
 

Πάτρα 19.03.2015 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής, κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου περί ανθρωπιστικής 

κρίσης, ο πρωθυπουργός της χώρας, με τον πιο επίσημο τρόπο, στον πιο επίσημο χώρο, 

δικαίωσε με απόλυτο τρόπο και μη αμφισβητήσιμο, τον αγώνα των φαρμακοποιών κατά του 

περίφημου νομοσχεδίου εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, την περσινή άνοιξη. 

Ουσιαστικά αποκαλύφθηκε μία πρωτοφανής και μεγάλη πολιτική απάτη. Η συγκυβέρνηση 

ΠΑΣΟΚ και ΝΔ εκπροσωπούμενη από τον ηθικό αυτουργό-ιδεολόγο του πονήματος, πρώην 

υπουργό κ. Χατζηδάκη και συνεπικουρούμενος από το γνωστό δίδυμο Γεωργιάδη-Βορίδη, 

βοηθούμενη και με την αμέριστη συμπαράσταση γνωστών star της Αθηναϊκής τηλεοπτικής 

πρωινής ζώνης (Παπαδημητρίου, Πορτοσάλτε, Λυριτζής, Οικονόμου και όχι μόνο) 

‘’υφάρπαξαν’’ ουσιαστικά την ψήφο των βουλευτών, αλλά και την ανοχή του Ελληνικού λαού, 

εγκλωβίζοντάς τους στο ψευτοδίλημμα ή ψηφίζεται η εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ ως απαίτηση 

των δανειστών ή χάνεται η δόση και πτωχεύει η χώρα. Δεν είχαν το πολιτικό θάρρος να 

εμφανίσουν ως είχαν υποχρέωση, αφού έτσι εκτιμούσαν, πως δική τους ιδεολογική και 

πολιτική επιλογή και όχι των δανειστών, ήταν η παράδοση στα χέρια συγκεκριμένων 

συμφερόντων η εργασία και ο κόπος φαρμακοποιών, γαλακτοπαραγωγών, βιβλιοπωλών και 

τόσων άλλων κλάδων. 

Υπενθυμίζουμε πως ο θρασύς κ. Γεωργιάδης όταν κλήθηκε σε ημερίδα που διοργάνωσε ο 

σύλλογος μας με την εφημερίδα Πελοπόννησο στην πόλη μας, ώστε να απαντήσει επί της 

ουσίας στα ερωτήματα που του ετέθησαν για το νομοσχέδιο, το μόνο επιχείρημα που 

χρησιμοποίησε ήταν τα περιουσιακά στοιχεία του τότε προέδρου του Φ.Σ. Αττικής. 

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρώην βουλευτής της ΝΔ, κ. Νταβλούρος, δήλωσε πως πείστηκε για το 

δίκαιο του νομοσχεδίου μετά από εκτενή (!!) συζήτηση με τον τότε υπουργό υγείας και το 

υπερψήφισε, μόνος αυτός από τους βουλευτές Αχαΐας, μαζί με τον μνημονιακό 

πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου. 

Υπενθυμίζουμε πως οι φαρμακοποιοί της Αχαΐας αγωνίστηκαν σκληρά, έως και τις 

πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, ενάντια στη μεγάλη αυτή πολιτική απάτη. 

Αναμένουμε από την κυβέρνηση την άμεση απόσυρση του επονείδιστου νόμου με ένα 

άρθρο.      

  

Για τον Φ.Σ. Αχαΐας 
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