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ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
(Μέλος Γ.Σ. Και Ε.Γ. Της Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) 

Γιατί προτείνουμε προγραμματικό- αριστερό Προεδρείο στην ΟΕΝΓΕ

   Το 7ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ ( 5-7 / 2 / 2010 ) υπήρξε το Συνέδριο της ριζικής 
στροφής  στις  επιλογές,  στα  εκλογικά  αποτελέσματα,  στη  προοπτική  για  τη 
λειτουργία και τη δράση της. 

Η  Πολιτική  του  Διακήρυξη  είναι  ένα  προωθημένο  αριστερό  πολιτικό  κείμενο. 
Αναλύει με ριζοσπαστικούς όρους τη σημερινή πραγματικότητα για την επίθεση του 
κεφαλαίου σε όλη την υφήλιο, για την απόλυτη κυριαρχία στην Ε.Ε. των δυνάμεων 
που  υιοθετούν  τη  λογική  των  αρπακτικών  της  αγοράς,  για  την  απροκάλυπτη 
προσχώρηση  της  Κυβέρνησης  του  ΠΑΣΟΚ  στον  μονεταρισμό  του  Συμφώνου 
Σταθερότητας,  για  τις  επιπτώσεις  στην  υγεία  και  το  κοινωνικό  κράτος  των 
«σταθεροποιητικών» προγραμμάτων. 

   Στο κείμενο αναφέρεται κατηγορηματικά ότι « η ΟΕΝΓΕ βρίσκεται στον αντίποδα  
των  προθέσεων  και  των  επιλογών  τους»,  ότι  «  το  Κίνημα  των  νοσοκομειακών  
γιατρών  εντάσσει  όλες  τις  από  δω  και  πέρα  διεκδικήσεις  του  στον  άμεσο  και  
επιτακτικό  στόχο  της  ανατροπής  του  σταθεροποιητικού  προγράμματος  της  
Κυβέρνησης  και  του  Συμφώνου  Σταθερότητας  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης»,  ότι  « 
μένουμε  ανυποχώρητοι  στον  στόχο  για  δημόσια,  δωρεάν,  υψηλού  επιπέδου  
καθολική περίθαλψη για όσους ζουν και εργάζονται στη χώρα…» και καταλήγει με 
κάλεσμα στους  νοσοκομειακούς  γιατρούς  «να  δυναμώσουν τον  αγώνα τους  για 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, αμοιβής, εκπαίδευσης, επιστημονικής εξέλιξης, και 
για επαγγελματική προοπτική των ειδικευόμενων μέσα στο δημόσιο σύστημα». 

Οι άλλες αποφάσεις του Συνεδρίου για τις υπηρεσίες  υγείας στην Ελλάδα, για τους 
κινδύνους  κατεδάφισης  του  ΕΣΥ  κάτω  από  τα  δεδομένα  «  της  θηλιάς  του 
Συμφώνου  Σταθερότητας  …»,  για  τις  παρεμβάσεις  που  απαιτούνται  ώστε  να 
αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και οι στρεβλώσεις, η διαφθορά, οι σπατάλες …, 
η κακοδαιμονία του ΕΣΥ, είναι παρομοίως προωθημένα ριζοσπαστικές. 

Το Διεκδικητικό Πρόγραμμα οριοθετεί τον διάλογο με το Υπουργείο Υγείας για τη 
Κλαδική  Συλλογική  Σύμβαση  Εργασίας,  αναφέροντας  ότι  «  καμιά  νέα 
διαπραγμάτευση δεν πρέπει να ξεκινήσει, εάν δεν υλοποιηθούν όσα προβλέπει η  
τρέχουσα σύμβαση…».

Τα  εκλογικά  αποτελέσματα  αποτελούν  μια  μεγάλη  νίκη  των  δυνάμεων  της 
κινηματικής  αριστεράς  στην  ΟΕΝΓΕ  (  ΜΕΤΩΠΟ,  Α.Ρ.Σ.Ι.  )  και  κυρίως  των 
αντιπρόσωπων  από  τις  Ενώσεις  της  περιφέρειας,  που  δεν  παγιδεύτηκαν  σε 



κομματικές  περιχαρακώσεις  και  αγκυλώσεις  αλλά  συνέχισαν  τον  δρόμο  που 
οδήγησε  στις  κατακτήσεις  του  Έκτακτου  Συνεδρίου.  Τα  αποτελέσματα  για  το 
27μελές Γενικό Συμβούλιο ( 7 έδρες το ΜΕΤΩΠΟ, 5 έδρες η ΑΡΣΙ, 3 έδρες η ΔΗ.ΠΑ.Κ. 
) δίνουν τη δυνατότητα να σχηματιστεί μια ευρεία πλειοψηφία που θα εφαρμόσει 
χωρίς  ταλαντεύσεις  τις  αποφάσεις  του  7ου  Συνεδρίου,  θα  δημιουργήσει  μια 
αγωνιστική-κινηματική κατάσταση στα κορυφαία Όργανα της ΟΕΝΓΕ, θα γεφυρώσει 
το  μακρόχρονο  χάσμα  ανάμεσα  στη  βάση  και  την  εκπροσώπηση  των 
νοσοκομειακών γιατρών, θα ευνοήσει μια ΟΕΝΓΕ που θα λειτουργεί και θα δράσει 
με  οδηγό τη  πεποίθηση ότι  η  υγεία  είναι  θεμελιώδες  ανθρώπινο  δικαίωμα και 
κοινωνικό  αγαθό,  και  πρέπει  να  παρέχεται  ΔΩΡΕΑΝ  από  ένα  Δημόσιο  Σύστημα 
Υγείας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ, ισότιμο, ποιοτικό, αποτελεσματικό, ΚΑΘΟΛΙΚΟ. 

Οι ενστάσεις της ΔΗΠΑΚ ότι στις αποφάσεις του Συνεδρίου δεν περιλαμβάνεται ο 
στόχος για κατάργηση του ιδιωτικού τομέα υγείας είναι άδικες διότι το Διεκδικητικό 
Πρόγραμμα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι « είναι αυτονόητο ότι η δημιουργία νέου  
δημόσιου συστήματος που θα παρέχει σύγχρονη, καθολική, δωρεάν και υψηλού  
επιπέδου περίθαλψη σε όλον τον πληθυσμό προϋποθέτει ή/και συνεπάγεται πλήρη  
κατάργηση  του  ιδιωτικού  τομέα».  Αναφέρεται  ακόμη  ότι  «  χρειάζεται  να  
καταργηθεί  άμεσα το αίσχος των ιδιωτικών συνεργείων καθαριότητας,  φύλαξης,  
εστίασης, κ.λ.π.»,  καθώς και ότι πρέπει « να σταματήσουν οι αστειότητες και οι  
κουτοπονηριές περί….ευθύνης στους Δήμους για την οργάνωση της πρωτοβάθμιας  
περίθαλψης …».

Με τα δεδομένα αυτά, οι δυνατότητες για Προεδρείο προγραμματικής σύγκλισης 
και αριστερής – μαχητικής κατεύθυνσης στην ΟΕΝΓΕ και τεκμηριωμένη είναι και 
απόλυτα  αναγκαία,  αυτή  ιδιαίτερα  την  εποχή  της  αφαίμαξης  των  λαϊκών 
εισοδημάτων,  της  λυσσαλέας επίθεσης του  κεφαλαίου κατά των  δυνάμεων της 
εργασίας – της επισφαλούς απασχόλησης – της ανεργίας, της απειλής για χαριστική 
βολή στο κοινωνικό κράτος. 

Μια  θετική  εξέλιξη  στην  ΟΕΝΓΕ  θα  αναπτέρωνε  και  τις  ελπίδες  ότι  υπάρχει 
προοπτική συγκρότησης ευρύτατου  μετώπου κατά του Συμφώνου Σταθερότητας, 
ότι  υπάρχει  εναλλακτική  λύση  πέραν  των  δυνάμεων  της  νεοφιλελεύθερης 
δικομματικής  εναλλαγής  (  ΠΑΣΟΚ  –  Ν.Δ.  ),  που  στην  ΟΕΝΓΕ  συνεργάστηκαν 
απροσχημάτιστα επί σειρά ετών. 


