Εκλογές στο «Γεννηματάς»
Του Βαγγέλη Λιγάση*
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αξιοπρέπεια και ποιοτική δημόσια υγεία» στις εκλογές για
σωματείο, ομοσπονδία και ΕΔΟΘ που έγιναν στις 14/4 στο
νοσοκομείο «ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» Θεσ/νίκης.
Η ΠΑΣΚΕ, που κυριαρχούσε με 6 στους 7 του δ.σ. (μειοψηφία ο
υπογράφων), προκήρυξε στις 10/4 αιφνιδιαστικά και παράτυπα την
όλη διαδικασία και μας υποχρέωσε να φτιάξουμε ψηφοδέλτιο σε
μια ημέρα. Ωστόσο, καταφέραμε να συγκροτήσουμε ψηφοδέλτιο 11
συναδέλφων/ισσών απ’ όλες τις ειδικότητες και κατηγορίες
εργαζομένων (από γιατρούς μέχρι συμβασιούχους ΟΑΕΔ) και να
κυκλοφορήσουμε (οι μόνοι, ως συνήθως) ένα ταξικό και
αντιγραφειοκρατικό κείμενο με κύρια αιτήματα το ξαναζωντάνεμα
της συλλογικότητας του σωματείου και τη μονιμοποίηση των
«ελαστικά» εργαζόμενων – πρόσληψη νέων. Στις εκλογές
καταφέραμε να πάρουμε 53 ψήφους στους 230, βγάζοντας 2 έδρες
στο σωματείο (όσες και η ΠΑΣΚΕ, 3 η δεξιά), 1 στην ΕΔΟΘ, ενώ
για 1 ψήφο χάσαμε την έδρα στην Ομοσπονδία.
Η Δεξιά, συγκροτώντας το πιο «θηριώδες» ψηφοδέλτιο ανέκαθεν με
περισσότερους από 25 υποψήφιους/ες), η πλειονότητα των οποίων
κατείχε «θέση ευθύνης» την τελευταία 3ετία από την διοίκησή
«τους», πήρε 111 ψήφους και 3 έδρες, χάρη στην άμεση εμπλοκή
της Δ/νσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στην όλη διαδικασία, αλλά
και στον έμμεσο εκβιασμό των πιο αδύναμων εργαζομένων
(συμβασιούχοι καθαριότητας κ.λπ.). Η ΠΑΣΚΕ, με 66 ψήφους,
«πήγε για μαλλί αλλά βγήκε κουρεμένη», καθώς τιμωρήθηκε από
τον κόσμο για τον νεποτισμό δεκαετιών και την ουσιαστική
ανυπαρξία του σωματείου τα τελευταία χρόνια. Τέλος, το ΠΑΜΕ,
που εμφανίστηκε την τελευταία στιγμή και αρνήθηκε, ως συνήθως,
οποιαδήποτε συνεργασία (δήλωσαν «κομμουνιστές» και όχι

«αριστεροί»…), πήρε 8 ψήφους.
Η παράταξή μας συνεδρίασε και αποφασίσαμε να δεχτούμε θέση στο
αναλογικό προεδρείο (πήραμε την γραμματεία) για να πιέζουμε
περισσότερο για τακτικά ανοιχτά στον κόσμο δ.σ., ανεξάρτητα
από ψήφους να είναι στο δ.σ. νεότερες συναδέλφισσες (μάλιστα η
μία να είναι του ΟΑΕΔ) και να συνεδριάζουμε σε μηνιαία βάση.
Το τελευταίο, μαζί και η σχετική «ευκολία» με την οποία
συγκροτήθηκε η παράταξη (πριν από 4 χρόνια «κατέβηκα» μόνος),
είναι ευχάριστα νέα και ίσως σηματοδοτούν ένα ευρύτερο κλίμα
για αγωνιστικές (όχι υπερφίαλες) παρεμβάσεις.
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