
 

 

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Η “δόξα” των απολύσεων ιατρών του 
ΕΟΠΥΥ θα είναι ολόκληρη για τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη! Ας μην ανησυχεί! 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου μετά και την χθεσινή 
συνεδρίασή του, της 13ης/11/2013, τονίζει:  

Με οργή και αγανάκτηση παρακολουθούμε τις αλλεπάλληλες δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, 
οι οποίες προκαλούν την κοινωνία και τους ιατρούς, τρομοκρατούν και εκφοβίζουν και 
θυμίζουν πρακτικές και συμπεριφορές που είναι έξω από τη λειτουργία μιας ευνομούμενης 
κοινωνίας, με κανόνες δημοκρατικής αντίληψης και δεοντολογίας. 

Είναι λυπηρό για τον κατήφορο στον οποίο έχει εισέλθει η πολιτική υγείας που  ασκείται 
σήμερα στη χώρα μας, με τη διαβεβαίωση της μιας στιγμής και τη δέσμευση, την αναίρεση 
της επομένης, τις παλινδρομήσεις, τις οβιδιακές μεταμορφώσεις και τις αδυναμίες 
αντίληψης της πραγματικότητας την οποία βιώνει η κοινωνία. 

Η επικοινωνιακή πρακτική ακυρώνει τις όποιες αποφάσεις χρειάζεται σήμερα η περίθαλψη και 
η ανθρωποθυσία, η ανθρωποφαγία και η ρίψη στην πυρά χιλιάδων επιστημόνων που τόσα 
χρόνια με αυταπάρνηση και άοκνες προσπάθειες στηρίζουν την περίθαλψη θυμίζουν 
πρακτικές και συμπεριφορές «Υποσαχάριας Αφρικής». 

Η χρησιμοποίηση «εξυπνακίστικων επιχειρημάτων» όπως “τι χρειάζονται 200 πλαστικοί 
χειρουργοί στην πρωτοβάθμια περίθαλψη ενώ ο αριθμός τους δεν είναι ούτε 10”, 
δημιουργούν την αίσθηση άγνοιας, αδυναμίας και προσπάθειας αποπροσανατολισμού, που 
τελικά στοχεύει σε εξυπηρέτηση σχεδίων τροϊκανής ή μη έμπνευσης, για να οδηγήσουν την 
κοινωνία εκεί που επιβάλλουν τα στυγνά συμφέροντα και οι δανειστές επικυρίαρχοι. 

Τονίζουμε στον Υπουργό Υγείας ότι η μνήμη δεν πρέπει να είναι αδύνατη όπου βολεύει, διότι 
είναι πρόσφατες οι δηλώσεις και οι δεσμεύσεις του στο Προεδρείο του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου και στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας Ιατρών ΕΟΠΥΥ, ότι κανείς ιατρός 
δεν πρόκειται να απολυθεί και ότι καμία θέση εργασίας δεν πρόκειται να χαθεί. 



 

 

Ο υπουργός Υγείας πυροδοτεί πολεμικό κλίμα στην Υγεία! 

Οι επιθέσεις, η συκοφάντηση και η αμαύρωση προσωπικότητας ιατρών, με το να 
χαρακτηρίζονται επικίνδυνοι για τη περίθαλψη, συντελούν στη δημιουργία πολεμικού 
κλίματος και εντάσεων που με κάθε τρόπο έπρεπε να αποφευχθεί.  

Η πολιτική δεν πρέπει να ασκείται με χαρακτηρισμούς, με προσπάθεια διαπόμπευσης 
εκπροσώπων του ιατρικού κόσμου και με δημιουργία κλίματος, πυγμής και αποφάσεων του 
«ενός ανδρός» τη στιγμή που η κοινωνική αλληλεγγύη είναι περισσότερο από ποτέ 
απαραίτητη και ιατροί και πολίτες βιώνουν τα αποτελέσματα της μεγάλης ανθρωπιστικής 
κρίσης. 

Να μην ανησυχεί ο κ. Υπουργός για τη δόξα του Τόμσεν σχετικά με τις απολύσεις, διότι «η 
δόξα της καταστροφής της υγείας», θα είναι αποκλειστικά δική του. 

Καλούμε τον Υπουργό Υγείας, να σταματήσει αυτές τις πρακτικές, να συνεργαστεί με τα 
Θεσμικά Όργανα των Ιατρών, αλλά και των εργαζομένων και των συνταξιούχων, προκειμένου 
να γίνει κατανοητό σε όλους, ότι οποιαδήποτε πολιτική στηρίζεται στην πραγματικότητα που 
βιώνουμε, στην προσπάθεια διατήρησης του κοινωνικού κράτους και του Συστήματος Υγείας 
στη χώρα μας. 

Για μια ακόμη φορά δηλώνουμε ότι, όπως πολλές τέτοιες συμπεριφορές του παρελθόντος 
έχουν απορριφθεί και συνοδεύουν στην απαξίωση εκείνους που προσπάθησαν να τις 
εφαρμόσουν, έτσι και σήμερα θα συμβεί. Γιατί τα «τηλεοπτικά παιχνίδια» έχουν αρχή και 
τέλος. 

Οι ιατροί, οι πολίτες και η κοινωνία δεν τρομοκρατείται, δεν εκφοβίζεται! 

 
 

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ Π.Ι.Σ. 

 


