
Δεν αρκεί να αγανακτούμε
Η δύναμή μας βρίσκεται στη συλλογική δράση!
ΚΟΝΤΡΑ σε λογικές μοιρολατρίας και ανάθεσης

ΕΣΑΚ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ

στηρίζεται από το Π.Α.Μ.Ε.

Συμμετέχουμε ΟΛΟΙ αποφασιστικά
στις εκλογές του Σωματείου μας! (από 7πμ έως 6μμ)

Τετάρτη  13
Πέμπτη 14

& Παρασκευή
15 Οκτώβρη

Στέλνουμε μήνυμα ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗΣ & ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Συναδέλφισσα - Συνάδελφε, απευθυνόμαστε σε εσένα που ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση, ειδικότητα, πόστο, 
επίπεδο εκπαίδευσης:

‣ Δυσκολεύεσαι να τα βγάλεις πέρα γιατί μας πετσόκοψαν τους μισθούς, μας έχουν ταράξει στους φόρους, 
μας χρωστάνε δεδουλευμένα μηνών, η άδεια και το ρεπό πλέον είναι… όνειρα θερινής νυκτός.

‣ Αγανακτείς γιατί βλέπεις ότι οι συνθήκες στο νοσοκομείο συνεχώς χειροτερεύουν τόσο για εμάς όσο και για 
τους ασθενείς και τις οικογένειες τους.

‣ Την τελευταία ειδικά διετία, σε συνθήκες πανδημίας, έγινες μάρτυρας της ολοένα βαθύτερης απαξίωσης 
του δημοσίου συστήματος Υγείας. Σήκωσες, μαζί με τους συναδέλφους σου, στις πλάτες σου, ένα σύστημα 
που άφησαν διάτρητο όλες οι κυβερνήσεις. Αντί μάλιστα να αναγνωρίζεται η συμβολή σου, «ανταμείβεσαι» με 
αβεβαιότητα, εργασιακή ομηρία, εξαντλητικά ωράρια, μισθούς πείνας, τρομοκρατία. Με την τωρινή κυβέρνηση, 
όπως και η προηγούμενη, να αρνείται πεισματικά την ένταξή μας στα ΒΑΕ, παρότι πολλοί υγειονομικοί θυσίασαν 
την υγεία, ακόμη και τη ζωή τους σε αυτή τη μάχη.

‣ Αγωνιάς γιατί με τα νέα μέτρα - που δεν έχουν τελειωμό- η «έξοδος από την κρίση» & οι «καλύτερες μέρες» 
δεν αφορούν εσένα αλλά αυτούς τους λίγους, που ούτε η κρίση τους άγγιξε.

‣ Που δεν ανέχεσαι πια να περνάνε από δρόμους εκβιασμού και ρουσφετιού ακόμη και τα πιο αυτονόητα 
δικαιώματά σου (ωράριο, άδεια, ρεπό, αναρρωτική, μετακίνηση…) 

‣ Προβληματίζεσαι αν υπάρχει διέξοδος από την σημερινή κατάσταση και ποια πρέπει να είναι η δική σου 
στάση και δράση αφού καμιά κυβερνητική εναλλαγή δεν έλυσε τα προβλήματά σου!

ΕΜΕΙΣ ΛΕΜΕ: Να μην ανεχτούμε την άγρια επίθεση εις βάρος μας, Να μην σκύψουμε το κεφάλι. 
Να αγωνιστούμε συλλογικά και περήφανα για όλα όσα δικαιούμαστε, για όσα σήμερα έχουμε ανάγκη!

Το «νέο» ΕΣΥ που οραματίζονται είναι 
αποκρουστικό! Περιλαμβάνει απολύσεις, συγχωνεύσεις, 
ακόμη πιο εξαντλητικές και αβέβαιες συνθήκες εργασίας. 
Περιλαμβάνει ακόμη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση των 
υπηρεσιών υγείας, προαναγγέλλοντας τεράστια κέρδη 
για τους επιχειρηματίες της υγείας και ένα τρομακτικό 
μέλλον για την υγεία και την περίθαλψη του ελληνικού 
λαού. 

Αυτός ο αντιλαϊκός δρόμος υπαγορεύει από τη μία να 
πετσοκόβεται η κρατική χρηματοδότηση και να αυξάνει 

η συμμετοχή - αφαίμαξη των ασθενών, και από την άλλη 
να δίνονται απλόχερα «δώρα» στους επιχειρηματίες με τα 
γνωστά νοσήλια, τα tests και την αύξηση της περίθαλψης 
άλλων νόσων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 
ελεύθερο να φτιάχνουν ΜΕΘ χωρίς καν τυπικό έλεγχο, 
το χάρισμα ποσών στους φαρμακοβιομήχανους από 
τη μη επιστροφή των χρωστούμενων στον ΕΟΠΥΥ, τις 
φοροαπαλλαγές από τις επενδύσεις στην έρευνα και την 
καινοτομία και πολλά άλλα.



Η «αξιολόγηση» του συστήματος Υγείας και των 
επιμέρους μονάδων του έχει μία και μόνο στόχευση: 
να συμβάλει στην γενικευμένη εμπορευματοποίηση της 
υγείας, στην ανταγωνιστικότητα και στην επιχειρηματική 
δράση των νοσοκομείων. Γι’ αυτό και οι «δείκτες 
αξιολόγησης» των μονάδων Υγείας που χρησιμοποιεί η 
κυβέρνηση ταυτίζονται με τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια 
λειτουργίας μιας επιχείρησης και όχι με τη βελτίωση της 
υγείας του λαού. Σύμφωνα με αυτούς, μία υγειονομική 
μονάδα μπορεί να χαρακτηριστεί «αντιπαραγωγική» και 
η χρηματοδότησή της «σπατάλη», παρότι η λειτουργία της 
καλύπτει υπαρκτές κοινωνικές ανάγκες. 

Η εργαλειοποίηση του εμβολίου ως πρόσχημα για 
απολύσεις χιλιάδων συναδέλφων ενώ από την πίσω 
πόρτα βάζουν στα νοσοκομεία εργολάβους και στρώνουν 
το χαλί για τις ΣΔΙΤ που χρόνια τώρα σχεδιάζουν, είναι 
μόνο το πρώτο δείγμα του «νέου ΕΣΥ» που ευαγγελίζονται. 
Όλα αυτά, την ίδια ώρα που το δημόσιο σύστημα υγείας 
καλείται να σηκώσει για άλλη μια φορά στις πλάτες του 
τις εγκληματικές συνέπειες της διαχείρισης της πανδημίας 
με τα πρωτόκολλα -λάστιχο χρησιμοποιώντας το ίδιο, 
λιγοστό και αποδυναμωμένο προσωπικό και  με τον 
ιδιωτικό τομέα στο «απυρόβλητο». 

Όλοι ξέρουμε, ειδικά οι εργαζόμενοι στο χώρο, ότι 
ποτέ δεν εξασφαλίστηκε η έγκαιρη και οργανωμένη 
ενημέρωση του πληθυσμού (ούτε κι η δική μας, καλά-
καλά) και μάλιστα οι κυβερνώντες τροφοδότησαν τον 
ανορθολογισμό, με τις συνεχείς «αναπροσαρμογές» 
στα υγειονομικά πρωτόκολλα, την απουσία επιτροπών 
φαρμακοεπαγρύπνησης για καταγραφή των 
ανεπιθύμητων ενεργειών, τις απαράδεκτες καθυστερήσεις 
στην παράδοση των εμβολίων και τόσα άλλα.

Οι συνολικές δαπάνες για την Υγεία το 2021 είναι 
μειωμένες κατά 572 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2020 
και ενώ η πανδημία ανέδειξε τις εγκληματικές ελλείψεις 
στο δημόσιο σύστημα Υγείας, συνέπεια της αντιλαϊκής 
πολιτικής όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων. Και ενώ 
επικαλούνται τα «άδεια ταμεία», το χρήμα εξακολουθεί 
και ρέει άφθονο για την ενίσχυση των επιχειρηματικών 
ομίλων, για εξοπλισμούς και συμμετοχές σε ΝΑΤΟϊκές 
επεμβάσεις. 

Ο αριθμός των μονίμων εργαζομένων στην υγεία 
μειώνεται συνεχώς, αφού οι πολυδιαφημιζόμενες 
προσλήψεις δεν καλύπτουν ούτε καν τις πρόσφατες 
συνταξιοδοτήσεις. Την ίδια ώρα επεκτείνουν τις ελαστικές 
εργασιακές σχέσεις, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα, 
την ομηρία και την αβεβαιότητα των συμβάσεων 
(επικουρικών, ΟΑΕΔ κλπ,) και ενισχύουν ακόμη 
περισσότερο το «αίσχος» των εργολάβων μέσα στα 
νοσοκομεία. Αυτό τη στιγμή που όλοι οι εργαζόμενοι 
καλύπτουν πάγιες ανάγκες και δεν περισσεύει ούτε 
ένας. Από την άλλη δεν πείθουν κανέναν πια οι συνεχείς 
υποσχέσεις για μονιμοποιήσεις και προσλήψεις που όλο 
παραπέμπονται στις …προεκλογικές καλένδες. 

Φυσικά, όλο αυτό το αντεργατικό οπλοστάσιο 
ενισχύθηκε και με την ψήφιση του νόμου εκτρώματος 
«Χατζηδάκη» για την κατάργηση του 8ώρου και το 
χτύπημα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, που 
στόχο έχει να βάλει κάθε διεκδίκηση «στο γύψο». Τις 

διαθέσεις τους, άλλωστε, απέναντι στο οργανωμένο 
και μαχητικό κίνημα τις είδαμε όλο το προηγούμενο 
διάστημα, με προσαγωγές ακόμα και «ηρώων» 
υγειονομικών, χρήση δακρυγόνων στις διαμαρτυρίες 
για τις ΣΔΙΤ, ακόμα και έφοδο της αστυνομίας στο 
προαύλιο του Νοσοκομείου πέρυσι στην πανελλαδική 
ημέρα δράσης για την υγεία!!!

Η άθλια κατάσταση στη ζωή μας και στη δημόσια υγεία 
είναι αποτέλεσμα της πολιτικής των κυβερνήσεων και των 
κομμάτων του Κεφαλαίου, που θεωρούν την Υγεία πεδίο 
επενδύσεων και κερδοφορίας για τους επιχειρηματίες και 
κόστος για το κράτος και τους εργοδότες.

Στον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ, τα προβλήματα αυτά 
είναι στον υπερθετικό βαθμό, λόγω του όγκου των 
περιστατικών που δέχεται διαχρονικά, όσο και μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας αναλαμβάνοντας και COVID 
και non - COVID περιστατικά. Αποτέλεσμα αυτής της 
κατάστασης ήταν και είναι η υποβάθμιση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς μας, 
παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και την αυτοθυσία μας 
και φυσικά, η επιδείνωση των όρων δουλειάς για όλους 
τους εργαζόμενους στο χώρο.

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε και αυτές οι εκλογές 
στο Σ.ΕΝ.Ε. μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν 
από εσένα, για την ενίσχυση της δράσης μας, με 
νέες δυνάμεις στον αγώνα ενάντια στα εφιαλτικά 
σχέδιά τους, για κατακτήσεις που θα ικανοποιούν 
τις σύγχρονες ανάγκες κάθε λαϊκής οικογένειας. 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ οι 3.500 
εργαζόμενοι που ΕΧΟΥΜΕ ΑΣΥΛΛΗΠΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ 
αν ενωθούμε και δράσουμε σαν μία γροθιά στη βάση 
των προβλημάτων μας που είναι κοινά κι απέναντι 
στον αντίπαλο που είναι ο ίδιος για όλους μας. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ - ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ, 
ΓΝΩΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΠΙΑ ΟΛΟΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ! 

ΓΙ’ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ: Η παράταξη της ΔΑΚΕ 
-αγκαλιά με την Αγωνιστική Ενότητα (ΠΑΣΚΕ) 
κραυγάζουν «μακρυά τα κόμματα - κάτω οι σημαίες» 
και ΛΕΝΕ ΨΕΜΑΤΑ ξανά. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν 
στηρίξει τα μέτρα των κυβερνήσεών τους. Όλο το 
τελευταίο διάστημα δουλεύουν για να βάλουν πλάτη στα 
σχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ και να εξασφαλίσουν τη 
συναίνεση των εργαζόμενων στους νόμους - «εκτρώματα» 
που υλοποιούνται. Είναι το μακρύ χέρι κυβέρνησης 
και διοίκησης-εργοδοσίας στο χώρο δουλειάς. Δεν 
μπορούν να υπερασπιστούν τα δικαιώματά μας, γιατί 
απλά δεν θέλουν να συγκρουστούν με το κράτος 
των επιχειρηματιών και την Ε.Ε. Βγάζουν φλύκταινες 
όταν ακούν για συλλογική και οργανωμένη δράση 
απέναντι σε αυτό το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα 
που εκπροσωπούν. Προκλητικά ως κυβερνητικοί 
συνδικαλιστές επιδίδονται συνεχώς σε εκβιασμούς και 
τρομοκρατία, προσπαθώντας να αποσπάσουν δήλωση 
υποταγής από τους εργαζόμενους, με αντάλλαγμα θέσεις, 
μετακινήσεις, την εύνοια της Διοίκησης, την παράταση της 
σύμβασης. Ακόμη, κι αυτονόητα δικαιώματά μας (εξέλιξη, 
άδεια κλπ) τα πουλούν ως εκδούλευση... 

Η «ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» (ΣΥΡΙΖΑ) ακόμη και 



τώρα - μετά από τεσσεράμιση χρόνια υπεράσπισης 
της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ – 
εξακολουθεί ν’αυτοδιαφημίζεται ως …ακομμάτιστη 
υποτιμώντας προφανώς τη νοημοσύνη μας… Συνεχίζει 
ωστόσο την επικίνδυνη λογική της ανάθεσης και της 
αναμονής, στο όνομα της «σκληρής διαπραγμάτευσης» 
και του «μικρότερου κακού» μιας νέας κυβερνητικής 
εναλλαγής, που θα επαναφέρει τον …«παράδεισο» των 
ατομικών συμβάσεων «πετώντας έξω» (όπως δηλώνει) 
τον εργολάβο από τα νοσοκομεία! Ως κυβέρνηση έβαλε 
«βούτυρο στο ψωμί» για όσα δήθεν τώρα αντιπαλεύει. 
Ψήφισε πρώτη το νόμο διευθέτησης του χρόνου 
εργασίας στους γιατρούς, που είδαμε να εφαρμόζεται 
φέτος στις ΜΕΘ για να καλυφθούν οι ελλείψεις που 
ούτε αυτοί αναπλήρωσαν, ενώ έθεσε τα θεμέλια για τη 
ψήφιση του εκτρώματος που θέτει πρόσθετα εμπόδια 
στη συνδικαλιστική δράση (τα οποία έτσι κι αλλιώς 
φροντίζει να βάζει και στην πράξη, σε όποιο χώρο δρα). 
Παραπλάνησε τους εργαζόμενους και καλεί σε μέτωπο 
για να πέσει η κακιά Δεξιά και να έρθει η «καλή Αριστερά» 
του ΣΥΡΙΖΑ…

Η Ενωτική Πρωτοβουλία (συνδικαλιστές ΛΑΕ - 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ), από κοινού με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ 
υπονόμευσαν στην ουσία, όλες τις αγωνιστικές 
πρωτοβουλίες που πήραμε ως σωματείο με πρωτοβουλία 
της ΕΣΑΚ ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα.. Κωλυσιεργούσαν 
πχ όσο μπορούσαν τη λήψη αποφάσεων (από την 
έκδοση μάχιμης καταγγελίας σε καίρια προβλήματα 
του νοσοκομείου, των συναδέλφων και των ασθενών, 
μέχρι την οργάνωση και προετοιμασία κάθε σύσκεψης 
ή κινητοποίησης). Το σαρκίο τους έσερναν μόνο 
συνδικαλιστές μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού 
για να μην πούμε ότι έλειψαν και τελείως. Την ίδια στιγμή 
που δεν απεργούσαν με χίλιες δικαιολογίες, πρότειναν … 
απεργίες διαρκείας.. 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΜΩΣ ΞΕΡΟΥΝ,
ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΜΑΖΙ:

• «έβαλαν στον πάγο» την δημοκρατική λειτουργία 
του σωματείου αρνούμενοι πεισματικά τη διεξαγωγή των 
εκλογών εδώ και ενάμιση χρόνο με αποκορύφωμα την 
ακύρωση της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης (30/9/20) 
με πάνω από 300 συναδέλφους και την περιφρόνηση 
των υπογραφών πάνω από 1.000  εργαζομένων (Ιούνης 
2021) που απαιτούσαν συνέλευση και εκλογές. Κατά 
τ’άλλα, αυτό που τρέμουν λένε, είναι ότι η περαιτέρω 
ενίσχυση της ΕΣΑΚ θα …καταλύσει τη δημοκρατία στο 
νοσοκομείο!!!

• Αμφισβητούσαν το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου 
ανεξαρτήτως εργασιακής σχέσης να συσπειρώνεται στο 
σωματείο του ζητώντας πιστοποιητικά… μονιμότητας. 
Είναι οι ίδιες δυνάμεις που σε πολλά σωματεία και 
στην Ομοσπονδία έχουν επιβάλει και συντηρούν τον 
απαράδεκτο αυτό διαχωρισμό των εργαζομένων.

• όταν έπεφτε η αυλαία η αγωνιστικότητα τους 
εξαντλούνταν στη συκοφάντηση και τα ψέμματα ενάντια 
στους συνδικαλιστές της ΕΣΑΚ και κυρίως, απέναντι στον 
επί χρόνια πρόεδρο του σωματείου Ηλία Σιώρα. Και σε 
αυτό, όπως και σε κάθε τι που έχει σκοπό να υπονομεύσει 
την οργάνωση της πάλης των εργαζομένων ενώθηκαν σε 

Ανίερη Συμμαχία!
• Ακόμη και τώρα την τελευταία στιγμή, με διάφορα 

τερτίπια σιγοντάριζαν την προσπάθεια της ΔΑΚΕ να 
διαγράψει εργολαβικούς συναδέλφους από το μητρώο 
του σωματείου γιατί λέει «ο εργολάβος τους μετακινεί 
πότε-πότε και αλλού» τους έχει «λάστιχο» δηλαδή! 

Όλα αυτά επειδή είμαστε το μεγαλύτερο σωματείο 
υγειονομικών που μπορεί με την μαζική αγωνιστική 
του δράση να σηματοδοτήσει νικηφόρους αγώνες 
και να συμπαρασύρει κι άλλα σωματεία σ’ αυτό το 
δρόμο, (όπως περίτρανα αποδείχτηκε και όλο αυτό 
το διάστημα) έχουν πέσει λυτοί και δεμένοι για να 
λοιδορήσουν τη δράση που ανοίξαμε με μπροστάρηδες 
τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. 

Αυτός είναι ο καημός τους: πάση θυσία να μην 
ενισχυθεί η ΕΣΑΚ γιατί ακριβώς ακόμη και ως 
μειοψηφία τα τελευταία χρόνια, έδωσε ώθηση ταξική 
στο σωματείο μας που (παρά τις αδυναμίες μας) ήταν 
καρφί στο μάτι της εργοδοσίας κρατικής & ιδιωτικής. 
Αυτό που ήδη γνωρίζουν από την καθημερινή τους 
πείρα ΟΛΟΙ είναι πως η ΕΣΑΚ ήδη είναι πλειοψηφική 
δύναμη στα μάτια των συναδέλφων αφού, ακόμα και 
αυτοί που δεν συμφωνούν σε πολλά μαζί μας ή και δεν 
μας ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές, γνωρίζουν 
πολύ καλά ποιοι κράτησαν και κρατάνε όρθιο το 
ΣΕΝΕ, ποιοι αγωνιούν κάθε μέρα για να το κάνουμε 
πιο αποτελεσματικό στους αγώνες. Αναγνωρίζουν 
ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποί της ΕΣΑΚ στο ΣΕΝΕ 
και όσοι συσπειρώνονται σε αυτήν, πρωτοστατήσαμε 
και πρωτοστατούμε με αυτοθυσία κάθε μέρα για τη 
ζωντανή και δημοκρατική λειτουργία και δράση του 
Σωματείου μας και για τον περήφανο αγωνιστικό και 
ανυπόταχτο ρόλο του. Και την ίδια ώρα βρισκόμαστε 
στην πρώτη γραμμή της μάχης μαζί με όλους τους 
συναδέλφους για να κρατήσουμε το νοσοκομείο 
όρθιο και να παρέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις 
τις υπηρεσίες που έχει ανάγκη και δικαίωμα ο κάθε 
ασθενής. 

ΚΑΘΕΝΑΣ  στο  χώρο  το  γνωρίζει  πως  
ΔΕΝ  ΕΙΜΑΣΤΕ  ΟΛΟΙ  ΙΔΙΟΙ!

ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΛΑ ΟΤΙ το 
συμφέρον του μπορεί να το προασπίσει μόνο ένα 
σωματείο αγωνιστικό που δεν θα μπει σε λογικές 
συνδιαλλαγής και διαχείρισης της αθλιότητας που αυτοί 
δημιούργησαν. Σωματείο που δεν θα χτιστεί πάνω σε 
τσακισμένη αξιοπρέπεια και …τακτοποιήσεις «παιδιών» 
της κάθε εξουσίας. Ξέρει ότι και με την ψήφο οφείλει 
να καταδικάσει την απαράδεκτη στάση-υποταγή στην 
κυβερνητικής πολιτική που σημαδεύει το πετσί μας. 

ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ξέρει ότι τελικά ένα δρόμο 
έχει αν θέλει τα «όνειρά του να βρουν εκδίκηση»: να 
συνταχθεί και να στηρίξει τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ που 
είχαμε κρυστάλλινη θέση και στάση σε κάθε ζήτημα. Που 
παλέψαμε με ανιδιοτέλεια κι αναδείξαμε κάθε μικρό ή 
μεγαλύτερο ζήτημα χωρίς ανταλλάγματα, προνόμια και 
θέσεις! 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ!
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟΣ!



ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΑΝ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ: οι λίγοι πια μόνιμοι με 
τους «αορίστου», τους συμβασιούχους, τους επικουρικούς, 
τους εργολαβικούς! Έτσι αντιμετωπίζεται ο φόβος. Για να 
μην είναι κανείς μόνος του απέναντι στους εκβιασμούς 
και τη χειραγώγηση της διοίκησης – εργοδοσίας. Για να 
μπορούν να παλεύουν μαζί με τους συναδέλφους τους 
απέναντι στο απαράδεκτο καθεστώς του εργολάβου και 
την ομηρία των συμβάσεων, για βρουν στήριγμα στον 
αγώνα για μόνιμη και σταθερή δουλειά.

 Σ’ αυτή τη μάχη το «δε με νοιάζει», η αποχή και 
τα λευκά θα καταμετρηθούν ως «συμφωνώ» με 
την κυρίαρχη πολιτική, τον παλιό, νυν και επόμενο 
κυβερνητικό - εργοδοτικό συνδικαλισμό. Χρειαζόμαστε 
σωματείο ισχυρό – υπερασπιστή των συμφερόντων 
της τάξης μας για να βάζουμε εμπόδια στην αντιλαϊκή 
πολιτική. Σωματείο σημαίνει όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι 
σ’ ένα ποτάμι αντίστασης που θα σαρώσει την εργοδοσία.

ΣΩΤΗΡΕΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ – 
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ

ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΕΡΙΑ!
Με αυτή τη γραμμή πάλης οργανώνοντας διαρκή 

αγώνα στηριγμένο στην ενότητα των εργαζομένων 
πετύχαμε: να παραταθούν ξανά και ξανά οι συμβάσεις 
των επικουρικών που καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες 
του νοσοκομείου, πετύχαμε επαναπροσλήψεις, 
ανάκληση απολύσεων, πληρωμή δεδουλευμένων που 
χρωστούσαν ιδίως σε συμβασιούχους κι εργολαβικούς. 
Συνεχίζουμε αταλάντευτα μέχρι να μονιμοποιηθούν όλοι 
οι συνάδελφοι.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, αξιοποιήστε 
την εμπειρία σας προς όφελός σας και όχι προς 
όφελος όσων ευθύνονται γι’ αυτή την κατάσταση. 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ τη μόνη δύναμη που δοκιμασμένα δεν 
φοβάται να συγκρουστεί. ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ την ΕΣΑΚ που όλο 
το προηγούμενο διάστημα παλέψαμε να ενημερωθούν 
οι εργαζόμενοι για τις εξελίξεις. Αποκαλύψαμε, 
προειδοποιήσαμε, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΑΜΕ έτσι ώστε να 
εμποδιστεί η εφαρμογή των μέτρων και στο δικό μας 
νοσοκομείο. 

√ Πρωτοστατήσαμε και οργανώσαμε κινητοποιήσεις 
στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, κόντρα στη 
τρομοκρατία διοίκησης και κυβέρνησης, δείχνοντας ότι 
και «τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή!» Συντονίσαμε 
την πάλη μας με άλλα υγειονομικά σωματεία και λαϊκούς 
φορείς για το δικαίωμα όλων σε υψηλού επιπέδου και 
δωρεάν υγεία. ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ 
ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ!

√ Με αποφασιστικότητα, χωρίς ποτέ να υποκύψουμε 
σε επιταγές κυβέρνησης κι εργοδοσίας, πήραμε μέτρα 
συσπείρωσης των συναδέλφων κι οργάνωσης του 
αγώνα, πρωτοστατώντας σε κάθε ζήτημα μικρό ή μεγάλο, 
αξιοποιώντας κάθε μορφή αγώνα, από το ρεπό και την 
άδεια μέχρι την απάντηση στον αυταρχισμό και την 
τρομοκρατία.

√ Αφού με πρωτοβουλία μας κάναμε ένα νέο 
βήμα οργάνωσης των συναδέλφων δημιουργώντας 
τις δύο σωματειακές επιτροπές (ειδικευομένων και 
εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις), ώστε να μπορούμε να 
αναδεικνύουμε και τα ιδιαίτερα προβλήματα αυτών των 

κατηγοριών εξειδικεύοντας τη δράση μας (και ανάλογα 
θα δράσουμε για τις υπόλοιπες ειδικότητες και τμήματα), 
παλέψαμε για την υπεράσπισή τους απέναντι σε κάθε 
«αλλεργικό» στις πιο εξειδικευμένες μορφές οργάνωσης.

Κριτήριο της δικής μας πρότασης και των αγώνων 
μας είναι η κάλυψη των λαϊκών αναγκών για δωρεάν, 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας και η 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των υγειονομικών. 
Η πανδημία ανέδειξε με τον πιο τραγικό τρόπο πώς ένα 
σύστημα με κριτήριο το κέρδος αφήνει τον άνθρωπο 
στο περιθώριο. Σήμερα, η εξέλιξη της επιστήμης, 
η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και 
ο παραγόμενος πλούτος δίνουν τη δυνατότητα να 
καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες στην υγεία- 
πρόνοια. Εμπόδιο είναι η επιχειρηματική δράση, η 
πολιτική και τα κόμματα που τη στηρίζουν. 

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ:

Να μην περάσουν τα σχέδια τους για το νέο ΕΣΥ 
– Να ακυρωθούν στην πράξη ο νόμος Χατζηδάκη 
και οι υπόλοιποι αντεργατικοί νόμοι! • Αποκλειστικά 
δημόσιο & δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, 
με πλήρη κρατική χρηματοδότηση. Κατάργηση της 
επιχειρηματικής δράσης και των πληρωμών των 
ασθενών. Αποκλειστικά δημόσια, υποχρεωτική 
ασφάλιση για όλους. Να παρέχονται σε όλους δωρεάν 
οι απαιτούμενες θεραπείες & φάρμακα με επιστημονικά κι 
όχι «λογιστικά» κριτήρια. • Να καταργηθεί η αξιολόγηση 
που οδηγεί σε διαθεσιμότητες, λειτουργία των δημόσιων 
μονάδων υγείας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και 
νέα χαράτσια. Να μην συγχωνευθεί – κλείσει καμιά 
κλινική, τμήμα, δημόσια μονάδα υγείας. Ενίσχυση εδώ 
και τώρα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. • Άμεση 
καταβολή των δεδουλευμένων. Αναπλήρωση απωλειών 
σε μισθούς & προϋπηρεσία. • Μαζικές ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 
ΜΟΝΙΜΟΥ προσωπικού. ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ των 
επικουρικών, συμβασιούχων, εργολαβικών. Να πεταχτούν 
οι εργολάβοι από τα νοσοκομεία. • Επέκταση των ΒΑΕ 
στο νοσοκομείο. Άμεση λήψη μέτρων για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου και 
την προστασία της υγείας κι ασφάλειας σε όλους τους 
χώρους.

Στηρίζουμε - Ψηφίζουμε

 

Για Σωματείο ζωντανό, δημοκρατικό, 
αγωνιστικό, αποτελεσματικό

που θα είναι συνεχώς και πάντα στο 
πλευρό του εργαζόμενου

Και θα μπαίνει μπροστά στο συντονισμό 
και την αλληλεγγύη

Για σωματείο των εργαζόμενων κι όχι 
παραμάγαζο της κάθε διοίκησης 

ΕΣΑΚ


