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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ντόμινο απολύσεων στον φαρμακευτικό κλάδο

Η Κυβέρνηση του Μνημονίου εδώ και ενάμιση χρόνο κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να
διαλύσει τον υγιή και παραγωγικό κλάδο του Φαρμάκου. Με ανερμάτιστο λαϊκισμό και
γκεμπελικές μεθόδους προσπαθεί να «συμμαζέψει» δήθεν τις φαρμακευτικές δαπάνες.
Πανικόβλητη από το δημοσιονομικό εκτροχιασμό, συλλήβδην κατηγορεί ότι γινόταν
πάρτυ τιμών στην φαρμακοβιομηχανία. Αποκαλύπτουμε στον ελληνικό λαό ότι τις τιμές
στα φάρμακα τις έδινε και τις δίνει το Κράτος από συστάσεώς του. Το ίδιο συμβαίνει και
σε όλη την Ευρώπη.
Λίγη ταπεινότητα χρειάζεται όταν οι αρμόδιοι Υπουργοί εξαγγέλλουν σαν άλλοι
Καίσαρες ότι δήθεν εξυγιαίνουν τον χώρο του Φαρμάκου.
Μπορεί ορισμένα Μέσα Ενημέρωσης να τους στηρίζουν σε αυτήν την προσπάθεια,
αλλά την απάντηση θα την πάρουν μέσα από τους λαϊκούς αγώνες και τις δημοκρατικές
εκλογές.
Μέσα σε αυτό το κλίμα οι πολυεθνικές εταιρείες καθημερινά εκδίδουν «δελτίον
θυέλλης» απολύσεων.

Έτσι, οι περσινές μαζικές απολύσεις, μετά από μία ανάπαυλα,

ξαναμπαίνουν σήμερα στον χορό, με προεξάρχουσα θέση τις μεγαλύτερες πολυεθνικές του
κλάδου.
Το πρόσχημα, το άλλοθι και τη δικαιολογία την έδωσε η ίδια η Πολιτεία, η οποία
πάτησε τη σκανδάλη των απολύσεων. Χιλιάδες επιστήμονες σήμερα περνούν στην ανεργία
και η Πολιτεία αδιαφορεί, ενώ περηφανεύεται ότι πέτυχε δήθεν το «ηλεκτρονικό θαύμα» της
δημοπρασίας του 92% έκπτωσης στις τιμές των φαρμάκων. Θα είναι αξιοθαύμαστο, όμως,
να δούμε ποιοι γιατροί θα τα γράφουν αυτά τα φάρμακα και ποιοι ασθενείς θα τα
παίρνουν.

Χαλκοκονδύλη 56 – 10432 ΑΘΗΝΑ – Τηλ.: 210-52.24.070, 210-52.35.331 – Fax: 210-52.35.331
56, Halkokondili st., Athens 10432 Hellas, Tel.: +30.210.52.24.070, +30.210-52.35.331 – Fax: +30.210-52.35.331
www.poie.gr
e-mail: poie@otenet.gr

Έτσι, λοιπόν, τη σειρά της Pfizer, που απολύει περίπου το 30%, παίρνει σήμερα η
Sanofi-Aventis με νέο ποσοστό, που θα αγγίξει το 25% περίπου, ενώ ήδη έχουν γίνει
απολύσεις στην Glaxosmithkline, τη Lilly, τη Novo, τη Pharma Swiss, την Alapis, τη UCB,
κ.ά. και κυοφορούνται μεγάλες απολύσεις στην Cana και την Astra-Zeneca.
Καταγγέλλουμε τις φαρμακευτικές εταιρείες και την πολιτική της Κυβέρνησης,
που μπροστά στην ευημερία των αριθμών τους, γκρεμίζουν τα όνειρα και τις ελπίδες
χιλιάδων νέων και οδηγούν τους εργαζόμενους στην ανεργία και την εξαθλίωση.
Απαιτούμε να σταματήσουν άμεσα οι απολύσεις.

Γραμματεία Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων
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