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Πάτρα, 27.08.12

O Φ.Σ. Αχαΐας, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του, για τις απαράδεκτες δηλώσεις του Υφυπουργού Υγείας
κ. Σαλμά, αλλά και του δημοσιογράφου του Μega κ. Κωνσταντάτου, ο οποίος στα πλαίσια του κοινωνικού
αυτοματισμού, λειτούργησε ως άτυπος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενημερώνουμε και τους δύο αλλά και την
κυβέρνηση γενικότερα, πως οι φαρμακοποιοί ως κλάδος και ειδικότερα ο σύλλογός μας, δεν είναι συνηθισμένοι
να δέχονται και να ανέχονται εκβιασμούς και απειλές. Οι φαρμακοποιοί της Αχαΐας, αλλά εκτιμούμε και όλης
της χώρας, θα απαντήσουν δυναμικά, με τον κατάλληλο τρόπο και στον κατάλληλο χρόνο, σε αυτούς που
νομίζουν ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι ιδιοκτησία τους αλλά και στα καλοταϊσμένα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια. Ο
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι μια μνημονιακή επιλογή, υποβάθμισης του κοινωνικού κράτους. Το κοινωνικό όμως κράτος,
είναι δικαίωμα του πολίτη αλλά και του παρόχου, που προσφέρει τις υπηρεσίες του. Ο εκάστοτε Υπουργός,
δεν ψηφίζεται για να μοιράζει τον «σανό σε αμνούς και ερίφια» αλλά για να διοικεί ευνομούμενη Πολιτεία με
τάξη και δικαιοσύνη. Ο κ. Σαλμάς, ιδιαίτερα σαν λειτουργός της Υγείας, οφείλει να έχει το θάρρος να
ομολογήσει στον ελληνικό λαό, πως με βάση τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας και από το κόμμα του και
από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εδώ και δεκαετίες, καθώς και με τις μνημονιακές επιλογές που αμφότεροι έκαναν, έχουν
αφήσει τον έλληνα πολίτη ουσιαστικά ανασφάλιστο. Το να ζητούν από τους φαρμακοποιούς και από τους
υπόλοιπους παρόχους να αντικαταστήσουν το κράτος, αγγίζει τα όρια της ψυχιατρικής διερεύνησης. Όσο για
τη στάση του κ. Κωνσταντάτου, αναρωτιόμαστε αν στα 2,5 χρόνια μνημονιακής πολιτικής, το κανάλι που τον
φιλοξενεί έχει βρει έστω ένα αίτημα και μία κινητοποίηση κλάδου, δικαιολογημένη. Προτείνουμε λοιπόν, τη
μετονομασία του σε «μεγάλο κυβερνητικό κανάλι». Οι φαρμακοποιοί ,θα ξεπεράσουν τις αντιθέσεις τους και
θα αγωνιστούν δυναμικά και ενωτικά. Ας το γνωρίζει καλά αυτό και η κυβέρνηση και ο κ. Βουδούρης.
Υπενθυμίζουμε στον κ. Βουδούρη, πως στις 12.01.12. έχει υπογράψει έγγραφο απευθυνόμενο προς τους τότε
αγωνιζόμενους συλλόγους Αχαΐας, Αττικής και Πειραιά, πως οι πληρωμές μετά τον Μάρτιο του 2012 θα
γίνονται από 12-14 κάθε μήνα κι επειδή οι άνδρες, τιμούν την υπογραφή τους, είμαστε πεπεισμένοι πως ο κ.
Βουδούρης, θα προτιμήσει να παραιτηθεί παρά να φανεί ασυνεπής στην υπογραφή του και να μην αποζημιώσει
τους φαρμακοποιούς της Αχαΐας αλλά και όλης της χώρας έως τις 14 Σεπτέμβρη για τις συνταγές Ιουλίου.
Υπενθυμίζουμε επίσης, πως με νόμο του κράτους, έως τις 30 Μαρτίου έπρεπε να έχουμε εξοφληθεί –έστω με
κούρεμα- τα οφειλόμενα του 2011. Εμείς ως κλάδος, παραμένουμε συνεπέστατοι σε όλες τις υποχρεώσεις μας,
απέναντι στο κράτος αλλά και στη συλλογική μας σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δεν θα ανεχτούμε από το
κράτος, καμία ασυνέπεια από δω και στο εξής!
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