
Ο ιός 
  

 
Στο   ygeianet.gr   υπάρχει το εξής εύστοχο σχόλιο: 

  
Παράλυση άνευ προηγουμένου επικρατεί στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας 

της χώρας 24 μέρες μετά την ορκωμοσία νέας ηγεσίας στο Υπουργείο Υγείας.  

Οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων περιμένουν ακίνητες και με ψαλιδισμένες 
αρμοδιότητες τη μέρα της αντικατάστασής τους. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου 
στοιβάζουν ανεκτέλεστα έγγραφα περιμένοντας το νέο Γενικό Γραμματέα. Οι 
παγωμένες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού περιμένουν εντολή 
απόψυξης.  

Εάν η Υπουργός συνεχίσει απτόητη να συνεντευξιάζεται καθημερινά 
 αναμασώντας τις 10 προγραμματικές προτεραιότητες, χωρίς να συναντάται με 
φορείς και να υλοποιεί πολιτικές στην ημιθανή δημόσια υγεία, ας είναι σίγουρη ότι 
σύντομα θα εκφωνήσει και τον επικήδειο. 

 

Και όταν μιλάμε για παράλυση δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην 
γενικευμένη παράλυση που διακρίνουμε στην ΕΙΝΑΠ και στην ΟΕΝΓΕ. Μια 
παράλυση που προέρχεται από μολυσματικό αίτιο και που οφείλεται σε μόλυνση 
από τον ιό Τσούκαλου-Λαοπόδη (ουδεμία σχέση με τον ιό Epstein-Barr). Ο ιός 
αυτός εγκαθίσταται σε διάφορα όργανα του συνδικαλιστικού συστήματος και 
προκαλεί την σταδιακή έκπτωση της λειτουργίας τους οδηγόντας μέχρι την πλήρη 
ανεπάρκειά τους.  

Η θεραπεία της άνω κατάστασης είναι ριζική και για τον λόγο αυτό θα 
πρέπει να γίνει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση επιστημονικό συμβούλιο, επίσης 
γνωστό ως Τακτικό Συνέδριο για να ληφθούν οι σχετικές (θεραπευτικές) αποφάσεις. 
Ωστόσο, ο ιός αυτός λειτουργεί με ύπουλους τρόπους και έχοντας μολύνει και το 
ΚΝΣ (της ΕΙΝΑΠ) το έχει οδηγήσει σε κωματώδη κατάσταση πάνω από 1 χρόνο. Ο 
ιός έχει παρασιτικά χαρακτηριστικά κι αφού κάνει την εμφάνισή του, ολοκληρώνει 
τον κύκλο του αλλά μετά ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ στο όργανο που έχει μολύνει παρότι έχει 
λήξει ο κύκλος του! Ταυτόχρονα, κι ενώ έχει πλέον εξασθενίσει η όποια 
μεταδοτικότητά του και η ικανότητα για νοσηρότητα, εμποδίζει ωστόσο τις 
διαδικασίες πλήρους θεραπείας!   

Και για όποιον δεν κατάλαβε...  

Η ΕΙΝΑΠ είναι νομικά και τυπικά ακέφαλη για διάστημα πάνω του ενός έτους 
αφού έχει λήξει η θητεία του Δ.Σ. Ωστόσο οι Τσούκαλος-Λαοπόδης έχουν εμποδίσει 
αποτελεσματικά την όποια προσπάθεια για διεξαγωγή εκλογών με διάφορες 
μεθοδεύσεις. Το αποτέλεσμα είναι να εμποδίζεται συνεχώς και η πραγματοποίηση 
του 7ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ που όφειλε (βλ. καταστατικό ΟΕΝΓΕ) να 
είχε γίνει το αργότερο μέχρι τον περασμένο Ιούνιο!  

Η πραγματοποίηση του 7ου Τακτικού Συνεδρίου που είχε προκηρυχθεί από το 
Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ για τις 6,7 και 8 Νοεμβρίου 2009 καθίσταται 
αδύνατη. Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα ότι η ΕΙΝΑΠ κωλυσιεργεί 
συστηματικά στην ανάδειξη εκπροσώπων στο συνέδριο της ΟΕΝΓΕ, 



εκμεταλλευόμενη την μέχρι στιγμής ανοχή των υπολοίπων Ενώσεων της χώρας, 
ανοχή η οποία είναι αδύνατον να συνεχιστεί για τους παρακάτω λόγους: 

1. Παραβιάζεται απροκάλυπτα το καταστατικό της ΟΕΝΓΕ. Τούτο, εκτός 
της σοβαρής σημασίας που έχει αφ εαυτού, έχει προκαλέσει ταυτοχρόνως 
και το πάγωμα των καταθέσεων της Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα, οι 
οποίες θα ενεργοποιηθούν μόνο μετά τη διενέργεια συνεδρίου.  

2. Εν όψει σημαντικών εξελίξεων και συναντήσεων με το Υπουργείο Υγείας η 
ΟΕΝΓΕ εκπροσωπείται από Πρόεδρο, Εκτελεστική Γραμματεία και Γενικό 
Συμβούλιο που δεν διαθέτουν την απαραίτητη νομιμοποίηση, εφόσον 
έχει λήξει η θητεία τους. 

3. Με την εκπνοή της κλαδικής συμφωνίας είναι αδύνατον να προσέλθουμε 
στην επικείμενη νέα διαπραγμάτευση χωρίς αποφάσεις συνεδρίου και με 
ληγμένη αντιπροσώπευση. 

 

Η κωλυσιεργία της ΕΙΝΑΠ στη διενέργεια συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ πρέπει 
οπωσδήποτε να λάβει τέλος.  Εάν η τρίτη από τις πρόσφατες προσκλήσεις 
εκλογικοαπολογιστικής συνέλευσης της ΕΙΝΑΠ αποβεί και πάλι άκαρπη 
οι υπογράφοντες δηλώνουμε ότι θα αναγκαστούμε να προσφύγουμε στο 
Πρωτοδικείο, ζητώντας τον ορισμό προσωρινής αντιπροσωπευτικής 
Διοίκησης στην ΟΕΝΓΕ προκειμένου να διενεργήσει το 7ο τακτικό 
συνέδριο.  

  

Στην προκειμένη περίπτωση η ευθύνη για τον αποκλεισμό της ΕΙΝΑΠ από τα 
όργανα της ΟΕΝΓΕ θα βαρύνει εξ ολοκλήρου εκείνους που μεθοδεύουν τις διαρκείς 
αναβολές των εκλογών και του συνεδρίου. Είναι ευνόητο ότι μια τέτοια κίνηση 
(ορισμός προσωρινής διοίκησης) δεν στρέφεται κατά των ιατρών της ΕΙΝΑΠ. 
Ωστόσο, δεν μπορεί ο έκπτωτος Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και κάποιο παρατρεχάμενοι 
να αχρηστεύουν τα συνδικαλιστικά μας όργανα για ιδιοτελείς σκοπούς.  

Για τους παραπάνω λόγους καλούμε τα μέλη της ΕΙΝΑΠ να επισπεύσουν τις 
διαδικασίες για την εκλογή της νέας ηγεσίας τους ώστε να μπορεί η ΕΙΝΑΠ να 
συμμετέχει στο 7ο Τακτικό Συνέδριο. Διαφορετικά το συνέδριο θα γίνει 
αναγκαστικά υπό προσωρινή διοίκηση και χωρίς εκπροσώπους της ΕΙΝΑΠ - κάτι 
που κανείς δεν το θέλει. 
  
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
 
Κώστας Γιαννάκενας 
Γραμμ. της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαϊας 
 


