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Tωv πoλυτoτρεiωv ToU EOΠYY
καl <<ooφδV>>/ Vα δloλθγoιrrαl γlα

ΔEΛTIo TYΠoY

Mε θκnληξη Kα| oγοvdκτηoη ol 6.50O γrατρoi
nληρoφoρηθηκov τo αuμnδolo-o0vαξη nαλoIδv ΔloIκητδv
τηv ΠρωτoβoΘμro ΠερΙθολψη.

Eρημηv τωV Ko|Vωvlκδv φoρθωv κοr κυρiωg τωv εργαζoμθvωv αro xδρo τηg YγεΙαg,
οnoφοoiζoυv, oυμβoυλε0oυv, επηρεdζoυv Kα| nρooπαθoJv vo noδηγετηoo,u 

-μ. 
,ηu

σUσσωρεUμtvη ooφΙα ToUζ, ToUζ αxεδlαoμoυq για τη vθο επoxη τou EoΠYY.
H oργη δμωg εΙvol μεγολ0τερη δτοv μετi1ouv o| noλtτlκoi nρol.αrομεvol oε ivα

<<κλεtαrδ> ouμπδoIo oπoυ xoρηγoi εivol μεγολεg φαρμoKεUTlκθg ετοrρε[εg. Pωταμε τoυg
υπειjθuvouζ Kαl Περlμθvoυμε τη δρoαrlκη πoρθμβοoη TωV Θεo.μιbv τηg Πoλrτεiog.

Πδg εΙvοl δυvoτδv αrη δloργovωση Kα| σΓη XoρηγΙο vo μετξoυv πoρoxoΙ τoU ΕoΠYY
κοl noρολληλα vο πρooκολεiτοl o Πρoθδρδg τoυ κοr YnηρεoloκoΙ nαρoγovTεζ πoυ αυρlo θo
uπoγραψouv η Θα αvovειboouv ouμβooεlq?

Eivαr δυvατdv Vο ΚoτclKερoUvδvouμε γlοτρoυg δrδτl πηγαivouv σε Εnlαrημovlκδ
Σuvθδρlο φoρμoKεUτIκιbv ετolρεlδv κοl ot πoλtτlκo υπευθυvol γ,o. ,η, τΟ1η τηg υγεiοg vo
αγoρευouv αro βημo xoρηγΦv?

Anδ πotoυg Θα πρoθλΘouv ol λ0oεrg κ0ρtε Yπouργθ? αnδ δλoug ουτo0g πou θxoυv
δtοτελθoεl κοτο κοιρoυg Δrolκητθg oργovloμδv κοl ooφαλlαrlκcbv τoμεiωv κol δεv θxouv δδoεr
καμμio οnoλoγΙο γlο nρdξεrg καl πορoλεiψεrg τoug?

Zηταμε dμεoα vo παρθμβouv Tct δργovo τηg ΠoλlτεΙαζ Ko| vα λoγoδoτηoouv δλol εκεivol
πoυ κoτd καlρo0g με nρdξag η πορoλεΙψε|ζ τoUζ, θβλoψαv τα ouμφθρoηα TωV ooφαλtαnκιbv
τoμεiωv καl nρoκαλεσαV TηV τεροαrlο ζημlα αro 1δρo τηg Yγεiαg.

ol λ0oειg γιο τηv πoρεio τoυ EOΠYY δεv θα πρotλΘoυv αno δηΘεv <<σoφo0g>>, noυ δεv
θxoυv περποτηαεl αro πoλυloτρεio τou EOΠYY o0τε μlα cbρο, oυτε θα noδηγετηooυv oκθψεlg
κοl α1εδtοoμo0g τηg Πoλτεiοg σε XρεωKonημivoυg δρoμoυg noυ oρκετο ixεl πληρδo'εl o κoΘε
ooφαλloμθvog.

Nο nαρθμβεl η Πoλιτεiα τδρo Kο| Vσ Θθoεl αro περlΘιbρlo δλoυg εκεivoυg πoυ nοiζoυv
με τηV αγωviο xrλιοδωv εργoζoμθvωV Κα| εμnoΙζouv τoυg πoλiτεζ, ΠoU δiκαlο ovαζητogv
αξloπρεnη ΠρωτoβαΘμlα ΠερΙθoλψη.

Anδ τηv Ercτελεαrlκη ΓραμμοτεΙο
τηg Ποvελληvlog oμooπovδiοg Γlοτρδv ΙKA (ΠOΣEYΠΙKA)


