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Γράφει π 
ΑΙΜΙΛΙΑ ΠΑΘΑΚΟΥ 

Η µάχη ins uyeias θέΒει 
οµοψυχία και όχι διχόνοια ¦ 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ σκοτώνει τους Ελληνες 
πριν ακόµα γεννηθούν. Αυτό είναι το συµπέρασµα 

επιστηµονικής έρευνας n οποία 
έδειξε ότι τον τελευταίο χρόνο έχουν διπλασιαστεί 

οι αποβολές και οι παλίνδροµες κυήσεις 
λόγω του άγχους που προκαλούν τα οικονοµικά 

προβλήµατα. Παράπλευρες απώλειες 
της κρίσης όλα αυτά τα παιδιά που δεν γεννήθηκαν 

ποτέ... 

ΣΗ M ΕΡΑ, εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι 
βρίσκουν κλειστές τις πόρτες των νοσοκοµείων. 

Χιλιάδες άποροι, οι οποίοι συνωστίζονται 
στα συσσίτια, δεν έχουν φαρµακευτική και νοσηλευτική 

περίθαλψη. ∆εκάδων άστεγων, οι 
οποίοι ζουν στον δρόµο, τρέµει n καρδιά τους 
µην αρρωστήσουν. Η κρίση χρέους µετατράπηκε 

σε ανθρωπιστική κρίση. Και τώρα απειλεί 
να µετατραπείσε κρίση συνείδησης. Μιας κοινωνίας 

που έχει ξεπεράσει τις αντοχές της και 

βλέπει συνεχώςτιςανοχέςτηςνα αµβλύνονται. 
Πριν από έναν χρόνο, οι φωνές των ασθενών 
που δεν µπορούν να βρουν ή να πληρώσουν 
τα φάρµακα τους θα µας είχαν κινητοποιήσει. 
Σήµερα κωφεύουµε στην κραυγή αγωνίαςτων 
πιο αδύναµων και ευπαθών οµάδων. 

ΟΛΑ ΑΥΤΑ, µαζί µε τα άδεια ράφια των φαρµακείων 
και την απαγόρευση των εξαγωγών 

στα φάρµακα τις τελευταίες εβδοµάδες συνθέτουν 
την εικόνα µιας εµπόλεµης κατάστασης. 

Και όπως σε κάθε µάχη, δεν χωράνε αλτρουισµοί 
και ευαισθησίες. Μια κοΓνωνία που 

πολεµά για την επιβίωση, δεν έχει την πολυτέλεια 
της αλληλεγγύης. 

ΓΙΝΑΜΕ ο φτωχόςσυγγενήςτης Ευρώπης στις 
υγειονοµικές παροχές. Ολα τα νέα πρωτοποριακά 

φάρµακα που κυκλοφορούν σης άλλες 
χώρες δεν έχουν έρθει εδώ και δύο χρόνια. Τώ- 
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ρα, µετον ίδιο τρόπο, οδηγούµαστε σε δύο ταχύτητες 
ασθενών µέσα στη χώρα µας. Σε εκείνους 

που θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν 
το ποιοτικό φάρµακο και τις αναβαθµισµένες 

υπηρεσίες και στους υπόλοιπους για 
τους οποίους θα εξασφαλιστεί µόνο το κατώτερο 

όριο παροχών. 

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ αυτέςτις υποψίες γεννά n επιµονή 
της τρόικας για τη συνταγογράφηση της 

δραστικήςουσίαςκαι γενικότερα για περικοπές 
στην υγεία, σε µεγέθη που ξεπερνούν τα όρια 
αντοχήςτου δηµόσιου συστήµατος υγείας και 
απειλούν να το οδηγήσουν σε κατάρρευση. 

ΕΙ∆ΑΜΕ τις τελευταίες ηµέρες την αναστάτωση 
που προκάλεσε στην αγορά το νέο δελτίο τιµών. 

Βγήκε µε µεγάλη καθυστέρηση, ήταν γεµάτο 
λάθη και αποσύρθηκε αµέσως για να διορθωθεί! 

Οµως στον χώρο της υγείας τα λάθη 
δεν επιτρέπονται, γιατί έχουν να κάνουν µε 

ανθρώπινες ζωές. 

ΟΤΑΝ δίνεται µία µάχη σαν αυτή που δίνει n 
χώρα, απαιτείται πρώτα αη' όλα σύµπνοια και 
οµοψυχία. Σήµερα, n µία κοινωνική οµάδα αντιµάχεται 

την άλλη και π κάθε επαγγελµατική τάξη 
προασπίζει τα δικά τπςσυµφέροντα. Οι γιατροίανταλλάσσουν 

εξώδικα µετουςφαρµακοποιούς 
για τον έλεγχο τηςσυνταγογράφησης και 

οι πάροχοιτου ΕΟΠΥΥ τα βάζουν ο ένας µε τον 
άλλον για το ποιος θα πληρωθεί πρώτος! 

ΑΠΟ την κορυφή της πυραµίδας όπου χαράζονται 
οι αποφάσεις µέχρι το τελευταίο σκαλοπάτι 

επικρατείδιχόνοια και ο κοινόςστόχοςθυσιάζεται 
στα προσωπικά συµφέροντα. 

ΚΑΜΙΑ µάχη δεν έχει δοθεί και δεν έχει κερδηθεί 
µέσα σε συνθήκες διάσπασης και αντιδικίας. 
To καλό αποτέλεσµα είναι πάντα προϊόν 

συνεργασίας. Καµία οµάδα^εν-µηορεί να 
αποδώσει διχασµένη. 

∆ΕΝ θα ξεχάσω αυτό που είπε πρόσφατα n Αναστασία, 
n οποία, στα 35 της δίνει τη µάχη µε 

τον καρκίνο και ανεβαίνει κάθε φορά έναν Γολγοθά 
για να κάνει τις θεραπείες της 

«∆ΕΝ είναι ο καρκίνος που φοβάµαι... θα µε 
σκοτώσει n πολιτεία». 

ΧΡΩΣΤΑΜΕ µία απάντηση στην Αναστασία. 
Και άλλη µία απάντηση στα παιδιά που δεν γεννήθηκαν 

ποτέ... 
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