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«Καλά Χριστούγεννα, κύριε Πλεύρη!»  

 
 Τα νοσοκομεία, το ένα μετά το άλλο, κατεβάζουν ρολά! Προχτές η ΩΡΛ του 
Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη, χτες η Χειρουργική στη Σύρο, σήμερα το Καραμανδάνειο 
στην Πάτρα. 

Τα νοσοκομεία στα νησιά βρίσκονται με μόνιμα προβλήματα υποστελέχωσης και 
υπολειτουργίας οπότε η περαιτέρω αναφορά σε αυτά περιττεύει για οποιονδήποτε, εκτός 
από το υπουργικό δίδυμο (ή τρίδυμο, αν προστεθούν και τα πουλέν του Μαξίμου), που 
καθεύδουν ύπνον ελαφρύν! 

Σε όλα τα νοσοκομεία, ακόμη και μεγάλων αστικών κέντρων, ακόμη και στην Αθήνα 
και τη Θεσσαλονίκη, τα κενά του ιατρικού προσωπικού δεν κρύβονται πλέον με τίποτα! 

Το ΕΣΥ με αυτή την κυβέρνηση, με αυτόν τον πρωθυπουργό, με αυτούς τους 
υπουργούς, κατάντησε τρύπια βάρκα και το προσωπικό αγκομαχάει να μη βουλιάξει. Και 
οι κυβερνώντες παίζουν με τις τάπες στις τρύπες, αλλάζοντας τες θέσεις! 

Ο Υπουργός Υγείας αρκείται να προαναγγέλλει συνεχώς 700 (!) προσλήψεις ιατρών 
ΕΣΥ, οι οποίες πάνε από χρονιά σε χρονιά. Τις πρωτοεξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ το 
Σεπτέμβριο του 2020, και έκτοτε έχουν γίνει καραμέλα των κυβερνητικών, η λύση διά πάσα 
νόσο…  ΘΑ κάνουμε 700 προσλήψεις καραυγάζουν κάθε φορά που τίθεται θέμα 
προσλήψεων. ΘΑ, ΘΑ, ΘΑ… 

Ενδιάμεσα εκθέτουν τις προσωπικές τους απόψεις για ιδιωτικά ιατρεία των γιατρών 
του ΕΣΥ, για ιδιωτικά χειρουργεία στα νοσοκομεία, για ιδιωτικοποίηση της υγείας, αλλά από 
προσλήψεις τίποτα! 

Θα απασχοληθούν ιδιώτες για να καλύψουν τα κενά, λέει ο. κ Πλεύρης. Ποιοι; Αυτοί 
που χρειάστηκε να επιστρατευθούν; Σε ποιο ΕΣΥ: Στο ιδιωτικό μαγαζί τους; 

Και βέβαια η διάλυση του ΕΣΥ συνεχίζεται.  

Προφανώς ο υπουργός θεωρεί ότι η σιωπηρή παράταση του χρόνου συνταξιοδότησης 
που έχει κάνει λόγω (;) covid είναι λύση. Η απασχόληση, με παράταση, 70χρονων ιατρών στο 
ΕΣΥ και η σύναψη συμβάσεων με 75χρονους ιατρούς είναι η απάντηση της ΝΔ στο brain drain 
και την επιστροφή συναδέλφων στο ΕΣΥ. Τόπο στα νιάτα, δεν το λες! 

Με τούτα και με κείνα, ούτε με το τέλος του 2022 δεν θα ολοκληρωθούν οι 
προσλήψεις του 2020, που δεν επαρκούν ούτε για μπάλωμα! 

 

Καλά Χριστούγεννα, κύριε Πλεύρη! 


