
Οι καρδιολόγοι του «Αγίου Ανδρέα», οι ελλείψεις του ΓΝ Πύργου, η «λύση» 

της ΥΠΕ και του Υπουργείου και η παρέμβαση του κου Μαζαράκη. 

Γράφει ο Τάσος Γιακουμής,  

Γραμματέας ΕΙΝΑ  

μέλος ΓΣ ΟΕΝΓΕ  

 

 

 

Αφορμή για το παρόν κείμενο ήταν αφ' ενός η απαράδεκτη κατάσταση που έχει περιέλθει η 

καρδιολογική κάλυψη του Ν. Ηλείας, αφ' ετέρου δε, η τοποθέτηση του Γραμματέα του ΙΣΠ, 

μέλους του ΔΣ της ΕΙΝΑ και Πρ. της ΝΟΔΕ Αχαΐας της ΝΔ κου Α. Μαζαράκη. 

  

Αν είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση, ποιος μας άφησε άοπλους; 

  

Με τη φράση «…είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση λόγω της κρίσης…», ο κος 

Κατσικόπουλος, διοικητής της 6
ης

 ΥΠΕ, προσπαθεί να καλύψει όπως όπως την έλλειψη του 

ικανού για λειτουργία της εφημερίας του ΚαρδιολογικούΤμήματος του ΓΝ Πύργου αριθμού 

γιατρών (για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής, ουδείς λόγος). Βάσει αυτής της «λύσης», 

6 (!) γιατροί από την Καρδιολογική Κλινική του «Αγ. Ανδρέα», μεταφέρονται για εφημερίες 

(από δυο ο καθένας) σε ένα άγνωστο για αυτούς νοσοκομείο, 100 χλμ από την έδρα τους, 

επιβαρυνόμενος ο καθένας από αυτούς παραπάνω εφημερίες, που ουδείς γνωρίζει από τους 

επαΐοντες, αν και πότε θα πληρωθούν. Την επόμενη δε της εφημερίας τους, οφείλουν να 

βρίσκονται στο πόστο τους στην Πάτρα… 

Έχει προηγηθεί η γνώση της επικείμενης από καιρό ανεπάρκειας του αριθμού των 

καρδιολόγων του Πύργου, για την οποία (πρόσληψη επικουρικών ιατρών για παράδειγμα) 

τίποτα δεν έγινε. Αντ’ αυτού, αποφασίστηκε η …συνήθης διαδικασία, του μπαλώματος με –

παράνομη- μετακίνηση των Καρδιολόγων του «Αγ. Ανδρέα» που κι άλλες φορές εκλήθησαν 

να καλύψουν κενά σε περιφερειακά νοσοκομεία (Ζάκυνθος, Μεσολόγγι, Αγρίνιο). 

Η Διοικήτρια του νοσ. Πύργου, αφού δε μερίμνησε στο να υπάρξει έγκαιρα αντικαταστάτης 

στα επικείμενα κενά, δέχτηκε τη ..λύση και ο Διοικητής του «Αγίου Ανδρέα» ανέχτηκε την 

περαιτέρω υποβάθμιση των δυο καρδιολογικών τμημάτων (που λειτουργούν σε 

προπολεμικές συνθήκες στο 409 από το 2008) και τη διαχείριση των συναδέλφων σαν 

περιφερόμενο θίασο κάλυψης κενών που η πολιτική τους προκαλεί. 

Είναι σαφές, πως με τέτοια λογική δε μπορεί να υπάρξει αποδοχή και στήριξη της στάσης 

της ΥΠΕ. Πόσο μάλλον που επικαλούμενη διαδικασία γρήγορηςπρόσληψης επικουρικού 

ιατρού για το ΓΝ Πύργου πιέζουν αφόρητα τους συναδέλφους να αρχίσουν τις ..περιοδείες. 

Ίσως δεν είναι ενήμερη των διαθέσεων-προθέσεων της νέας Κυβέρνησης και του νέου Υπ. 

Υγείας και των διεθνών αφεντικών τους, της γνωστής μας τρόικας. Που, ενώ ετοιμάζουν το 

κλείσιμο 40 νοσοκομείων στη χώρα μας, ενώ έχουν απαγορεύσει στους ασθενείς να 

παίρνουν τα φάρμακά τους, ενώ πάνω από το 30% των ελλήνων δεν έχει πρόσβαση στη 

Δημόσια Υγεία ..θα προσλάβουν και επικουρικούς για τον Πύργο. Προφανώς, αυτές οι 

προσλήψεις εξαιρούνται από τις περαιτέρω περικοπές 600 εκατ. ευρώ από το ΕΣΥ που 

εφαρμόζονται οσονούπω.. 

Οφείλουν οι τοπικές κοινωνίες να αντιδράσουν για την κατάντια του ΕΣΥ, για την 

επικινδυνότητα που εξαναγκάζονται οι δομές του να λειτουργούν. Για την επικείμενη 

κατάργηση και των ήδη υπολειτουργούντων νοσοκομείων. 



Η ΕΙΝΑ, συνεδρίασε στις 17/7 με αποκλειστικό θέμα αυτό που πραγματευόμαστε και με 

δεδομένες τις αρνήσεις των συναδέλφων να καλύψουν τα κενά, προσπάθησε να ισορροπήσει 

μεταξύ της απαράδεκτης μετακίνησης και του επείγοντος του αιτήματος. 

Ο υπογράφων, βρέθηκε ως εκπρόσωπος της ΟΕΝΓΕ στο έκτακτο ΔΣ του Δήμου Πύργου 

στις 18/7 και αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα. 

Τελικά, πληροφορηθήκαμε ότι οι συνάδελφοι, δέχτηκαν να καλύψουν την Κλινική με 

εφημερίες για το μήνα Ιούλιο. Λύθηκε το πρόβλημα της καρδιολογικής κάλυψης της Ηλείας, 

άραγε; 

  

Η επιστροφή της δουλοπαροικίας και το φιλότιμο του σκλάβου. 

  

Εδώ, κατόπιν εορτής και με πιέσεις που ασκήθηκαν στους ιατρούς του τμήματός του 

προκειμένου να ..περιοδεύσουν στο Νοσ. Πύργου και μετά τη λύση που αποδέχτηκαν 

αρκετοί εκ των καρδιολόγων του 409, ο Δ/ντης κος Μαζαράκης χτύπησε: 

Εγκαλεί σε άρθρο του (http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/136547) την τριμελή 

επιτροπή της ΕΙΝΑ του “Αγ. Ανδρέα” για τη δημόσια θέση που πήρε, εγκαλεί τους γιατρούς 

του τμήματός του για την άρνησή τους να γίνουν περιοδεύων θίασος και εξαίρει τη στάση 

συναδέλφου στην Κεφαλονιά που δεν παίρνει άδειες, ρεπό, χρήματα και εφημερεύει 

καθημερινά! 

Πέραν των απαξιωτικών χαρακτηρισμών που εκτόξευσε ενάντια στους συναδέλφους -για 

τους οποίους θα κριθεί δημόσια- ας μείνουμε στην ουσία της παρέμβασής του. 

Λέει ότι κλείνουν την Καρδιολογική του Πύργου χωρίς να αναφέρεται σε κάποιον, 

αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπεύθυνοι είναι οι γιατροί. 

Καταγγέλλει τους πάντες πλην των κυβερνητικών παραγόντων και πολιτικών που συνειδητά 

υποβαθμίζουν, σε σημείο διάλυσης, το ΕΣΥ. 

Μέμφεται τα “προνόμια” των γιατρών του ΕΣΥ που έχουν ακόμα μισθό και τους εγκαλεί 

γιατί δε δέχονται αδιαμαρτύρητα κάθε διαστροφή των πολιτικών προϊσταμένων να τους 

χρησιμοποιούν σαν άσπρες μπλούζες παντός καιρού. Και στέκεται στο πλάι των 

χειμαζόμενων Ελλήνων πολιτών καλώντας τους να σηκώσουν το σταυρό του μαρτυρίου και 

να δώσουν διέξοδο στους διεθνείς τοκογλύφους δανειστές που δεν ανέχονται δημόσια υγεία 

στη χώρα μας, που δεν επιτρέπουν καμιά πρόσληψη προκειμένου να ανακουφιστεί “ο 

συνάδελφος στην Κεφαλλονιά και να τον δει το παιδί του” όπως μελιστάλακτα αναφέρει. 

  

Δυστυχώς, ο κος Μαζαράκης εκτελεί χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου και μάλιστα 

..εκπρόθεσμα, αφού αρθρογραφεί τέσσερις μέρες μετά τη “λύση” που ο ίδιος προέκρινε, 

ομού μετά του κου Κατσικόπουλου. 

Επειδή η προσβολή απέναντι στο όργανο που συμμετέχει, την ΕΙΝΑ, είναι παρούσα (εφ' 

όσον μιλάει για συνδικαλιστές που δεν καταλαβαίνουν την κρισιμότητα της κατάστασης και 

λειτουργούν συντεχνιακά), τον καλούμε να δώσει πρώτος το καλό παράδειγμα και να 

σπεύσει να εφημερεύσει στον Πύργο ή ακόμα καλύτερα στην Κεφαλλονιά και για όσο καιρό 

τον χρειαστεί ο κος Κατσικόπουλος και ο κος Λυκουρέντζος, χωρίς να απαιτήσει πληρωμή ή 

κατάλυμα. 

  

Μόνο έτσι οι δούλοι θα δείξουν φιλότιμο, αν ο αφέντης τους δώσει τον καλύτερο εαυτό του 

(όπως ο ίδιος εύστοχα παρακαλεί τους άλλους). 
 

http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/136547

