
Σωματείο Εργαζομένων ΓΝ Ασκληπιείο Βούλας

Την Τετάρτη 7 Απριλίου 13:00 συγκεντρωνόμαστε στην Πάνω Πύλη

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ!!!

Ένα χρόνο πίσω, στις 7 Απριλίου 2020, το σωματείο μας
ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ και κάλεσε σε συγκέντρωση στην
πύλη του νοσοκομείου μας. Σ’ αυτή την ιστορική κινητοποίηση δεν ήμασταν
μόνοι μας. Ήταν μαζί μας κάτοικοι και αγωνιστικές πρωτοβουλίες των νοτίων,
όπως και οι συνάδελφοι και συναγωνιστές που βγήκαν να φωνάξουν για την
υγεία του λαού μας στις πύλες των νοσοκομείων της Αττικής, της
Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, της Λάρισας, στα νησιά, σε όλη τη χώρα. 

Ήταν τότε που η κυβέρνηση δεν χορηγούσε ΜΑΠ, ήταν τότε που ο Κ.
Μητσοτάκης απαγόρευσε τις συναθροίσεις πλέον των 20 ατόμων, ήταν τότε
που ο Β. Κοντοζαμάνης αποκαλούσε «fake news» την καταγγελία των
συναδέλφων από το Σωτηρία για τις ακατάλληλες μάσκες. Ήταν τότε που ο
Διοικητικός Διευθυντής του Ασκληπιείου έβγαζε εντολή να στέκονται στην
ουρά έξω από το Διοικητήριο οι Προϊστάμενες για να προμηθευτούν μάσκες.
Ήταν τότε που οι εργαζόμενοι στο Ασκληπιείο επέδειξαν τη μέγιστη
αλληλεγγύη και αυτοοργάνωση, οργανώνοντας κυριολεκτικά εκ των ενόντων
το ΤΕΠ Covid, τη νοσηλεία των ασθενών στο Ειρήνης Α1, Α2, στο Καρατζά,
την οργάνωση της ΜΕΘ ώστε να δεχτεί ασθενείς με κοροναϊό, χωρίς ΜΑΠ,
χωρίς την απαραίτητη στήριξη από την Πολιτεία.  

Η μάχη είχε μόλις ξεκινήσει. Μπήκαμε στον πόλεμο αποφασισμένοι να
νικήσουμε, γιατί κανείς και καμία δεν περισσεύει. Δεν είμαστε αναλώσιμοι
εμείς, δεν είναι αναλώσιμοι οι ασθενείς μας.

Ένα χρόνο μετά, η κυβέρνηση και το υπουργείο υγείας κάνει ότι
μπορεί για να αποδυναμώσει, για να υπονομεύσει, για να απαξιώσει τη μάχη
που δίνουμε. Θέλουν ένα ΕΣΥ εξαντλημένο, αποδεκατισμένο, βορά
στα ιδιωτικά συμφέροντα. Ένα ΕΣΥ στο οποίο θα δυσκολεύονται να 
έχουν πρόσβαση οι ασθενείς που έχουν χρόνια νοσήματα  ή ανάγκη
χειρουργικών, ορθοπεδικών,  η άλλων  επεμβάσεων  για χρόνια προβλήματα,
τα οποία όμως δυνητικά περιπλέκονται, γεγονός το οποίο καθίσταται
επικίνδυνο για την ζωή και την υγεία τους. Για αυτούς τους ασθενείς των non
Covid νοσηροτήτων παύει να υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης,
περίθαλψης και νοσηλείας στο δημόσιο νοσοκομείο.

Ένα χρόνο μετά, το Ασκληπιείο μετατρέπεται σταδιακά σε νοσοκομείο
κόβιντ, χωρίς καμία ουσιαστική ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό. 

Ένα χρόνο μετά, ζούμε το δράμα των διασωληνωμένων εκτός κλίνης
ΜΕΘ. Η ενίσχυση των μεγάλων κλινικαρχών προηγείται της ζωής των
ανθρώπων μας.

Ένα χρόνο μετά, οι συμβασιούχοι συνάδελφοι μας τελούν υπό ομηρεία
και απόλυση. 

Ένα χρόνο μετά, η κυβέρνηση μας φτύνει στα μούτρα λέγοντας ότι
είναι μεγάλη η δαπάνη της ένταξης μας στα ΒΑΕ.



Ένα χρόνο μετά, η κυβέρνηση απολύει τον Πρόεδρο του Σωματείου
Εργαζομένων στον Αγ. Σάββα, επειδή αγωνίζεται για το δίκιο.

Ένα χρόνο μετά, η Διοίκηση, απολύτως στη γραμμή των πολιτικών της
προϊστάμενων, συνεχίζει να συμπεριφέρεται με τρόπο αυταρχικό,
προσβλητικό προς τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων. Βιομηχανία ΕΔΕ,
απειλές σε γιατρούς, περικοπές εφημεριών, συνδικαλιστικές διώξεις,
καθαιρέσεις Προϊσταμένων, διαγραφή δουλεμένων ρεπό, στοχοποίηση
συναδέλφων. Έχει σ’ αυτό πρόθυμους συνεργάτες τη Διευθύνουσα, τον
Διοικητικό Διευθυντή, Διευθυντές – «συνδικαλιστές» που ως άλλοι
τραμπούκοι κυκλοφορούν και απειλούν. 

Οι Λουδοβίκοι έχουν την αυλή τους εργαζόμενους που βλέπουν, ενίοτε,
τους «κόπους» τους να ανταμείβονται με τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης,
όταν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι αρχαιότεροι, με μεγαλύτερη εμπειρία και
αναντίρρητη προσφορά.

Είναι λίγοι, διαλύουν το Ασκληπιείο, 

διαλύουν το δημόσιο νοσοκομείο  – 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ

Την Τετάρτη 7 Απριλίου 13:00 συγκεντρωνόμαστε στην Πάνω
Πύλη του Ασκληπιείου για να ενώσουμε τις φωνές μας ενάντια στην πολιτική
που διαλύει τη ζωή μας. 

Την Τετάρτη 7 Απριλίου 13:00 συγκεντρωνόμαστε στην Πάνω
Πύλη του Ασκληπιείου για να διεκδικήσουμε απέναντι στους μεγάλους και
στους μικρούς Λουδοβίκους, απέναντι στις Αντουανέτες που ρημάζουν το
νοσοκομείο μας.

 ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ

 ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΕ

 ΕΠΙΤΑΞΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Βούλα 4/04/2021

Για το ΔΣ

        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΣΟΝΙΔΟΥ                                         ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΑΡΔΙΚΛΗΣ


