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Οι επερχόμενες εκλογές στον ΠΙΣ, σηματοδοτούν μια νέα πορεία του
ιατρικού συνδικαλιστικού κινήματος. Στις 12-2-2012 θα επιλέξουμε νέο Δ.Σ.,
μέσα στη δίνη των δραματικών αλλαγών στο χώρο της Υγείας, αλλά και σ’
άλλους κοινωνικούς τομείς της χώρας μας. Το τοπίο είναι θολό, με αποτέλεσμα όλοι
οι γιατροί, παλιοί και νέοι, νοιώθουν απίστευτη ανασφάλεια, ανησυχούν ιδιαίτερα
και προβληματίζονται για το μέλλον τους.
Οι δραστικές μνημονιακές περικοπές των δαπανών για την Υγεία είναι
πλέον εμφανείς στην καθημερινότητά μας. Με το πρόσχημα του εξορθολογισμού και
του περιορισμού της σπατάλης, βρισκόμαστε συχνά μπροστά σε πρωτόγνωρα
φαινόμενα, που έχουν άμεσες επιπτώσεις, τόσο στην Υγεία του Λαού μας, όσο και
σ’ αυτή καθαυτή την άσκηση του ιατρικού λειτουργήματος-επαγγέλματος, την
αξιοπρέπεια και το κύρος του γιατρού.
Πιστεύουμε γενικότερα πως, η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα
μας, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, νοοτροπιών και στρεβλώσεων της
περιόδου από την μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Η δημιουργία πελατειακών
δικτύων από μέρους των κομμάτων, με μοναδικό στόχο τη διατήρηση της εξουσίας,
η διαπλοκή μεταξύ πολιτικού συστήματος και οικονομικών παραγόντων, η
αδιαφάνεια στο δημόσιο βίο, καθώς και οι ανεπάρκειες πολιτικών προσώπων και
συνδικαλιστικών εκπροσώπων, οδήγησαν τη χώρα στην κατάρρευση. Τις συνέπειες
δε της κρίσης, που μέρα με την μέρα γίνεται εντονότερη και βαθύτερη, καλείται να
πληρώσει ο απλός πολίτης, που καμιά ευθύνη δε φέρει γι’ αυτή, ενώ κανείς απ’ τους
υπεύθυνους δεν έχει λογοδοτήσει.
Στην συγκυρία αυτή, όλο και πυκνώνουν οι φωνές που μιλούν για την ανάγκη
μιας «εκ θεμελίων» ανανέωσης του υφιστάμενου πολιτικού λόγου και
προσωπικού, καθώς το υπάρχον είναι στην συντριπτική του πλειοψηφία φθαρμένο.
Όλοι μιλούν πως χρειάζεται κάτι καινούργιο σ’ όλα τα επίπεδα, πολιτικό και
συνδικαλιστικό, που θα τους απαλλάξει από την γάγγραινα του παρελθόντος. Την
αναγκαιότητα αυτή, καθώς και τις προσδοκίες των πολλών έρχεται να καλύψει στον
ιατρικό χώρο και σε πανελλαδικό επίπεδο η ίδρυση της ΝΕΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΙΣ (Ν.Ι.ΚΙ.

ΠΙΣ).
Μπροστά σ’ αυτήν την καινούργια πραγματικότητα η Ν.Ι.ΚΙ. ΠΙΣ ιδρύθηκε για
να αξιοποιήσει όλο το ιατρικό δυναμικό, που μέχρι τώρα δίσταζε να εκφραστεί
μέσα από παρατάξεις που λειτουργούσαν και συνεχίζουν να λειτουργούν με
ξεπερασμένες δομές και νοοτροπίες. Για να δείξει το δρόμο στο νέο γιατρό, αλλά και
στους παλιότερους, ότι θα πρέπει να λειτουργούν ενωτικά και συλλογικά από δω
και πέρα, χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας, αν θέλουν να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για
ένα καλύτερο αύριο.
Η ίδρυση της Ν.Ι.ΚΙ. ΠΙΣ, στοχεύει πρωταρχικά στην καταλυτική πολιτική
και συνδικαλιστική παρέμβαση, ώστε να ξεφύγει ο ιατρικός συνδικαλισμός από
τους κηδεμόνες και τους πάτρωνες του παρελθόντος και επιπλέον στο να υπάρξει

συνεπής και μεθοδευμένη αντιμετώπιση των πολιτικών που απεργάζονται την
εξαθλίωση και τον ευτελισμό των γιατρών του τόπου μας. Θεωρούμε πως ήρθε η
ώρα να πέσουν οι μάσκες και σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος συλλογικά να
αντιμετωπίσει με μαχητικότητα, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα και σχεδιασμό
αυτούς που, ισοπεδωτικά λειτουργώντας, θέλουν να μετατρέψουν τους γιατρούς
σε φθηνούς υπαλλήλους είτε του καταρρέοντος δημόσιου συστήματος υγείας, είτε
των μεγαλοεπιχειρηματιών της υγείας.
Βασική αρχή της Ν.Ι.ΚΙ. ΠΙΣ, αποτελεί η απόρριψη των συνδικαλιστικών
πρακτικών που για πολλά χρόνια ταλάνισαν το ιατρικό κίνημα, με ανύπαρκτα σχεδόν
αποτελέσματα. Πιστεύει σ’ ένα βαθιά πολιτικοποιημένο κίνημα με υψηλούς
στόχους, δεν χαρακτηρίζεται από αγκυλώσεις του παρελθόντος και δεν αναλώνει τις
δυνάμεις των στελεχών του και τις συνθετικές προτάσεις τους στην δημιουργία μιας
«νέας κατεστημένης μετριότητας», σαν αυτές που ασκώντας εξουσία σ’ όλα τα
επίπεδα τόσα χρόνια, έφεραν την Ελλάδα και ειδικότερα τον κλάδο μας σ’ αυτό το
χάλι.
Αντίθετα, η Ν.Ι.ΚΙ. ΠΙΣ, λειτουργεί δημοκρατικά, ανανεωτικά και
αξιοκρατικά, αποδέχεται και αξιοποιεί όλες τις σοβαρές προτάσεις απ’ όπου και αν
προέρχονται, αρκεί να στοχεύουν σ’ έναν και μοναδικό στόχο. Στην βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες και στην ανύψωση του
ιατρικού λειτουργήματος-επαγγέλματος. Πιστεύει στην συμμετοχή όλων των
γιατρών στις διαδικασίες των Συλλόγων και θεωρεί πολύτιμη την προσφορά τους,
γιατί μόνο μέσα από ισχυρές συλλογικότητες θα ενισχυθεί ο θεσμικός ρόλος των
Ιατρικών Συλλόγων και θα μπορέσουμε να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στα
υγειονομικά δρώμενα. Θεωρούμε τον εκσυγχρονισμό των Ιατρικών Συλλόγων και
του Π.Ι.Σ. καθώς και την περαιτέρω αναβάθμιση του ρόλου μας, απαραίτητη
προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτή καθαυτή την υπόσταση
του γιατρού στο άμεσο μέλλον.
Η Ν.Ι.ΚΙ. ΠΙΣ, είναι απέναντι στις ξεπερασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες, γιατί
πιστεύουμε πως αυτές, όλα τα προηγούμενα χρόνια, κόντρα στις απαιτήσεις και
αποφάσεις του ιατρικού σώματος, δεν υπερασπίστηκαν όπως άρμοζε το κύρος
και την αξιοπρέπεια των γιατρών στην ελληνική κοινωνία. Δεν στάθηκαν ικανές
να αποτρέψουν την μετατροπή του ιατρικού κόσμου απ’ τους πολιτικούς σε φθηνόαναλώσιμο εργατικό δυναμικό.
Για όλη όμως αυτή την κατάσταση έχουμε μέρος ευθύνης και όλοι εμείς
που προσπεράσαμε με ευκολία κάποια γνωστά φαινόμενα, είτε γιατί ελπίζαμε πως
μ’ έναν νέο συσχετισμό δυνάμεων θα περιορίζονταν, μια ελπίδα φυσικά που έσβησε
με την εξαπάτηση και την πλήρη απογοήτευση μας, είτε γιατί προτάξαμε κάποιες
φορές το μικροσυμφέρον μας. Σ’ αυτή όμως τη ζοφερή προοπτική έχουμε ιερό
καθήκον, ιδιαίτερα απέναντι στις επόμενες γενιές γιατρών, ΤΩΡΑ, να αντισταθούμε,
απορρίπτοντας κάθε πολιτική και κάθε συνδικαλιστική πρακτική που μας οδηγεί
στην οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση. Κανένας μας δεν δικαιούται πλέον να
μένει αδρανής και αδιάφορος μπροστά σ’ αυτόν τον ευτελισμό του ιατρικού
σώματος. Πρέπει αμέσως, ΤΩΡΑ, να βάλουμε οριστικό τέλος στις φιέστες και τους
στημένους διαλόγους με την εξουσία, που οργανώνονται από ορισμένους
φιλόδοξους, αμετανόητους και ανεπαρκείς «ιατροσωτήρες» και να αντιτάξουμε
σχεδιασμό, πρόγραμμα και στρατηγική προώθησης των ενδιαφερόντων του κλάδου.
Η Ν.Ι.ΚΙ. ΠΙΣ αποτελεί μια πολιτική συνδικαλιστική κίνηση που στοχεύει κύρια
στην αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπρέπειας του Έλληνα Γιατρού και
που αντιδρά δυναμικά σε όποια συμφέροντα πολιτικά, συνδικαλιστικά και οικονομικά
επιδιώκουν τον αφανισμό και την εξαθλίωση του ιατρικού κόσμου. Για τον λόγο αυτό

δεν θα διστάσει να αποβάλλει από τους κόλπους του ιατρικού σώματος όσους δεν
έχουν εμπεδώσει τη νομιμότητα και θεωρούν το ιατρικό λειτούργημα-επάγγελμα
άσυλο για παράνομο πλουτισμό. Εναντιώνεται με κάθε νόμιμο μέσο σε κάθε κέντρο,
πρόσωπο ή ομάδα συμφερόντων που στοχεύουν άμεσα ή έμμεσα στην περαιτέρω
οικονομική, θεσμική και ηθική καταρράκωση του ιατρικού λειτουργήματοςεπαγγέλματος.
Η Ν.Ι.ΚΙ. ΠΙΣ λειτουργεί με το τρίπτυχο:

1)Αποκατάσταση του κύρους του Ιατρικού σώματος
2) Επαναφορά του ΠΙΣ στον κεντρικό ρόλο που του αρμόζει τόσο
θεσμικά όσο και συνδικαλιστικά
3) Προώθηση των επαγγελματικών & θεσμικών διεκδικήσεων με
σύγχρονο σχεδιασμό, συλλογική στρατηγική & βελτιωμένη
αποτελεσματικότητα.
Μέσα σ’ αυτό το πολιτικό και συνδικαλιστικό πλαίσιο, εμείς οι ίδιοι θα πρέπει
να δώσουμε λύση:
1. Με την ανάδειξη της πραγματικής ενότητας όλων των ιατρικών κλάδων
σαν κυρίαρχο στοιχείο, για την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται απ’ τα
συλλογικά μας όργανα.
2. Καθιστώντας σαφές στην εκάστοτε πολιτική ηγεσία ότι δεν θα ανεχθούμε
πλέον ευτελισμό του ιατρικού λειτουργήματος-επαγγέλματος.
3. Θεσμοθετώντας εμείς οι ίδιοι τους μηχανισμούς αυτοκάθαρσης από
συμπεριφορές ανάρμοστες προς το ιατρικό λειτούργημα.
4. Συνεργαζόμενοι στενά με όλους τους ιατρικούς φορείς και ενώσεις,
καθώς και τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με μας.
5. Αναδεικνύοντας τέλος μια συνδικαλιστική εκπροσώπηση που θα
αγωνίζεται για τα συμφέροντα του κλάδου και όχι των εκπροσώπων.
ΚΑΛΟΥΜΕ όλες τις δυνάμεις του ιατρικού κόσμου που συμφωνούν με αυτές
τις αρχές να συνταχθούν μαζί μας, καθώς οι γιατροί δεν έχουν άλλα περιθώρια
υποχώρησης. Γιατί πιστεύουμε πως ήρθε η ώρα της δράσης και του αυτονόητου.
Γιατί συνεχίζουμε να πιστεύουμε στις δυνατότητες του Λαού μας και των
συναδέλφων μας.

