
Το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις, µόνο µεταθέσεις 
Τη ∆ευτέρα 28 Ιουνίου κοινοποιήθηκαν στους ιατρούς Μ.Ε. και ∆.Β. δύο διαταγές από το ∆ιοικητή της 4ης 

ΥΠΕ κ. Μπουσουλέγκα µε τις οποίες επιχειρείται η αποµάκρυνση τους από το Περιφερειακό Ιατρείο 

Γερακαρούς. Ο ένας µετακινείται στο ιατρείο ∆ουµπιών και ο άλλος εντάσσεται στο πρόγραµµα εφηµεριών 

του Αεροδροµίου Θεσσαλονίκης. Η πρώτη µετακίνηση είχε ως δικαιολογία την αντίστοιχη µετακίνηση της 

Ιατρού των ∆ουµπιών στο Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου λόγω "προσωπικών προβληµάτων" (sic), δηλαδή 

προσωπικών διασυνδέσεων· η δε δεύτερη τις αυξηµένες ανάγκες του αεροδροµίου, οι οποίες ήταν τόσο 

µεγάλες, ώστε όλες οι θέσεις εφηµερίας είναι ήδη καλυµµένες για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο από τους 

ήδη υπάρχοντες ιατρούς! Προηγουµένως, µε απόφαση της ίδιας ΥΠΕ, τους είχαν ανατεθεί τρία ακόµα 

Ιατρεία, στα οποία έπρεπε να πηγαίνουν 2 ηµέρες της εβδοµάδας εκ περιτροπής ενώ ταυτόχρονα 

επιχειρήθηκε κατάργηση του συστήµατος των ραντεβού. Όλα αυτά είχαν ως συνέπεια η εξυπηρέτηση στα 

ιατρεία να χτυπήσει κόκκινο. Οι αποφάσεις δε των µετακινήσεων είχαν διαδοχικά νούµερα πρωτοκόλλου, 

πάρθηκαν δηλαδή η µία µετά την άλλη. Τυχαίο; ∆εν νοµίζουµε! 

 

Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. 
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι συγκεκριµένοι ιατροί µπαίνουν στο στόχαστρο των θεσµών της 

εξουσίας, των επίσηµων φορέων της "υγείας" και παρά-υγείας, των κοµµατικών παραγόντων, και των κάθε 

λογής παρατρεχάµενων. Κατά καιρούς έχουν δεχτεί τη συντονισµένη επίθεση του ∆ιευθυντή του Κέντρου 

Υγείας µε τους τραµπούκους κολλητούς του και το εργοδοτικό σωµατείο που έστησαν, των δηµάρχων 

Καλλινδοίων και Κορώνειας που τους έχουν συκοφαντήσει άνευ προηγουµένου, του ΥΠΕάρχη της 

προηγούµενης κυβέρνησης και του ∆ιοικητή του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου που δε δίστασαν να 

προχωρήσουν σε Ε.∆.Ε., διώξεις και συµβούλια κρίσεων που αρνήθηκαν αρχικά εντελώς παράτυπα και 

αυθαίρετα την επαναπρόσληψη τους, για να αναγκαστούν τελικά υπό το βάρος των αγώνων των κατοίκων, 

της Σύσκεψης Εργαζοµένων και των κινήσεων συµπαράστασης, να αποφασίσουν τη µονιµοποίησή τους. 

Τώρα παίρνει σειρά ο ΥΠΕάρχης της σηµερινής κυβέρνησης, να προσπαθήσει εκεί που απέτυχαν οι 

προηγούµενοι. Θα πετύχει; ∆εν νοµίζουµε! 

 

Κι αυτό το καλοκαίρι όπως και όλο το χρόνο υπάρχουν µόνο αγώνες. 
Με όπλο την άµεση συµµετοχή, στη βάση ανοιχτών συνελεύσεων κατοίκων και εργαζόµενων της περιοχής, 

η "Σύσκεψη Εργαζοµένων" και οι επιτροπές κατοίκων στη Γερακαρού και το Ζαγκλιβέρι έχουν δοκιµάσει τα 

τελευταία χρόνια την αυτοοργάνωση αυτών που 

πραγµατικά έχουν ανάγκη τη δηµόσια υγεία στοχεύοντας 

στην αναβάθµιση της παρεχόµενης περίθαλψης. Σε αυτά 

τα πλαίσια, έκαναν πράξη έναν άλλον συνδικαλισµό χωρίς 

κλαδικούς-επαγγελµατικούς διαχωρισµούς. Ανέδειξαν το 

πρόβληµα µε την αποψίλωση του Κ.Υ. από γιατρούς και 

τη µη κάλυψη πάγιων αναγκών σε προσωπικό που είχε ως 

συνέπεια οι υπάρχοντες εργαζόµενοι να υποχρεώνονται να 

εργάζονται στο όριο της ψυχικής και σωµατικής 

υπερκόπωσης, για να καλύψουν τις ανάγκες τόσο της 

εφηµερίας, όσο και των τακτικών ιατρείων. Αγωνίστηκαν 

για τον καλύτερο εξοπλισµό του Κέντρου Υγείας, του 

Μικροβιολογικού εργαστηρίου και του Ακτινολογικού. 

Επιδίωξαν και πέτυχαν να έρχονται επισκέπτες γιατροί στο 

Κ.Υγ. Ζαγκλιβερίου και µαµή µια φορά την εβδοµάδα στα 

Περιφερικά Ιατρεία, αλλά και να µη γίνεται η εφηµερία 

χωρίς δύο ειδικούς εφηµερεύοντες.  Οργάνωσαν το 

σύστηµα των ραντεβού µε το οποίο εξυπηρετούνται όλοι 

οι ασθενείς, χωρίς να ταλαιπωρούνται µε αναµονές. Όλα 

αυτά είχαν ως αποτέλεσµα τα ιατρεία και στα τρία χωριά 

Γερακαρούς, Βασιλουδίου και Αρδαµερίου να 

µετατραπούν από κέντρα συνταγογράφησης, (που ως 

συνήθως τον άρρωστο απλώς τον παραπέµπουν και 

µάλιστα, όχι σπάνια, σε συνεργαζόµενους ιδιώτες…), σε 

κανονικά ιατρεία όπου µπορείς να εξετασθείς και να 

κάνεις δωρεάν όλες τις εξετάσεις. Την ίδια στιγµή, 

εναντιώθηκαν στη φασόν συνταγογράφηση (αµοιβή του 

γιατρού από την φαρµακευτική εταιρεία µε ποσοστό από 

την αξία του φαρµάκου), τα φακελάκια, τον αυταρχισµό 



του ιατρού και τη λούφα εις βάρος του ασθενή που διαιωνίζεται µέσα από το «συναδελφικό» κλίµα που 

προωθεί η διεύθυνση για να διατηρεί την εργασιακή ειρήνη.  

Από τη µια, οι κινήσεις αυτές στρέφονται και εναντίον µεγάλης µερίδας των ιατρών που βολεύονται 

ποικιλοτρόπως µε τη συνήθη άθλια λειτουργία του δηµόσιου συστήµατος υγείας και  την υπερασπίζονται 

συνειδητά. Από την άλλη, οι ίδιες αυτές κινήσεις δε γίνονται δεκτές µε τον ίδιο τρόπο µέσα στην τοπική 

κοινωνία. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ιδιώτη γιατρό και θέλουν το ιατρείο 

µόνο για συνταγογράφηση! Αυτοί που, αδιαφορώντας για την ανάγκη των φτωχότερων, στρέφονται κατά 

της λειτουργίας του ιατρείου όπως έχει κερδηθεί σήµερα. Οι κοινωνικοί ταξικοί αγώνες µέσα στην κίνηση 

τους αναδεικνύουν ανταγωνισµούς, αλλά ταυτόχρονα οδηγούν και σε νέες συνθέσεις στη βάση των κοινών 

αναγκών και της αλληλεγγύης.  Αυτοί οι αγώνες κρατούν σχεδόν µια δεκαετία και έχουν δηµιουργήσει µια 

σχέση που έχει καταλάβει µέσα από τις νίκες της, αλλά και τις ήττες της, ότι ο δρόµος του αδιαµεσολάβητου 

αγώνα είναι ο µόνος που µπορεί να οδηγήσει σε έντιµες λύσεις. Έχει δηµιουργηθεί µια σχέση έξω από 

παραδοσιακά «υπηρεσιακά αιτήµατα», έξω από κοµµατικές, παραταξιακές, δηµοσιογραφικές ή άλλες 

διαµεσολαβήσεις που δεν παλεύεται ούτε εξαγοράζεται· που οριοθετεί µέσα από διαδικασίες αγώνα ποιο 

είναι το κοινό συµφέρον και το παλεύει µε τα δικά της µέσα, τους δικούς της τρόπους, τις δικές της 

αποφάσεις. Αυτή η σχέση αγώνα που έχει διαµορφωθεί είναι που τους πειράζει! Αυτή θέλουν να διαλύσουν 

και να την κάνουν να ξεχαστεί. Θα τους αφήσουµε; ∆ε νοµίζουµε! 

  

Η κρίση, η αναδιάρθρωση της περίθαλψης και οι δικοί µας αγώνες 
Σήµερα το κεφάλαιο και το κράτος επιτίθονται µε σκοπό µια βίαιη µεταφορά  

πλούτου από την εργασία στο κεφάλαιο µε στόχο να υποτιµηθεί ακόµη περισσότερο η εργατική δύναµη και 

να διατηρηθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου. Αυτό στο νευραλγικό πεδίο της δηµόσιας υγείας σηµαίνει 

περαιτέρω αποδιάρθρωση του όποιου κοινωνικού κράτους µε δραµατική πτώση στην ποιότητα της 

περίθαλψης, υποβάθµιση των εργασιακών σχέσεων και αύξηση των αποκλεισµών. Το νέο σχέδιο νόµου για 

την “αναβάθµιση του ΕΣΥ”, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 10-07-2010, στοχεύει σε ακόµη βαθύτερη 

εµπορευµατοποίηση του συστήµατος υγείας πριµοδοτώντας όσους συµµετέχουν στα απογευµατινά 

“ολοήµερα” ιδιωτικά ιατρεία και συµβάλλοντας στην κατάρρευση του συστήµατος εφηµερίας αρκετών 

νοσοκοµείων. Το βάρος της κοινωνικής αναπαραγωγής των εκµεταλλευοµένων µετακυλίεται όλο και 

περισσότερο στους ίδιους, ενώ ταυτόχρονα µια πληθώρα µεσολαβήσεων (επίσηµοι φορείς της υγείας, 

συνδικαλιστικοί αγκιτάτορες, βολεµένοι ιατροί εντός του συστήµατος υγείας) τους αποξενώνουν από αυτό 

που κοινωνικά τους ανήκει: τη δηµόσια υγεία.  

Σε αυτή τη συγκυρία, το ερώτηµα που προκύπτει είναι το τι είδους αγώνα πρέπει να δώσουµε; Ποιοι, πώς 

και προς τα πού; Επειδή αυτήν την περίοδο όλοι µιλάνε για αγώνα, θα πρέπει πρώτα να απαντήσουµε ότι το 

«ξεπέρασµα της κρίσης» είναι ένας αγώνας που θα δώσουµε όχι µαζί αλλά ενάντια στα αφεντικά και µακριά 

από τις όποιες αυταπάτες περί εθνικού συµφέροντος. Ένας αγώνας που θα δίνει απάντηση στην κρίση από 

την πλευρά των εκµεταλλευόµενων γνωρίζοντας ότι αυτή η απάντηση είναι κοµµάτι του γενικότερου αγώνα 

ενάντια στην κυριαρχία και την εκµετάλλευση. Η κρίση δεν µας αφορά όλους µε τον ίδιο τρόπο! Και δεν 

εννοούµε µόνο τα αφεντικά ή τους πολιτικούς που ρόλος τους είναι να καταφέρουν να εκφράσουν σε πρώτο 

χρόνο την οργή που γεννιέται, ώστε σε δεύτερο χρόνο να µπορέσουν να την ελέγξουν. Είναι και πολλών 

εργαζοµένων τα συµφέροντα που ταυτίζονται µε την διαιώνιση της προηγούµενης κατάστασης. Η θέση τους 

στην πυραµίδα της ιεραρχίας τους επέτρεπε να αντιµετωπίζουν τον αγώνα της καθηµερινότητας από πολύ 

καλύτερη θέση από πολλούς άλλους και για αυτό υπερασπίζονται, ακόµα και µέσα στους αγώνες, την 

κλαδική διαίρεση και την ιεραρχία, τις πηγές δηλαδή των όποιων προνοµίων τους. Αυτοί, µέσα στην κρίση  

κοιτάζουν τώρα πώς θα τη γλιτώσουν ο καθένας ατοµικά ή το πολύ πολύ ο κλάδος τους και αρνούνται 

οποιαδήποτε σχέση µε άλλους εργαζόµενους – εκµεταλλευόµενους. Με ποιους αξίζει άραγε να βρεθούµε; 

Με αυτούς που έτυχε να έχουµε την ίδια εργασιακή θέση και σχέση ή µε εκείνους που αντιµετωπίζουµε τα 

ίδια προβλήµατα και βλέπουµε κοινούς τρόπους αντιµετώπισης; Πότε θα σταµατήσουµε να αναζητούµε 

συµµάχους εκεί όπου κυριαρχούν οι άνθρωποι της εργοδοσίας και θα κοιτάξουµε ο ένας τον άλλο οι 

υπόλοιποι εργαζόµενοι στην περίθαλψη αλλά και οι χρήστες των υπηρεσιών περίθαλψης, για να δούµε πώς 

θα αντιµετωπίσουµε αυτήν την πραγµατικότητα; Πότε θα οργανώσουµε τους αγώνες αυτούς που όχι µόνο 

δεν θα στρέφουν τον έναν εκµεταλλευόµενο ενάντια στον άλλο αλλά θα θέτουν και µια προοπτική για µια 

κοινωνία χωρίς κυριαρχία και εκµετάλλευση; Εµείς έχουµε τη δύναµη να δηµιουργήσουµε νέες κοινωνικές 

σχέσεις που αµφισβητούν την εξουσία του καπιταλισµού πάνω στις ζωές µας, θέτοντας ως προτεραιότητα 

την ικανοποίηση των αναγκών µας ανεξαρτήτως κόστους, την οργάνωση της αντίστασής µας από τα κάτω, 

τη µη-διαµεσολάβηση των αγώνων µας από οποιουδήποτε είδους πεφωτισµένη ηγεσία, το ξεπέρασµα των 

διαχωρισµών ανάµεσά µας. 

  

Εργαζόµενες/οι στη 

Βιοµηχανία της Υγείας 


