
 

 
 

«Οι φωτιές, η Αντιπολίτευση και ο μαϊντανός πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ….» 
 

Τις τελευταίες μέρες η χώρα μας αντιμετώπισε το πύρινο όλεθρο, με δεκάδες φωτιές σε όλη τη χώρα. 
Φωτιές που κάηκαν χιλιάδες στρέμματα δάσους , κινδύνευσαν οικισμοί και ανθρώπινες ζωές, καθώς και 
τα σπίτια και οι περιουσίες χιλιάδων πολιτών. 
Από τη πρώτη στιγμή η αντιπολίτευση προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το γεγονός πολιτικά. Με αφορμή 
δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών, παραλήψεις, υπαρκτά προβλήματα συντονισμού ή έγκαιρης 
παρέμβασης, υπήρξαν δηλώσεις από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης κατηγορώντας τη Κυβέρνηση για 
ανικανότητα, ανεπάρκεια και αναποτελεσματικότητα.  
Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη, της κ. Γεννηματά, του κ. Θεοδωράκη και του κ. 
Λεβέντη. 
Όμως αυτό που συγκλονίζει το Πανελλήνιο, ήταν ακόμη μια «ηχηρή» παρέμβαση του Προέδρου της 
ΠΟΕΔΗΝ 

Την ώρα που οι άνθρωποι μετρούσαν τις πληγές τους και ο Κρατικός Μηχανισμός προσπαθούσε  να 
αντιμετωπίσει τα μέτωπα των πυρκαγιών, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ , με ένα ακόμη Δελτίο Τύπου στις 
16/8/2017, συνεχίζει τον καθημερινό του έργο συκοφάντησης και απαξίωσης του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. 
Υπηρετώντας πιστά το δόγμα «ένας είναι ο εχθρός, η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ» παίρνει θέση και στο 
ζήτημα των πυρκαγιών!!!!, αναδεικνύοντας ελλείψεις στο ΕΚΑΒ ( που δεν χρειάστηκε να επέμβει, όπως 
δηλώνει ο ίδιος!!!!) και καταλήγει σε ένα παραλήρημα επί παντός επιστητού (Νοσοκομεία, 
προϋπολογισμοί, κα). Το κερασάκι στην ανακοίνωση είναι η 101η επίθεση στο Πολάκη( ευτυχώς τη 
γλύτωσε-προσωρινά- ο Μαδούρο…)   
Γίνεται  κατανοητό ότι το Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ  τον έχει κυριεύσει  «το σύνδρομο της δημοσιότητας». Δεν 
μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του να μην είναι καθημερινά στην επικαιρότητα, είτε στη τηλεόραση για 
τα προβλήματα του Κ.Υ Κάτω Ραχούλας ( που υπήρχαν από χρόνια, αλλά  σιωπούσε για να υποστηρίξει το 
success story  των Κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, τώρα όμως ΠΡΕΠΕΙ να τα αναδείξει..) είτε με Δελτία Τύπου για 
τα ψυγεία και τις μπαταρίες των Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ…. Είναι δε τέτοια ή αίσθηση καθήκοντος, που 
για να αποκαλύψει τα σχέδια της Κυβέρνησης, συνεργάζεται ακόμη και με ξένες μυστικές Υπηρεσίες!!!!. 
Έτσι κατάφερε να ενημερώσει τους Πολίτες ότι στη Κάρπαθο, η μετατροπή του Κ.Υ σε Νοσοκομείο, 

εξυπηρετεί τα σχέδια του ΝΑΤΟ!!!!, μια και εκεί θα γίνει Νατοϊκή Βάση, και να επιβεβαιώσει τις αιτιάσεις 
της Αντιπολίτευσης (από έγκυρες πηγές…) ότι τις πολιτικές που ασκούνται στην Υγεία έχουν τη σφραγίδα 

του Μαδούρο!!!!.  
Έχει καθήκον, απέναντι στον Ελληνικό Λαό, να αποκαλύψει τα σχέδια που απεργάζονται για τη 
«διάλυση» του Ε.Σ.Υ ο ανειδίκευτος Πολάκης και ο κουμουνιστής  Ξάνθος, με την υψηλή εποπτεία του 
Τσίπρα. Για αυτό και στα μνημονιακά χρόνια που κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ και η Ν.Δ (2010-2014) τα σοβαρά 
προβλήματα του Ε.Σ.Υ ( κλεισίματα Νοσοκομείων, διαθεσιμότητες, μείωση προϋπολογισμών έως-40%, 
ΜΗΔΕΝ προσλήψεις, απολύσεις 2500 γιατρών, 5ε , Ιδιωτικοποιήσεις Υπηρεσιών, κα) η ΠΟΕΔΗΝ να 
ανέδειξε με Δελτία Τύπου 57 Σελίδων!!!!!, ενώ τα χρόνια 2015-2017, όπου υπάρχει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, και παρότι από τη μια παραμένουν αρκετά προβλήματα και συνεχίζουν να ασκούνται μνημονιακές 
πολιτικές , από την άλλη υπάρχουν σημαντικές ΘΕΤΙΚΕΣ παρεμβάσεις( κατάργηση του 5ε , αύξηση της 

χρηματοδότησης, ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ – και η 



διαγραφή των χρεών -, ενίσχυση του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ του ΕΣΥ, Αύξηση του Ωρομισθίου  κα) η 

ΠΟΕΔΗΝ έχει εκδώσει Δελτία Τύπου που ξεπερνούν τις 1300 Σελίδες!!!!!, αναδεικνύοντας τους λιμούς, 
σεισμούς και καταποντισμούς που έφερε στην Υγεία η σημερινή Κυβέρνηση.  Είναι δε τέτοια η  «πολιτική 

τύφλωση» που τους καθοδηγεί, που δεν έχουν δει ούτε ένα(1)!!! Θετικό μέτρο για το ΕΣΥ στα 2 χρόνια 
διακυβέρνησης του ΕΣΥ. Στις 1300 σελίδες υπάρχει μόνο καταστροφολογία, κραυγές «πεθαίνει κόσμος», 

ψευδολογίες  και συκοφαντίες …. 
Η σύγκριση των 2 περιόδων, αναδεικνύει ΞΕΚΑΘΑΡΑ τις σκοπιμότητες που υπηρετεί ο Πρόεδρος και η 

πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ(ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ).  
Έχει πάρει εργολαβία από τη μια την «κάθαρση» των πολιτικών που εφάρμοσαν στην Υγεία ΠΑΣΟΚ -Ν.Δ 

και από την άλλη την κατασυκοφάντηση-μέχρι παθολογικής εμμονής…- των πολιτικών που εφαρμόζει 
στην Υγεία η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.  

 Πιστοί συνοδοιπόροι του τα κανάλια ( στο ΣΚΑΙ έχει κάρτα bonus συμμετοχής , στη Τατιάνα στις 2 
εμφανίσεις κερδίζει άλλη μία…) και οι εφημερίδες (με Ναυαρχίδες το Μακελειό και το Πρώτο Θέμα…..)  

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας για να μπει ένα τέλος σε αυτό το κατήφορο , όχι μόνο δεν 
υπήρξε καμιά ανταπόκριση, αλλά –εάν κρίνουμε από τα τελευταία κείμενα-  η κατάσταση πλέον είναι 

«εκτός ορίων». Θυμίζει ο Πρόεδρος και η Πλειοψηφία σαν να ζουν σε ένα δικό τους κόσμο, και όσα 

κάνουν να αφορούν μόνο αυτούς και τις επιδιώξεις τους. Από τη μια να παραμείνουν στο τιμόνι της 
Ομοσπονδίας και στις καρέκλες τους  και από την άλλη να συμβάλλουν δυναμικά – ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 

ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ- στη πολιτική επαναφορά του Κυριάκου και της Φώφης. Για αυτό και οι εργαζόμενοι τους 
έχουν καταλάβει και τους  έχουν γυρίσει τη πλάτη….  

Είναι ξεκάθαρο ότι ο δρόμος που έχει πάρει ο Πρόεδρος και η πλειοψηφία, δεν εξυπηρετεί ούτε τις 
ανάγκες του Συνδικαλιστικού Κινήματος ,ούτε προϋποθέτει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη ενός 

κινήματος για την ανάδειξη και διεκδίκηση επίλυσης των προβλημάτων που έχει η Υγεία.  Εξυπηρετεί τους 
προσωπικούς στόχους –εκλογές έρχονται γάρ -  την επιβίωση του πολιτικού τους φορέα ( ΟΛΟΙ 

ξαναγύρισαν στο μαντρί του ΠΑΣΟΚ, ξεχνώντας τι έλεγαν τόσα χρόνια…) και την επαναφορά του Κυριάκου 
και της Φώφης στη Κυβέρνηση, για να «επανέλθουν στα πράγματα». Αλλά μη βιάζονται. Οι εργαζόμενοι 

στην Υγεία έχουν και μνήμη και βλέπουν τα πράγματα στην Υγεία με θετικό πρόσημο και όχι με το «μαύρο 
παραμορφωτικό φακό» της πλειοψηφίας της ΠΟΕΔΗΝ. Και δίνουν –και θα συνεχίσουν να δίνουν -τις 

απαντήσεις που πρέπει…… 
 

Υ.Γ 1. Κάποιος να πει στο Πρόεδρο να σταματήσει να ασχολείται με τους «ακαταλόγι στους» και τους 
«εξαρτημένους» σαν να είναι Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας. Προσβάλει και τους 

εργαζόμενους στη Ψυχική Υγεία και το θεσμικό ρόλο της ΠΟΕΔΗΝ. Δεν το κατέχει, ας ασχοληθεί με τις 

μπαταρίες και τα κολάρα των Ασθενοφόρων  
 

Υ.Γ2. Την περίοδο 2011-2014 εμβληματικό αίτημα του Κινήματος ήταν η «Δωρεάν κάλυψη ΟΛΩΝ των 
ανασφαλίστων». Το 2016 δόθηκε ΟΡΙΣΤΙΚΗ λύση με την ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ. Για 

τη δικαίωση των αγώνων( παρόλο που υπάρχουν ακόμη μικρά  προβλήματα) η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ 
δεν έγραψε ούτε μια σειρά!!!!!.  

Τώρα με το νόμο για τη Α΄θμια δόθηκε λύση σε ένα αίτημα για τους ανασφάλιστους. Με άρθρο 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΟΛΕΣ οι οφειλές που είχαν οι ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ –και ήταν στις Εφορίες ( ρυθμίσεις 

Κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου). Το ποσό ήταν 28.000.000!!!. Παράλληλα ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΑΝ και οι οφειλές 
150.000.000 που είχαν βεβαιωθεί για ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ και ήταν στα Νοσοκομεία. ΣΥΝΟΛΟ 180.000.000  

Για τη σημαντική αυτή ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ η πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ, ούτε την είδε, ούτε την έμαθε. 
Δεν έγραψε ΟΥΤΕ ΛΕΞΗ!!!!! , Θυμίζοντας τη λαϊκή φράση «αόμματος είμαι, δεν βλέπω δεν ακούω….». Να 

τους χαιρόμαστε…. 


