
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ 

Βρισκόμαστε ήδη στο μέσον της πανδημίας που μετρά, στη χώρα μας, χιλιάδες θύματα και έχει φέρει στα όρια του το 

σύστημα υγείας, ταλαιπωρημένο και ξεχαρβαλωμένο καθώς είναι από τις πολιτικές συρρίκνωσης και περικοπών που 

εφαρμόζονται εδώ και χρόνια. Σήμερα, η ανάγκη για προσλήψεις γιατρών, υγειονομικού και λοιπού προσωπικού, 

καθώς και η ανάγκη για αύξηση του προϋπολογισμού ώστε να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν επαρκώς τα 

νοσοκομεία είναι μεγαλύτερη από ποτέ και δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την εθελοντική προσφορά των 

εργαζομένων και τα υποκριτικά χειροκροτήματα της κυβέρνησης, ούτε να αντιμετωπιστεί με σπασμωδικά lockdown, 

ψέματα και πειθαρχικές κυρώσεις σε όποιον τολμήσει να αποκαλύψει την πραγματική κατάσταση που επικρατεί στα 

νοσοκομεία. 

Ειδικά στην πόλη μας, σα να μην έφταναν οι αυξημένες ανάγκες λόγω κοροναϊού που ήρθαν να προστεθούν στα χρόνια 

προβλήματα (πχ ελλείψεις σε παθολογική, γυναικολογική, κλπ), σα να μην έφτανε η κυβερνητική πολιτική μείωσης των 

δαπανών για την υγεία με ότι αυτό συνεπάγεται σε προσλήψεις και υλικοτεχνική υποδομή, σα να μην έφταναν οι 

πάγιες ρουσφετολογικές πρακτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων και διοικήσεων, έχουμε γίνει μάρτυρες το τελευταίο 

διάστημα μιας απίστευτης κατάστασης: Το νοσοκομείο έχει μετατραπεί σε γιαπί με κατασκευές να φυτρώνουν, άλλες 

να εξαφανίζονται ή να τροποποιούνται, χωρίς προειδοποίηση και χωρίς μελέτη. Την ίδια στιγμή βλέπουν το φως της 

δημοσιότητας επίσημες καταγγελίες -από το Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου- για παράτυπες ή παράνομες 

και οικονομικά κοστοβόρες αναθέσεις εργασιών καθώς και απαράδεκτες, αυταρχικές, προσβλητικές και εκβιαστικές 

συμπεριφορές προς τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου από το διοικητή του, κύριο Καλλιονάκη, που δίνει την 

εντύπωση ότι αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο και το προσωπικό του περίπου ως τσιφλίκι του. Προς επιβεβαίωση των 

παραπάνω, πέρα από τις καταγγελίες των εργαζομένων και τις μαρτυρίες ασθενών και παρευρισκομένων, είδαμε να 

αποστέλλεται εξώδικο από το διοικητή προς ραδιοφωνικό σταθμό επειδή "τόλμησε" να δημοσιεύσει την επίσημη 

καταγγελία του Συλλόγου Εργαζομένων! 

Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Οι κάτοικοι της Ιεράπετρας έχουμε δώσει πολλούς, μακροχρόνιους 

και σκληρούς αγώνες για να κρατήσουμε το Νοσοκομείο μας ανοιχτό και λειτουργικό. Όσο δύσκολες κι αν είναι οι 

συνθήκες, δε θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Χωρίς να έχουμε καμία ψευδαίσθηση για το ρόλο που παίζουν οι 

διοικητές των νοσοκομείων -διορίζονται για να εφαρμόσουν την κυβερνητική πολιτική και να χτίσουν την πολιτική τους 

καριέρα- έχουμε την απαίτηση να συμπεριφέρονται με σεβασμό στο Νοσοκομείο μας, το προσωπικό και τους 

ασθενείς και να διοικούν με διαφάνεια και εντιμότητα. Αν επιπλέον καταβάλλουν προσπάθεια, σε συνεργασία με τις 

αρμόδιες επιστημονικές, τεχνικές και διοικητικές υπηρεσίες, να βελτιώσουν τη στελέχωση και την υποδομή του 

νοσοκομείου και να αυξήσουν τη χρηματοδότησή του από το κράτος ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που 

έχουν σωρευτεί και αυξάνονται καθημερινά εμείς, είμαστε οι πρώτοι που θα το αναγνωρίσουμε και θα το στηρίξουμε. 

Διαφορετικά θα μας βρουν απέναντί τους. 

Τα πάγια αιτήματα των Γεραπετριτών, όπως διαμορφώθηκαν μέσα στα χρόνια των αγώνων και των κινητοποιήσεων 

από τους ίδιους και παραμένουν ανικανοποίητα είναι: 

 Ένα νοσοκομείο πλήρες, αυτοδιοίκητο, δημόσιο και δωρεάν για όλο τον κόσμο, με επαρκή χρηματοδότηση 
αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 Μόνιμες προσλήψεις των γιατρών και του προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, βοηθητικού και διοικητικού) 
που χρειάζονται για την πλήρη λειτουργία όλων των κλινικών του Νοσοκομείου μας. 

 Επαναφορά των οργανικών θέσεων που καταργήθηκαν και προσθήκη όσων χρειάζονται για την πλήρη 
λειτουργία όλων των κλινικών και την κάλυψη των αναγκών της περιοχής μας. 

Αυτά καλούμε τη σημερινή διοίκηση του Νοσοκομείου να διεκδικήσει λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες της 

περιόδου αλλά και τους κατοίκους της πόλης μας να είναι σε ετοιμότητα να υπερασπιστούν όποτε χρειαστεί. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 


