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Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι. 

 Στις δύσκολες ώρες της κρίσης στη πατρίδας μας και της οργανωμένης προσπάθειας του 

αφανισμού των ιατρικών μας εργαστηρίων από τους γνωστούς  εμπόρους της υγείας , σας 

καλώ και σας παρακαλώ, για τη δική σας ασφάλεια να ενημερώνεστε έγκαιρα,  έγκυρα 

και υπεύθυνα για τα επαγγελματικά θέματα και τις εξελίξεις  του κλάδου μας αποκλειστικά 

και μόνο από τα SMS της ΠΕΕΒΙ  &  από τις ιστοσελίδες www. peebi.gr, www. posipy.gr , 

& www. isathens .gr.. 

 Οι εμπορικές εταιρείες , που σχετίζονται με τον κλάδο μας,  καλό θα είναι να περιοριστούν 

στα επιχειρηματικά , εμπορικά και τα οιαδήποτε άλλα συμφέροντα που έχουν και να μη 

παρεμβαίνουν σε εξ αντιγραφής ή ανεπιβεβαίωτες ενημερώσεις , συνδικαλιστικού ή 

επαγγελματικού περιεχομένου, που μόνο σύγχυση μπορούν να προκαλέσουν στους ήδη 

προβληματισμένους και αγωνιούντες συναδέλφους. 

 Συνάδελφοι. 

 Μας εκλέξατε να σας εκπροσωπήσουμε στα επαγγελματικά και συνδικαλιστικά  θέματά 

μας  και αυτό κάνουμε, με υπευθυνότητα, καθημερινή προσπάθεια και αγωνιστικότητα, 

ανεξάρτητα από γιορτές και σχόλες , αδιάφορα από τις καιρικές συνθήκες και την 

προσωπική οικονομική μας επιβάρυνση και συχνά με κίνδυνο της ίδιας μας της ζωής! 

 Έχουμε καθημερινή παρουσία και τη δηλώνουμε στα κέντρα αποφάσεων και ιδιαίτερα 

στον  ΕΟΠΥΥ. 

Θα   διαπιστώνετε από τα δελτία τύπου ότι καθημερινά , σχεδόν,  αναχαιτίζουμε  την 

κατευθυνόμενη παραπομπή (ΙΚΑ / ΕΟΠΥΥ) ή αποτρέπουμε  απόπειρες φαλκίδευσης των 

όρων της συμφωνίας του κλάδου μας, από τους γνωστούς «παροικούντες στην 

Ιερουσαλήμ». 

  Είναι όμως άδικο και θλιβερό, στη μεγαλύτερη  μάχη του κλάδου με ένα πανίσχυρο εχθρό 

απέναντί μας,  να ζωντανεύει  ο νέος  Εφιάλτης, και  από την άνεση του καναπέ του να 

στάζει χολή και να σκορπά λάσπη προς κάθε κατεύθυνση, επί δικαίων και αδίκων. 

 Γιατί δεν τον  είδαμε ποτέ,  ούτε αυτόν , ούτε και την λιγοστή, ευτυχώς, παρέα του  στους 

αγώνες μας  και στις καταλήψεις του Υπουργείου Υγείας, στις συμπλοκές μας με τα ΜΑΤ 

και στις λοιπές αγωνιστικές μας  δράσεις. 

 Γνωρίζω καλά ότι δεν είναι ώρα για αντιπαραθέσεις και διασπάσεις, και για τον λόγο αυτόν 

σιώπησα μέχρι τώρα στις διάφορες λασπολογίες και κακοήθεις σχολιασμούς. 

 Όμως το ποτήρι πλέον ξεχείλισε  κι ο κόμπος έφτασε στο χτένι! 

  



Μία Επαγγελματική Ένωση  σαν την ΠΕΕΒΙ, με ένα  εξαιρετικά δύσκολο  έργο  και 

συνεχή  δράση,  με αγώνες και ιστορία , δεν δικαιούται   να την αμφισβητούν και να 

την  απαξιούν, κάποιοι , που ακόμη και το όνομά της  αποφεύγουν να αναφέρουν, σαν να 

πρόκειται για παράνομη οργάνωση, ενώ μέλη της είναι και οι ίδιοι! 

 Τέλος , οι παλιοί καπετάνιοι λένε ότι όλες οι φουρτούνες κάποτε  περνούν , όσο δυνατές κι 

αν είναι . 

 Έτσι πιστεύω κι έτσι ελπίζω για όλους εμάς να βρούμε τη γαλήνη μας ,  αφού  μέχρι τώρα 

καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι στις ορέξεις των αδηφάγων εμπόρων της υγείας, που με την 

ανοχή του κράτους αλλά και των επίορκων κλινικών συναδέλφων , γιγαντώθηκαν και 

θέλουν να μας εκμηδενίσουν. 

 Όμως τα «παπαγαλάκια» , με την τρικυμία στο κρανίο τους θα πάρουν πολύ σύντομα  από 

εμάς  τους ίδιους τους συναδέλφους την μόνη θέση που τους αρμόζει,:   στο κλουβάκι τους, 

ξεπουπουλιασμένα και στην απέραντη μοναξιά τους ! 

 Όλα τα παραπάνω απηχούν προσωπικές μου απόψεις και τοποθετήσεις και σε καμία περίπτωση 

δεν δεσμεύουν άλλους. 
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