
Του Δημητράκη τα εννιάμερα 
 
Όπως αναφέρει και η ιστοσελίδα της Αγωνιστικής Παρέμβασης 

Νοσοκομείου Πρέβεζας ... 
 

 
Ούτε μέχρι της 8 Φεβρουαρίου 2009 υπάρχει για συζήτηση στην 

Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής το νομοσχέδιο υγείας που θα 
περιελάμβανε και τις 5500 προσλήψεις νοσηλευτών και τη συλλογική συμφωνία 
των νοσοκομειακών γιατρών. 

 
Διαβάστε εδώ το εβδομαδιαίο δελτίο συνεδριάσεων των επιτροπών. 
 

Τώρα καταλάβαμε ποιο τέλος της εβδομάδος εννοούσε ο Αβραμόπουλος. 
Αυτής των... Παθών! 
 
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ! 

Συνάδελφοι, 

• Σωστές οι παρατηρήσεις από την Αγωνιστική Παρέμβαση παραπάνω 
οπότε επιτρέψτε μου να κάνω κάποια σχόλια.  

• Και ρωτάω τους νοσοκομειακούς γιατρούς:  
• Πότε θα πρέπει να πούμε ΑΡΚΕΤΑ ?  
• Πότε θα συνειδητοποιήσουμε επιτέλους ότι μας εμπαίζουν ?  
• Πότε θα ξυπνήσει μέσα μας το αίσθημα της ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ?  
• Πότε θα καταλάβουμε ότι είναι πλέον αργά για δάκρυα? 

Καλό Μήνα σε όλους με την ευχή αυτός ο μήνας να είναι εκείνος που θα 
θέλουμε να θυμόμαστε. Ένας μήνας στον οποίο θα αναφερόμαστε με περηφάνια, 
ένας μήνας που θα μας τιμάει να λέμε στους νεώτερους "το Φλεβάρη του '09 
ΗΜΟΥΝ ΕΚΕΙ"! 
 

Μόλις προχθές (29/1/2009) το Υπουργείο δήλωνε ότι "...η κυβέρνηση 
ολοκλήρωσε και καταθέτει στη Βουλή μέχρι το τέλος της εβδομάδος Σχέδιο Νόμου, που 
αφορά στη Συλλογική Σύμβαση του Υπουργείου Υγείας με την ΟΕΝΓΕ,... " 

 
Τότε σας είχα ενημερώσει για την παραπάνω δήλωση εκφράζοντας την 

δυσπιστία μου. Είχα όμως την ελπίδα ότι ο Δημητράκης θα με έβγαζε ψεύτη. 
Σήμερα όμως αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι ψεύτης είναι ο Δημητράκης. 
Και σας ρωτάω: εμείς πως πρέπει να αντιδράσουμε σε αυτή τη κοροϊδία?  

• Με το να είμαστε πάλι τα λεγόμενα "κενά δοχεία που κάνουν τον 
περισσότερο θόρυβο"?  

• Με το να απειλούμε ότι θα απαντήσουμε δυναμικά με προγράμματα μέχρι 
10 Φλεβάρη και μετά να μη το κάνουμε?  

• Να αποδείξουμε στον Δημητράκη ότι είμαστε όλο κούφιες απειλές και να 
μη μας φοβάται?  



• Να συναινέσουμε σε προγράμματα εφημερίας για όλο το μήνα γιατί 
κάποιος μαγαζάτορας Διευθυντής θέλει να λειτουργήσει απροβλημάτιστα 
το μαγαζάκι του?  

• Να καλύψουμε τη δική μας έλλειψη αξιοπρέπειας με την δήθεν ανθρωπιά 
μας που μας προστάζει να μείνουμε αδρανείς και δεχόμενοι τον εμπαιγμό 
του Δημητράκη για το (δήθεν) "δημόσιο καλό"?  

• Να "φάμε" για άλλη μια φορά το κουτόχορτο που μας σερβίρει ο 
Δημητράκης και μετά να ζητήσουμε και συμπλήρωμα? 

Έγραψε προ ημερών ο Στάθης Τερζής (Πρόεδρος της ΕΙΝΑ) στο άρθρο του : 
Γνωρίζω ότι το ιατρικό σώμα – δυστυχώς – δεν φημίζεται για την ευψυχία 
του – τουναντίον θάλεγα. Αλλά τουλάχιστον σε οριακές καταστάσεις που με 
τέτοια ξεφτίλα διασυρόμαστε και εμπαιζόμαστε, ένα «αϊ σιχτίρ» 
επιβάλλεται. 

 
Συνάδελφοι δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα. Τώρα όσο καμμιά 

άλλη φορά... 

ένα «αϊ σιχτίρ» επιβάλλεται! 
 
§ Αϊ σιχτίρ λοιπόν σε αυτούς που μας έχουν πνίξει στα ψέματα!  
§ Αϊ σιχτίρ σε αυτούς που απειλούν με ποινικοποιήσεις των αγώνων μας. 
Δεν μας τρομάζουν οι απειλές τους, αντίθετα μας εμψυχώνουν και μας 
δυναμώνουν. 

§ Αϊ σιχτιρ στους άβουλους εραστές της καρέκλας που πανικοβάλλονται με 
τη σκέψη και μόνο ότι θα πρέπει να κάνουν κάτι που δεν θα ήθελε ο 
Δημητράκης, ή που παραβλέπουν το δίκαιο και την κοινή λογική 
προκειμένου να είναι αρεστοί. 

§ Αϊ σιχτίρ και στα γκρίζα ανθρωπάκια ανάμεσά μας που "κοιτάνε τη 
δουλειά τους" και που μας ρωτάνε συνεχώς για τη σύμβαση και τις 
αυξήσεις που περιμένουν - λες και τα παράσιτα αυτά δικαιούνται να 
επωφεληθούν από τους δικούς μας αγώνες. 

§ Αϊ σιχτίρ στα κομματόσκυλα που ασχέτως αν βράζουν στο ίδιο καζάνι με 
εμάς, δεν ακολουθούν τη καρδιά τους αλλά την κομματική γραμμή που 
τους προστάζει να είναι άβουλα και πειθήνια ζόμπι και να μη βλάπτουν το 
κομματικό συμφέρον. 

 
Καλό μήνα σε όλους και μη ξεχνάτε ότι λίγες μέρες (εφημερίας) έμειναν 

ακόμα. Το εννιάμερο αυτό το αφιερώνω σε όσους μας υπόσχονται πολλά και 
κάνουν από λίγα έως τίποτα. Ας πούμε κάτι σαν .... του Δημητράκη τα 
εννιάμερα (και η όποια συνειρμική σας σκέψη δεν είναι δική μου ευθύνη). 
 


