θέση να καλύπτουν τις
ανάγκες σε προνοιακές υπηρεσίες ενός οριοθετημένου πληθυσμού αναφοράς. Σήμερα υπάρχουν λίστες
αναμονής πολλών μηνών για εισαγωγή στις Προνοια-
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κές Μονάδες.
Θέσαμε το ζήτημα των οφειλόμενων πρόσθετων
αμοιβών (νυκτερινά, αργίες, υπερωρίες) και την ανάγκη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τροποποίηση της
διαδικασίας με τη χορήγηση τους από τους προϋπολογισμούς των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας όπως στα
Νοσοκομεία. Επίσης ζητήσαμε με την ίδια διαδικασία
να πληρώνονται, τα εφάπαξ στους δικαιούχους και
οι Δικαστικές Αποφάσεις. Δεσμεύτηκε. Και πράγματι λίγες ημέρες μετά την συνάντηση, ενημέρωση τον
Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ για τα βήματα του Υπουργείου
Εργασίας προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα. Με το
Ν.4483/2017 άρθρο 154 ρυθμίστηκε.
Επιμένουμε και θέσαμε το ζήτημα της ανανέωσης των συμβάσεων του επικουρικού προσωπικού
έως 31/12/2018 χωρίς αστερίσκους όπως έπραξε το
Υπουργείο Υγείας. Είχε αντιρρήσεις για ανανέωση σε
όσους κλείνουν διετία, επικαλούμενος προβλήματα
που θα θέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έγκριση της
μισθοδοσίας.
Επιμείναμε ότι εάν δημιουργηθούν προβλήματα θα
τα αντιμετωπίσουμε, όπως και οι άλλοι Συμβασιούχοι
του Δημόσιου Τομέα, όπως οι επικουρικοί των Νοσοκομείων. Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τόνισε ότι όλα

αντιμετωπίζονται εάν η κυβέρνηση διαθέτει πολιτική
βούληση.
Τελικά ενημέρωσε τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ τηλεφωνικά ότι προτίθεται να καταθέσει στη Βουλή τροπολογία εξάμηνης το πολύ παράτασης των επικουρικών
έως την προκήρυξη νέων θέσεων επικουρικού. Ο σχεδιασμός ήταν να ψηφιστούν αρχές Αυγούστου.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αντέδρασε έντονα στο
τηλέφωνο. Επισήμανε την διάταξη για παράταση των
επικουρικών του Υπουργείου Υγείας έως 31/12/2018.
Όλων των επικουρικών εργαζομένων μηδενός εξαιρουμένου. Όχι με αστερίσκους (ανάλογα με τα χρήματα των προϋπολογισμών των Μονάδων).
Ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνει ανεκτή διαφορετική
αντιμετώπιση των επικουρικών της Πρόνοιας σε σχέση με τους επικουρικούς του Υπουργείου Υγείας.
Τελευταία στιγμή ξαναπήρε τηλέφωνο τον Πρόεδρο
της ΠΟΕΔΗΝ και ενημέρωσε ότι μάζεψε την εν λόγω
διάταξη για να την ξαναδούν. Θα επανέλθουν είπε με
νέα ρύθμιση τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτέμβρη.
Θα δούμε. Η ΠΟΕΔΗΝ παρακολουθεί. Γνωρίζουν τι
θέλει και τι μπορεί να κάνει.
Μ.Γ.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΑΠΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η ΠΟΕΔΗΝ είναι ο πρώτος Συνδικαλιστικός Φορέας στο
Δημόσιο που κήρυξε Απεργία – Αποχή από την Αξιολόγηση. 50.000 εργαζόμενοι επέστρεψαν ασυμπλήρωτα τα
Φύλλα Αξιολόγησης σε 100 Νοσοκομεία και Προνοιακές
Μονάδες της χώρας που μοιράστηκαν μέχρι τώρα. Καθολική είναι η συμμετοχή στην Απεργία – Αποχή κατά της αξιολόγησης με ποσοστό 98%. Μάλιστα σε πολλά Νοσοκομεία
μοιράστηκαν και ξαναμοιράστηκαν πολλές φορές τα φύλλα
αξιολόγησης στους υπαλλήλους με απειλές και εκβιασμούς
από τους Διοικητές των Νοσοκομείων για να συμπληρωθούν.
Παρ’ ότι απειλούν με πειθαρχικές διώξεις ότι η άρνηση
συμπλήρωσης των φύλλων αξιολόγησης αποτελεί σοβαρό
πειθαρχικό παράπτωμα δεν έχει καμφθεί σε κανέναν εργαζόμενο η αρνητική του στάση.
Η αξιολόγηση κατηγοριοποιεί τους υπαλλήλους σε βαθμούς από το 1 (ακατάλληλος) έως το 100 (άριστος). Με το
ισχύον μνημονιακό θεσμικό πλαίσιο είναι το κριτήριο εφαρ-

μογής δυσμενών και μόνο μισθολογικών και υπηρεσιακών
μεταβολών. Αρκεί να αναφέρουμε ότι στις πρώτες διαθεσιμότητες υπαλλήλων των κατηργημένων Νοσοκομείων το
έτος 2013 υπάλληλοι με βαθμό άριστα στην αξιολόγηση (9,8
με άριστα το 10) βρέθηκαν από κατηργημένα Νοσοκομεία
της Θεσσαλονίκης να καταλαμβάνουν οργανική θέση σε
Νοσοκομεία της Αττικής. Με τις κινητοποιήσεις μας παρέμειναν με τρίμηνες μετακινήσεις στην αρχή και μετά με
μετάταξη σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και δεν διαλύθηκαν οικογένειες.
Η ΠΟΕΔΗΝ δεν είναι κατά των αξιολογήσεων. Δεν φοβάται τις αξιολογήσεις. Οι ασθενείς αξιολογούν καθημερινά
τους Νοσηλευτές και τους άλλους επαγγελματίες υγείας
και τους βάζουν βαθμό άριστα. Απόδειξη ότι έως το έτος
2010 οι Υγειονομικοί και Προνοιακοί υπάλληλοι αξιολογούνταν χωρίς καμία αντίρρηση. Μάλιστα διεκδικούσαν καλύτερο και αντικειμενικότερο σύστημα αξιολόγησης.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ
ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΠΡΦΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗς
Στη συνάντηση μας με τον Υπουργό Υγείας κο Α.Ξανθο
την Τετάρτη 12/7/2017 κατά την απεργιακή μας συγκέντρωση δεσμεύτηκε ότι στο νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια
Περίθαλψη που θα έχει ψηφιστεί έως 4 Αυγούστου 2017, θα
υπάρξει διάταξη που θα παρατείνει την θητεία του συνόλου
του επικουρικού προσωπικού έως 31/12/2018.
Η ανανέωση της θητείας θα αφορά όλους. Θα αφορά τους
υπαλλήλους που έχουν πάνω από δύο έτη με ανανεούμενες
συμβάσεις εργασίες, καθώς επίσης και όσους το επόμενο
χρονικό διάστημα συμπληρώνουν ένα έτος.
Ως εκ τούτου όπως δεσμευτήκατε σε επικοινωνία που
είχαμε, θα πρέπει το σύνολο του επικουρικού προσωπικού
των Προνοιακών Μονάδων να συμπεριληφθούν στην ανωτέρω ρύθμιση. Όλοι οι επικουρικοί χωρίς αστερίσκους. Να
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μην αφεθεί η δυνατότητα στις Διοικήσεις να αποφασίζουν.
Ίδια διάταξη με το Υπουργείο Υγείας.
Το εν λόγω αίτημα για ανανέωση της θητείας του επικουρικού προσωπικού των Προνοιακών Μονάδων το θέσαμε
στον Υπουργό Υγείας και δεσμεύθηκε για την παρέμβασή
του στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας κα Φωτίου.
Ταυτόχρονα στο εν λόγω νομοσχέδιο του Υπουργείου
Υγείας θα συμπεριληφθεί διάταξη για την χορήγηση οφειλομένων πρόσθετων αμοιβών (νυκτερινά, αργίες, υπερωρίες)
του τρέχοντος και παρελθόντων ετών.
Θα πρέπει στην εν λόγω διάταξη να συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι στις Προνοιακές Μονάδες.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
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ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ 58 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
• Ο κος Πολάκης οφείλει να δώσει στη Δημοσιότητα τον
τίτλο εξειδίκευσης που διαθέτει στην Εντατικολογία όχι
την 2ετή απασχόληση και εκπαίδευση σε ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Νίκαιας. Για να πάψουν να διασπείρονται φήμες
μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας των Ιατρών που
φθείρουν τον θεσμό του Αν. Υπουργού Υγείας που εκπροσωπεί. Εντατικολόγοι και Γιατροί επιμένουν ότι δεν κατέχει τον τίτλο εξειδίκευσης Εντατικολόγου
• Λειτουργούν 540 κλίνες ΜΕΘ στα χαρτιά. Στην πραγματικότητα 450
• 150 κλίνες ΜΕΘ πλήρως εξοπλισμένες δεν λειτουργούν
λόγω έλλειψης προσωπικού. Εάν λειτουργούσαν θα έσωζαν τη ζωή σε 1000 ασθενείς το χρόνο (με βάση στατιστικά
στοιχεία των Εντατικολόγων). Παραθέτουμε στοιχεία
• 3.500 κλίνες ΜΕΘ έπρεπε να διαθέτει το ΕΣΥ
• 5.000 ασθενείς χάνουν τη ζωή τους με βάση στατιστικά
στοιχεία των Εντατικολόγων εξαιτίας της έλλειψης ΜΕΘ
• 30 – 90 ασθενείς στη Λίστα Αναμονής
• Το καλοκαίρι πολλά κρεβάτια είναι κλειστά λόγω απολύμανσης. Μειώνεται ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών. Αν
και πέφτει η ζήτηση η ταλαιπωρία και ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ασθενείς λόγω μηδενικής διακίνησης
• Το φθινόπωρο και το χειμώνα η λίστα αναμονής αγγίζει
τους 100 ασθενείς λόγω ιώσεων και βαριών χειρουργείων
που αναστέλλονται το καλοκαίρι
• Διασωληνομένοι ασθενείς νοσηλεύονται σε κοινούς θαλάμους.
• Ασθενείς έκτακτα περιστατικά νοσηλεύονται σε ΜΕΘ 300
χιλιόμετρα μακριά από το Νοσοκομείο που χειρουργήθηκαν. Δεν παρακολουθείται η μετεγχειρητική τους πορεία
από τον θεράποντα ιατρό
• Θερίζουν στις ΜΕΘ οι Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
• Γιατί πέρυσι μειώθηκαν τα κρεβάτια όπως παραδέχεται
ο κος Πολάκης;
• Μεγάλη έλλειψη ΜΑΦ. Εξαιτίας αυτού αυξάνεται ο Μέσος όρος Νοσηλείας στις ΜΕΘ. Κινδυνεύουν οι ασθενείς
μετά τη νοσηλεία τους σε ΜΕΘ, λόγω έλλειψης ΜΑΦ. Νοσηλεύονται με τραχειοστομία σε κοινούς θαλάμους
• Νοσοκομείο ΚΑΤ. Αν είναι δυνατόν. Δεν έχει ΜΑΦ. Διαθέτει αίθουσα Αναζωογόνησης διασωληνομένων ασθενών
που ξεμένουν και 10 ημέρες λόγω έλλειψης ΜΕΘ για νοσηλεία μετά τα χειρουργεία
• Τραγική η κατάσταση των ΝΗΣΙΩΝ σε ΜΕΘ. Μόνο με Αεροδιακομιδές βρίσκουν ασθενείς ΜΕΘ
• Στον εθνικό άξονα Ήπειρος – Αττική 350 χιλιόμετρα απόσταση λειτουργούν μόνο 19 κλίνες ΜΕΘ
• Στον εθνικό άξονα Θεσσαλία – Αττική 350 χιλιομέτρων
απόσταση λειτουργούν μόνο 8 κλίνες ΜΕΘ
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• Κάλυψη κλινών ΜΕΘ ανά περιφέρεια. Τραγική κατάσταση.
Στερεά Ελλάδα μόνο 8 κλίνες ΜΕΘ (Γ.Ν Λαμίας).
Δυτική Μακεδονία μόνο 4 κλίνες ΜΕΘ (Γ.Ν. Πτολεμαΐδας)
• Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Τραγική έλλειψη κλινών ΜΕΘ. Λόγω έλλειψης προσωπικού στο Νοσοκομείο
Διδυμοτείχου οι ασθενείς απευθύνονται στην Τουρκία
(Αδριανούπολη) για υπηρεσίες υγείας
• Τραγική στελέχωση των ΜΕΘ
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΘ. Παλαιοί αναπνευστήρες που συχνά
χαλάνε και κινδυνεύουν οι ασθενείς. Κρεβάτια διαλυμένα
Δείτε φωτογραφίες
Πανηγυρίζει η κυβέρνηση για τα επιτεύγματα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Εξάλλου ο κος Πολάκης όπως
λέει ο ίδιος έχει εξειδίκευση στην Εντατικολογία. Το μάθαμε από τις καθημερινές του επιθέσεις στους Δικαστές.
Θα ήταν φρόνιμο όμως ο κος Πολάκης να δημοσιοποιήσει
το δίπλωμα εξειδίκευσης Εντατικολογίας που κατέχει από
τις εξετάσεις που έδωσε και πέτυχε στην Ειδική Επιτροπή.
Όχι το πιστοποιητικό καθημερινής παρακολούθησης του
Προγράμματος εκπαίδευσης 2 ετών στη ΜΕΘ (Νοσοκομείο
Νίκαιας). Για να κλείσει τα στόματα και τις φήμες που κυκλοφορούν.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΜΠΕΡΔΕΥΤΗΚΕ Ο ΚΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΟ ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Να ευχηθούμε περαστικά στον κο Τσίπρα για την εγχείρηση κήλης που έκανε στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.
Αμέσως μετά το εξιτήριο του από το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό το εξής
αμίμητο: «Τα Δημόσια Νοσηλευτήρια αξίζουν την εμπιστοσύνη και την στήριξή μας πάνω από όλα γιατί εκεί υπηρετεί
το πιο αξιόλογο έμψυχο δυναμικό». Μπερδεύτηκε ο κος
Τσίπρας. Δεν χειρουργήθηκε σε Δημόσιο Νοσοκομείο.

Χειρουργήθηκε στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο που είναι
Ανώνυμη Εταιρεία και λειτουργεί αποκλειστικά ως Ιδιωτικό Νοσοκομείο.
Μπορεί μεγάλη πλειοψηφία των μετοχών να την κατέχει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η Σύγκλητος να διορίζει Διοικήσεις που έχουν την ευθύνη για την κατάντια του, δεν
είναι όμως ανοικτό στους πολίτες αφού δεν εφημερεύει.
Εκμεταλλευόμενο το ιδιόμορφο καθεστώς (Πανεπιστημιακό
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Νοσοκομείο που λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία) συγκεντρώνει Πανεπιστημιακούς Ιατρούς και Ιδιώτες που χειρουργούν ή προσφέρουν υπηρεσίες υγείας επί πληρωμή
(από την τσέπη των Ασθενών, από Ιδιωτικές Ασφαλιστικές
Εταιρείες, από Ασφαλιστικά Ταμεία ή τον ΕΟΠΥΥ). Επειδή
το κοστολόγιο των Υπηρεσιών Υγείας που προσφέρει είναι
υψηλό συγκεντρώνει Ασθενείς με οικονομική ευμάρεια και
όχι τον λαουτζίκο που ψήφισε τον κο Τσίπρα για να φτιάξει

το ΕΣΥ.
Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο μαστίζεται από οικονομικά
σκάνδαλα που ερευνώνται στην δικαιοσύνη με την αποκλειστική ευθύνη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών που διορίζει τις Διοικήσεις. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών
επιδιώκει την οικονομική εξυγίανση του Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου με μειώσεις των μισθών των εργαζόμενων στους
οποίους οφείλονται οι μισθοί τους πάνω από (7) επτά μήνες.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

Ο ΚΑΥΣΩΝΑΣ ΒΡΗΚΕ ΧΩΡΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Πριν τον προηγούμενο καύσωνα επισημάναμε τα προβλήματα σε κλιματισμό που έχουν τα Νοσοκομεία. Τα προβλήματα προέκυψαν επειδή τα Νοσοκομεία δεν διαθέτουν
χρήματα για συντήρηση και ανανέωση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Ταυτόχρονα οι τεχνικές υπηρεσίες των Νοσοκομείων
έχουν αποδεκατιστεί από τεχνίτες, ψυκτικούς με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η συντήρηση εκ των έσω.
Οι Διευθύνσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών σηκώνουν
τα χέρια ψηλά αφού δεν υπάρχουν χρήματα να συντηρήσουν και να ενισχύσουν τους κεντρικούς κλιματισμούς.
Δεν υπάρχουν χρήματα να συντηρήσουν τα κλιματιστικά ή

να τοποθετήσουν νέα σε χώρους νοσηλείας και υποδοχής
Ασθενών και συνοδών.
Ακόμη και μετά τις καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ, των ΜΜΕ
από συγκεκριμένα Νοσοκομεία που έβρασαν οι Ασθενείς ο
Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας δεν πήρε καμία πρωτοβουλία. «Σιγή ιχθύος».
Πίστευαν ότι δεν θα ξανάρθει καύσωνας. Αλλά ο καιρός
δεν τους έκανε την χάρη. Εμφανίστηκε και πάλι καύσωνας.
Η συντήρηση και η ενίσχυση του κλιματισμού ειδικά στους
ευαίσθητους χώρους του συνόλου των Νοσοκομείων της
χώρας δεν υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Ο κος Πολάκης δεν
διέθεσε ούτε ευρώ.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

• Διάλυση των Σωμάτων Ασφαλείας, της Δημόσιας Υγείας,
του ΕΚΑΒ για την επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.
• Θερμά συγχαρητήρια στους πυροσβέστες και μόνο!!!
• Τραγική η επιχειρησιακή κατάσταση του ΕΚΑΒ στα σημεία των πυρκαγιών.
- 60 ακινητοποιημένα Ασθενοφόρα στην Αττική λόγω βλαβών. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε κατά την διάρκεια των πυρκαγιών να επιχειρήσει το ΕΚΑΒ.
- Στο ΕΚΑΒ Δυτικής Ελλάδας (καλύπτει Ηλεία και Ζάκυνθο
που είχαμε πυρκαγιές) από τα 55 οχήματα τα 25 είναι χα-

λασμένα.
- Στα Τρίκαλα 8 στα 9 διαθέσιμα Ασθενοφόρα την πρώτη
εβδομάδα του Ιουλίου ήταν χαλασμένα. Ευτυχώς δεν είχαμε φωτιές.
- Στη Μαγνησία τα 7 στα 10 διαθέσιμα Ασθενοφόρα ήταν
χαλασμένα το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.
- Στο Αθαμάνειο Άρτας έχασε τσάμπα τη ζωή του 55χρονος
επειδή δεν υπήρχε Ασθενοφόρο σε αγώνα δρόμου στο Κέντρο Υγείας Βουλγαρελίου.
- Πόσα άλλα για να ασχοληθεί σοβαρό ο αρμόδιος Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας;
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
• 13.000 καρκινοπαθείς αποκλείονται από τις ακτινοθεραπείες κατ’ έτος λόγω έλλειψης ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων. Πεθαίνουν με φρικτή ποιότητα ζωής.
• Τρία χρόνια πέρασαν από την έγκριση του ΙΣΝ για Δωρεά
10 Ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων στα Νοσοκομεία
της Χώρας, σύγχρονων στοχευμένων που προσφέρουν την
εξελιγμένη θεραπεία IMRT και λόγω ανικανότητας της κυβέρνησης και των Νοσοκομείων ακόμη δεν τα υποδέχθηκαν για να λειτουργήσουν
• Στη χώρα μας αντιστοιχούν 3 Ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Στις χώρες της Ε.Ε.

αντιστοιχούν 6 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους
• Μεγάλη έλλειψη Τεχνολόγων, Ακτινοθεραπευτών, Ακτινοφυσικών. 35% οι κενές οργανικές θέσεις
• Γραμμικοί Επιταχυντές που έφαγαν τα ψωμιά τους
• Λειτουργούν Ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα 45 ετών
που είναι για απόσυρση.
• Τα νοσοκομεία δεν έχουν χρήματα ούτε για την απόσυρση των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων κοβαλτίου ή
καισίου
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΝ ΑΡΤΑΣ 9
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Έρχεται Δεκαπενταύγουστος. Χρονιάρες μέρες. Τέτοιες
ημέρες συνηθίζετε να πηγαίνετε στο πανηγύρι του χωριού
σας, στα ορεινά της Άρτας. Χορεύετε παρέα με την κυρία
Γεροβασίλη βουλευτή Άρτας. Μαζί σας μπορεί να βρίσκεται
ο Διοικητής του Νοσοκομείου Άρτας γνωστός χειροκροτητής της κας Γεροβασίλη. Καλό είναι όπως πηγαίνετε για το
χωριό σας να κάνετε μία στάση στο Νοσοκομείο της Άρτας.
Ένα Δημόσιο… Δημόσιο Νοσηλευτήριο και όχι σαν το
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Ευγενίδειο. Να συνομιλήσετε με ασθενείς και προσωπικό.
Θα διαπιστώσετε πόσο ευτυχισμένοι και χαρούμενοι είναι.
Να διαπιστώσετε ιδίοις όμμασι την κατάσταση του Νοσοκομείου. Να ζητήσετε από τους γιατρούς να σας δείξουν την
απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου για διακοπή των
χειρουργικών επεμβάσεων Ορθοπεδικών και Νευροχειρουργικών τακτικών περιστατικών λόγω έλλειψης μπάζτετ
από 28/6/2017 έως τουλάχιστον τα μέσα Σεπτέμβρη.
Η συνέχεια στην ιστοσελίδα της ΠΟΕΔΗΝ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ - ΑΡΘΡΟ 69 ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει.
Η κυβέρνηση πήρε απόφαση, το έγραψε κιόλας σε
χαρτί να κλείσει τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία. Να μην
εφημερεύουν για οξέα περιστατικά. Οι χρόνιοι Ασθενείς
να μετακινηθούν σε Ιδιωτικές Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και το ΔΑΦΝΙ – ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ να
συστήσουν από δύο τμήματα εγκλείστων του άρθρου 69
του ποινικού κώδικα. Κανονικές φυλακές δηλαδή. Από
Ψυχιατρικά Νοσοκομεία με ανεπτυγμένο πλούσιο δίκτυο
Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, σε θεραπευτικές φυλακές.
Μάλιστα τα σχέδια αυτά μπήκαν φαρδιά πλατιά στο
τραπέζι από το Υπουργείο Υγείας, σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο Γεν.Γραμματέας κος Γιαννόπουλος με φορείς
Ψυχικής Υγείας, τους Διευθυντές των Κλινικών των Ψυχιατρικών Κλινικών των Γενικών Νοσοκομείων και των
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Στη σύσκεψη κλήθηκε και
συμμετείχε η ΠΟΕΔΗΝ. Με πρωτοβουλία της ΠΟΕΔΗΝ
κλήθηκαν οι Πρόεδροι των Σωματείων ΔΑΦΝΙ – ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ αφού η πρόσκληση αφορούσε κυρίως το
εφημεριακό καθεστώς των Μονάδων Ψυχικής Υγείας της
Αττικής. Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην κατάργηση των
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων στο εγγύς μέλλον.
Τι πρέπει να κάνει η ΠΟΕΔΗΝ; Να κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια στην εν λόγω πρόθεση της κυβέρνησης; Να
μην αντιδράσει;
Μετά την αποτρόπαια δολοφονία γυναίκας από Νοσηλευόμενο άτομο του Άρθρου 69 του ποινικού κώδικα στο
ΔΑΦΝΙ, η ΠΟΕΔΗΝ επισήμανε τους κινδύνους για το προσωπικό και τους Ασθενείς, με τη συνέχιση φιλοξενίας ή
Νοσηλείας όπως θέλετε πέστε το, τέτοιων ατόμων που διετέλεσαν αξιόποινες πράξεις σε βαθμό κακουργήματος.
Άτομα τα οποία βρίσκονται μεταξύ άλλων πολλών Ασθενών. Πόσο κινδυνεύουν οι Ασθενείς και το προσωπικό;
Ποιος τους προστατεύει;
Δεν μπορεί η ΠΟΕΔΗΝ τραγικά συμβάντα να τα δει ως
τυχαία γεγονότα. Επισήμανε λοιπόν ότι οι εν λόγω Ασθενείς θα πρέπει να νοσηλεύονται σε άλλους χώρους που θα

επιλέξει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που έχει την σχετική
ευθύνη.
Η ΠΟΕΔΗΝ αγωνίζεται ώστε τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία να μείνουν ανοικτά, να εφημερεύουν για οξέα περιστατικά, να τους ανήκει οργανικά το πλούσιο δίκτυο
Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης που ανέπτυξαν. Το
ίδιο έλεγαν και λένε όλες τις εποχές. Με Γιαννουλάτους,
Σαμαροβενιζελικούς, Γιαννόπουλους, Ξανθοπολάκες.
Η ΠΟΕΔΗΝ θεωρεί ότι αν κλείσουν ή αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων θα καταρρεύσει η
Δημόσια Ψυχική Υγεία.
Οι Ψυχικά πάσχοντες Ασθενείς θα οδηγηθούν στις Ιδιωτικές Κλινικές και οι περισσότεροι επειδή είναι οικονομικά εξαντλημένοι θα φιλοξενούνται στα παγκάκια και τις
στάσεις του μετρό. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε
για σχοινί. Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις πίσω από τις Μη
Κερδοσκοπικές Εταιρείες Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης
κρύβονται φιλοσυριζαίοι.
Έπεσε ξύλο στο Υπουργείο Υγείας πρόσφατα, Υπουργών, Γενικών Γραμματέων και φαρισαίων για την κατανομή των κονδυλίων στη μη κερδοσκομικές.
Τι γίνεται μετά την αυτονόητη ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ; Βγήκαν οι Συριζομεταριθμιστές της Ψυχικής Υγείας
να τα βάλουν με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Αν και γνωρίζουν ότι ξέρει και τους ξέρει. Ξέρει τι ρόλο παίζουν. Είναι
αυτοί που κράταγαν μεζούρα και πήγαιναν από Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο και μετράγανε τους χώρους που θα
αναπτύσσονταν Ψυχιατρικές Κλινικές επί Σμαροβενιζέλων και τις έβγαζαν ακατάλληλες. Είναι αυτοί που συμμετείχαν με μπλοκ σε πορείες ειδικά των ΔΕΘ λαλίστατοι
και τώρα… εξαφανισμένοι. Τι να περιμένει κανείς από
ευκαιριακούς συνδικαλιστές; Τόσα ξέρουν τόσα κάνουν.
Προσπάθησαν σε συνεργασία με τους Διοικητές των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων να εκδώσουν ανακοινώσεις κατά
της ΠΟΕΔΗΝ για το εν λόγω ζήτημα.
Ατύχησαν. Κανείς δεν βάζει τα χέρια του να βγάλει τα ματάκια του. Μόνο οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ. Τίποτα δεν μας εκπλήσσει
πια!!!
Μ.Γ.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΤΑ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΑ
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Στις ημέρες εφημερίας των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων επικρατεί πανικός. Είναι πραγματική κόλαση.
Προσέρχονται σε κάθε εφημερία για εισαγωγή πάνω από 30 Ασθενείς με εισαγγελική εντολή
εγκλεισμού. Ασθενείς διεγερτικοί, επικίνδυνοι, κακοποιοί προσέρχονται με συνοδεία τριών αστυνομικών
με χειροπέδες, προκειμένου να εισαχθούν και να νοσηλευθούν σε τμήματα οξέων περιστατικών. Σε κάθε
ένα τμήμα οξέων περιστατικών νοσηλεύονται 30-35
τέτοιοι επικίνδυνοι Ασθενείς. Πολύ συχνά οι νοσηλευτές του εφημερείου και μετέπειτα οι Νοσηλευτές
στα Νοσηλευτικά Τμήματα στην σωματική έρευνα που
κάνουν στους Ασθενείς που εισάγονται, βρίσκουν
πάνω τους πιστόλια, μαχαίρια, γκλοπς και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.
Αυτό γίνεται παρότι έχουν συλληφθεί από την αστυνομία και θα έπρεπε να προηγηθεί σωματική έρευνα.
Μεταξύ των εισαγωγών περιλαμβάνονται:

• Ασθενείς που βρίσκονται προφυλακισμένοι και
για
σοβαρά ποινικά αδικήματα φρουρούμενοι επί
24ωρου βάσεως από το Σώμα Ειδικών Φρουρών.
• Άτομα που διώκονται για σοβαρά ποινικά αδικήματα και ο Εισαγγελέας διατάσει την 24ωρη φύλαξη
από το Σώμα Ειδικών Φρουρών.
• Άτομα που εισάγονται στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία όπως ο δολοφόνος της γυναίκας του Περιστερίου. Είναι άτομα που εντάσσονται στο άρθρου 69 του
ποινικού κώδικα τα οποία έχουν διαπράξει φρικτά
εγκλήματα. Καταδικάζονται ισόβια ή με μικρότερες
ποινές και το Δικαστήριο διατάσει να εκτίσουν την
ποινή τους χωρίς φύλαξη στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.
Οδηγούνται στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, νοσηλεύονται σαν να μην τρέχει τίποτα με τους άλλους Ασθενείς οξέα περιστατικά ή χρόνια, χωρίς καμία φύλαξη.
Φυλάσσονται ή νοσηλεύονται από μία ή δύο νοσηλεύτριες σε κάθε τμήμα 30 Ασθενείς, εκ των οποίων
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άλλοι διεγερτικοί και άλλοι επικίνδυνοι κακοποιοί
του άρθρου 69 του ποινικού κώδικα.
Οι εν λόγω Ασθενείς είναι επικίνδυνοι για τους
άλλους Ασθενείς, το νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς
επίσης είναι επικίνδυνοι για το συγγενικό και φιλικό
τους περιβάλλον. Εάν θελήσουν να το σκάσουν από το
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο, είναι πανεύκολο. Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία έχουν την ευθύνη νοσηλείας και όχι
της φύλαξης. Τα εν λόγω άτομα υπόκεινται στο θεραπευτικό πρωτόκολλο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου,
είναι ελεύθερα στο περιβάλλοντα χώρο του Νοσοκομείου. Μπορεί στα πλαίσια της αποασυλοποίησης να
φιλοξενούνται σε εξωνοσοκομειακές δομές, να τους
χορηγούνται άδειες να πάνε όπου θέλουν. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στη Νοσηλεία. Είναι πανεύκολο να
το σκάσουν εάν το θέλουν καθότι τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία δεν είναι φυλακές. Είναι ανοικτοί χώροι νοσηλείας στα πλαίσια της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης.
Σε κάθε Ψυχιατρικό Νοσοκομείο νοσηλεύονται σε
διάφορα τμήματα πάνω από 30 τέτοια άτομα. Τα εν
λόγω άτομα - Ασθενείς είναι κακοποιοί, έχουν κάνει
αντίστοιχα αδικήματα και εγκλήματα του ατόμου που
σκότωσε την φίλη του στο Περιστέρι (π.χ. μια περίπτωση σκότωσε, τεμάχισε το θύμα και το έψησε στο
φούρνο). Οι εν λόγω νοσηλευόμενοι έχουν επιτεθεί
και τραυματίσει πολλές φορές Νοσηλευτές και άλλους Ασθενείς. «Αγρόν ηγόρασε» το Κράτος.
Εγκληματική είναι η αδιαφορία του Κράτους διαχρονικά. Η ευθύνη ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και
Δικαιοσύνης. Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία δεν είναι
φυλακές να υποδέχονται τέτοιους Ασθενείς. Νοσηλεύουν ψυχικά πάσχοντες. Εάν το σκάσουν οι εν λόγω
νοσηλευόμενοι δίνεται άμεσα σήμα στην Αστυνομία.
Δεν είναι δουλειά των Νοσηλευτών, των Ιατρών του

Ψυχιατρικού Νοσοκομείου να φυλάσσουν εγκληματίες.
Τα άτομα αυτά θα πρέπει να φυλάσσονται σε Ψυχιατρικές κλινικές που θα δημιουργηθούν εντός των
φυλακών. Μόνο το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης διαθέτει μια τέτοια κλινική που ονομάζεται
«τμήμα ακαταλογίστων». Δεν είναι όμως δουλειά των
Ψυχιατρικών Νοσοκομείων. Με ευθύνη του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα πρέπει να δημιουργηθούν Ψυχιατρικές κλινικές εντός των φυλακών προκειμένου
να φυλάσσονται και να νοσηλεύονται όλοι όσοι είναι
προφυλακισμένοι και καταδικασμένοι. Πως είναι
δυνατόν τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Δρομοκαϊτειο,
Δαφνί να φυλάσσουν μεγάλο αριθμό κακοποιών,
εγκληματιών του άρθρου 69 του ποινικού κώδικα;
Κινδυνεύουν ζωές ανθρώπων.
Ας προβληματιστεί από το τραγικό γεγονός του Περιστερίου η κυβέρνηση για να λύσει το μείζον πρόβλημα. Η λύση είναι μια και μοναδική. Τα Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία δεν είναι φυλακές. Άμεσα να δημιουργηθούν ψυχιατρικές κλινικές εντός των φυλακών.
Έτσι θα επιλυθεί το πρόβλημα από πολλές πλευρές.
Τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία πρέπει να νοσηλεύουν
ψυχικά πάσχοντες και μόνο. Επίσης έτσι θα μειωθεί
η παραβατικότητα. Για σκεφτείτε ο εν λόγω Ασθενείς
που σκότωσε τη φίλη του στο Περιστέρι, να γνώριζε
ότι θα οδηγηθεί στις φυλακές. Ίσως να μην έπραττε
ποτέ αυτό το φρικτό έγκλημα. Τώρα επέστρεψε ως
κύριος στο ΔΑΦΝΙ.
Δείτε βίντεο με εφημερία Ψυχιατρικού Νοσοκομείου. Στις φυλακές καλύτερα!!!
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ

ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΕ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Τα Δικαστήρια αποφασίζουν τον εγκλεισμό κατηγορουμένων που διέπραξαν σοβαρά ποινικά αδικήματα
(φόνους, ληστείες, βιασμούς, οπλοχρησία, βίες συμπεριφορές κλπ) στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.
Το Δικαστήριο τους κηρύσσει αθώους των
αξιόποινων πράξεων που τέλεσαν, λόγω ακαταλόγιστου με βάση το άρθρο 34 του Ποινικού Κώδικα και
επιβάλλει το μέτρο ασφαλείας κατ’ άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα εγκλεισμού σε Δημόσιο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο.
Οι κατά τόπους Εισαγγελείς διαβιβάζουν την
απόφαση του Δικαστηρίου στο αναφερόμενο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο και συνοδεία αστυνομικών με χειροπέδες, μεταγάγονται για εγκλεισμό.
Εγκλείονται!!! σε Νοσηλευτικά τμήματα οξέων
περιστατικών και νοσηλεύονται από μία Νοσηλεύτρια
στη βάρδια για 30 – 35 ασθενείς (πολλοί της ίδιας κατηγορίας) οι οποίοι είναι διεγερτικοί, επικίνδυνοι, καθηλωμένοι.
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Τα Νοσηλευτικά τμήματα των Ψυχιατρικών
Νοσοκομείων είναι ανοικτοί χώροι νοσηλείας και το
θεραπευτικό πρωτόκολλο δεν τροποποιείται για κανέναν ασθενή και για τίποτα. Δεν θα μετατραπούν σε
φυλακές επειδή το θέλουν κάποιοι.
Στην εφημερία της Πέμπτης 27/7/2017 εισήχθη μία τέτοια περίπτωση σε τμήμα οξέων περιστατικών του Δρομοκαϊτείου Νοσοκομείου.
Με απόφαση του Τριμελούς Πρωτοδικείου
Πατρών αθωώθηκε κατηγορούμενος λόγω ακαταλόγιστου των αξιόποινων πράξεων που τέλεσε της οπλοχρησία και της ενδοοικογενειακής απειλής (σε άλλες
περιπτώσεις οι πράξεις είναι εγκλήματα). Το Δικαστήριο του επέβαλλε το μέτρο ασφαλείας!!! κατ’ άρθρο 69 Π.Κ. του εγκλεισμού σε Δημόσιο Ψυχιατρείο
και ειδικότερα στο Δρομοκαϊτειο. Γιατί ειδικότερα στο
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ; Από την ΠΑΤΡΑ βρέθηκε στο Ψ.Ν.Α.
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ της ΑΤΤΙΚΗΣ. Γιατί; Γιατί κάποιοι θεωρούν τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία φυλακές.
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Στην ΠΑΤΡΑ υπάρχει η Ψυχιατρική Κλινική
του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών. Γιατί ειδικά στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ή το ΔΑΦΝΙ που είναι το ίδιο
ανοικτοί χώροι νοσηλείας με την Ψυχιατρική Κλινική
οποιουδήποτε Γενικού Νοσοκομείου, αν και διαθέτουν την ίδια επισφαλή κάλυψη σε προσωπικό και
εφημερεύουν με τους ίδιους όρους για όλα τα ψυχιατρικά περιστατικά. Φυσικά τα εν λόγο άτομα δεν είναι
ούτε για την Ψυχιατρική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου, ούτε για τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία.
Γιατί έγινε μεταγωγή!!! όπως λέει στα έγγραφά της η Διεύθυνση της Αστυνομίας Πατρών για
εγκλεισμό στο ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ. Είναι σαφές ότι εν
λόγω κατηγορούμενος εγκλείεται και για φύλαξη
και για νοσηλεία. Μετάγεται με χειροπέδες από τρείς
αστυνομικούς και παραδίδεται για φύλαξη και νοσηλεία σε μία Νοσηλεύτρια στη βάρδια. Πόσο ασφαλείς
είναι το προσωπικό και οι άλλοι ασθενείς;
Ο εν λόγω κατηγορούμενος τοξικομανής τα
έκανε λίμπα στο τμήμα. Δεν αφήνει τίποτα όρθιο. Κλέβει, βρίζει, απειλεί, αναστατώνει τους ασθενείς και τη
λειτουργία του τμήματος.
Τι να πράξει το ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ; Να μετατραπεί σε φυλακή; Τι φταίνε οι άλλοι ασθενείς;
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την ευθύνη
φύλαξης των εν λόγω εγκλείστων κατηγορούμενων.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ας αναζητήσει
χώρους εγκλεισμού για φύλαξη και νοσηλεία των εν
λόγω ατόμων. Δεν είναι δουλειά των Ψυχιατρικών Νο-

σοκομείων.
Δεν θα μετατρέψουμε τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία σε
φυλακές.
Δεν φταίνε σε τίποτα ασθενείς και Νοσηλευτές των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων να κινδυνεύει η
ζωή τους από την αδιαφορία και ολιγωρία του κράτους. Γιατί πρέπει πρώτα να θρηνήσουμε θύματα και
μετά να βρεθεί οριστική λύση;
Το Υπουργείο Υγείας προωθεί λύσεις δημιουργίας ειδικών τμημάτων εγκλεισμού κατηγορούμενων του άρθρου 69 του Ποινικού Κώδικα στα δύο Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, ΔΑΦΝΙ (από
δύο τμήματα έκαστο Νοσοκομείο).
Αποφάσισαν την κατάργηση των Ψυχιατρικών
Νοσοκομείων. Θέλουν τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία να
είναι χώροι υποδοχής εγκλείστων κατηγορούμενων
του Π.Κ. άρθρο 69.
ΚΑΙ ΜΟΝΟ.
Δεν θα το επιτρέψουμε.
Δεν θα επιτρέψουμε την δημιουργία τμημάτων εγκλείστων του άρθρου 69 Π.Κ. στα Ψυχιατρικά
Νοσοκομεία.
Σας κοινοποιούμε σχετική Δικαστική Απόφαση μεταγωγής κατηγορούμενου ακαταλόγιστου στο
ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ, για να διαπιστώσετε για περί τίνος
πρόκειται.
Η Ε.Ε. ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ
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Μία κυβέρνηση που λέει συνεχώς ψέματα.
Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ που ρίχνουν νερό στο
μύλο της κυβέρνησης.
Στο δρόμο ήταν όλοι, ΠΟΕΔΗΝ – ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση. Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ διεκδικώντας προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα Νοσοκομεία.
Τώρα εξαγγέλλουν τηλεπροσλήψεις και οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ γεμάτοι υπερηφάνεια για την
Αριστερή Μνημονιακή πολιτική ΣΥΡΙΖΑ προπαγανδίζουν απροκάλυπτα τις φανταστικές προσλήψεις. Φεύγουν με συνταξιοδότηση χιλιάδες εργαζόμενοι των
Νοσοκομείων, Γιατροί – Νοσηλευτές και δεν αντικαθίστανται. Με το τίποτα οι Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ
είναι ικανοποιημένοι.
Τα επτά χρόνια της κρίσης αποχώρησαν 25.000
μόνιμοι υπάλληλοι των Νοσοκομείων. Από ποιους
αντικαταστάθηκαν; Θυμίζουμε ότι το 2008, 2009, 2010
η ΠΟΕΔΗΝ με τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ παρόντες, ήταν στο
δρόμο διεκδικώντας τότε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Πρόβαλαν ως αίτημα την υποστελέχωση των
Νοσοκομείων. Πότε το 2008 – 2010!!! Τότε που οι μό-

νιμοι υπάλληλοι των Νοσοκομείων ήταν 25.000 περισσότεροι. Και καλά έκαναν. Τώρα τι πρέπει να κάνει η
ΠΟΕΔΗΝ; Γαργάρα τον αποδεκατισμό των Νοσοκομείων. Γαργάρα ελέω ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ προσλαμβάνει μόνο με ελαστικές μορφές
απασχόλησης. Στην αρχή προσλάμβανε ελάχιστο επικουρικό προσωπικό. Ακύρωσε μέχρι το διαγωνισμό
του ΚΕΕΛΠΝΟ για τις ΜΕΘ. Τώρα προσλαμβάνει μόνο
με κοινοτικά κονδύλια. Για την απόκτηση εργασιακής
εμπειρίας. Ακόμη και τους επικουρικούς Ιατρούς που
πληρώνονταν από τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων, γύρισαν την μισθοδοσία τους και καλύπτεται
από κοινοτικά κονδύλια. Ξεκίνησε νέα μόδα. Προσλήψεις προσωπικού με προγράμματα stage (κοινοτικά
κονδύλια). Πρώτα στα Νοσοκομεία και τώρα για την
στελέχωση των Το.Μ.Υ.
Φτιάχνουν την νέα στρατιά συμβασιούχων στο Δημόσιο. Σπρώχνουν την λήξη των συμβάσεων όλου του
προσωπικού που υπηρετεί με ελαστικές μορφές απασχόλησης τέλος και μετά το έτος 2018. Θέλουν να τους
κρατάνε στο χέρι.
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Προγραμματίζει εκλογές έως το Φθινόπωρο του
2018 και τους θέλει όμηρους για να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ.
Μετά «γαία πυρί μιχθήτω». Θα απολυθούν καθότι θα
υπερβούν την 24μηνη απασχόληση στο Δημόσιο κάτι
που θεωρείται αντισυνταγματικό από το Ελεγκτικό
Συνέδριο, το οποίο θα αρχίσει να αρνείται την έγκρισή της μισθοδοσίας. Θα τα ρίξουν όλα στους κακούς
Δικαστές. Θα φταίνε οι Δικαστές. Το μπαλάκι θα πέσει στην επόμενη κυβέρνηση. Αρνείται ο ΣΥΡΙΖΑ να
πράξει το αυτονόητο. Καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες. Μονιμοποίηση εδώ και τώρα.
Με πορδές δεν βάφονται αυγά. Οι Μονάδες Υγείας
δεν καλύπτουν τα κενά τους με εργαζόμενους ΕΣΠΑ.
Απαιτείται μόνιμο προσωπικό. Είναι ντροπή οι Συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ να μην συμμερίζονται την ομηρία των εν λόγω υπαλλήλων. Ντροπή για την κυβέρνηση και τους κυβερνητικούς συνδικαλιστές. Παίζουν
πολιτικά παιχνίδια στους εργαζόμενους με ελαστικές
μορφές απασχόλησης. Μια κατηγορία μόνοι τους είναι
οι εργολαβικοί και πρώην εργολαβικοί εργαζόμενοι
που τώρα εργάζονται με συμβάσεις έργου ή εργασίας
στα Νοσοκομεία (πρόλαβαν πριν την προκήρυξη των
θέσεων μέσω ΑΣΕΠ). Βρίσκονται στον αέρα. Από την
μια οι εργολάβοι σε όποια Νοσοκομεία παραμένουν
τους πίνουν το αίμα και από την άλλη το φάσμα της

ανεργίας (προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ).
Δικαίωμα στη δουλειά έχουν όλοι οι πολίτες. Πώς
να το κάνουμε όμως. Οι εργολαβικοί εργαζόμενοι που
τόσα χρόνια τράβηξαν των παθών τους το τάραχο από
τους εργολάβους, δικαιούνται αυτές τις θέσεις.
Η κυβέρνηση επεκτείνει την δυνατότητα προσλήψεων με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Στο Νόμο
της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης δίνεται η δυνατότητα
σε Νοσοκομεία για προσλήψεις με μπλοκάκι. Συμβάσεις έργου που θα πληρώνουν οι αναιμικοί προϋπολογισμοί των Νοσοκομείων.
Την ώρα που τα Νοσοκομεία δεν είναι σε θέση
να δώσουν 300 ευρώ να φτιάξουν τους Αξονικούς, τα
κλιματιστικά και κινδυνεύουν οι Ασθενείς, θα προσλαμβάνουν προσωπικό με μπλοκάκια. Πάει περίπατο
η μονιμότητα. ΩΡΑΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ.
Διαλύει την μονιμότητα στο ΕΣΥ.
Από τι διακρίνονται οι αριστερές κυβερνήσεις;
• Από τη δίκαιη κατανομή του πλούτου. ΣΥΡΙΖΑ
ΜΗΔΕΝ.
• Από την κοινωνική συνοχή. ΣΥΡΙΖΑ ΜΗΔΕΝ.
• Από το δικαίωμα σε μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους. ΑΣΤΕΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ
Μ.Γ.

Ε Σ ΑΝ Α . Ε .
Τι απέγινε η επάρατος ΕΣΑΝ Α.Ε. με ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση; Ναι αυτή η εταιρεία που σύστησαν οι Σαμαροβενιζέλοι στο ΕΣΥ, που έργο έχει την κοστολόγηση,
την πώληση των υπηρεσιών και τη δημοσιονομική διαχείριση των Νοσοκομείων.
Είναι η Ανώνυμος Εταιρεία που έχει την ευθύνη κατανομής των πόρων στα Νοσοκομεία που προέρχονται
από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και την Κρατική Χρηματοδότηση.
Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση και οι συνδικαλιστές την
χαρακτήριζαν ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΟΥ ΕΣΥ. Ζήτησαν τότε
από τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ οι συνδικαλιστές του
ΣΥΡΙΖΑ να προκηρύξει Απεργία και Συγκέντρωση στη
Βουλή κατά την συζήτηση του Νομοσχεδίου, με τηλεφωνική απόφαση των επικεφαλείς των παρατάξεων
της ΠΟΕΔΗΝ, χωρίς συνεδρίαση. Μάλιστα την ώρα της
συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, αποφασίστηκε με πρωτεργάτες τους Συνδικαλιστές του
ΣΥΡΙΖΑ (Βαρνάβας ΟΕΝΓΕ, Παντέλης ΠΟΕΔΗΝ), νέα
48ωρη Απεργιακή κινητοποίηση. Τότε συνεδρίαζαν τα
όργανα; Ήταν νόμιμες οι αποφάσεις δια περιφοράς ή
στο δρόμο; Τότε όλα επιτρέπονταν. Προείχε η ανατροπή των Μνημονίων. Έτσι έλεγαν οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ.
Φυσικά ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ πιστός στη
γραμμή ανατροπής των Μνημονίων συμφωνούσε και
υπερθεμάτιζε στις προτεινόμενες κινητοποιήσεις.
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Τότε ήταν καλός. Ενίσχυε το Αντιμνημονιακό μέτωπο.
Όμως για τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ αυτό ήταν το πρόσχημα.
Στη πραγματικότητα ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τους
άρεσε γιατί συνέβαλε στην ανατροπή των τότε κυβερνήσεων και στην κατάληψη της εξουσίας από τον
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νοιάζονταν για την ανατροπή των Μνημονιακών πολιτικών. Τους ένοιαζε να έρθουν οι ίδιοι
στα πράγματα. Να γίνουν κυβέρνηση. Να συνδιοικούν.
Πολέμησαν τότε την ΕΣΑΝ Α.Ε. Όχι γιατί τους ένοιαζε
ο Δημόσιος Χαρακτήρας του ΕΣΥ. Εάν τους ενδιέφερε
τι κάνουν τώρα;
Η ΕΣΑΝ Α.Ε. ζει και βασιλεύει επί ΣΥΡΙΖΑ και όχι
μόνο η ΕΣΑΝ Α.Ε. Γιγαντώνεται η ΑΕΜΥ Α.Ε. Πανάθεμά τες. Πολλές Α.Ε. επί ΣΥΡΙΖΑ. Άλλαξε ο Μανωλιός
και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς; Η ΕΣΑΝ Α.Ε. μετονομάστηκε για να εξαγνιστεί από την «Αριστερή κυβέρνηση» ως ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. Δηλαδή Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.
Ανώνυμη Εταιρεία. Έργο της όλα όσα προέβλεπε η
ΕΣΑΝ Α.Ε. Κοστολόγηση υπηρεσιών, λειτουργία Νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, κατανομή
των χρηματοδοτήσεων με βάση την αποδοτικότητα των
Νοσοκομείων. Δηλαδή Υγεία εμπόρευμα. Μάλιστα δεν
αφέθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ κανένα παράθυρο ή χαραμάδα μη λειτουργία της.
Θέτει στο Νόμο ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα λει-
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τουργίας της. Από 31 Ιουλίου 2018 αναλαμβάνει την
διαχείριση όλων των Νοσοκομείων της χώρας. Θα είναι ο αποκλειστικός παίχτης που θα χαράσσει την πολιτική της Υγείας. Θα μοιράζει, θα κοστολογεί, θα πουλάει υπηρεσίες, θα διαχειρίζεται ιδιωτικοοικονομικά
τα Νοσοκομεία. Έργο της είναι η διαχείριση, η κοστολόγηση των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Ιδιωτικά
Νοσοκομεία. Σε επόμενες διαπραγματεύσεις με την
ΤΡΟΙΚΑ τι θα δούμε; Σημειώστε το. Θα μετατραπεί σε
πολυμετοχική εταιρεία, για να δοθεί η δυνατότητα να
πάρουν μετοχές οι ιδιώτες επιχειρηματίες της Υγείας,
με το πρόσχημα ότι οι αρμοδιότητες της ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.
Α.Ε. αφορούν και τις δικές τους επιχειρήσεις – Νοσοκομεία. Θυμηθείτε το. Θα το καταφέρουν. Θα πάρουν

πακέτο μετοχών. Σταδιακά την ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. θα
την δείτε στο χρηματιστήριο. Δεν έχουν τσίπα οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ που δεν τόλμησαν να ψελλίσουν κάτι για τις νέες θεαματικές κωλοτούμπες του
ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τολμάνε να αρθρώσουν λέξη διαφωνίας.
Εκείνοι οι Βουλευτές και οι Υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που
ήταν στο δρόμο με την ΟΕΝΓΕ – ΠΟΕΔΗΝ κατά της
ΕΣΑΝ Α.Ε. με τι θράσος σήκωσαν τα χέρια και τα πόδια ψηφίζοντας την ΚΕ.ΤΕ.Κ.Υ.Υ. Α.Ε.
Συγχαρητήρια!!!
Ούτε φίδι στο κόρφο μας.
Μ.Γ.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
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Ξαφνικά χωρίς να το προαναγγείλουν, ο Πρωθυπουργός και οι Αρχηγοί των κομμάτων εμφανίστηκαν
στη Βουλή για το Νομοσχέδιο της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης. Και μάλιστα μία ημέρα πριν ήταν πάλι στην
Βουλή στη συζήτηση του Νομοσχεδίου της Παιδείας,
παρουσία την οποία είχαν προαναγγείλει.
Τι τους έκανε να εμφανιστούν για δεύτερη συνεχή
ημέρα στη Βουλή για το Νομοσχέδιο της Υγείας που
δεν συνηθίζουν;
Είναι σαφές ότι εμφανίστηκαν γιατί το ζήτησε η
ΠΟΕΔΗΝ με επιστολή. Είναι σαφές ότι πήγαν γιατί η
Δημόσια Υγεία είναι συνεχώς στην επικαιρότητα, λόγω
των τραγικών συνθηκών που επικρατούν.
Η ΠΟΕΔΗΝ δεν είναι ΟΛΜΕ. Δεν χαρίζεται. Αναδεικνύει τις επιπτώσεις των Μνημονιακών πολιτικών
στην Δημόσια Υγεία. Την κατάρρευση των Δημόσιων
Νοσοκομείων, των Μονάδων Υγείας, την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση, την ταλαιπωρία που
υφίστανται οι Ασθενείς και τον υψηλό κίνδυνο που διατρέχει η ζωή τους.
Στην επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ προς τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς των κομμάτων πλην Χρυσής
Αυγής, δημοσιοποίησε μεγάλη έρευνα για την τραγική
κατάσταση των Κέντρων Υγείας. Έλαβε αρκετή δημοσιότητα.
Ο Πρωθυπουργός αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί, να ανατρέψει τα στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ, χωρίς
να το καταφέρει. Οι Αρχηγοί των κομμάτων της Αντιπολίτευσης πήγαν γιατί διέκριναν προνομοιακό πεδίο
για κριτική στη κυβέρνηση με βάση τα στοιχεία της
ΠΟΕΔΗΝ.
Η επίκληση συνεχώς της ΠΟΕΔΗΝ στη Βουλή είναι
τρανή απόδειξη για την παρεμβατικότητά της. Εάν η
ΠΟΕΔΗΝ δεν αναδείκνυε τα προβλήματα της Δημόσιας Υγείας, η συζήτηση του Νομοσχεδίου θα πέρνα-

γε κούφια. Είτε το θέλουν κάποιοι, είτε δεν το θέλουν
την ατζέντα της Δημόσιας Υγείας την βάζει πια η ΠΟΕΔΗΝ. Πάνω στα στοιχεία, τις έρευνες της ΠΟΕΔΗΝ
διεξάγεται ο Δημόσιος Διάλογος. Πάνω στα στοιχεία
της ΠΟΕΔΗΝ ασκείται κοινοβουλευτικός έλεγχος στη
κυβέρνηση με ερωτήσεις Βουλευτών των κομμάτων
της αντιπολίτευσης.
Τα στοιχεία των ερευνών της ΠΟΕΔΗΝ φιλοξενούνται στις ιστοσελίδες, στις εφημερίδες, στην τηλεόραση, στα ραδιόφωνα. Ο ξένος τύπος αναδεικνύει τις
κοινωνικές επιπτώσεις των Μνημονίων, με βάση τις
έρευνες της ΠΟΕΔΗΝ.
Η ΠΟΕΔΗΝ δεν θα σταματήσει. Δεν κωλώνει στις
επιθέσεις των αυλοκολάκων και των νεογενίτσαρων
του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει για να στηρίζει τους Ασθενείς,
τους πολίτες και τους Επαγγελματίες Υγείας και Πρόνοιας. Δεν υποστέλλει την σημαία. Δεν φοβάται.
Θα πρέπει να ντρέπονται οι ψευτοσυνδικαλιστές
του ΣΥΡΙΖΑ και οι τυχοδιώκτες συνδικαλιστές που
βρίσκονται στις παρυφές της κάθε εξουσίας, εν προκειμένου του ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι κατέχουν αξιώματα
της ΠΟΕΔΗΝ, παίρνουν μέρος από την αίγλη της, αλλά
πολεμάνε με νύχια και με δόντια τη δράση της, ασκώντας κυβερνητικό συνδικαλισμό.
Είτε το θέλουν είτε όχι, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΕΔΗΝ είναι η παρουσία του Πρωθυπουργού
και των αρχηγών των κομμάτων στην Βουλή Αυγουστιάτικα στη συζήτηση του Νομοσχεδίου για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη.
Η ΠΟΕΔΗΝ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ, ΑΡΕΣΕΙ ΔΕΝ ΑΡΕΣΕΙ
Μ.Γ.
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ΜΙΑ ΝΥΚΤΑ ΜΑΓΙΚΗ ΣΑΝ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΑΛΕΞΗ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΜΠΕΙ
Στην Επιτροπή της Βουλής στην ακρόαση φορέων στο
Νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη εκλήθη
και η ΠΟΕΔΗΝ να εκφράσει την άποψή της για το Νομοσχέδιο.
Δια του Προέδρου της η ΠΟΕΔΗΝ διαφώνησε με το προτεινόμενο Νομοσχέδιο που παρέχει δυνατότητες περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας
Υγείας και ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Εξήγησε ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στους Βουλευτές της Επιτροπής ότι δεν αναρρώνει η Δημόσια
Υγεία όπως λέει ότι κάνει ο Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας και ότι εάν συνεχιστούν οι ίδιες πολιτικές όπως
και να βαπτίζονται, πολιτικές υποχρηματοδότησης και
υποστελέχωσης η κατάσταση του ΕΣΥ θα γίνει μη αναστρέψιμη.
Η κυβέρνηση και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ βουτηγμένοι στα μνημονιακά ψέματά τους διαστρεβλώνουν την
πραγματικότητα, την οποία περιέγραψε ο Πρόεδρος
της ΠΟΕΔΗΝ. Αφού προσλαμβάνονται είπε χιλιάδες
γιατροί και νοσηλευτές στα Νοσοκομεία γιατί δεν
ανοίγουν οι 100 κλίνες ΜΕΘ των Νοσοκομείων που είναι πλήρως εξοπλισμένες. Γιατί φεύγει ένας γιατρός,
ένας νοσηλευτής και κλείνουν αρκετές ημέρες το
μήνα εφημερεύοντα Νοσοκομεία (Νάουσα, Φλώρινα,
Αμαλιάδα, Διδυμότειχο, Μεσολόγγι κλπ);
Αφού το χρήμα ρέει άφθονο στα Νοσοκομεία γιατί τίθονται μπάτζετ για θεραπείες (πχ χημειοθεραπείες)
και χειρουργικές επεμβάσεις; Γιατί δεν έχουν κλιματισμό τα Νοσοκομεία; Γιατί χαλάνε οι Αξονικοί και
για 300 ευρώ μένουν χαλασμένοι μήνες ολόκληρους;
Μεταρρυθμίζεται την Πρωτοβάθμια Περίθαλψη είπε
τη στιγμή που η κατάσταση των Κέντρων Υγείας είναι
δραματική. Κλείνουν τα Κέντρα Υγείας το μεσημέρι
σαν να είναι τράπεζες. Πεθαίνουν Ασθενείς έκτακτα
περιστατικά στα σκαλιά των κλειστών Κέντρων Υγείας.
Δεν άρεσε στους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η τοποθέτηση
του Προέδρου. Δεν ευλόγησε τα γένια του κου Ξανθου, του κου Πολάκη και του κου Τσίπρα. Οι Βουλευτές νόμισαν πως έχουν να κάνουν με συνδικαλιστές
του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα είναι «μούγκα στην στρούγκα».
Συνδικαλιστές που ήταν εναντίον των δεξιών – κεντροαριστερών Μνημονίων, αλλά υπέρ των αριστερών
(ψευτοαριστερών) Μνημονίων που τους πάνε κουστουμάκι. Έπαψαν να ομιλούν. Βολεύονται με τα ξεροκόμματα της εξουσίας. Γλύφουν κοκαλάκια εξουσίας και τους αρκεί. Που είναι οι επαναστατικοί λόγοι
στη προΣΥΡΙΖΑ εποχή; Νομίζουν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι όλοι
έχουν πάθει μνημονιακή αμνησία. Κρίνουν εξ ιδίων τα
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αλλότρια.
Η ΠΟΕΔΗΝ καμία σχέση. Γι’ αυτό δεν το αντέχουν.
Δεν το χωνεύουν.
Αλήθεια πέρασε ολόκληρο Νομοσχέδιο για την Παιδεία. Που είναι οι Καθηγητές; Η ΟΛΜΕ; Υπέστειλε την
σημαία ή φτιάχνει η παιδεία εν μέσω Μνημονίου 3 και
4; Αρκούνται που γλείφουν εξουσία. Φωνασκούσαν οι
Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ στο τέλος της ομιλίας του. Μπερδεύτηκαν νόμισαν ότι είναι στα καφενεία.
Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ τους υπενθύμισε το εξής
και με αυτό έκλεισε την ομιλία του. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ
ήταν αντιπολίτευση μαζί στο δρόμο φωνάζαμε ενάντια
στο Μνημόνιο 2 που προέβλεπε Δημόσιες Δαπάνες
Υγείας 6%. Λέγαμε ότι αυτό είναι η καταστροφή της
Υγείας. Γιατί σήμερα θα πρέπει να ικανοποιούμαστε
με Δημόσιες Δαπάνες Υγείας 5%; Πως μπορεί να φτιάξει η Δημόσια Υγεία με τέτοιες δαπάνες;
Και δεν είναι μόνο αυτό. Συνεχώς μειώνονται οι λειτουργικές δαπάνες των Νοσοκομείων για την επίτευξη
των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων. Με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού που ανακοίνωσε
το Γενικό Λογιστήριο του
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
Κράτους προκύπτει ότι οι
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ιδιοκτήτης ΠΟΕΔΗΝ
Δαπάνες Υγείας είναι μειωμένες το πρώτο επτάμηνο Αριστοτέλους 22
Αθήνα
του έτους 2017 κατά 199εκ. 10433
Τηλ.: 210.52.24.604
210.52.36.094
ευρώ έναντι του στόχου.
Fax: 210.52.34.589
Πως αναρρώνει η Υγεία;
εκδότης
Με ασπιρίνες;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
Υπενθύμισε ότι όταν ο ΣΥ- (πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ)
συντάσεται από
ΡΙΖΑ ήταν αντιπολίτευση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
στις κινητοποιήσεις της
γραμματεία - πληροφορίες
ΠΟΕΔΗΝ μπροστά ήταν 210.52.24.604
Βουλευτές και Υπουρ- email
γοί (σήμερα) του ΣΥΡΙΖΑ. poedhn@otenet.gr
Μαζί φωνάζαμε θύμισε ο ηλεκτρονική σελίδα
Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ: www.poedhn.gr
«Μια νύκτα μαγική σαν την σελιδοποίηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
Αργεντινή, να δούμε στο
ελικόπτερο ποιος θα πρω- εκτύπωση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣ
τομπεί». Τώρα τους είπε,
Τα εντυπόγραφα δεν εκφράζουν
γιατί ενοχλείστε που προκατ’ ανάγκη και τη θέση της
ΠΟΕΔΗΝ
σθέτουμε το όνομα Αλέξη
Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ μέσω των
στο εν λόγω σύνθημα, τη Πρωτ. Σωματείων των Νοσοκοστιγμή που ίδιες και χειρό- μείων των Κ. Υ. και & Πρόνοιας
τερες πολιτικές εφαρμόζονται;
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μηνυμα Προέδρου
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Θέλω να σας παρακαλέσω να ανεχθείτε τα μηνύματά μου. Συμφωνείτε – διαφωνείτε διαβάστε τα.
Στο δρόμο για το Συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ, τον Φλεβάρη του 2018 θέλουμε την πλειοψηφούσα παράταξη
να την κρίνεται αυστηρά. Αλλά δίκαια. Με συνδικαλιστικά κριτήρια. Όχι κομματικά ή τυχοδιωκτικά χαρακτηριστικά.
Τα Μνημόνια ξεκίνησαν το έτος 2010. Τότε η ΠΟΕΔΗΝ βγήκε στο δρόμο για την ανατροπή τους. Μαζί στο
δρόμο ήταν οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί μας και
οι όποιοι κρυφά ή φανερά σήμερα στηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ. Οι καταγγελίες προς την πλειοψηφούσα παράταξη
της ΠΟΕΔΗΝ ήταν τότε θυμηθείτε, ότι πρέπει να οργανώνει περισσότερες κινητοποιήσεις. Λέγανε ότι είναι
λίγες και γίνονται για ξεκάρφωμα. Στηρίζουμε λέγανε
τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Τα Μνημόνια τελικά κατάντησαν σαν τις Αμερικάνικες ταινίες περιπέτειας. Από
το Μνημόνιο 1 φτάσαμε στα Μνημόνια 2-3-4.
Το μαχαίρι κάθε φορά μπαίνει πιο βαθιά στο κόκαλο των μισθωτών, των συνταξιούχων, στα κοινωνικά
δικαιώματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ υιοθέτησε όλες τις πολιτικές των
Μνημονίων 1-2. Που κατάντησε; Ψήφισε με τα άλλα
μνημονιακά κόμματα το Μνημόνιο 3. Όχι μόνο αυτό. Το
πήγε ακόμα παραπέρα. Πήρε προκαταβολικά δυσμενή
μέτρα για τα έτη 2019 – 2020 με το Μνημόνιο 4.
Τι πρέπει να κάνουμε για να λέμε ότι εκπροσωπούμε στοιχειωδώς τους εργαζόμενους και τους χρήστες
των Υπηρεσιών Υγείας; Να σκάσουμε, να κλειστούμε
στο καβούκι μας ή να εντείνουμε τους Αγώνες; Να μας
ρίξουν ξεροκόμματα εξουσίας και να το βουλώσουμε;
Ασφαλώς όχι.
Η πλειοψηφούσα παράταξη και ο Πρόεδρος της
ΠΟΕΔΗΝ επέλεξαν το δρόμο της αντίστασης και του
Αγώνα. Δεν φοβούνται την προβοκατόρικη κριτική του
ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθύμισαν αρκετές φορές τους Αγώνες τους
παρέα με Υπουργούς και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν
ήταν στην αντιπολίτευση. Αξίζει να θυμηθούμε σταθμούς.
2011
Μοιράσαμε συσσίτια (φασολάδα) έξω από το Δρομοκαϊτειο. Έγινε πρώτη είδηση στα ειδησεογραφικά

πρακτορεία του εξωτερικού και στον Guardian. Θέλαμε
να δείξουμε που θα καταλήξουν οι Έλληνες με τα Μνημόνια. Θα οδηγηθούν στα συσσίτια λέγαμε. Αναδείξαμε
την αύξηση των εισαγωγών των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων λόγω της κρίσης, την αύξηση των αυτοκτονιών.
Τότε το έτος 2011. Μόλις είχε ξεκινήσει η κρίση.
2013
• Κτίσαμε παρέα με Υπουργούς και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ την πύλη του Δρομοκαϊτείου, προκειμένου να αναδείξουμε την κατάρρευση της Δημόσιας Υγείας.
2014
• 2μήνες ήμασταν στην πύλη του Δρομοκαϊτείου το
καλοκαίρι νυχθημερόν με τις καθαρίστριες για να αναδείξουμε τις μεσαιωνικές συνθήκες εργασίας που προσέφεραν οι εργολάβοι στα Νοσοκομεία, τις απολύσεις
των καθαριστριών. Μαζί με Ξανθό, Μαντά, Δούρου και
πολλά ακόμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εκδιώξαμε πρώτοι
τους εργολάβους. Χρησιμοποιηθήκαμε ως παράδειγμα
στα Νοσοκομεία που ακολούθησαν.
Αυτά κάνουμε και σήμερα με τον μνημονιακό ΣΥΡΙΖΑ,
που πρόλαβε και ψήφισε 2 Μνημόνια σε δύο χρόνια.
Νομιμοποίησε τις πολιτικές των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων και το προχώρησε ως εκεί που
δεν πάει άλλο. Περικοπή μισθών και συντάξεων τουλάχιστον έως το έτος 2020. Ξεπούλημα της Δημόσιας
περιουσίας. Υποθήκη της χώρας για 100 χρόνια.
Η ΠΟΕΔΗΝ με τις μεγάλες αδιαμφισβήτητες έρευνες
που έχει πραγματοποιήσει ανέδειξε την κατάρρευση
όλων των πτυχών της Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας.
Με τα γεγονότα που δημιουργεί, βρίσκεται στην επικαιρότητα η Δημόσια Υγεία. Η ΠΟΕΔΗΝ χαράσσει την
ατζέντα του Δημόσιου Διαλόγου για την Δημόσια Υγεία.
Αναδεικνύει με στοιχεία την κατάρρευση, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΕΚΑΒ, της Πρόνοιας,
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι Ασθενείς.
Αναδεικνύει τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των Νοσηλευτών, των Ιατρών και των λοιπών Επαγγελματιών
Υγείας που σώζουν ανθρώπινες ζωές. Κοντά σε αυτά
αναδεικνύει μισθολογικά και θεσμικά ζητήματα. Την
ένταξή μας στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Με
τη δράση μας πετυχαίνουμε πολλά, επειδή μας φοβούνται. Τι κάνουν οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ; Συνδιοικούν και συγκυβερνούν. Κήρυξαν σιωπητήριο. Τι κάνουν Συνδικαλιστές που υποτίθεται είναι ανεξάρτητοι,
αλλά στηρίζουν ΣΥΡΙΖΑ για να γλύφουν λίγη εξουσία;
Είναι ουρά των Συνδικαλιστών του ΣΥΡΙΖΑ. Μεταμορφώνονται ανάλογα με το ακροατήριο. Όταν συνομιλούν
με ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ γίνονται ΣΥΡΙΖΑ. Όταν συνομιλούν με
ΔΕΞΙΟΥΣ είναι ΔΕΞΙΟΙ. Όταν συνομιλούν με ΠΑΣΟΚΟΥΣ
γίνονται ΠΑΣΟΚΟΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΪΚΟΙ. Κυρίως όμως είναι
με την πάρτη τους. Έχουν τυχοδιωκτική προσέγγιση για
τις πολιτικές που ασκούνται. Αντιλαμβάνεστε εύκολα
ποιους εννοούμε.
Γυρίστε τους την πλάτη.
Στηρίξτε την προοπτική της ΠΟΕΔΗΝ.
Τα ψηφοδέλτια ή τους ανεξάρτητους υποψηφίους της
πλειοψηφούσας παράταξης.
Μαζί συνεχίζουμε.
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