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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Περί της αναστολής λειτουργίας των νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγηνίτειο» 
 

Οι Εφορείες των νοσοκομείων «Αρεταίειο» και «Αιγηνίτειο», σε κοινή τους 
συνεδρίαση στις 7/4/2011, (την ημέρα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας 
Υγείας…) ανακοίνωσαν ότι «αποφάσισαν να αναστείλουν τη συμμετοχή τους 
στις εφημερίες και στην ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, εξαιτίας της αδυναμίας 
κάλυψης των υποχρεώσεών τους για λειτουργικές δαπάνες και για μισθοδοσία 
προσωπικού».  
Αψηφώντας την μεγάλη ιστορία των δύο πανεπιστημιακών νοσοκομείων και την 
επιθυμία των κληροδοτών τους για την παροχή υπηρεσιών υγείας στους 
συμπολίτες μας, το Υπουργείο Παιδείας, προχωρά ολοένα και περισσότερο στη 
μείωση της χρηματοδότησής τους, με αποτέλεσμα σήμερα να μην επαρκούν 
πλέον τα τρόφιμα, το φαρμακευτικό υλικό και η μισθοδοσία του προσωπικού να 
βρίσκεται στον αέρα. 
Η παραπάνω εξέλιξη, παρότι τα δυο παραπάνω ιδρύματα είναι 
πανεπιστημιακά, θεωρούμε ότι αποτελεί την απαρχή της κατακρήμνισης του 
Ε.Σ.Υ, καθώς ήταν θέμα χρόνου πλέον η εμπράγματη αποτύπωση της 
μακροχρόνιας κακοδαιμονίας που το κατάτρεχε, με τα σημάδια της απαξίωσης 
και της αποσύνθεσης να επιδεινώνονται με ρυθμούς ανατριχιαστικούς. 
Σύμφωνα με αναρίθμητα και αντικρουόμενα δημοσιεύματα, πολλά εξ αυτών 
κατευθυνόμενα, αρκετά νοσοκομεία μπαινοβγαίνουν καθημερινά στη λίστα των 
συγχωνεύσεων, ανάλογα με τις διασυνδέσεις των τοπικών αρχόντων και  των 
πολιτευτών με την κεντρική εξουσία και τις συντεχνίες των κομματικών 
συνδικαλιστών. 
Με το Υπουργείο Υγείας να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή των δραματικών 
εξελίξεων και να αποδέχεται αδιαμαρτύρητα το ρόλο του παραρτήματος του 
Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και τις πάμπολλες επιτροπές των σοφών να 
τελούν εν συγχύσει, αδύναμες να προτείνουν εφικτές λύσεις χωρίς παλινωδίες 
και επιδερμικές κινήσεις, οι πολίτες πλέον έχουν χάσει κάθε εμπιστοσύνη στο 
περιλάλητο «κοινωνικό κράτος δικαίου».  
Το δημόσιο σύστημα υγείας εκποιείται συστηματικά, γιγαντώνοντας τα 
υπερκέρδη των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και ανοίγοντας την όρεξη πολλών 
επιχειρηματικών συμφερόντων να βάλουν στο χέρι την ελκυστική ακίνητη 
περιουσία των νοσοκομείων του ΕΣΥ. 
Αν τελικά τη Δευτέρα, πέσει το πρώτο κομμάτι του ντόμινο της αποψίλωσης του 



δημόσιου συστήματος υγείας, με την αναστολή της λειτουργίας των δυο 
νοσοκομείων, οι εξελίξεις θα είναι απρόβλεπτες.  
Η ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ καλεί όλους τους εργαζόμενους στην Υγεία, αλλά και όλους 
τους πολίτες, να αντιταχθούν στο ενδεχόμενο της περιστολής των κοινωνικών 
κεκτημένων, όπως αυτή τείνει να εγκαθιδρυθεί ως αναπόφευκτο σενάριο στο 
συλλογικό μας υποσυνείδητο. 
Οι Νοσηλευτές, τάσσονται υπέρ του εκσυγχρονισμού των δομών και του 
εξορθολογισμού των δαπανών της Υγείας, μέσα από οργανωμένες και διαφανείς 
διαδικασίες που θα εκπονηθούν από επιστήμονες και εκπροσώπους των 
εργαζομένων, χωρίς παρεμβάσεις διαφόρων κύκλων με ψηφοθηρικά ή άλλα 
ιδιοτελή κίνητρα. 
   


