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Η ΠΙΤΑ ΚΑΙ ΤΑ (ΞΑΝΑ)ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΓΝΙ  

 

Με όρους προεκλογικής  φιέστας πραγματοποιήθηκαν η κοπή πίτας διοίκησης και συλλόγου 

(μόνο με απόφαση της ΔΑΚΕ) στο ΠΓΝΙ αλλά και τα (ξανα)-εγκαίνια του Κοινοτικού!!!  Κέντρου Ψυχικής 

Υγείας Παιδιών και Εφήβων την προηγούμενη Πέμπτη. Φιέστα στην οποία περίσσεψαν τα υποκριτικά 

λόγια εκτίμησης των υγειονομικών από την κυβερνητική κουστωδία, πλάι στην οποία «πιάσαν στασίδι» 

πολιτευτές και υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. 

Στην κοπή πίτας ο πρόεδρος της Βουλής στάθηκε στην φιλολογική διάκριση των εννοιών 

«βράβευση» και «επιβράβευση», οι οποίες όμως είναι έννοιες άγνωστες για το προσωπικό του ΠΓΝΙ. 

Προσωπικό   το οποίο παραμένει εκτός Βαρέων και Ανθυγιεινών επαγγελμάτων και όχι μόνο δεν έχει λάβει 

τίποτα απολύτως 3 χρόνια τώρα, πλην κοροϊδίας, αλλά έχει 150 «ήρωες» ΣΟΧ στα πρόθυρα της απόλυσης 

για να έρθει εργολάβος, άλλους 400 «ήρωες» συμβασιούχους σε εξευτελιστική ομηρία ΑΛΛΑ και το σύνολο 

του «ηρωικού» προσωπικού να υφίσταται κακοποίηση για να βγει ο τεράστιο όγκος δουλειάς με μειωμένο 

προσωπικό . Η σχεδόν ειρωνική,  χωρίς κανένα κόστος  επιβράβευση από τις  Διοικήσεις 6ης ΥΠΕ και 

ΠΓΝΙ, ήταν ...5 ρεπό τα οποία είναι απίθανο να τα πάρουμε,  όταν στο καθένα μας χρωστάνε από 30 έως 80 

ημέρες άδεια και ρεπό, ιδίως οι συμβασιούχοι που σε λίγο καιρό τους ετοιμάζουν την πόρτα της εξόδου. 

 Διοίκηση της 6ης Υπε και Διοίκηση του ΠΓΝΙ δείξανε πεισματική επιμονή στην ανακρίβεια και στο 

φτιασίδωμα της πραγματικότητας. Μιλήσανε για ενίσχυση του ΠΓΝΙ με προσωπικό στη διάρκεια της 

πανδημίας και γενναία ενίσχυση του προϋπολογισμού. Δεν πέρασαν 3 εβδομάδες από τότε που ως ΑΣΥ με 

ανακοίνωση μας στοιχειοθετήσαμε ότι σήμερα με την  τεράστια αύξηση κατά 33% των νοσηλευόμενων 

ασθενών από 62 σε 90 χιλιάδες, το προσωπικό του ΠΓΝΙ είναι λιγότερο σε κλάδους όπως η νοσηλευτική, 

οριακά ενισχυμένο στους γιατρούς, επικίνδυνα μειωμένο στην διοικητική  και τεχνική υπηρεσία, πολύ κάτω 

από τις προβλέψεις του οργανισμού του 2019 προ πανδημίας.  Επιπλέον η αύξηση του προϋπολογισμού 

αφορούσε όχι κάποια «ειδική αναγνώριση» του ρόλου του ΠΓΝΙ, αλλά την στοιχειώδη κάλυψη των αναγκών 

λόγω αύξησης νοσηλευόμενων ασθενών  και της αύξησης των τιμών σε ενέργεια, αναλώσιμα και υγειονομικό 

υλικό κ.α. 

Ο πρόεδρος του συλλόγου, επικεφαλής της ΔΑΚΕ και απερχόμενος εκπρόσωπος εργαζομένων στο 

ΔΣ του ΠΓΝΙ απέδειξε όχι μόνο στυλιστικά (η πιο φανταχτερή γαλάζια γραβάτα) και σκηνοθετικά 

(στριμώχνονταν για μια φωτογραφία και λήψη από τις κάμερες) αλλά ΚΥΡΊΩΣ  με την παρέμβαση του ότι 

είναι αποκλειστικά εκπρόσωπος κυβέρνησης και διοίκησης μέσα στους εργαζόμενους και όχι το 

αντίθετο. Ως συνδιοργανωτής της φιέστας όχι μόνο δεν εγκάλεσε τις Διοικήσεις 6ης ΥΠΕ και ΠΓΝΙ για τις 

ανακρίβειες που είπαν, ενώ ξέρει την αλήθεια, αλλά αντιμετώπισε τους επισήμους όχι ως τους υπεύθυνους 

για την κατάσταση στο ΠΓΝΙ, αλλά ως κάποιους που ενημερώνονται για 1η φορά για τα προβλήματα. 

Όχι μόνο  δεν ζήτησε  μία σαφή  δέσμευση,  ότι δεν θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για εργολάβο, 

ότι θα μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι του ΠΓΝΙ (πολλοί από  τους οποίους έχουν 7 και πλέον χρόνια 

ομηρίας με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις),  όχι μόνο δεν τους εγκάλεσε για την απύθμενη κοροϊδία 

ετών μη ένταξης στα ΒΑΕ παρά τις υποσχέσεις, αλλά δεν είχε το σθένος να τους αποδώσει ευθύνες για 

την ψήφιση του  πρόσφατου νόμου μετατροπής του ΕΣΥ σε επιχείρηση, το οποίο δίνει δυνατότητα στους 

γιατρούς του ΕΣΥ για ιδιωτικό ιατρείο, εισάγει ιδιώτες στο ΕΣΥ, εγκαθιστά τα απογευματινά ιδιωτικά 

χειρουργεία  υλοποιώντας  νόμο του ΠΑΣΟΚ που «ξέχασε» να καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για άλλο λόγο 

προφανώς συνδιοργάνωσε η ΔΑΚΕ τη φιέστα…….. 



ΤΑ (ΞΑΝΑ) ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΜΙΑΣ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕ ΜΠΟΛΙΚΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ 

Κορδέλα κόβει κανείς σε κάτι καινούριο. Δεν υπάρχουν εγκαίνια σε μια μεταστέγαση. Κι όμως 

έγινε. Το χειρότερο όμως είναι ότι τα εγκαίνια του ΚοΚΕΨΥΠΕ «ντύθηκαν» με διαστρέβλωση και 

υποκριτική ευαισθησία για την Ψυχική Υγεία. Το νέο κτίριο παρουσιάστηκε ως αποτέλεσμα «μελετών» και 

όχι ως η φτηνότερη επιλογή μετά την επεισοδιακή έξωση από το ενοικιαζόμενο κτίριο. Το πιο εντυπωσιακό 

είναι ότι παρουσιάστηκε ως επιτυχία η μεταφορά ενός Κοινοτικού Κέντρου μέσα στο χώρο του 

νοσοκομείου ενώ η θέση του είναι στον αστικό ιστό, ως εξωνοσοκομειακή δομή  με βάση τις αρχές της 

Κοινοτικής Ψυχιατρικής. Την ίδια στιγμή βέβαια ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ η Διεύθυνση της Ψυχιατρικής, Διοικήσεις 

ΠΓΝΙ και 6ης ΥΠΕ «φέραν τα πάνω κάτω» για να ακρωτηριαστεί ο Ψυχιατρικός τομέας του ΓΝ Χατζηκώστα 

και να πάρει με ενοίκιο το κτίριο του Κέντρο Ψυχικής Υγείας το ΠΓΝΙ στο κέντρο της πόλης,  για να το 

προσφέρει (με την ψήφο του ΔΑΚΙΤΗ  εκπροσώπου των εργαζομένων)  δωρεάν … στη ΜΚΟ ΕΠΡΟΨΥΗ 

για 10 έτη,  ώστε να ξεκοκκαλίσει τα 500.000 ευρώ/18μήνες  του Ταμείου Ανάκαμψης.  

Δικαίως ο δ/ντής της Ψυχιατρικής Κλινικής και πρώην σύμβουλος του κ. Ξανθού δήλωσε στις κάμερες 

ότι « μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα με την διοίκηση του ΠΓΝΙ για την Ψυχιατρική μεταρρύθμιση» αφού μετά 

την από κοινού στήριξη μιας ΜΚΟ, ο διοικητής του ΠΓΝΙ εισηγήθηκε στο ΔΣ του ΠΓΝΙ το αίτημα  του δ/ντή 

της Ψυχιατρικής  για την δωρεάν  παραχώρηση 2 χώρων των εργαστηρίων προεπαγγελματικής 

κατάρτισης που απέσπασε με ενοίκιο το ΠΓΝΙ από το ΓΝ Χκώστα σε ΚΟΙΣΠΕ (κοινωνικός 

επιχειρηματικός συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης) στον οποίο πρόσφατα μάθαμε ότι η διοίκηση 

ΣΥΡΙΖΑ-Τσίκαρη είχε βάλει μέτοχο το ΠΓΝΙ,  οπότε ευλόγως αναφέρθηκε  στις ευχαριστίες από τον Δ/ντή. 

Επιστέγασμα της υποκρισίας της κυβερνητικής (και μη) κουστωδίας,  αποτέλεσε η δημόσια εξαγγελία 

του διοικητή της 6ης ΥΠΕ για πρόσληψη 1 παιδοψυχιάτρου, όταν είναι νωπή ακόμη  η πρόσφατη 

θρασύτατη απόλυση του μοναδικού ψυχιάτρου του προγράμματος κατ΄οίκον νοσηλεία του ΓΝ Χκώστα 

στο οποίο η 6ηΥΠΕ εδώ και 20 μήνες δεν μπορούσε!!! να εξασφαλίσει 3 επικουρικούς εργαζόμενους, 

υποδομή   και  αυτοκίνητο,  για να λειτουργήσει η πιο σημαντική κοινοτική υπηρεσία της πόλης Τώρα είναι 

στον αέρα και περιμένει πιθανότατα κάποια ΜΚΟ (που από την αρχή καραδοκούσε) για να την διεκδικήσει.  

Αλλά η υποκρισία για την Ψυχική Υγείας, 6ης ΥΠΕ και του υπουργείου, βαθαίνει περισσότερο αν 

αναλογιστεί κανείς ότι υπονομεύεται η φιλοσοφία λειτουργίας του πολυδύναμου Κέντρου του ΓΝ 

Χκώστα και συγκεκριμένα το στεγνό πρόγραμμα αποτοξίνωσης χρηστών ουσιών (DETOX) μετά την σε 

εκκρεμότητα, απόφαση της διοίκησης του ΓΝ Χκώστα να παραχωρηθεί χώρος στον ΟΚΑΝΑ για να 

λειτουργήσει μονάδα χορήγησης υποκαταστάτων ουσιών στο Πολυδύναμο, μετατρέποντας  σε πιάτσα 

χρηστών ηρωίνης την είσοδο του ΓΝ Χκώστα, και κέντρο χορήγησης ενός ήπιου ναρκωτικού για συντήρηση 

της βλάβης, υπονομεύοντας το στεγνό πρόγραμμα που λειτουργεί, βάζοντας στην άκρη το ΚΕΘΕΑ 

Ως κερασάκι στην τούρτα ήρθε η δημόσια αναφορά του προέδρου της Βουλής ότι αυτό που 

ευθύνεται για την όξυνση των ψυχικών διαταραχών είναι οι φρενήρεις ρυθμοί της ζωής. Δεν ξέρει για τους 

φρενήρεις ρυθμούς εργασίας του αποδεκατισμένου προσωπικού του ΠΓΝΙ και τις ψυχικές διαταραχές 

ή το burn out που αυτοί προκαλούν στους υγειονομικούς ?   

Μετά και την τελευταία εξέλιξη μετατροπής της Παιδοογκολογικής Μονάδας του Παίδων Αγ. Σοφίας σε 

ΝΠΙΔ με νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση, ανοίγει ο δρόμος για ιδιωτικοποίηση τμημάτων και 

κλινικών των νοσοκομείων. Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου για ραγδαία χειροτέρευση των συνθηκών για 

υγειονομικούς και ασθενείς. Καμία εμπιστοσύνη σε όποιον εμφανίζεται ως σωτήρας.  Όλοι σε εγρήγορση. 

ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΟ ΛΑΟ 


