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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου Νοσηλευτών Ψυχιατρικών Νοσοκοµείων 

ΕΣΥ Ν. Αττικής καταγγέλει απερίφραστα τη δήλωση του Βουλευτή του Σύριζα κ. 

Παναγούλη, όπου αναφερόµενος στο προσωπικό του ΨΝΑ «Δροµοκαΐτειο» σε τυχόν 

επίσκεψη του Υπουργού Υγείας σε αυτό, το παροτρύνει να κάνει χρήση «ζουρλοµανδύα». 

Θέλουµε να θυµίσουµε στον κ. Παναγούλη ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται µια 

τεράστια προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόµενων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα πλαίσια 

της µεταρρύθµισης και τον αποστιγµατισµό της ψυχικής ασθένειας και δεν µπορεί κανένας 

και ακόµη περισσότερο ένας εκπρόσωπος ενός πολιτικού κόµµατος, να στιγµατίζει µε 

αυτές του τις δηλώσεις έναν ολόκληρο χώρο, ιδιαίτερα ευαίσθητο.  

Οι εργαζόµενοι στον ΨΝΑ «Δροµοκαΐτειο» δίνουν καθηµερινά τον αγώνα τους για 

να παρέχουν υπηρεσίες στα πλαίσια της µεταρρύθµισης, διασφαλίζοντας τα δικαιώµατα 

των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και σε καµία περίπτωση δεν αποδέχονται τις 

παροτρύνσεις του κ. Παναγούλη, οι οποίες αποτελούν χείριστες πρακτικές πολλών 

δεκαετιών πριν. 

Προφανώς, ο κ. Παναγούλης δεν παρακολουθεί όλες αυτές τις εξελίξεις στο χώρο 

της ψυχικής υγείας και µε µια του φράση, άκρως απαράδεκτη, εξοργίζει το σύνολο του 

προσωπικού που απασχολείται σε αυτές, µαταιώνει τις προσπάθειες που καταβάλλουν και 

παράλληλα, ενισχύει το στίγµα απέναντι στον ψυχικά ασθενή και στην ψυχική ασθένεια 

καθώς επίσης και τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν αναλάβει να φροντίσουν τους ασθενείς µε 

κάποια ψυχική διαταραχή.  



Απαιτούµε, ανάκληση της συγκεκριµένης δήλωσης από τον κ. Παναγούλη και τον 

παροτρύνουµε να επισκεφθεί τόσο το ΨΝΑ «Δροµοκαΐτειο» όσο και άλλες υπηρεσίες 

ψυχικής υγείας, ώστε να ενηµερωθεί ότι οι πρακτικές στις οποίες αναφέρεται ανήκουν στο 

παρελθόν, είναι καταδικαστέες από την επιστηµονική κοινότητα και προσβάλλουν 

ανεπανόρθωτα κυρίως τους συνανθρώπους µας οι οποίοι είχαν την ατυχία να νοσήσουν 

από κάποια ψυχική διαταραχή. 

 

 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΥ.ΝΟ.ΨΥ.ΝΟ. – Ε.Σ.Υ. του Νοµού Αττικής 
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