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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ και ΠΡΟΣ ΠΟΣΙΠΥ 

 

    Σε σχέση με τη δημοσιευμένη ανοιχτή επιστολή ΠΑΣΙΔΙΚ  και διερμηνεύοντας συναδέλφους, με  χαρά έχω να 

παρατηρήσω την θετική θέση και τις κολακείες  ΜΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ της  ΠΑΣΙΔΙΚ προς τον βιοπαθολόγο 

πρόεδρο   (εκλεγμένο μέλος και εκπρόσωπο των βιοπαθολόγων όλης της Ελλάδος) της ΠΟΣΙΠΥ. 

    Αυτοί ξέρουν γιατί. 

    Θα χαιρόμασταν να μαθαίναμε και εμείς γιατί..... 

    Περιμένουμε κολακείες και από άλλους Επαγγελματοβιοτεχνικούς  Συλλόγους, Αγροτικούς, Κτηνοτροφικούς κλπ. 

    Λυπούμαστε ειλικρινά γιατί δεν προέρχονται από Βιοπαθολόγους . 

    Εμεις  ξέρουμε το γιατί. 

    Η ΠΕΕΒΙ  ζήτησε και θα ζητά εκπροσώπιση με μέλη της στις διαπραγματεύσεις με θεσμικά  όργανα της Πολιτείας 

σε θέματα ζωτικά της Βιοπαθολογίας μ' όποιους κι αν διαπραγματεύονται. Κάτι που ήταν πάγια τακτική της 

ΠΑΣΙΔΙΚ ως α-βάθμιου οργάνου όταν ανήκε στην ΠΟΣΙΠΥ !!!!!! Και απ ότι ξέρω, εξακολουθεί  να είναι πρωτοβάθμιο 

!! 

      Εξηγώ το γιατί. 

Η πίστη, η διαφάνεια και οι αρχές Διοίκησης επιβάλλουν σε δύσκολες, πολυπρόσωπες και πολυθεματικές 

συναντήσεις,  αν μάλιστα είσαι β-βάθμιο όργανο πολλών ειδικοτήτων-ενδιαφερόντων, να συγκαλείς 

προηγουμένως το ΔΣ του α-βάθμιου που εκπροσωπείς , να προετοιμάζεις ατζέντα, να συζητάς διεξοδικά και να  πας 

με γραπτά , ώστε να υπάρχει διοικητική συνέχεια, καλά προετοιμασμένος . 

    Αυτό ο κύριος πρόεδρος της ΠΟΣΙΠΥ ουδέποτε το έκανε από ό,τι προκύπτει από την παντελή έλλειψη πρακτικών. 

Ούτε και πρόσφατα η τηλεφωνική "ενημέρωση" του κυρίου Κραμποβίτη για τη συνάντηση  λέει κάτι, εκτός από 

απαξίωση. Δεν ενημέρωσε το ΔΣ, δεν υπάρχει ατζέντα. Τι  είπαν ????  

    Τα άλλα είναι πολιτική Ρασπούτιν, προσωποπαγής , να μη γνωρίζουν και πολλοί-πολλοί, με εξασφαλισμένη την 

αποτυχία, όσο έμπειρος, παλαιός κι αν είσαι. 

     ΕΚΤΟΣ   ΚΙ ΑΝ ΠΑΣ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙΣ  ΧΡΟΝΟ. Αλλά αυτό η Ιστορία  το έχει καταγράψει 

με μελανά χρώματα... είναι γνωστό. 

    Αυτό βέβαια συμφέρει τους άλλους, γιατί εδώ δεν είναι από πίττα που δεν τρως τι σε μέλλει κι αν καεί, εδώ η 

πίττα σε όσο πιο άνισα κομμάτια κοπεί, τόσο συμφέρει αυτούς που θα πάρουν μεγάλα κομμάτια. ( ε  ας πούνε και 

κανένα καλό λόγο..)  

    Ομως δεν πρόκειται για εικονική πραγματικότητα, οι αποφάσεις αυτές αφορούν την όλη υπόσταση της α-

βάθμιας Βιοπαθολογίας και την ζωή των Βιοπαθολόγων. Σπουδές , οικογένεια, εξοπλισμός, αχρηστεύονται από την 

κακή ή μη απόφαση, ακολουθεί εξαθλίωση και ασφαλώς την ύπαρξη μου και όσων ταπεινά  έχω υποχρέωση να 

εκπροσωπήσω δεν την θυσιάζω στην σκοπιμότητα, ολιγωρία ή ανεπάρκεια. 

    Επι της ουσίας περιμένουμε ευθεία απάντηση στο ερώτημα, 

" Ολες οι Α-βάθμιες συνιστώσες των ΠΟΣΙΠΥ, ΠΑΣΙΔΙΚ έχουν πληρωθεί το ίδιο, με ίδιες προοπτικές μελλονικών 

πληρωμών ?" 

Αν όχι, η εκπροσωπισή μας στην ΠΟΣΙΠΥ είναι ελλειποβαρής. 

Αν ναι, η εκπροσωπηση μας δεν είναι αποτελεσματική και αν συμβαίνει αυτό έχουμε ΘΕΣΜΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να 

ζητάμε ενημέρωση, το ΔΣ του Α-βάθμιου από τους εκλεγμένους εκπροσώπους μας στη ΠΟΣΙΠΥ  και έχουν 

υποχρέωση να μας ενημερώνουν και λογοδοτούν σε εμάς τους εκλέκτορες τους. Αλλως, επιβάλλεται η παρουσία 

του εκπροσώπου της ΠΕΕΒΙ στις διαπραγματεύσεις με γραπτή ατζέντα.Κατά τα άλλα, επειδή τα συνδικαλιστικά 

όργανα δεν είναι μουσειακό ειδος ή  πολιτιστικός φορέας, φρονώ ότι αντλούν το κύρος και τον σεβασμό από την 

αγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητά τους. 

    Οι κύριοι εκπρόσωποί μας δεν είναι διορισμένοι ή κληρονομικοί δικαιούχοι, είναι εκλεγμένοι και εκπροσωπούν 

τους Βιοπαθολόγους Πανελλήνια, (αν δεν απατώμαι, δεν βρίσκονται εύκολα και τα αρχικά καταστατικά ίδρυσης). 

Να το καταλάβουμε όλοι, ελεγχόμεθα και λογοδοτούμε βάσει καταστατικών και θεσμών, άσχετα αν διακυβεύονται 

με αυτά οι κολακείες των άλλων. 



    Με τη επισήμανση οτι εκπροσωπούμε Πανελλήνια τους Βιοπαθολόγους, περιμένω την πλήρη και έγγραφη 

ενημερωσή μας μέσα από το αρμόδιο όργανό μας με σύγκληση ΔΣ και με γραπτή ατζέντα. 

 

 

     ΔΗΜΗΤΡΑ  ΜΠΟΥΤΡΗ 

     ΜΕΛΟΣ  Δ.Σ.  ΠΕΕΒΙ 

     ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 


