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Προς :  

 Τα ΜΜΕ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Οι ελεγχόμενοι ελέγχουν; 

 

Τα γεγνλόηα ηεο Κέξθπξαο ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα απνδεηθλύνπλ ην πόζν αδίζηαθηε 
είλαη ε εγεζία ηνπ ΥΥΚΑ θαη θαη' επέθηαζε ε ίδηα ε Κπβέξλεζε.  
 

Παξαγλσξίδνληαο ην θαθό πνύ 'ρεη θάλεη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία κε ηελ πνιηηηθή ηεο, πνπ 
έρεη "αδεηάζεη" από πξνζσπηθό θαη γηαηξνύο ηα λνζνθνκεία, πνπ έρεη θιείζεη 11 νιόθιεξα 
ηδξύκαηα ηνλ ηειεπηαίν 1.5 ρξόλν, πνπ έρεη αθήζεη εθηόο ηεο πύιεο ην 30% ηνπ ιανύ πνπ είλαη 
αλαζθάιηζην, πξνρσξάεη ζην δηαζπξκό ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ δίλεη κάρε λα θξαηήζεη ηηο δνκέο 
αλνηρηέο. 

 
Αληί λα ειέγρνληαη γηα ηελ πνιηηηθή ηνπο, "ειέγρνπλ" κε αλαηδέζηαην ηξόπν ηνπο 

παξεπξηζθόκελνπο ζηελ ππεξεζία ηνπο κπξνζηά ζηνπο αζζελείο θαη ηνπο ζπλνδνύο, εμεπηειίδνπλ 
όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο.  Δελ αξλήζεθε θαλείο ηνλ έιεγρν, αιιά από θεη κέρξη λα ιεηηνπξγνύλ σο 
εμνπζηαζηέο "κπαζθίλεο" ζηα ηκήκαηα, πάεη πνιύ. 

 
Κη όηαλ ππάξρεη αληίδξαζε ζην ύθνο θαη ηελ νπζία ηεο παξνπζίαο ησλ "ζπλαδέιθσλ" ηνπ 

ΣΕΥΥΠ ιέγνληάο ηνπο λα θαηαγξάςνπλ ηα πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα πνπ νδεγνύλ ζηελ 
επηθηλδπλόηεηα ηελ εθεκεξία ηνπ λνζνθνκείνπ απηνί αλαθαιύπηνπλ "θίλδπλν", επηθνηλσλνύλ κε 
ηνλ Υπνπξγό, απηόο θαιεί εηζαγγειέα θαη αζηπλνκία θαη ζπλερίδεηαη ν έιεγρνο κε... ΜΑΤ. 

 
Τη θη αλ ε ίδηα ε αζηπλνκία θαη ν εηζαγγειέαο δελ επηβεβαηώλνπλ θάηη επηιήςηκν γηα ην 

πξνζσπηθό, ν Υπνπξγόο "κνηξάδεη" ηειε-απνιύζεηο, παξαθάκπηνληαο θάζε λνκηκόηεηα θαη 
δενληνινγία, επηβεβαηώλνληαο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ όπνπ ζα επηρεηξήζεη επέιαζε ηηο επόκελεο 
εβδνκάδεο θαη ζέιεη ζηγή λεθξνηαθείνπ. 

 
Καη ην επηθνηλσληαθό παηρλίδη ζπλερίδεηαη... 
 
Να μέξεη ε εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ θαη ε ίδηα ε Κπβέξλεζε όηη ην κίζνο ηνπο γηα ηελ εξγαζία 

θαη ην δεκόζην ρώξν, ε καλία δηάιπζεο ηνπ ΕΣΥ πνπ εθπνξεύεηαη από ηνπο ηνθνγιύθνπο θαη 
βξίζθεη… ηξντθαλόηεξνπο ηνπο θπβεξλεηηθνύο δελ πεξλάλ απαξαηήξεηα. 

 
Απάληεζε ζα βξνπλ ζηνπο καδηθνύο αγώλεο ππεξάζπηζεο ησλ -ππό θαηάξγεζε- 

λνζνθνκείσλ, ΚΥ θαη ηαηξείσλ ηνπ ΕΟΠΥΥ από ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ην ιαό πνπ έρεη ζπκθέξνλ 
από ηελ ύπαξμε δεκόζηνπ θαη δσξεάλ ζπζηήκαηνο πγείαο. 

 
Κάησ ηα ρέξηα από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ λνζνθνκείνπ Κέξθπξαο! 

 

Γηα ην Δ.Σ. ηεο Ε.Ι.Ν.Α. 
Ο Πρόεδρος 

 

 

Γιαννάκενας Κων/νος 

 

Ο Γραμμαηέας 
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