
Ανακοίνωση της Ενωτικής Παρέμβασης Εργαζομένων – Απάντηση στο ΠΑΜΕ, για 

την επαναπροκήρυξη  των εκλογών του Κοινού Υπηρεσιακού  Συμβουλίου 6ης ΥΠΕ 

Όπως είναι γνωστό με απόφαση της διοίκησης του ΠΓΝΙ  ορίστηκαν οι εκλογές για 

το κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 6ης ΥΠΕ, αρχής γενομένης στις 22-11-17 στο 

Νοσοκομείο Χατζηκώστα. Κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας 

διαπιστώθηκε ότι από το ψηφοδέλτιο της παράταξης μας (Ενωτική Παρέμβαση 

Εργαζομένων) έλειπε το όνομα της εκπροσώπου της παράταξης, αν και είχε νομίμως 

κατατεθεί και αναρτηθεί στους σχετικούς πίνακες και έγινε ένσταση στην 

εφορευτική επιτροπή. Επομένως είχαμε μπροστά μας μια εκλογική διαδικασία 

παράτυπη, σε γνώση της εφορευτικής επιτροπής και του γραφείου προσωπικού του 

ΠΓΝΙ, που ακόμη και αν συνεχιζόταν θα προσβάλλονταν στα δικαστήρια. Με 

ανακοίνωσή μας, την επόμενη ημέρα, καλέσαμε τις άλλες παρατάξεις να 

τοποθετηθούν στο πρόβλημα που προέκυψε και δηλώσαμε ότι απέχουμε από τη 

συνέχεια των εκλογών, αλλά ουδείς ανταποκρίθηκε. Μετά από δύο ημέρες 

συνεχίστηκαν οι εκλογές στο ΓΝ-ΚΥ Φιλιατών,  με την εφορευτική επιτροπή να 

απαντάει, κατά τη διάρκεια των εκεί εκλογών, στην ένστασή μας και να δηλώνει 

αναρμόδια. Η συνέχεια είναι γνωστή καθώς η διοίκηση του ΠΓΝΙ, με έγγραφό της 

ακύρωσε τις εκλογές και “λύθηκε η σιωπή” με την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ... 

Και κάπου εκεί αρχίζουν οι αποκαλύψεις….  

Από την ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας, 

αποδεικνύεται περίτρανα ότι δυστυχώς οι επαγγελματίες συνδικαλιστές του χώρου 

αυτού δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι κατοικούν πράγματι σε 

ένα άλλο σύμπαν που τους νοηματοδοτεί και τους επιτρέπει έτσι να υπάρχουν. 

Αναπαρήγαγαν κλισέ και αντιλήψεις ενός ξεπερασμένου μοντέλου ανάλυσης και 

έκφρασης, στο οποίο δεν υπάρχει χώρος για την  διαλεκτική και την επιστημονική 

ανάλυση, στοχεύοντας αποκλειστικά στο κοινό τους. Ο ορθός λόγος εξέλειψε. 

Δυστυχώς στα αντανακλαστικά τους δεν υπήρξε χώρος πέρα από το «αυτό 

ξέρω..αυτό κάνω» με αποτέλεσμα να συντάσσονται με ότι πιο συντηρητικό και 

ακραίο. Κρίμα, γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά και τις αξίες της  

δεδομένου πως:  

 Η αριστερά ποτέ  δεν έλεγε μισές αλήθειες 

 O λόγος της ήταν ντόμπρος 

 Κοίταζε το δάσος και όχι το δέντρο 

 Είχε πάντα αξίες και στόχους 

 Είχε θέση στα πράγματα και όχι μια στείρα αντίθεση 



Αφιερώνει μια μόλις αράδα στο αυτονόητο, ότι δηλαδή η όλη εκλογική διαδικασία 

δεν ήταν νομιμοποιημένη δεδομένου ότι από το ψηφοδέλτιο μας έλειπε το όνομα 

της εκπροσώπου της παράταξης, χρησιμοποιώντας μάλιστα το επίθετο … «άδικο»  

και στήνει ένα ολόκληρο μύθευμα, όπου εκεί υπάρχει πλέον χώρος συνδιαλλαγής 

της παράταξης μας με την διοίκηση “μιας και  όλα ήταν… στημένα!”, μεταθέτει τις 

ευθύνες για την εκλογική διαδικασία στους ίδιους τους υποψηφίους των 

παρατάξεων (ας πρόσεχαν), συνδέει τον Πολάκη με τους εργαζόμενους του 

Καρυπίδη (Market in), τον προ διετίας πρόεδρο εφορευτικής επιτροπής με την 

…βαρύτητα των κλινικών και τις καθαρίστριες με την 3η  αξιολόγηση. Παρέλειψαν 

τις ευθύνες μας για την κλιματική αλλαγή, αλλά νομίζω ότι θα το δούμε σύντομα 

και αυτό. Βεβαίως,  η ελπίδα απέναντι σε όλον αυτόν τον Αρμαγεδώνα βρίσκεται 

στην ψήφιση των αγωνιστών υποψηφίων του ΠΑΜΕ στις επερχόμενες εκλογές της 

ΠΟΕΔΗΝ…, που ευκαιρίας δοθείσης κηρύσσουν και την έναρξη του προεκλογικού 

τους αγώνα! 

Εντάξει.! Καταλάβαμε….. 

 

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  


