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ΝΙΚΟΣ ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ 

Το SHOCK στην υγεία και πώς να κλέψεις την ψυχή ενός λαού 

  
Όλα άρχιςαν μια δεκαετία πριν.  
 
Τότε το Εκνικό ςφςτθμα υγείασ, που ιταν δικό τουσ δθμιοφργθμα ςχεδιαςμζνο να ςτθρίηει – κάτω 
από τθν απαίτθςθ εκνικϊν αναγκϊν και διεκνϊν ιςορροπιϊν - μια τεχνθτά ανερχόμενθ μεςαία 
τάξθ που κα αποτελοφςε και το άλλοκι του ςυςτιματοσ, αυτό λοιπόν το ςφςτθμα υγείασ τόςο 
ςτθν Ελλάδα όςο και διεκνϊσ άρχιςε να διαφαίνεται ότι τουσ ιταν από άχρθςτο ζωσ επικίνδυνο 
και ωσ εκ τοφτου ζπρεπε να καταρρεφςει. 
  
Η επιχείρθςθ ξεκινοφςε με τθν καταςυκοφάντθςθ των δθμόςιων λειτουργϊν ςτθν υγεία όπου 
«όλοι και πάντα ζπαιρναν φακελάκι», ενϊ αργότερα «εντόπιςαν τθν τεράςτια διαφκορά ςτισ 
προμικειεσ των υλικών» - λεσ και δεν ιταν το ίδιο το υπουργείο που απζφευγε τουσ κεντρικοφσ 
διαγωνιςμοφσ από Εκνικό φορζα διαχείριςθσ και που όριηε προκλθτικά ψθλά πλαφόν για τα 
αναλϊςιμα και εμφυτεφςιμα υλικά κάνοντασ ζτςι τθν κλοπι νόμιμθ και τθ μίηα αυτονόθτθ ςτισ 
προμικειεσ για τα νοςοκομεία, οι οποίεσ προμικειεσ όμωσ από τότε ιταν καταδικαςμζνεσ από το 
ςφςτθμα να οδθγθκοφν ςε αδιζξοδο. 
 

Ήταν το ίδιο Υπουργείο που είχε εγκαταλείψει ουςιαςτικά τθν υπόκεςθ τθσ εκπαίδευςθσ των νζων 
γιατρϊν ςτο φιλότιμο των ςυναδζλφων τουσ και ςτον «Ιπποκράτειο όρκο» ενϊ ζκλεινε τα μάτια – 
αν δεν ςτιριηε κιόλασ – ςτθν αποκλειςτικι διαχείριςθ τθσ μετεκπαίδευςθσ των γιατρϊν από 
εταιρίεσ φαρμάκου και αναλϊςιμου υγειονομικοφ υλικοφ.  
 

Το χρονικό ενόσ προαναγγελκζντοσ κανάτου ; Και ασ ιταν το ΕΣΥ ςτθν χϊρα μασ (με όλα του τα 
προβλιματα) ζνα ςφςτθμα υγείασ όπου ςε αυτό ο αςκενισ , Ζλλθνασ θ αλλοδαπόσ, εφποροσ θ 
απόκλθροσ, είχε - με αξιοπρζπεια - μια από τισ καλφτερεσ προςβάςεισ ςτισ βαςικζσ υπθρεςίεσ 
υγείασ και πρόνοιασ, ςυγκρίςιμθ με εκείνθ των πιο ανεπτυγμζνων προνοιακά κρατϊν. 
 

Η αρχι του τζλουσ ζγινε με τθν κατάλυςθ από πλευράσ του Υπουργείου, τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ 
που για πρϊτθ φορά μεταπολεμικά είχαν οι Νοςοκομειακοί γιατροί επιτφχει το 2008. 
 

Το είπαν «εξυγίανςθ», «εξορκολογιςμό», «διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτο χώρο τισ υγείασ», 
χρθςιμοποιϊντασ τουσ ίδιουσ ακριβϊσ όρουσ με αυτοφσ που πρόβαλαν δικτατορικά κακεςτϊτα 
ςτθ Λατινικι Αμερικι πριν 30 χρόνια προκειμζνου να ξθλϊςουν Εκνικά ςυςτιματα υγείασ που 
αποτελοφςαν κατάκτθςθ των εργαηομζνων ςτισ χϊρεσ τουσ. 
 

Όριςαν το 5ευρω ςτα εξωτερικά ιατρεία για να μασ ειςαγάγουν ςτθν ιδζα τθσ «κατάργθςθσ του 
τςάμπα», κατάργθςαν τα επιδόματα των υγειονομικϊν κόβοντασ εντζλει τον 14ο αλλά και τον 13ο 

μιςκό, κοφρεψαν τα κονδφλια για τισ εφθμερίεσ των γιατρϊν και τισ υπερωρίεσ των λοιπϊν 
υγειονομικϊν προκαλϊντασ μια μείωςθ των αποδοχϊν του τθσ τάξεωσ του 40% μζςα ςε δφο 
χρόνια και τϊρα ετοιμάηονται για νζα περικοπι 18% με τθν αναςτολι των ειδικϊν μιςκολογίων 
οδθγϊντασ ξεκάκαρα το ειςόδθμα των υγειονομικϊν ςε επίπεδα Βουλγαρίασ με τιμζσ διαβίωςθσ 
Ελβετίασ. 
  



Και ενϊ κατάργθςαν θ ςυνζπτυξαν πάνω από 50 Νοςοκομεία ( ςτα 120), δεν παρζλειψαν να 
μειϊςουν τθν χρθματοδότθςθ ςτα υπόλοιπα κατά 40-50%, φροντίηοντασ ςυγχρόνωσ να τα 
«εκκενϊςουν» από εργαηόμενουσ , επιβάλλοντασ ςτθν αρχι το 5:1 ( αποχωριςεισ : προςλιψεισ) , 
αργότερα το 10:1 και ςιμερα το 20:0 προςβλζποντασ ζτςι με αυτό τον τρόπο τα Δθμόςια 
Νοςοκομεία τθσ χϊρασ να καταρρεφςουν άδεια από εργαηόμενουσ ςε λιγότερο από δφο χρόνια. 
  
Όςο αφορά τθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ, ςυνζνωςαν τάχα τα αςφαλιςτικά ταμεία που με 
τα «δομθμζνα ομόλογα» και το τελευταίο «κοφρεμα» των αποκεματικϊν τουσ είχαν φροντίςει 
πρϊτα να τα εξακλιϊςουν οικονομικά, παρζχοντασ όμωσ χρθματοδότθςθ του νζου αυτοφ φορζα 
(ΕΟΠΥΥ) που αντιςτοιχεί μόνο ςτο 50% των αναγκϊν του .  
 

Μζςα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ επιβάλλουν αυςτθρά τόςο ςτα Νοςοκομεία όςο και ςτον ΕΟΠΥΥ τθν 
θλεκτρονικι ςυνταγογράφθςθ φαρμάκων, εξετάςεων και κεραπευτικϊν ςχθμάτων μζςα από ζνα 
ανακριβζσ , δφςχρθςτο και εν τζλει μθ λειτουργικό ςφςτθμα που ςυχνά καταρρζει, αφινοντασ ςτα 
«κρφα του λουτροφ» τον αςκενι που αποχωρεί αβοικθτοσ από το ΕΣΥ, εξυπθρετοφμενοσ τελικά 
με δικι του δαπάνθ , αν για αυτιν ζχει τθν οικονομικι δυνατότθτα.  
  
Τθν ίδια ςτιγμι θ επίςθμθ πολιτεία ηθτά για ακόμα μια φορά ςτθν ουςία «δάνειο» από τουσ 
φαρμακοποιοφσ, προκειμζνου να χρθματοδοτθκεί θ παροχι φαρμάκου ςτουσ αςφαλιςμζνουσ, 
οδθγϊντασ ςε αδιζξοδο τουσ τελευταίουσ και αποκλείοντασ τουσ αςκενείσ από τθν τελευταία 
γραμμι άμυνασ αλλά και παρθγοριάσ τουσ ςτθ νόςο που είναι το φάρμακο. 
 

Αποδζκτθσ των παραπάνω ;….. ο αςκενισ! 
 

Αποτζλεςμα ;… Νόςοσ και κάνατοσ ! .Περαιτζρω; …..Μείωςθ του προςδόκιμου επιβίωςθσ !...... ότι 
ακριβϊσ δθλαδι ςυνζβθ ςτισ χϊρεσ που «προςτάτεψε» το ΔΝΤ. 
 

«Μα αλικεια που το πάνε;» ρωτάνε οι ανυποψίαςτοι αςκενείσ. «Είναι με τα καλά τουσ;» λζνε 
άλλοι . 
 

Βεβαίωσ και είναι! 
 

Το ΕΣΥ μαηί με το εκνικό ςφςτθμα εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα μασ - και όχι μόνο - είναι από τα 
τελευταία προπφργια του «Δθμόςιου χϊρου» ςαν αντίλθψθ και λειτουργία του κράτουσ πρόνοιασ. 
Η κατάργθςι του ςθματοδοτεί τθν παράδοςθ τθσ κοινωνίασ ςτθ λογικι του « ατομικοφ», ςτο 
αντίποδα ακριβϊσ τθσ ςυλλογικότθτασ που ςχεδιάηει και ικανοποιεί τισ ανάγκεσ των πολλϊν. 
Στόχοσ τουσ δεν είναι κακόλου τα 1 θ 2 δισ Ευρϊ που κα εξοικονομιςουν εξακλιϊνοντασ το 80% 
τθσ κοινωνίασ. Σκοπόσ τουσ είναι να τελειώνουν επιτζλουσ με ότι ζχει απομείνει ςτισ ςυνειδιςεισ 
μασ από αυτό που αποκαλοφμε Δθμόςιο, Κράτοσ, Κοινωνικι Πρόνοια και Αλλθλεγγφθ, 
ςυλλογικι ευκφνθ και δράςθ .  
 

Υπάρχει όμωσ και μια δεφτερθ πλευρά τθσ ςτρατθγικισ τουσ. Όταν το ςφςτθμα επιτίκεται με τόςθ 
λφςςα ςε ζνα δθμόςιο αγακό όπωσ θ Υγεία, αμφιςβθτϊντασ ακόμα και τα αυτονόθτα και 
οδθγϊντασ το μεγαλφτερο κομμάτι τθσ κοινωνίασ ςε απόγνωςθ, το ελάχιςτο που πετυχαίνουν 
είναι να γονατίςουν τουσ ανκρώπουσ μζχρι που να νιώςουν θττθμζνοι, ανιμποροι να 
αντιςτακοφν και πανικόβλθτοι όχι μόνο για όςα τουσ ςυμβαίνουν αλλά κυρίωσ για όςα είναι 
δυνατόν να τουσ επιφυλάςςει θ επόμενθ μζρα. Τότε είναι που το ςφςτθμα κα μπορζςει να 
ξεδιπλϊςει τθν αλθκινι του ςτρατθγικι που δεν είναι άλλθ από τθν ιδιοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ 



περιουςίασ (υπζργειασ και υπόγειασ) και τθν υποβάκμιςθ του κόςτουσ εργαςίασ άρα και ηωισ των 
ανκρϊπων ςε επίπεδα Τρίτου κόςμου.  
 

Το ςφςτθμα υγείασ για μια κοινωνία είναι το πιο ευαίςκθτο, το τρωτό τθσ ςθμείο τθσ. Για αυτό και 
το διάλεξαν και πρϊτο ςτθ ςειρά των μνθμονιακϊν ςτόχων παρά το μεγάλο πολιτικό κόςτοσ που 
κα είχε μια τζτοια παρζμβαςθ. 
 

Στθ λογικι του shock που προωκεί ο νεοφιλελεφκεροσ καπιταλιςμόσ τθσ ςχολισ του Σικάγου εδϊ 
και 40 χρόνια ςε όλα τα μικθ και τα πλάτθ του πλανιτθ, το ηθτοφμενο είναι θ δθμιουργία τθσ 
«καμζνθσ γθσ», του «ςελθνιακοφ τοπίου » πάνω ςτο οποίο το ςφςτθμα κα οικοδομιςει τθ νζα 
απάνκρωπθ τάξθ πραγμάτων που ευαγγελίηεται. 
 

Το Εκνικό ςφςτθμα Υγείασ προςφζρεται για κατάργθςθ όχι γιατί είναι «πολυδάπανο και 
διεφκαρμζνο» - οι ςτρατιωτικοί εξοπλιςμοί και θ επιχείρθςθ των ολυμπιακϊν αγϊνων άραγε τι 
είναι - αλλά γιατί θ κατάρρευςθ του πονάει, και ο πόνοσ αυτόσ είναι πόνοσ ψυχισ και ςφγχυςθ 
μυαλοφ. Τότε είναι που οι αντιςτάςεισ μθδενίηονται και οι αγϊνεσ ματαιϊνονται. Εκεί ςτοχεφουν ! 
…….. θα τουσ αφήςουμε ; 
  
«Δεν φτάνει μόνο το μυαλό ςου…….αυτό που θζλουν είναι η ψυχή ςου δικζ μου. Θα φτφςεισ 
αίμα απ’ το ςτόμα……ςαν το ςκυλί τουσ θα ςε ζχουν δικζ μου….μα δεν θα ζχεισ ψυχή να το 
νιϊςεισ. Ζχει τουσ νόμουσ τησ αυτή η ιςτορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά!» 
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