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Το ότι η πολιτική της κυβέρνησης και της τρόϊκας νομοθετεί συγχωνεύσεις 
και καταργήσεις όχι μόνο νοσοκομείων, αλλά και μονάδων αποκατάστασης-
προνοιακών φορέων κλπ, το ξέραμε. Επίσης ξέραμε ότι η κυβέρνηση (η ίδια 
κυβέρνηση που αμοίβει με 5 εκατομμύρια τον χρόνο τον κ. Προβόπουλο και 
αντίστοιχα άλλους ημέτερους)  έχει … «λυσσάξει» να πετσοκόψει κι’ άλλο τα 
κοινωνικά επιδόματα. Γι’ αυτό και το νέο νομοσχέδιο «Ανασυγκρότηση του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Ένταξη των Κ.Α.Φ.Κ.Α. στο 
Ε.Σ.Υ. για την παροχή υπηρεσιών Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης – Σύ-
σταση ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων επιδομάτων και άλλες διατά-
ξεις» που ανακοινώθηκε σήμερα, ήταν –δυστυχώς- αναμενόμενο … 

Αυτό όμως που πραγματικά φαίνεται πέρα από κάθε φαντασία είναι το α-
βυσσαλέο θράσος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου υγείας, που βρίσκει 
την ευκαιρία σε ένα ούτως ή άλλως θλιβερό και αντιλαϊκό νομοθέτημα, να … 
«χώσει» μια σειρά από άσχετες διατάξεις που, μεταξύ των άλλων : 1) αλλοι-
ώνουν και θεσμικά τον δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ, αφού επιτρέπεται σε ι-
διώτες γιατρούς που θα επιλέγονται από τις διοικήσεις των νοσοκομείων 
να συμμετέχουν στην «ολοήμερη λειτουργία», δηλαδή να κάνουν ιδιωτικές 
ιατρικές πράξεις μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο (άρθρο 29) 2) επιτρέπουν 
στους συντονιστές διευθυντές να μένουν ως τα … 69 (!!!) χρόνια ηλικίας. 
Μάλιστα, επειδή «γλώττα λανθάνουσα αλήθειαν λέγει», ενώ στο κείμενο του 
προσχεδίου γράφεται ότι αυτό αφορά –εθελοντικά- όλους τους γιατρούς του 
ΕΣΥ (άρθρο 24), στην αιτιολογική έκθεση ομολογείται ότι φτιάχτηκε ειδικά 
για τους συντονιστές διευθυντές. Το μόνο που απομένει είναι να μας πούν 
για ποιους συγκεκριμένα από αυτούς γίνεται ο νόμος … 3) παραδίδεται στον 
ΠΙΣ η διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και 
στους Ιατρικούς Συλλόγους η αρμοδιότητα χορήγησης αδειών σε φορείς 
πρωτοβάθμιας που θα συμβάλλονται με τον ΕΟΠΥΥ (άρθρο 32). Έτσι επιβε-
βαιώνεται ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ η πρόσφατη καταγγελία της Α.Ρ.Σ.Ι. ότι έχει γίνει 
«κομπρεμί» με το προεδρείο του ΠΙΣ αλλά και με κάποιους συντηρητικούς 
προέδρους ιατρικών συλλόγων να αποδεχτούν την ΑΝΤΙΠΟΙΗΣΗ επαγγέλμα-
τος που επιβάλλει η τρόϊκα (ίδρυση ιατρικών κερδοσκοπικών εταιρειών από 
μη γιατρούς επιχειρηματίες) και σε αντάλλαγμα να πάρουν μέτρα ΚΛΕΙΣΙΜΑ-
ΤΟΣ του ιατρικού επαγγέλματος σε βάρος των νέων γιατρών 4) δίνεται η δυ-
νατότητα ίδρυσης ιδιωτικών κέντρων ημερήσιας νοσηλείας, παρακάμπτο-



ντας την ισχύουσα νομοθεσία και τα κριτήρια ίδρυσης ιδιωτικών κλινικών 
(άρθρο 30). Το επόμενο στάδιο φυσικά θα είναι τα κέντρα αυτά να συμβλη-
θούν με τον ΕΟΠΥΥ, δημιουργώντας έτσι μια νέα γενιά ημέτερων κρατικοδί-
αιτων «επιχειρηματιών» υγείας …   

Τα παραπάνω είναι ΚΕΡΑΣΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΤΑ της πιο άγριας αντιλαϊκής πολι-
τικής που έχει γνωρίσει ο τόπος τις τελευταίες δεκαετίες : κατεδάφιση κάθε 
έννοιας κοινωνικών αγαθών, επιβολή μαζικής δυστυχίας για την κοινωνική 
πλειοψηφία, προκλητικά ρουσφετολογικά μέτρα για την εξυπηρέτηση συγκε-
κριμένων ημέτερων … 

ΟΛΟΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ! 

ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΕΕ – ΔΝΤ ! 

ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ.    


