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του Σωτήρη Μεταξά 
Η οικονομική κατάρρευση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 

Υγείας ανατρέπει κάθε έννοια δημόσιας και δωρεάν υγείας και αφήνει στον 
τρόμο της... 

εγκατάλειψης χρόνια ασθενείς και βαριά πάσχοντες. Τι στιγμή που βασικοί 
πάροχοι υγείας του ΕΟΠΥΥ (κλινικοί γιατροί, εργαστηριακοί γιατροί, 

διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικές κλινικές), προχωρούν σε άτυπη επίσχεση 
εργασίας, βάζοντας εμπάργκο στους ασφαλισμένους του οργανισμού, οι 

επιπτώσεις για τους ασθενείς είναι εφιαλτικές. 

 
Μία από τις κατηγορίες των ασθενών, που από σήμερα πέρα από τη νόσο 

τους θα πρέπει να αντιμετωπίσουν και την εγκατάλειψη της πολιτείας, 
είναι οι αιμοκαθερόμενοι. Στον καθημερινό τους Γολγοθά για να 

«παλέψουν» με την νόσο, οι αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς του Ηρακλείου 
έχουν να αντιμετωπίσουν ένα ακόμη ... εμπόδιο. Ίσως πιο δυσκατάβλητο, 

ακόμα και από την ίδια την ασθένεια. 
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Τα ιδιωτικά κέντρα από σήμερα δεν θα εξυπηρετούν με πίστωση κανέναν 

ασφαλισμένο του ΕΟΠΥΥ. ενώ το χειρότερο όλων είναι πως στο Ηράκλειο, 

τα δημόσια νοσοκομεία, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των 
αιμοκαθαιρόμενων ασθενών. Βρισκόμαστε μεταξύ ζωής και θανάτου, 

δηλώνει στο prismanews.gr ο Μάριος Μαρκόπουλος, μέλος της 
πανελλήνιας ομοσπονδίας των νεφροπαθών που ξεκαθαρίζει πως η 

συγκεκριμένη εξέλιξη βάζει σε άμεσο κίνδυνο τις ζωές εκατοντάδων 
ασθενών που δεν έχουν να πληρώσουν από την τσέπη τους. Τα 

νοσοκομεία του Ηρακλείου δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν 
τον όγκο των αιμοκαθάρσεων. 

 
Η κατάρρευση του ΕΟΠΥΥ και τα συσσωρευμένα χρέη, οδηγούν τις 

ιδιωτικές κλινικές σε ... εμπάργκο, των ασφαλισμένων με αποτέλεσμα οι 
αιμοκαθάρσεις των ασθενών να είναι στον αέρα. Τι σημαίνει αυτό στην 

πράξη για τους ασφαλισμένους του εθνικού οργανισμού παροχών 
υπηρεσιών υγείας; Ότι θα καλούνται πλέον να καταβάλλουν το 100% της 

αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει του κρατικού τιμολογίου. 

 
Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να πληρώσουμε από την τσέπη μας. 

Δυστυχώς κάτι τέτοιο είναι αδύνατο λόγω κόστους, σημειώνει 
χαρακτηριστικά ο κ.Μαρκόπουλος, ο οποίος αναφέρεται στην ολέθρια 

αδιαφορία της πολιτείας. Να σημειωθεί ότι οι αιμοκαθαιρώμενοι ασθενείς 
χρειάζονται 12 με 13 συνεδρίες το μήνα και η κάθε μία κοστίζει 200 ευρώ. 

 
Η νέα κινητοποίηση των ιδιωτών φέρνει τους ασθενείς και πάλι σε 

απόγνωση καθώς πλέον θα πρέπει αν θέλουν να εξυπηρετηθούν στο 
δημόσιο να πληρώνουν από την τσέπη τους. Και για το ΕΣΥ όμως τα 

πράγματα θα είναι δύσκολα δεδομένου ότι η μεγαλύτερη κίνηση ασθενών 
θα μεταφερθεί στα δημόσια νοσοκομεία τα οποία όμως αδυνατούν να 

εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους. 
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Πέρασαν» όλα όσα ζήτησε η τρόικα 

 
 

Περικοπές, απολύσεις και κατάργηση κοινωνικών επιδομάτων 

περιλαμβάνονται στο πακέτο συμφωνίας με την τρόικα, καθώς, όπως 
αναφέρουν χθεσινοβραδινές πληροφορίες, έχουν γίνει δεκτές από την 

κυβέρνηση όλες οι απαιτήσεις που προέβαλλε η τρόικα, με μοναδική 
εκκρεμότητα το θέμα της 6ήμερης εργασίας, το 

οποίο βρίσκεται ακόμα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. 
 

 
Ειδικότερα το πακέτο που συμφωνήθηκε περιλαμβάνει: Κατάργηση δώρων 

στα ταμεία, ΟΑΕΔ, ΟΓΑ (1.715 εκατ. ευρώ), μείωση στο άθροισμα 
συντάξεων (κύριας και επικουρικής) άνω των 1000 ευρώ σε ποσοστό 3-

10% (597 εκατ. ευρώ), μείωση 30 ευρώ συντάξεων του ΟΓΑ (310 εκατ. 
ευρώ), σύνταξη από τα 65 στα 67 για όλους (449 εκατ. ευρώ), 

 
 

αναστολή κινήτρου επίτευξης στόχων στο δημόσιο (137 εκατ. ευρώ), νέες 

περικοπές στα φάρμακα (330 εκατ. ευρώ), κατάργηση εποχικών 
επιδομάτων ΟΑΕΔ (50 εκατ. ευρώ). Επίσης, στο πακέτο περιλαμβάνεται η 

απόλυση όλων των δημοσίων υπαλλήλων από φορείς, οργανισμούς και 
θέσεις του δημοσίου που καταργούνται (μετά από ένα χρόνο 

διαθεσιμότητας). Πλέον, το πιο κρίσιμο ζήτημα για την κυβέρνηση είναι 
 έγκριση της δόσης των 31,5 δισ. ευρώ στη Σύνοδο Κορυφής 

του Οκτωβρίου, άλλως υπάρχει ο κίνδυνος για σοβαρά προβλήματα στη 
λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, σε συνδυασμό με ανεξέλεγκτες 

συνέπειες από κοινωνική αναταραχή 
 

 
www.healthdaily 
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ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ 8/10/2012 

 
Συνάδελφοι 

 
Γίναμε όλοι μάρτυρες μιας μεγάλης δοκιμασίας που οι εργαστηριακοί 

ιατροί βίωσαν το τελευταίο σαββατοκύριακο. 
Όλη η Ελλάδα έτοιμη να κάνει επίσχεση, οργανωμένη και αποφασισμένη 

να προχωρήσει για πρώτη φορά σε μιά εννιαία 
με τους άλλους παρόχους απεργία υπό τη σκέπη ενός συντονιστικού 

οργάνου. Ξαφνικά το Σάββατο το πρωί δύο συνιστώσες του συντονιστικού 
οργάνου ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ και μια αλυσίδα 

διαγνωστικών κέντρων ανακοινώνουν ότι ύστερα από μεμονομένες 
συζητήσεις με τον Υπουργό Οικονομίας αναστέλλουν την επίσχεση. 

Δεν θα ασχοληθώ με το περιεχόμενο των συζητήσεών τους μιας και δεν 
υπάρχει καμία γραπτή δέσμευση κανενός και για τίποτα. Θα επισημάνω 

όμως ότι κάποιοι δεν τήρησαν ούτε τα προσχήματα μπροστά στο ιδιαίτερο 

συμφέρον τους και εξέθεσαν ένα συντονιστικό όργανο που 
κακώς  σύρθηκε στην απόφαση αναστολής της επίσχεσης. Αντί το 

συντονιστικό να βγεί και να καταγγείλει δημόσια την συμπεριφορά 
κάποιων μελών του, αντί να τραβήξει μπροστά το δρόμο που είχε ανοίξει, 

έδωσε πίστωση χρόνου και ουσιαστικά φρέναρε τους συναδέλφους που 
είχαν ενημερώσει και που ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν την επίσχεση. Αυτού 

του είδους ο συνδικαλισμός κύριοι είναι της προηγούμενης δεκαετίας που 
τα προβλήματα λύνονταν στο σκοτάδι, χωρίς διαφάνεια και βέβαια 

υποτίμησαν την άποψη και τη θέληση του εργαζόμενου. 
Η ΠΕΕΒΙ μετά από μια εξάωρη έκτακτη συνεδρίαση μην μπορώντας να 

καταπιεί τον αποκλεισμό της από την λήψη κάποιων αποφάσεων και 
θεωρώντας ότι οι συνάδελφοι ήταν έτοιμοι αποφάσισε να μην ακολουθήσει 

την αναστολή και να συνεχίσει το πρόγραμμα των επισχέσεων όπως είχε 
δεσμευτεί με την υπογραφή της στο συντονιστικό όργανο. 
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Τα μυνήματα στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΙΠΥ έδειναν το στίγμα και την οργή 

που νιώσαμε όλοι μετά τις εξελίξεις του Σαββάτου.  

Η διαφοροποίηση της κινητοποίησης σε επαρχία και μεγάλα κέντρα έγινε 
γιατί δεν μπορούσαμε να παραδώσουμε την τελευταία στιγμή τους 

συναδέλφους σε μια επίσχεση που δεν θα ήταν και οι άμεσοι ανταγωνιστές 
τους αλλά από την άλλη μεριά η έτοιμη και οργανωμένη επαρχία έπρεπε 

να αποδείξει ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. 
Το αδιέξοδο που βρεθήκαμε ήταν τεράστιο και ήταν από τη μια μεριά η 

διάσπαση του συντονιστικού και από την άλλη το πισωγύρισμα των 
υπολοίπων του συντονιστικού να αναστείλλουν την επίσχεση. 

Κύριοι συνάδελφοι μπροστά στο να υποκύψουμε για μια ακόμη φορά σε 
ένα ψίχουλο διαλέξαμε μια δύσκολη και αμφιβόλου επιτυχίας αλλά 

σταθερή στις αρχές της, κινητοποίηση. 
Ο κάθε συνάδελφος είναι ελεύθερος να κάνει η να μην κάνει επίσχεση. 

Ο κάθε συνάδελφος ξέρει πόσο υπομονή αντέχει ακόμα. 
Ο κάθε συνάδελφος μπορεί να κρίνει ποιός και πως τον εκπροσωπεί. 

Εγώ προσωπικά δεν θα δεχθώ προφορικά ψίχουλα από κανέναν και δεν 

θα συστήσω στους συναδέλφους μου υπομονή για τα καινούργια χρέη που 
θα μας φορτώσουν. 

Θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε την επίσχεση όπως την είχαμε 
προγραμματίσει έως ότου δούμε χειροπιαστά δεδομένα που μας 

εξασφαλίζουν. 
 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ 
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«Λουκέτο» βάζει η διοίκηση του ΙΚΑ στις διοικητικές υπηρεσίες του 

Ιδρύματος στη Ν. Ιωνία, οι οποίες και μεταφέρονται στο Βόλο. Χιλιάδες 
ασφαλισμένοι του ΙΚΑ στη Ν. Ιωνία θα αναγκάζονται στο εξής να 

προσέρχονται στις διοικητικές υπηρεσίες του Ιδρύματος στο Βόλο για 
συνταξιοδοτικά ζητήματα, παροχές, θέματα μητρώου κ.ο.κ. Χθες εξάλλου 

η διοίκηση του ΙΚΑ ανακοίνωσε την παράταση κατά μία εβδομάδα της 
προθεσμίας απογραφής των συνταξιούχων του Ιδρύματος. 

Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοίνωσε χθες ότι η απογραφή των 
συνταξιούχων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 5/10/2012, προκειμένου 

να δοθεί μία τελευταία δυνατότητα, να προσέλθουν να απογραφούν, όσοι 

και όσες δεν έχουν προσέλθει μέχρι σήμερα. Στην ανακοίνωση 
επισημαίνεται ότι άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί και όσοι 

δικαιούχοι δεν προσέλθουν να απογραφούν στις Τράπεζες ή τα 
Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έως τις 5/10/2012, δεν θα λαμβάνουν 

πλέον από τον Οκτώβριο τη σύνταξή τους μέσω Τραπεζών, παρά μόνο με 
την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

Στο μεταξύ, αντιδράσεις μεταξύ των χιλιάδων ασφαλισμένων του ΙΚΑ στη 
Ν. Ιωνία και τις γύρω περιοχές προκαλεί η απόφαση της διοίκησης του 

Ιδρύματος να προχωρήσει σε κατάργηση των διοικητικών υπηρεσιών και 
τη μεταφορά τους στο ΙΚΑ του Βόλου. Αυτό έγινε γνωστό στη διάρκεια 

ημερίδας για το νέο οργανόγραμμα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, που παρουσιάστηκε 
στους διευθυντές των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ την περασμένη 

Παρασκευή στην Αθήνα. Τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ στον Αλμυρό, τη 
Σκιάθο (επτά υπάλληλοι) και τη Σκόπελο (δύο υπάλληλοι) θα 

μετατραπούν σε Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα υπάγονται στο 

υποκατάστημα του Βόλου. 
 

Η κατάργηση των διοικητικών υπηρεσιών του ΙΚΑ Ν. Ιωνίας θα σημάνει 
ταλαιπωρία για τους χιλιάδες ασφαλισμένους της εν λόγω περιοχής, που 

πλέον θα προσέρχονται στα γραφεία του ΙΚΑ Βόλου για να 
εξυπηρετούνται. Πάντως, σύμφωνα με έγκυρες πηγές, υπάρχει η σκέψη το 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9958.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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κτίριο του ΙΚΑ Ν. Ιωνίας να αξιοποιηθεί, είτε για τη στέγαση μιας 

υπηρεσίας του ΙΚΑ Βόλου, είτε για τη στέγαση ιατρείων. 

Στις διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ Ν. Ιωνίας υπηρετούν σήμερα 19 
υπάλληλοι, όλοι έμπειροι. 

Σημειώνεται ότι ήδη έχει μπει «λουκέτο» σύμφωνα με το οργανόγραμμα 
του ΙΚΑ, σε όλα τα παραρτήματα της περιφέρειας του Ιδρύματος, με στόχο 

τη μείωση των λειτουργικών εξόδων. 
Το οργανόγραμμα προβλέπει ότι θα υπάρχει ένα υποκατάστημα στα όρια 

κάθε περιφερειακής ενότητας. 
Καταγγελία για τις καθαρίστριες 

Το Σύλλογο Εργαζομένων του ΙΚΑ καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η 
Πρωτοβουλία για Ανεξάρτητο Εργατικό Κέντρο, με αφορμή τις δύο 

καθαρίστριες που δεν προσλήφθηκαν από εργολάβο, που ανέλαβε την 
καθαριότητα του Ιδρύματος στο Βόλο. Σε σχετική ανακοίνωση 

επισημαίνεται μεταξύ άλλων ότι «ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΙΚΑ και η 
ίδια η διοίκηση του ΙΚΑ ποτέ δεν ενδιαφέρθηκαν γι’ αυτό που είναι ήδη 

γνωστό σε όλους, ότι οι καθαρίστριες εκβιάζονται να υπογράφουν 

κανονικές αποδείξεις μισθοδοσίας, αλλά να παίρνουν λιγότερα χρήματα 
υπό την απειλή της απόλυσης. Οι σχέσεις της συνδικαλιστικής 

γραφειοκρατίας με τους εργολάβους δεν είναι πρωτόγνωρες μετά την 
απόπειρα δολοφονίας της καθαρίστριας Κ. Κούνεβα το 2008, όταν η 

γενική διευθύντρια προσωπικού της ΟΙΚΟΜΕΤ κοσμούσε σε περίοπτη θέση 
στο ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Αναμφίβολα μια 

τέτοια πολιτική των πράσινων συνδικαλιστών καταδικάζει και τους 
μόνιμους εργαζόμενους του ΙΚΑ». Η Πρωτοβουλία ζητεί  την άμεση 

επαναπρόσληψη των δύο καθαριστριών στο ΙΚΑ Βόλου, τη νόμιμη 
καταβολή των αποδοχών όλων των καθαριστριών στον τραπεζικό τους 

λογαριασμό, «τέρμα στην τρομοκρατία των καθαριστριών από τη 
συνδικαλιστική γραφειοκρατία και τους εργολάβους, έξω οι εργολάβοι 

καθαριότητας από το ΙΚΑ, μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους και όλες. 
Καλούμε, τις καθαρίστριες, σωματεία, οργανώσεις, συλλογικότητες, 

κινήσεις πόλης και τους εργαζόμενους του ΙΚΑ, να στηρίξουν τον αγώνα 

των δύο απολυμένων καθαριστριών». 
THESSALIA.GR 
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Τίτλος : 
Και οι γιατροί κατά Μέρκελ! Τι ετοιμάζουν οι εργαζόμενοι 
στην Υγεία  

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-
post_4092.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 
 

«Θερμή» υποδοχή στην Καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ 

ετοιμάζουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί αλλά και εργαζόμενοι στο ΕΣΥ! 
Διαβάστε τα σχέδιά τους 
 

Τα αίματα φαίνεται ότι ανεβάζει και στο …ΕΣΥ η επίσκεψη της Άνγκελα 
Μέρκελ στη χώρα μας καθώς οι νοσοκομειακοί γιατροί (ΟΕΝΓΕ) αλλά και 

εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια που 
διοργανώνονται το απόγευμα της Δευτέρας 8 Οκτωβρίου καθώς επίσης και 

στα αντίστοιχα που διοργανώνονται την Τρίτη 9 Οκτωβρίου στις 1μμ σε 
όλη τη χώρα για την «υποδοχή» της Καγκελαρίου κυρίας Μέρκελ.  
 

Οι γιατροί μάλιστα κηρύσσουν στάση εργασίας την Τρίτη από τις 12 μέχρι 

το πέρας του ωραρίου. 
 

IATROPEDIA 
 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9958.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_4092.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_4092.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_4092.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29


 

[9] 
 

Τίτλος : 
Τι θα πει ο Σαμαράς στη Μέρκελ για την Υγεία! Από πού 
θα γίνουν περικοπές  
 
 

Μέσο :  
http://medispin.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-
post_9958.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam

paign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29 

 
Στο στόχαστρο όχι μόνο της τρόικα αλλά και της Γερμανίδας Καγκελαρίου 

Άνγκελας Μέρκελ είναι φυσικά ο τομέας της υγείας στη χώρα μας. 
Θεωρούν άλλωστε πως είναι ο πιο σπάταλος χώρος στην Ελλάδα, γι αυτό 

και οι πιέσεις για σκληρές περικοπές προς αυτήν την κατεύθυνση είναι 
ιδιαίτερα ισχυρές.  
 

Ο πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με την Αν.Μέρκελ αναμένεται 

να παρουσιάσει βήμα προς βήμα το σχέδιο της περιστολής των δαπανών 
στους βασικούς τομείς μεταξύ αυτών και της υγείας. Διαβάστε αναλυτικά 

τι θα προτάξει ο Έλληνας πρωθυπουργός για να πείσει ότι κάναμε το 
…μάθημά μας και να εξασφαλίσουμε τη δόση με τα 31,5 δις ευρώ.  
 

Ένας από τους βασικούς τομείς όπου θα γίνουν οι μεγαλύτερες περικοπές 
είναι αυτός της Υγείας, όπως θα περιγράψει ο ίδιος ο πρωθυπουργός 

Αντώνης Σαμαράς στην Άνγκελα Μέρκελ.  
 

Συγκεκριμένα αναμένεται να σημειώσει πως πολύ σύντομα θα έχει 

περιορισθεί δραστικά ο αριθμός των κλινικών των νοσοκομείων στη χώρα 
μας ώστε έως το τέλος του έτους να έχουν μειωθεί τουλάχιστον κατά 661 

τμήματα.  
Άλλωστε τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συγχωνευθούν άλλα 5 

νοσοκομεία ώστε να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του ΕΣΥ.  
 

Επίσης μέσα στα επιχειρήματα αναμένεται να είναι και η γενικότερη 

περιστολή των δαπανών στα νοσοκομεία που σχετίζεται με τις προμήθειες, 

τα λειτουργικά έξοδα αλλά και τις περιττές εφημερίες. 
 

Εκτός των νοσοκομείων όμως βασικό επιχείρημα του Αντώνη Σαμαρά είναι 

και η δραστική μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.  
Όπως αναφέρουν πληροφορίες ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει 

αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους το υπουργείο Υγείας θα 

http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9958.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9958.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9958.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
http://medispin.blogspot.gr/2012/10/blog-post_9958.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+Medispin+%28MEDISPIN%29
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περιστείλει τη δαπάνη στα φάρμακα. Θα αναφερθεί στο δελτίο τιμών που 

θα περιλαμβάνει μειωμένες τιμές στα σκευάσματα, στις επιστροφές 

(εκπτώσεις) χρημάτων στις οποίες θα υποχρεωθούν να προβούν οι 
φαρμακευτικές επιχειρήσεις αλλά μεταξύ άλλων και στον περιορισμό της 

περιττής συνταγογράφησης. 
 

Παράλληλα ο Αντώνης Σαμαράς θα μιλήσει και για την αξιοποίηση της 

ακίνητης περιουσίας του ΕΣΥ δεδομένου πως πολλά ακίνητα αυτή τη 
στιγμή είναι εγκαταλελειμμένα και αναμένεται είτε να πωληθούν είτε να 

στεγάσουν υπηρεσίες του τομέα της υγείας που σήμερα βρίσκονται σε 
νοικιασμένα οικήματα.  
 

Δήμητρα Ευθυμιάδου 
 

IATROPEDIA 
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Τίτλος : 
Κάταγμα… στο ΚΑΤ! Αδυναμία εξυπηρέτησης ασθενών 
λόγω έλλειψης προσωπικού 
 

Μέσο :  
http://www.iskoz.gr/ 
 

Δημοσίευμα: 
http://www.iskoz.gr/index.php/eidiseis/iatrika-nea/2119-2012-10-08-07-
09-59 

 

Δραματική έκκληση νοσοκομειακών γιατρών για κάλυψη των 
κενών θέσεων σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας 

καθώς όπως λέει το σωματείο τους (ΟΕΝΓΕ) , ήδη θρηνούμε 
θύματα από έκτακτα περιστατικά. 

Διαβάστε τι έγινε το Σάββατο και πως η παθολογική κλινική του 
ΚΑΤ δεν μπόρεσε να εξυπηρετήσει τους νοσηλευόμενους ασθενείς.  

Δραματικές ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό παρουσιάζει 
το νοσοκομείο ΚΑΤ με αποτέλεσμα να μην μπορούν  να εξυπηρετηθούν 

πια ούτε οι νοσηλευόμενοι ασθενείς. 

Οι συνθήκες πλέον είναι τραγικές με αποτέλεσμα το περασμένο Σάββατο 
να μην μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες της παθολογικής κλινικής. 

Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) 
επισκέφτηκε το Νοσοκομείο ΚΑΤ και συνάντησε τον Διοικητή, 

εκπροσώπους των γιατρών και τους εφημερεύοντες Παθολόγους, 
προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι τι συμβαίνει στο νοσοκομείο. 

Άλλωστε πληροφορίες είχαν φθάσει ήδη στους εκπροσώπους του κλάδου 

ότι υπήρχε ολοκληρωτική αδυναμία της Παθολογικής Κλινικής του ΚΑΤ να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες εφημέρευσης και κάλυψης των 450 ασθενών 

που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο και των εκατοντάδων ασθενών που θα 
προσέλθουν τη Δευτέρα που η Κλινική εφημερεύει για την κάλυψη της 

Αττικής. 
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Δημήτρης 

Βαρνάβας: «Ο κανόνας για προσλήψεις στο χώρο της υγείας ένα προς 10 
δεν έπρεπε καν να υφίσταται. Κατά τραγικό τρόπο όχι μόνο υφίσταται 

αλλά έχει μετατραπεί σε αναλογία μία πρόσληψη προς 89  αποχωρήσεις 
γιατρών και νοσηλευτών, οδηγώντας τα Νοσοκομεία σε πλήρη 

κατάρρευση. 
Καλούμε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας να αντιληφθεί ότι οι 

ευθύνες της είναι βαρύτατες και ανάγονται πλέον στην ποινική 
δικαιοδοσία, αφού ήδη θρηνούμε αδικαιολόγητους  θανάτους λόγω 

έλλειψης γιατρών στην κάλυψη των επειγόντων, σύντομα όμως θα 

http://www.iskoz.gr/index.php/eidiseis/iatrika-nea/2119-2012-10-08-07-09-59
http://www.iskoz.gr/index.php/eidiseis/iatrika-nea/2119-2012-10-08-07-09-59
http://www.iskoz.gr/index.php/eidiseis/iatrika-nea/2119-2012-10-08-07-09-59
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θρηνούμε και θανάτους νοσηλευομένων ασθενών λόγω έλλειψης 

εφημερευόντων». 

Πάντως αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και σε άλλα νοσοκομεία της χώρας 
τόσο της Αττικής όσο και της περιφέρειας καθώς σε πολλά τμήματα 

αντιστοιχεί  ένας νοσηλευτής ακόμη και για 40 ασθενείς! 
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Θεματολογία:  
Βόμβες Σκοπούλη: Μεγάλο φαγοπότι στον χώρο της 
Ψυχικής Υγείας 

Μέσο: 
http://news247.gr/ 

Δημοσίευμα: 
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/vomves_skopoulh_megalo_fag

opoti_ston_xwro_ths_psyxikhs_ygeias.1961429.html 

 

Στον επανασχεδιασμό των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στον 
εξορθολογισμό της διοικητικής και διαχειριστικής οργάνωσης των 

Υπηρεσιών Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς εκεί παρατηρούνται φαινόμενα 
κακοδιαχείρισης, μη τήρησης των νόμων και κατασπατάλησης δημοσίου 

χρήματος, όπως είπε σήμερα η υφυπουργός Υγείας, Φωτεινή Σκοπούλη, 
προχωρεί το υπουργείο Υγείας, σε μια προσπάθεια να μπουν κανόνες 

λειτουργίας στον τομέα Ψυχικής Υγείας. 

Η κα Σκοπούλη περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της 
Ψυχικής Υγείας με τα μελανότερα χρώματα, αφήνοντας αιχμές για την 

τραγική κατάσταση που επικρατεί, στους προκατόχους της. "Σήμερα, 
οδηγηθήκαμε εδώ, καθώς οι προηγούμενοι δεν έκαναν αυτά που έπρεπε", 

είπε η υφυπουργός. 

Δεν έγινε περιστολή δαπανών 

Υπέρογκες σπατάλες, κακοδιοίκηση και κακοδιαχείριση, μη εφαρμογή των 

νόμων, μη αξιολόγηση των δομών και των υπηρεσιών που προσφέρουν, 
έλλειψη επαγγελματικής συνείδησης, είναι κάποια από τα κακώς κείμενα 

που επικρατούν στις δομές Ψυχικής Υγείας Ιδιωτικού Δικαίου, σύμφωνα με 

την κ. Σκοπούλη. 

Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΝΠΙΔ), που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της ψυχικής υγείας και χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από 

τον τακτικό προϋπολογισμό, δεν έχουν προχωρήσει σε περιστολή 
λειτουργικών δαπανών αλλά και σε μισθολογικές μειώσεις, στο πλαίσιο 

των οριζόντιων περικοπών. 

ΜΚΟ με περίπου παρόμοιο προϋπολογισμό, 6,3 εκατ. ευρώ η μία και 6,7 

εκατ. ευρώ η άλλη φαίνεται να λειτουργούν η πρώτη με 31 διοικητικούς 
υπαλλήλους και 14 λογιστές, ενώ η δεύτερη με 14 διοικητικούς και 5 

λογιστές. Ξενώνας διαθέτει έξι ψυχολόγους, ενώ άλλη δομή έχει 

http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/vomves_skopoulh_megalo_fagopoti_ston_xwro_ths_psyxikhs_ygeias.1961429.html
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/vomves_skopoulh_megalo_fagopoti_ston_xwro_ths_psyxikhs_ygeias.1961429.html
http://news247.gr/eidiseis/koinonia/ygeia/vomves_skopoulh_megalo_fagopoti_ston_xwro_ths_psyxikhs_ygeias.1961429.html
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απολογισμό 386.000 ευρώ χωρίς ουσιαστικά να παρέχει υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας. Εντοπίζονται αποκλίσεις και σε αμοιβές εργαζομένων. 

Υπέρογκες αμοιβές παρά τις περικοπές 

Διοικητικός υπάλληλος αμείβεται με 63.000 το χρόνο (4.500 ευρώ 

μηνιαίος), επιστημονικός υπεύθυνος ΠΕ γιατρός με 70.000 ευρώ (5.000 
ευρώ/μηνα), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοηθός Νοσηλεύτρια με 

40.000 ευρώ (2850/μήνα). Σημαντικές αποκλίσεις εμφανίζονται και σε 

αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών, στο κόστος ανά ένοικο και στις 
φαρμακευτικές δαπάνες. 

"Όλο το σύστημα χρειάζεται εξορθολογισμό και διαφάνεια", είπε η 

υφυπουργός, προσθέτοντας ότι "η συνεργασία των δομών Ιδιωτικού 
Δικαίου με το Δημόσιο λειτουργεί χωρίς κανόνες, με τις πρώτες να 

βλέπουν το Δημόσιο ως κουμπαρά". 

Όπως είπε η υφυπουργός, οι 64 δομές ιδιωτικού δικαίου έχουν λάβει το 

100% της προβλεπόμενης κρατικής χρηματοδότησης, (συνολικά 40 εκατ. 
ευρώ), και όμως διαμαρτύρονται στέλνοντας εξώδικα στο υπουργείο και 

αφήνοντας απλήρωτους τους εργαζόμενους. Επίσης, έχει καθυστερήσει 
και η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την υπαγωγή τους στον ΕΟΠΥΥ, 

για να αρχίσουν να αποδίδονται τα νοσήλια που υπολογίζονται γύρω στα 
περίπου 5,5 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο έχει προχωρήσει στην εκταμίευση 

περίπου 6 εκατ. ευρώ προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα δεδουλευμένα 
των εργαζομένων. 

Οι οριζόντιες περικοπές δυστυχώς έπληξαν και τον προϋπολογισμό των 
δομών Ψυχικής Υγείας, ο οποίος μειώθηκε κατά 50%. "Με ό,τι έχουμε 

πρέπει να επιβιώσουμε, διαφορετικά θα καταστραφούμε", είπε η κ. 
Σκοπούλη. 

Για όλα τα παραπάνω έχει ανασυγκροτηθεί η Επιτροπή Διοικητικού, 

Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου, ενώ επανασυγκροτείται και η 
Επιτροπή Αξιολόγησης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας και το πορισμά τους 

αναμένεται εντός διμήνου. 
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Τίτλος : 
Φάρμακο, Φαρμακευτική Περίθαλψη και Φαρμακείο στην 
Ελλάδα του 2012 

Μέσο :  
http://nosfar.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://nosfar.blogspot.gr/2012/10/2012.html 
 

 
Στο επίκεντρο της νέας όξυνσης των προβλημάτων της φαρμακευτικής 

περίθαλψης και καθώς ξημερώνει η «επόμενη μέρα» στον Τομέα της 

Υγείας, ο θεσμός του PHARMA point δίνει ξανά δυναμικό «παρών», 
αποτελώντας πόλο έλξης για τους φαρμακοποιούς από όλη την Ελλάδα. 

 
Έτσι, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης διοργανώνει και φέτος το 

PHARMApoint, στις 13-14 Οκτωβρίου 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. 
Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου 

Φαρμακευτικού Συλλόγου. 
 

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις για τα νέα 
δεδομένα στον χώρο του φαρμάκου, της φαρμακευτικής περίθαλψης και 

του φαρμακείου, όπως διαμορφώνονται στην Ελλάδα του 2012, και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση των 27. 

 
 Ενδεικτικά θέματα είναι: 

 Εικόνα και τάσεις της ελληνικής και παγκόσμιας φαρμακευτικής 
αγοράς  

 Το μέλλον των ασφαλιστικών ταμείων στην Ελλάδα του 2012 
 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η ασφάλεια της φαρμακευτικής 

περίθαλψης  
 Marketing φαρμακείου σε συνθήκες οικονομικής ύφεσης  

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου θα συζητηθούν 
θέματα που αφορούν στην επιστημονική έρευνα και τα νέα δεδομένα στην 

ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Τέλος, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» 
θα λειτουργήσει έκθεση όπου οι εταιρείες-εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα 

για πιο ουσιαστική επαφή με χιλιάδες φαρμακοποιούς και συμμετοχή στην 
προσπάθεια τόνωσης της φαρμακευτικής αγοράς. 

 
Μεγάλος χορηγός του συνεδρίου είναι η εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-

ΛΙΛΛΥ. Χορηγοί επικοινωνίας του συνεδρίου είναι η εφημερίδα 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, το περιοδικό "ΜΕ ΥΓΕΙΑ", το περιοδικό ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΔΕΛΤΙΟ, το Health Daily και το pharmacorner.gr. 

http://nosfar.blogspot.gr/2012/10/2012.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/10/2012.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/10/2012.html
http://nosfar.blogspot.gr/2012/10/2012.html
http://www.pharmapoint.gr/
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fsth.gr%2F&ei=FQdzUO_KJsbWtAarqoH4Bw&usg=AFQjCNErh5VUN8gbVpc3pAUo98pAvLz3Fw
http://www.pharmapoint.gr/
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fsth.gr%2F&ei=FQdzUO_KJsbWtAarqoH4Bw&usg=AFQjCNErh5VUN8gbVpc3pAUo98pAvLz3Fw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF%83%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82%20%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82%20&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fsth.gr%2F&ei=FQdzUO_KJsbWtAarqoH4Bw&usg=AFQjCNErh5VUN8gbVpc3pAUo98pAvLz3Fw
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B2-%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CF%85&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lilly.gr%2F&ei=LgZzUPuWHoLUtAa27YC4Bw&usg=AFQjCNGzs0eDpAkCRe1Ln3i7WQenx1SUuQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%83%CE%B5%CF%81%CE%B2-%CE%BB%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CF%85&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lilly.gr%2F&ei=LgZzUPuWHoLUtAa27YC4Bw&usg=AFQjCNGzs0eDpAkCRe1Ln3i7WQenx1SUuQ
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.makthes.gr%2F&ei=SwZzULKXB4TysgbWsYGwCw&usg=AFQjCNFcWou_RAIN8ZcG6JWuO5WRzEI38Q
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1%20%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%B1&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.makthes.gr%2F&ei=SwZzULKXB4TysgbWsYGwCw&usg=AFQjCNFcWou_RAIN8ZcG6JWuO5WRzEI38Q
http://www.makthes.gr/filestore/4paper/ygeia/#/0
http://www.fdeltio.gr/
http://www.fdeltio.gr/
http://www.healthdaily.gr/
http://pharmacorner.gr/
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Τίτλος : 
5 νεκροί και δεκάδες ασθενείς από ενέσεις για τους 
πόνους της μέσης! 

Μέσο :  

http://www.inews.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.inews.gr/0/5-nekroi-kai-dekades-astheneis-apo-eneseis-gia-
tous-ponous-tis-mesis.htm 

 

Ενέσεις στεροειδών μολυσμένες με σπόρια μούχλας, οι οποίες 

χορηγήθηκαν απευθείας στη σπονδυλική στήλη ασθενών για τη θεραπεία 

πόνων στην μέση, είναι η αιτία της ασυνήθιστης επιδημίας μηνιγγίτιδας. 
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο >> 

 

http://www.inews.gr/0/5-nekroi-kai-dekades-astheneis-apo-eneseis-gia-tous-ponous-tis-mesis.htm
http://www.inews.gr/0/5-nekroi-kai-dekades-astheneis-apo-eneseis-gia-tous-ponous-tis-mesis.htm
http://www.inews.gr/0/5-nekroi-kai-dekades-astheneis-apo-eneseis-gia-tous-ponous-tis-mesis.htm
http://www.inews.gr/0/5-nekroi-kai-dekades-astheneis-apo-eneseis-gia-tous-ponous-tis-mesis.htm
http://www.inews.gr/0/5-nekroi-kai-dekades-astheneis-apo-eneseis-gia-tous-ponous-tis-mesis.htm
http://www.newsnow.gr/article/231411/5-nekroi-kai-dekades-astheneis-apo-eneseis-gia-tous-ponous-tis-mesis.html
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Τίτλος : 
Economics: the failure of European monetary union has 
been abject  

Μέσο :  
http://youpayyourcrisis.blogspot.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://youpayyourcrisis.blogspot.gr/2012/10/economics-failure-of-
european-monetary.html 

 

ΠΗΓΗ: GUARDIAN 

by Larry Elliott 

When he was leader of the Conservative party, William Hague once 

likened membership of the euro to being trapped in a burning building 

with no fire exit. It was an apt description, as young people in Greece 

would testify: in a country that has already contracted by more than 

Germany did during the Great Depression, the jobless rate for Greeks 

under 25 is 55%. 

Little wonder then that Antonis Samaras, the prime minister of Greece, is 

warning that his country has been pushed to the limit and that there is, 

as with Weimar Germany, the risk of democracy collapsing. 

Little wonder, either, that Spain, only just behind Greece in the youth 

unemployment misery stakes, is wary of seeking the help offered by the 

European Central Bank. Unlimited buying of Spanish bonds by the bank 

will come at a heavy price: more austerity for a population already 

buckling under the strain. 

A study of hundreds of recessions dating from the 19th century shows 

that most are short, sharp affairs. They are like heavy colds, nasty but 

quickly over. Every now and then, however, the cold turns into something 

much more serious and the longer it lasts the more serious it gets. 
 

It becomes more like a pandemic, affecting the immune systems of 

economies and spreading from one country to another. That is the 

situation in the eurozone today. 

Activity is collapsing in Italy, is weakening fast in France, and has started 

to falter in Germany. Unemployment in the eurozone is at record levels 

as the recession starts to feed on itself. Collapsing demand leads to 

company failures, adding to the bad debt problems of already weak 

banks. These, in turn, call in loans and make credit harder to find. 

Government finances suffer, increasing pressure on finance ministries to 

find additional savings. Another chunk is taken out of demand, making it 

more difficult to cut budget deficits and the national debt. 

http://youpayyourcrisis.blogspot.gr/2012/10/economics-failure-of-european-monetary.html
http://youpayyourcrisis.blogspot.gr/2012/10/economics-failure-of-european-monetary.html
http://youpayyourcrisis.blogspot.gr/2012/10/economics-failure-of-european-monetary.html
http://www.guardian.co.uk/business/2012/oct/07/economics-failure-european-monetary-union
http://www.guardian.co.uk/business/euro
http://www.guardian.co.uk/world/greece
http://www.guardian.co.uk/world/germany
http://www.guardian.co.uk/business/european-central-bank
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Europe's malaise is affecting the entire global economy. It is hampering 

an already tentative US economy and may result in Mitt Romney 

becoming US president. It is leading to slower growth in China, which in 

turn is leading to heightened trade tensions. 

The eurozone has experienced weaker growth in the past decade than 

Japan did in its lost decade of the 1990s. The gap between the rich and 

poor countries has widened rather than narrowed. Before long, one in 

eight working age people will be on the dole. Flows of inward investment 

to what is increasingly seen as an economic backwater are starting to dry 

up. The failure of monetary union has been complete and abject. 

In business this would not matter all that much. Enterprises fail all the 

time. The commercial world – with the egregious exception of the "too 

big to fail" banks – is run on empirical principles: companies that work 

tend to survive and thrive, while those that don't fall by the wayside. 

The single currency does not operate by empirical principles. If it did the 

plug would already have been pulled on it. It is a top-down project, with 

a lineage stretching back to the Enlightenment, in which technocrats 

come up with what they see as a blueprint for happiness: clear, rational 

and beautiful. When the blueprint does not deliver the expected results, 

that is not the fault of the plan. 

As made clear this year by the ECB president, Mario Draghi, the future of 

the euro is not open to negotiation: Europe could have a second or even 

a third lost decade and it would make no difference to those who think it 

the last word in modernity. 

A second lost decade is certainly in prospect. The International Monetary 

Fund's World Economic Outlook tells the cautionary tale of British 

economic policy after the first world war, which was similar in many 

respects to the way the eurozone manages affairs today. When the guns 

fell silent in November 1918 the UK found the national debt had 

ballooned to more than 140% of GDP and prices were double their pre-

war level. The government had two priorities: to return the pound 

eventually to the gold standard at its 1914 exchange rate and to cut 

national debt. 

The upshot was that both monetary policy (interest rates and the 

exchange rate) and fiscal policy (taxes and spending) were kept tight. 

Interest rates were raised to 7% in 1920 and throughout the 1920s the 

Treasury ran primary budget surpluses (excluding interest payments on 

the national debt) of nearly 7% of national output. 

Just as in the eurozone today, great store was put on the notion of an 

internal devaluation. Britain had become less competitive but could price 

itself back into global markets through cuts in wages and prices. But as 

the IMF study notes: "The combination of tight monetary and tight fiscal 

policy, aimed at significantly reducing the price level and returning to the 

pre-war parity, had disastrous outcomes. 

http://www.guardian.co.uk/world/europe-news
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"Unemployment was high, growth was low, and, most relevant, debt 

continued to grow. Although the price-level reduction the UK was 

attempting to achieve was larger than anything likely to happen today 

due to internal devaluation, similar dynamics are evident." 

In some respects, the policy regime in the eurozone today is far less 

draconian than in 1920s Britain. Short-term interest rates have been cut, 

the ECB has flooded the financial system with cash and it will buy 

sovereign bonds, albeit with strings attached. 

In other ways, though, it is the gold standard with knobs on. The 

standard was, in theory at least, a self-stabilising mechanism, since those 

countries that ran trade surpluses accumulated gold. This led to an 

expansion of credit, which in turn led to higher inflation, a drop in 

competitiveness and a narrowing trade surplus. Today's euro has no such 

mechanism to force the biggest creditor nation (Germany) to run down 

its colossal surpluses. 

The gold standard collapsed in the 1930s amid great economic pressure 

and Britain was the first country to leave. For those who view the euro 

with almost religious reverence, the idea that monetary union could go 

the same way is inconceivable. 

Let's hope they are wrong. The best thing for Europe would be if the euro 

were smashed to smithereens, allowing countries to devalue and impose 

capital controls. It would still be painful but at least they have the ability 

to boost their economies and pay down debts more slowly. The 

alternative is to sit and watch the flames lick higher. 

 


