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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Είναι μεν κατάντια αλλά και σημείο των καιρών. Ο υπουργός Υγείας κ. Λοβέρδος και ο 
Πρωθυπουργός της χώρας κ. Παπανδρέου επέλεξαν να “κρυφτούν” πίσω από την Προέδρου του 
ΟΚΑΝΑ κ. Μαλλιώρη η οποία επισκέφθηκε σήμερα το Π.Γ.Ν.Π. για τα εγκαίνια της Μονάδας 
Βουπρενορφίνης. Ο κύριος Παπανδρέου ακύρωσε την προγραμματισμένη και “οριστικοποιημένη” 
επίσκεψη του για την εκδήλωση αυτή μετά την ανακοίνωση της Ε.Ι.Ν.Α. που καλούσε τους γιατρούς σε 
στάση εργασίας προκειμένου να παρευρεθούν στην υποδοχή του. Ανάλογα και ο κ. Λοβέρδος. Υπάρχει 
βέβαια και το ενδεχόμενο να ντρέπονται να επισκεφθούν το Π.Γ.Ν.Π., το αποκαλούμενο “στολίδι του 
ΕΣΥ στην Δυτική Ελλάδα” το οποίο έχει οδηγηθεί σε κατάρρευση από τις ελλείψεις σε προσωπικό, 
υλικά, φάρμακα και επαρκή χρηματοδότηση. Σίγουρα θα πρέπει να ντρέπονται να αντικρίσουν τους 
γιατρούς στους οποίους δεν έχουν καταβληθεί οι δεδουλευμένες εφημερίες των τελευταίων 4 μηνών! 

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Π.Γ.Ν.Π. η κ. Μαλλιώρη, 
ενημέρωση για τους στόχους του ΟΚΑΝΑ και ευχαρίστησε το ελάχιστο προσωπικό που στελεχώνει την 
μονάδα του ΟΚΑΝΑ στο Π.Γ.Ν.Π. ενώ εκφράσθηκαν οι θέσεις της Ε.Ι.Ν.Α. από το μέλος του Γ.Σ. της 
Ο.Ε.Ν.Γ.Ε., Τάσο Γιακουμή. 

Η όλη εκδήλωση ωστόσο χαρακτηρίστηκε εξ αρχής από κλίμα έντασης και μόλις ο Διοικητής του 
Π.Γ.Ν.Π. διάβασε επιστολή του Πρωθυπουργού υπήρξε έντονη αντίδραση από τους παρευρισκόμενους 
νοσοκομειακούς γιατρούς και φοιτητές ιατρικής για την ματαίωση της επίσκεψης των κυρίων 
Παπανδρέου και Λοβέρδου. Ανυψώθηκε πανό με την υπογραφή της Ε.Ι.Ν.Α. με την λέξη 
“Ανεπιθύμητος” αναφερόμενο στον κ. Λοβέρδο. Απειλήθηκε σύρραξη όταν ο βουλευτής Αχαΐας του 
ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Τριανταφυλλόπουλος αποκάλεσε “φασίστα” έναν από τους διαμαρτυρόμενους – μια 
αχαρακτήριστη ενέργεια που προκάλεσε εντονότατες αποδοκιμασίες. Ας μη λησμονούμε ότι ο κ. 
Τριανταφυλλόπουλος, όπως και όλοι οι βουλευτές που ψήφισαν το Τροϊκό μνημόνιο και τον νόμο 
3868/2010 που οδηγούν σε διάλυση του ΕΣΥ, έχουν κριθεί ανεπιθύμητοι στα νοσοκομεία της Αχαΐας 
(παρά μόνο σαν ασθενείς). Εκτιμώντας ωστόσο, το έργο της κ. Μαλλιώρη, το ότι η επέκταση της 
Μονάδας Βουπρενορφίνης είναι ένα σημαντικό ζήτημα και ευελπιστώντας ότι η Μονάδα αυτή θα 
στηριχθεί οικονομικά και σε προσωπικό, η Ε.Ι.Ν.Α. δεν παρεμπόδισε την παρουσία βουλευτών στην 
εκδήλωση. 

Οι νοσοκομειακοί γιατροί θα δώσουν δυναμικά το παρόν στην όποια επίσκεψη του κ. Λοβέρδου 
αλλά και στα προγραμματισμένα εγκαίνια του Κέντρου Φυσικής Αποκατάστασης από τον κ. 
Πρωθυπουργό. Όχι βέβαια αντιτιθέμενοι στην λειτουργία του κέντρου αυτού αλλά αντιδρώντας στην 
απερίγραπτη κατάσταση του Π.Γ.Ν.Π. που οι ελλείψεις το έχουν υποβαθμίσει από τριτοβάθμιο σε... 
τριτοκοσμικό νοσοκομείο! 

Τέλος η Ε.Ι.Ν.Α. ευχαριστεί θερμά τα μέλη των λοιπών σωματείων που με την παρουσία τους 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας. Υπενθυμίζουμε (στον 
συνταγματολόγο) κ. Λοβέρδο ότι η διασφάλιση της Δωρεάν Δημόσιας Υγείας αποτελεί συνταγματικό 
δικαίωμα του κάθε Έλληνα πολίτη και υποχρέωση της κάθε Κυβέρνησης να την παρέχει. Αυτά ορίζει το 
Σύνταγμα και οφείλει να τα εφαρμόσει η κάθε εκλεγμένη Κυβέρνηση – έστω κι αν κυβερνούν άλλοι.  
 

Για την Ε.Ι.Ν.Α. 
Ο Πρόεδρος 
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