
Τι κάνουμε εμείς? 
 

Και εκφράζω κι εγώ τον δικό μου προβληματισμό για την τρέχουσα 
κατάσταση στο χώρο της Υγείας. 
  

Την υλοποίηση της Κλαδικής Συμφωνίας την "είδαμε". Τις δηλώσεις 
που κάνει καθημερινά ο Αβραμόπουλος στα διάφορα τηλεοπτικά παράθυρα 
τις ακούμε και προσωπικά με εξοργίζουν. Ο Αβραμόπουλος "έσωσε το ΕΣΥ", 
"έβγαλε τους γιατρούς από τον εργασιακό μεσαίωνα", "αύξησε τους πενιχρούς 
μισθούς των γιατρών" και 1002 άλλα... ψέματα και φαντασιώσεις! 
  

Αυτός όμως, τη δουλειά του κάνει! Ακολουθεί τις προσταγές των επιλογών 
του (που δεν έχουν σχέση με το ΕΣΥ). Το ερώτημά μου όμως δεν αφορά το τι 
κάνει ο Αβραμόπουλος. Το ερώτημά μου είναι το τι κάνουμε εμείς? 
  

• Διαμαρτυρόμαστε (στους διαδρόμους και μεταξύ μας) για την τραγική 
κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία. 

• Επαναλαμβάνουμε (στους διαδρόμους και μεταξύ μας) ότι η 
κατάσταση "δεν πάει άλλο", ότι "μας εμπαίζουν". 

• Διαμαρτυρόμαστε (στους διαδρόμους και μεταξύ μας) για την 
απαξίωση του έργου μας και του ΕΣΥ. 

 Παρ’ όλα αυτά… 

• Συνεχίζουμε όμως να εργαζόμαστε "κανονικά" παρ' ότι δεν έχουμε 
πληρωθεί δεδουλευμένες εφημερίες 

• Συνεχίζουμε όμως να εργαζόμαστε "κανονικά" αν και δεν έχουμε 
πληρωθεί τα χρωστούμενα δεδουλευμένα από την αναπροσαρμογή των 
μισθών 

• Συνεχίζουμε όμως να εργαζόμαστε "κανονικά" αν και δεν έχουμε 
πληρωθεί τα χρωστούμενα δεδουλευμένα από την αναπροσαρμογή των 
εφημεριών 

 Ωστόσο.... 
  

• Στις Γενικές Συνελεύσεις δεν υπάρχει η μαζικότητα που αρμόζει στις 
τρέχουσες συνθήκες 

• Στις αποφάσεις μας δεν απαντάμε στα όσα μας ταλανίζουν σαν κλάδο 
εργαζομένων και η "τάση" είναι να περιμένουμε λίγο ακόμα... 

• Ανεχόμαστε και αποδεχόμαστε τις εμφανώς αναξιόπιστες "δεσμεύσεις" 
του κάθε "υπεύθυνου" σαν διαφαινόμενη λύση στα προβλήματά μας. 

Κι όμως.... 

• Αποδεχόμαστε τις υποσχέσεις του κάθε ψεύτη σαν δική μας νίκη για να 
του δώσουμε νέα πίστωση χρόνου για τα όσα δηλώνει αλλά δεν 
υλοποιεί. 



• Ανεχόμαστε μια ηγεσία της ΟΕΝΓΕ που μας έχει ξεπουλήσει τόσες 
φορές και που απουσιάζει συστηματικά όταν το "κλίμα" δεν είναι 
που επιθυμεί για την προώθηση των ιδιοτελών θέσεων που 
αντιπροσωπεύει (το γνωστό δίδυμο). 

• Έχουμε ανεχθεί μια ηγεσία στην ΟΕΝΓΕ η οποία μετέφερε στις 
διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο "αποφάσεις της ΟΕΝΓΕ" που δεν 
είχαν σχέση με τα όσα είχε αποφασίσει το Γεν. Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ! 

• Έχουμε ανεχθεί μια ηγεσία της ΟΕΝΓΕ που χρειάστηκε να πάμε σε 
Έκτακτο Συνέδριο προκειμένου να αποφύγουμε το απόλυτο ξεπούλημα 
των θέσεων μας και να αποτρέψουμε την υπογραφή Συλλογικής 
Σύμβασης αποδεχόμενοι την πρόταση Αβραμόπουλου που προέβλεπε 
"επίδομα εφημέρευσης" ενώ παρέπεμπε την όποια συζήτηση για το 
μισθολογικό στις καλένδες! 

• Συνεχίζουμε να ανεχόμαστε μια ηγεσία που αναβάλλει με κάθε τρόπο 
εκλογές (στην ΕΙΝΑΠ) και κατ' επέκταση και το Τακτικό Συνέδριο της 
ΟΕΝΓΕ προκειμένου να παραμένει (το γνωστό δίδυμο) στις καρέκλες 
τους. 

Τα ξεχνάμε όλα αυτά ή δεν θέλουμε να τα δούμε? 

Και επαναλαμβάνω το ερώτημα...Το ερώτημά μου είναι το τι κάνουμε 
εμείς? 
  

Υπάρχουν διάφορες επιλογές (ή "επιλογές") αλλά για να απλοποιήσω το 
ερώτημα θα τις παραθέσω με μορφή που μας είναι γνώριμη - πολλαπλής 
επιλογής ή multiple choice για όσους το προτιμούν: 
  

1. Δεν με αφορά έχω λύσει τα οικονομικό ζήτημα (με άλλο τρόπο) 
2. Όσα μου χρωστάνε σε δεδουλευμένα κτλ. τα υπερκαλύπτω σε λίγες 

μέρες (με άλλο τρόπο) 
3. Πονάω αλλά μ' αρέσει... είναι όλα μια συνήθεια. 
4. Πονάω και δεν μ' αρέσει... αλλά και τι να κάνω? 
5. Για όλα φταίνε οι γκόμενες(*), οι πρώην και οι επόμενες.   [(*) 

κυβερνήσεις, υπουργοί, κτλ... οτιδήποτε εκτός από εμάς τους ίδιους!] 
6. Πονούν μωρέ τα παλικάρια! 
7. Μη μου θέτεις τέτοια ερωτήματα την ώρα που βόσκω... 
8. Δεν ξέρω / δεν απαντώ (βλ. Κλίμακα Γλασκόβης < 3) 

  
Κάποιοι θα παρατηρήσουν ότι δεν υπάρχουν παραπάνω οι επιλογές που 

τους αντιπροσωπεύουν. Αυτό είναι διότι η ερώτηση απευθύνεται στους 
πολλούς. Αυτούς που βρίσκονται εντός των ορίων της κατανομής σε μια 
καμπύλη Gauss. Αλλά για να μη κατηγορηθώ για μεροληψία παραθέτω και 
μερικές επιλογές (εκτός συναγωνισμού) για τους γραφικούς των γενικών 
συνελεύσεων, για τους μονίμως αγωνιζόμενους και για όσους τέλος πάντων 
έχουν συνειδητοποιήσει το τι σημαίνει η λέξη αξιοπρέπεια. Και λέμε λοιπόν: 
  

1. Δεν δίνω καμιά πίστωση χρόνου στους αλήτες.  
2. Απαιτώ και αγωνίζομαι για αυτά που δικαιούμαι - τώρα και πάντα!  



3. Δεν μου κάμπτουν την διεκδίκηση τα όσα μου τάζει ο κάθε 
αναξιόπιστος για "αύριο". 

4. Έχω το δίκιο μαζί μου και δεν λυγίζω στις πιέσεις βολεμένων που 
θέλουν να λειτουργεί το μαγαζάκι τους. 

5. Συμμετέχω ενεργά και αγωνίζομαι για το μέλλον που δικαιούμαστε κι 
όχι αυτό που θέλουν να μας επιβάλλουν 

6. Η μισή νίκη είναι η απόφαση για αγώνα... Προχωράω τώρα για την 
άλλη μισή. 

7. Έχω αξιοπρέπεια (ισοδυναμεί με "Όλα τα παραπάνω") 

  
ΥΓ.: Αν χάλασα τη διάθεση κάποιων με αυτά που εκφράζω.... χαίρομαι 

ιδιαίτερα. 
  
  
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 
Κώστας Γιαννάκενας 
Γραμμ. της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας 
 


