
''Σχέδιο σοκ'' για την Υγεία - Αιωνία η μνήμη του λεγόμενου ΕΣΥ 
 

Αποστόλης Κωνσταντής 
 
Από όσα ήρθαν στο φως ,από την επιτροπή σοφών ,τεχνοκρατών κ.ά. 
για το επικείμενο μνημόνιο για τη υγεία, 
μπορούμε αδρά, σταχυολογώντας τα πιο σοβαρά, να πούμε τα εξής: 

• Πωλείται και το δημόσιο νοσοκομείο 
• αλλάζει ο δημόσιος χαρακτήρας του ΕΣΥ 
• κατεδαφίζονται οι εργασιακές σχέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών 
• θα γίνει άρση μονιμότητας γιατρών και λοιπού προσωπικού' έρχονται απολύσεις 
• απόλυτη ιδιωτικοποίηση κλινικών και εργαστηρίων του ΕΣΥ σε ιδιώτες 
• προβλέπεται ποινολόγιο γιατρών /νοσηλευτών 
• Ιδιώτες μάνατζερ θα χρηματοδοτούν, θα κατασκευάζουν και θα κατέχουν ένα δημόσιο νοσοκομείο 
• θα εγκαθίσταται ιδιωτική πτέρυγα μέσα σ'ενα δημόσιο νοσοκομείο 
• πλήρης παραχώρηση σε ιδιώτες των ακτινολογικών αλλά και όλων των άλλων εργαστηρίων, 
• όπως επίσης και κλινικών φιλέτων [οφθαλμολογικών / λιθοτριψίας] 
• όσα νοσοκομεία παραμείνουν στο δημόσιο, θα είναι επιχειρήσεις αυτόνομες με διοικητική αυτοτέλεια, 

χωρίς κανένα κοινωφελή σκοπό , που θα δρουν σαν κοινές επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος 
• καταργούνται οι αποκλειστικές νοσοκόμες και στη θέση τους θα μπουν ΤΕ/ΠΕ 
• θα συνταγογραφούν και οι νοσηλευτές 
• καταργούνται θέσεις ειδικευομένων 
• θα προληφθούν γιατροί /σύμβουλοι μερικής απασχόλησης για εξ. ιατρεία και εφημερίες 
• επανέρχεται για χιλιοστή ο οικογενειακός γιατρός στη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
• αλλά και ομάδες /διαγνωστήρια, παρέχοντας τους τη δυνατότητα να κάνουν εφημερίες, σαν κέντρα οικ. 

γιατρών. 

Νομίζω πως με αφορμή τα προτεινόμενα μνημονικά μετρά, που έχουν τη σφραγίδα των νέων επιχειρηματιών 
στο χώρο της υγείας [άλλωστε η κατάργηση της ακτινολογικής άδειας-με πρωτεργάτες στελέχη του ΠΑΣΟΚ/ 
Δατσέρης (Δ/ντης πυρηνικής Ευαγγελισμού), ήταν προάγγελος τους],μας δίνουν μια μοναδική ευκαιρία: 

Να απαντήσουμε μαζικά, ανυποχώρητα, μαχητικά και με αισιοδοξία με όπλο την ενότητα των εργαζομένων , 
πρωτοστατώντας σε ξεσηκωμό όλων των υγειονομικών, η όποια θα προέλθει από μαζικές Γενικές Συνελεύσεις σε 
κάθε δημόσιο νοσοκομείο και δομή . 

Οι δυνάμεις όλης της αριστεράς, πρέπει να βρεθούν στη πρώτη γραμμή και να παρασύρουν σε αγωνιστικούς 
δρόμους και κείνες τις δυνάμεις που ηττοπαθείς σήμερα μιζεριάζουν, κρύβονται, ολιγωρούν. 

Να πρωτοστατήσουν δίχως στρατηγήματα και ιδεολογικές συντεταγμένες , χωρίς μικροκομματισμούς 
παραγοντισμούς,  αλλά με γενναιοδωρία, φαντασία και ευρυχωρία και να συναντηθούν με νέα ρεύματα που 
εκφράζουν την οργή τους με διάφορους τρόπους 

Αυτή η συνάντηση διαφορετικών αριστερών διαδρομών, όπως αποδεικνύει η τελευταία εμπειρία στον 
Ευαγγελισμό, στη Νίκαια, στον Ερυθρό και αλλού ,απέδειξε πως την εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι με τη ψήφο 
τους, την συμπόρευσή τους σε κάθε λογής κινητοποιήσεις, σε μαζικές συνελεύσεις, στο Σύνταγμα, στο κίνημα "δε 
πληρώνω", μπορεί να είναι ανθοφόρα και γόνιμη. 

Αυτή η συνάντηση των πρωτοπόρων αριστερών στο χώρο μας έχει μια θετικότητα'  
ανοίγει ένας νέος κύκλος, χωράνε πολλοί, κι άλλοι. Μπορεί να έχει την αυτονομία του ο καθένας, αλλά δεν είναι 
φυλακισμένος στη μοναξιά του. 

Η αριστερά μπορεί να είναι φορέας συνάντησης όλων όσων πλήττονται από τη βάρβαρη αντιλαϊκή 
πολιτική, να οργανώσει μαζικούς αγώνες με τα σωματεία και τις επιτροπές αγώνα, όπου τα σωματεία είναι 
σφραγίδες, αδρανή η δεν υπάρχουν.  

 

Όλοι στον αγώνα. Ή αυτοί ή εμείς. Ξεσηκωμός παντού.!! 


