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ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΕΛΙΜΗ: 

Η απογοήτευση και η αηδία γίνονται πλέον αναπόφευκτες

Τέτοιες στγμές είναι που οι λέξεις χάνουν το νόημά τους... 

Τέτοιες στιγμές είναι που απογοήτευση και αηδία, πλέον, γίνονται αναπόφευκτες... 

Είναι, εδώ και καιρό, πρόβλημα της Ελληνικής μεταπολεμικής κοινωνίας, η έκπτωση κάθε έννοιας 
πολιτικής ηθικής... 

Ο υπουργός μας...αυτός που, εξ ορισμού, οφείλει να προστατεύει δικαιώματα, αυτός που νομοθετεί, με 
βάση δικαιώματα και υποχρεώσεις...αποδεικνύεται μικρός...και τόσο λίγος... 

Ήρθε η ώρα βλέπετε, μιά και ...του φταίει ο Θεός για όσα συμφώνησε με το διάβολο...ως σωστός 
υποτελής, 

να υλοποιήσει τα υπεσχημένα στους αφέντες του...κατάργηση συλλογικών συμβάσεων... 

και ήρθε να μιλήσει για ποιούς ??? 

Αναισθησιολόγοι... ειδικότητα πρώτης γραμμής, πιό πρώτης δεν γίνεται... αυτοί που διασφαλίζουν το 
Α (AIRWAY) και το B (BREATHING) της ζωής... 

• Μιά ζωή, λιγώτεροι (σε αριθμό) από όσους έχουν ανάγκη τα Νοσοκομεία... 
• Μιά ζωή, αναπνέοντες τα πτητικά αναισθητικά. που διαχέονται και στο χώρο 
• Μιά ζωή, να παλεύουν ζωή και θάνατο, χωρίς να τους επιτρέπεται η παραμικρή δυνατότητα 

λάθους. Έκαναν λάθος - έχασαν τον άρρωστο. 
• Μια ζωή, αφανείς αλλά ουσιαστικοί και μοναδικοί στην επιστημονική τους προσφορά, 

συμπαραστάτες και στηρίγματα των περισσοτέρων Ιατρικών ειδικοτήτων, οι οποίες δεν μπορούν 
να λειτουργήσουν, χωρίς αυτούς. 

Έχει ακουστά, ο κ. υπουργός για τη συχνότητα εμφάνισης στεφανιαίας νόσου, στους Αναισθησιολόγους 
??? 

Έχει ακουστά, ο κ. υπουργός πώς αξιολογείται και κατατάσσεται, διεθνώς, ο Αναισθησιολόγος, από 
πλευράς επικινδυνότητος ??? 

Έχει δουλέψει, ποτέ, 32 (τριαντα δύο) ώρες en serie παίζοντας με ζωές ανθρώπων, σε συνθήκες 
τριτοκοσμικές, για τις οποίες, δεν βλέπουμε ...να καίγεται, κιόλας... 

Έχει εργασθεί, ποτέ, 32 ώρες συνεχόμενες, μέσα στο χειρουργείο και ταυτόχρονα να καλείται, ένας ών, 
σε άλλα δύο(2) ή και περισσότερα τμήματα του Νοσοκομείου,(λόγω υποστελέχωσης) να αντιμετωπίσει 
ανακοπές ??? 

Έχει σώσει, ποτέ άνθρωπο ή έχει πονέσει για το χαμό άλλου, επειδή δεν είχε, τη δυνατότητα να τον 
σώσει ??? 

Ξέρει τι σημαίνει ΕΦΗΜΕΡΙΑ ??? 

Ακτινολόγοι...τι να πεί, κανείς ??? 

• Ένας Ιατρός (λόγω υποστελέχωσης) για απλές ακτινογραφίες, υπερήχους, αξονικό 
τομογράφο... 

• Ένας Ιατρός, που όσο κι αν περνούν τα χρόνια κι εξελίσσεται, βαθμολογικά, οφείλει να 
εργάζεται, στον ίδιο, εξαντλητικό ρυθμό... 

• ΄Ενας Ιατρός, αντιμέτωπος με την ακτινοβολία, που όπως και να το κάνουμε, έχει όρια 
επικινδυνότητος... 



ΞΕΡΕΙ ο κ. υπουργός ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΤΡΟΠΗ ??? 

Ποιός εργαζόμενος, κύριε υπουργέ, πέραν του τακτικού του ωραρίου, εργάζεται και αμείβεται όπως 
εργάζονται και αμείβονται οι Ε.Σ.Υ.-τες Ιατροί ??? 

Και, τι εργαζόμενος...με μεταπτυχιακό (ειδικότητα) που δεν του αναγνωρίζεται και με επιστημονικές 
περγαμηνές που φθάνουν μέχρι το ...απίστευτα υψηλό ποσό των 75 ευρώ, το μήνα, (επίδομα 
διδακτορικής διατριβής)... 

Αλήθεια, εσείς πόσα παίρνετε, πόσες ώρες εργάζεσθε, ποιόν οφελείτε με την εργασία σας ? (και μη μας 
πείτε, τη χώρα, γιατί κι εμείς σ'' αυτή τη χώρα ανήκουμε και μόνο κακό είδαμε, από σας...) 

Ξέρετε, εγώ (και οι όμοιοί μου), επί 26 συναπτά, εργάσθηκα σαν τρεις, τουλάχιστον, δημοσίους 
υπαλλήλους, έσωσα ή βοήθησα να σωθούν, μερικές χιλιάδες ανθρώπων και ΔΕΝ αμείφθηκα ...όσο ένας 
υπουργός... 

Αν ζούσα σε ευνομούμενη και δίκαιη κοινωνία, οι ώρες πραγματικής εργασίας μου θα με είχαν 
οδηγήσει σε πλήρη συνταξιοδότηση, από πολλών ετών. 

Κι εγώ, αν και το κράτος μου με αμείβει για τέσσερις (4) ενεργείς και τρεις (3) ετοιμότητος εφημερίες, 
ως Διευθύντρια, πραγματοποιώ πέντε (5) ενεργείς και άλλες πέντε (5) ετοιμότητος, (που στην ουσία, 
καλύπτουν την ανάγκη σε ενεργό) επειδή εσείς, ως ...ευαίσθητος υπουργός ΔΕΝ επανδρώνετε επαρκώς 
το Νοσοκομείο μου και αν ακολουθήσω τις προτάσεις σας θα γίνω ΜΑΖΙ ΣΑΣ συνεργός σε βλάβες στην 
υγεία των ανθρώπων ή ακόμη και συνεργός σε θανάτους... 

Και έρχεστε να μου πείτε, πως ίσως, δεν θα έπρεπε να δικαιούμαι, ημερανάπαυση, μετά την 24ωρη 
εφημερία μου, ή επιστημονική άδεια ή ό,τι μου παρέχεται, από το νόμο ή τους επιστημονικούς 
κανόνες... 

Το να μιλήσει, κάποιος για ...αιδώ στους Αργείους, προυποθέτει να αντιλαμβάνονται και να 
σέβονται...οι Αργείοι την έννοια της λέξης... 

Κύριε, τους εργατικούς νόμους, ανάλογα με το πόσο είλωτες θέλετε τους εργαζόμενους, μπορείτε να 
τους αλλάζετε...τους Ιατρικούς - Επιστημονικούς, όμως ευτυχώς, δεν είστε εσείς αυτός που τους ορίζει. 

Επειδή δε, είμαι και παραμένω από την πάστα των ανθρώπων που αντιλαμβάνονται και σέβονται την 
έννοια της ΝΤΡΟΠΗΣ ...ΛΥΠΑΜΑΙ και ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ, διπλά, γιατί μαζί με άλλους συνΈλληνες 
εμπιστευθήκαμε και υπηρετήσαμε ένα σύστημα, που απεδείχθη, ΑΝΗΘΙΚΟ, που μας προδίδει, 
καθημερινά και παρασκεύασε ένα ζοφερό μέλλον, για τα παιδιά μας. 

Ειλικρινά, στα 50-και κάτι χρόνια μου, βιώνω την κατεδάφιση των σταθερών, με τις οποίες μεγάλωσα 
και φταίτε κι εσείς για αυτό. 
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