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Βασιλική Καφαντάρη 

  

Δύο  φαινομενικά διαφορετικές ειδήσεις:   

Η δυναμική κινητοποίηση ακύρωσε συνδικαλιστική 
δίωξη (ΑΥΓΗ| 22/02/2012) και «Νέο συλλαλητήριο από ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, στις 
29 Φεβρουαρίου», όπου αναφέρεται ότι θα πραγματοποιηθεί νέο 
συλλαλητήριο από τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που 
αντιδρούν στην κατεδάφιση των εργασιακών δικαιωμάτων.  

Επιπρόσθετα, σε μια προσπάθεια αντίδρασης στο νόμο που ψηφίζεται με 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος στη Βουλή οι νοσοκομειακοί γιατροί 
εξήγγειλαν 24ωρη κινητοποίηση για τις 23 Φεβρουαρίου, χωρίς να 
προετοιμαστούν οι εργαζόμενοι, και τρέχοντας οι κατά τόπους 
συνδικαλιστές να προλάβουν τις εξελίξεις. 

Η δική μου, όπως και πολλών άλλων διαπίστωση είναι μία: Όπου υπάρχουν 
ικανά, δυνατά σωματεία εργαζομένων, όπου ο κόσμος μπορεί να 
κινητοποιηθεί, μπορούν να ανατρέψουν τα πάντα. 

Και τώρα στο ζουμί: Γίνεται νόμος του κράτους η πλήρης εξαφάνιση 
εργασιακών δικαιωμάτων, η χώρα μετατρέπεται σε προτεκτοράτο, 
καταδικαστήκαμε να επιβιώσουμε, αν τα καταφέρουμε, σε συνθήκες 
πλήρους εξαθλίωσης για τα επόμενα 40-50 χρόνια (οι περισσότεροι από 
μας δε θα ζούμε για να δούμε μια ανάκαμψη στην Ελλάδα)… και τα 
τριτοβάθμια σωματεία εξαγγέλλουν… συλλαλητήρια! 

Χ@@@@κε η φοράδα στ’ αλώνι!!! 

Τους κάναμε τα μούτρα κρέας!!! 

Θα ήθελα να μην πιστέψω ότι παίζουν το ρόλο του «πυροσβέστη», ότι το 
μόνο που κάνουν είναι να εκτονώσουν με τον τρόπο αυτό τη λαϊκή οργή!!! 

Θα ήθελα να μην πιστέψω ότι με τον τρόπο αυτό οδηγούν στην απόγνωση 
και την απογοήτευση όλη τη λαϊκή δυναμική που ζητά απεγνωσμένα 
βοήθεια και κατεύθυνση! 

Θα ήθελα να μην πιστέψω ότι είναι πουλημένοι… 

… Ξέρω, όπως γνωρίζουν πολύ καλά, οι ίδιοι οι «διαμορφωτές του λαϊκού 
κινήματος, ότι ο κόσμος περιμένει κατεύθυνση… 

Και πολλοί είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν σε ανοιχτή σύγκρουση… 

Συζητώντας με απλούς εργαζόμενους αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρουν πολύ 
καλά την κατάσταση που διαμορφώνεται… Γι αυτό και πάνω από 
εκατομμύριο πολίτες στις 12 Φεβρουαρίου ήταν στις επάλξεις… 



Περίμεναν οδηγίες! 

Κανένας δεν είπε «όχι» στο να μπουν στη Βουλή! 

Αυτό περίμεναν όλοι! 

Τώρα περιμένουν γενική απεργία! 

Όχι μια μέρα και δύο, διαρκείας! Πολιτική απεργία! 

…Κι εμείς διοργανώνουμε συλλαλητήρια…. Και τους σπρώχνουμε ξανά 
στην αφάνεια… στο καβούκι τους… στην απελπισία… 

24ωρη απεργία… διοργανώσαμε όταν πέρασαν οι «ρυθμίσεις» για τις 
πρώτες περικοπές στους Δημόσιους υπαλλήλους… 

Δε μιλήσαμε καθόλου όταν εξαγγέλθηκαν απολύσεις στο Δημόσιο τομέα, 
βυθίζοντας στην απελπισία και ανατρέποντας ριζικά τη ζωή χιλιάδων 
ανθρώπων! 

…Και καλά, καθίσαμε στο τραπέζι του «διαλόγου» με τρόικα, εργοδότες 
και κράτος, και… «σώσαμε το 13ο και 14ο μισθό»… 

…Και ξανά 24ωρη και… συλλαλητήρια!!!! 

Θίγονται τα ειδικά μισθολόγια, συγχωνεύονται κι εξαφανίζονται 
νοσοκομεία και υπηρεσίες υγείας, κι ενώ οι γιατροί είναι ένας απ’ τους 
τρεις κλάδους που μπορούν να ρίξουν κυβερνήσεις, μαζί με τους 
στρατιωτικούς και τους δικαστικούς, εμείς οργανώνουμε… 24ωρη και… 
«κινητοποιήσεις διαρκείας»… με κατάληψη των ταμείων και των 
διοικητικών υπηρεσιών των νοσοκομείων, για να δείξουμε τη 
συμπαράστασή μας στους πολίτες που υποφέρουν!!! 

Για να μη μας κατηγορήσουν ότι κοιτάζουμε την τσέπη μας!!! 

Βλέπουμε το δάσος, και χάνουμε το δέντρο, ακούσια ή… εκούσια!!! 

Κύριοι, οι πολίτες θα θιγούν πολύ περισσότερο όταν θα μείνουν στο ΕΣΥ… 
τρεις κι ο κούκος!!! 

Ήδη η περίθαλψη είναι προβληματική και το γνωρίζουν όλοι: εργαζόμενοι 
αλλά και ασθενείς που αναγκάζονται να προσφεύγουν στα δημόσια 
νοσοκομεία! 

Στην απεργία, άλλωστε, όπως ξέρετε, προστατεύεται με το παραπάνω η 
ανθρώπινη ζωή και σωματική ακεραιότητα των ασθενών! 

Όμως, για να υπάρξει αποτέλεσμα, η οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία 
ΠΡΕΠΕΙ να πιεστεί ασφυκτικά!!! 

Αλλιώς θα πρέπει να πιστέψουμε ένα απ’ τα δύο που μπορεί να 
συμβαίνουν… 

Ότι όλοι είμαστε «κότες»  και το μόνο που κάνουμε είναι να υπακούμε 
πειθήνια στις εντολές που μας δίνονται… ή…. Ότι οι γιατροί τα παίρνουν 



ΟΛΟΙ, ο μισθός αλλά και η εφημέρευση είναι φιλοδωρήματα, οπότε δεν 
τους νοιάζει γιατί έχουν μια χαρά εισοδήματα από… αλλού!!! 

Αυτή η  προπαγάνδα «παίζει» εδώ και μερικά χρόνια!!! 

Αμαυρώνοντας γιατρούς πολύ καλούς επιστήμονες κι ανθρώπους που 
έχουν δώσει όλη τους τη ζωή για τον άρρωστο! 

Απαξιώνοντας την ιατρική ιδιότητα, με σκοπό να ισοπεδωθεί η αξία της 
ανθρώπινης ζωής! 

Ας έρθει ο Λοβέρδος και οι συν αυτώ «σωτήρες της πατρίδας» να 
εφημερεύσουν και να σώσουν ανθρώπους! 

Να δουν τη γλύκα! 

Να δουν πώς είναι να παίζεις κορώνα -γράμματα τα στεφανιαία σου 
αγγεία, τη ζωή σου, σε κάθε εφημερία για να σώσεις μια ζωή, τη φήμη σου 
και την αξία σου σαν άνθρωπος! 

Ας δώσουν αυτοί φάρμακα άχρηστα σε ασθενείς, και να κατηγορηθούν 
αυτοί για το θάνατο ασθενών! 

…Και τότε μπορούν να εκφέρουν άποψη! 

Τώρα, κανείς δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, παρά μόνο αυτοί που εργάζονται 
εδώ και πολλά χρόνια στις τριτοκοσμικές συνθήκες των ελληνικών 
νοσοκομείων! 

Κύριοι, ο μόνος δρόμος είναι ο …δρόμος!!! 

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς, το 
γνωρίζετε καλύτερα από μένα! 

Το βλέπετε, όμως δε θέλετε να το αντιληφθείτε! 

Γιατί έτσι βολεύει το σύστημα! 

Σταματήστε να κρύβεστε πίσω απ’ το δάχτυλό σας! 

Ο μόνος τρόπος είναι …ο δρόμος!!! 

Για όλους! 

Γιατί αλλιώς μην κατηγορούμε τα παιδιά μας που φεύγουν και τα 
περισσότερα απ’ αυτά θα ρίξουν «μαύρη πέτρα» πίσω τους… 

Το μέλλον τους το φτιάχνουμε εμείς! 

Κάθε μέρα με τις επιλογές ή… τις μη επιλογές μας!!! 

 

*  Η Βασιλική Καφαντάρη είναι ιατρός  Επιμ. Α’  του Κ.Υ. Αλιάρτου  


