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                                                                                                          Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου2012 

                                                                                          Α.Π.: 4504/29-2-12 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και συνεργάτες του Συνεταιρισμού, 

                   ΚΑΙ Η ΥΠΟΜΟΝΗ ΕΧΕΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ 

Με  θλίψη   παρακολουθούμε  καιρό τώρα  τον κ. Αναγνώστου, πρόεδρο της ομοσπονδίας, 

πρώην  μέλος και στέλεχος της διοίκησης  του Συνεταιρισμού επί πολλά χρόνια, να αναλώνεται,  

με αλλεπάλληλες επιστολές σε συναδέλφους – μέλη  του MEDISYN, σε κατηγορίες κακόβουλες 

και χαρακτηρισμούς προς το πρόσωπο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών 

του,  που ακροβατούν στα όρια  της νομικά κολάσιμης πράξης και καταδεικνύουν  συγχρόνως το 

ύφος  και το ήθος του ανδρός. 

Εν μέσω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που βιώνει τόσο ο τόπος όσο και ο κλάδος των 

εργαστηριακών γιατρών, θα περιμέναμε από ένα πρόσωπο που κατέχει χρόνια τώρα όλες τις 

ηγετικές θέσεις των Συνδικαλιστικών μας οργάνων,  να αναλώνει όλες τις δυνάμεις του  προς 

όφελος αυτών που πιστεύει ότι εκπροσωπεί, και να μην ασχολείται πότε με τον Συνεταιρισμό 

πότε με τον Πρόεδρό του πότε με Διευθυντικά στελέχη του.  Να το πάρει απόφαση ότι εδώ και 

καιρό ο συνεταιρισμός έχει ξεπεράσει την εποχή των αντιδικιών και αντεγκλήσεων , προσωπικών 

η μη και βρίσκεται  σε φάση ανάπτυξης  και μετεξέλιξης σε φορέα στήριξης των ιατρείων των 

Βιοπαθολόγων στην ΠΦΥ. 

 Ο Συνεταιρισμός μας,  όπως δείχνουν τα αποτελέσματα, είναι εύρωστος και κερδοφόρος όσο  

ποτέ άλλοτε,  επενδύει στην ποιότητα και την αξιοπιστία του εργαστηρίου του, αναπτύσσει νέα 

τμήματα και νέες συνεργασίες σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ο Medisyn δεν είναι μια εταιρία με 

μοναδικό ιδιοκτήτη, που αποφασίζει και πράττει κατά το δοκούν, αλλά ένα συλλογικό όργανο με 

πάνω από 450 μέλη και 750 συνεργάτες, που λειτουργεί με νόμιμες διαδικασίες που 

διασφαλίζουν τη διαφάνεια στη διοίκηση και στα οικονομικά του και ελέγχεται από ορκωτούς 

λογιστές και τη Γενική Συνέλευση των μελών του.  

Μήπως τελικά , η μόνη εξήγηση που μπορεί να δώσει κανείς στην επιμονή του κ. Αναγνώστου να 

ασχολείται και να προσπαθεί να δυσφημίσει και να βλάψει τον Συνεταιρισμό μας, είναι τυχόν 

«άλλες βλέψεις» που εκφεύγουν συνδικαλιστικών ζητημάτων που έτσι και αλλιώς δεν είναι και 

δεν ήταν στις προθέσεις του Συνεταιρισμού;  
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Πώς όμως θα το πετύχει αυτό, όταν ακόμη και σήμερα ο ίδιος, αν και δεν είναι πλέον μέλος του 

Συνεταιρισμού, εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του στέλνοντας μας δείγματα προς 

εξέταση, αναγνωρίζοντας έτσι περίτρανα την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά του, ενώ 

του παρέχουμε αδιαλείπτως τις υπηρεσίες  μας παρά το   ότι ανταγωνίζεται   το πελατολόγιο μας 

και τον ίδιο τον Συνεταιρισμό. 

Είναι σίγουρο ότι πολλοί θα εποφθαλμιούν και θα ήθελαν  να οικειοποιηθούν  το πελατολόγιο 

του Συνεταιρισμού μας, επιτιθέμενοι κατά της Διοίκησης, των στελεχών και της λειτουργίας του 

Medisyn και σπέρνοντας την αμφιβολία και την καχυποψία στα μέλη του. 

Συνάδελφοι, μέχρι σήμερα κάναμε υπομονή, κινδυνεύοντας να θεωρηθούμε  άβουλοι και 

αδιάφοροι, πιστεύοντας ότι με την ανοχή μας θα σταματούσαμε την άδικη επίθεση που 

δεχόμαστε, εμείς τα μέλη του Δ.Σ. και κυρίως ο ίδιος ο Συνεταιρισμός.  

Δεν μπορούμε, όμως, να αφήσουμε πλέον αναπάντητα τα όσα υβριστικά και δυσφημιστικά 

κυκλοφορούν σε βάρος του Συνεταιρισμού, που με τόσο κόπο όλοι μαζί δημιουργήσαμε. 

Ούτε αυτό  σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και «φίμωτρο» γνώμης προς τα μέλη μας. 

Καλούμε, λοιπόν, τον κ. Αναγνώστου αλλά και οποιονδήποτε άλλο προσπαθεί να θίξει ηθικά και 

οικονομικά τον Συνεταιρισμό, να απέχει από κάθε πράξη δυσφήμισης, και σας διαβεβαιώνουμε 

εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και εκ μέρους όλων 

των στελεχών και εντεταλμένων νομικών και οικονομοτεχνικών συμβούλων, ότι θα 

προασπίσουμε τα συμφέροντα του Συνεταιρισμού και των μελών του με οποιονδήποτε τρόπο 

κρίνουμε πρόσφορο. 

Συνάδελφοι, ο Medisyn  τα τελευταία χρόνια  έχει  πάψει να είναι απλά και μόνο ένα  

εργαστήριο. Είναι  μια ολοκληρωμένη  εταιρία  παροχής υπηρεσιών  προς τα μέλη  του  και σαν 

τέτοια θα αναπτύσσεται  και θα παρέχει  κάθε  είδους  υπηρεσία  προς όφελος μελών και 

συνεργατών.  Είμαστε  η μόνη  Ιατρική Συνεταιριστική Εταιρία  στην Ελλάδα με ένα αξιόλογο  

ανθρώπινο   κεφάλαιο, ισχυρό  οικονομικό  πυρήνα, σημαντικό κύκλο  εργασιών και ευρεία  

αποδοχή στον χώρο.   Έχουμε  μόνο έμπρακτο στόχο και σκοπό να στηρίξουμε επιχειρηματικά 

αλλά και  επιχειρησιακά  τα Βιοπαθολογικά  Ιατρεία και τους Εργαστηριακούς Ιατρούς δίνοντας  

προοπτική  και βιωσιμότητα  σ΄ αυτή την τόσο δύσκολη και αρνητική περίοδο για τον κλάδο την 

χώρα και τους πολίτες.  Αυτό εκτιμά ο Εργαστηριακός Γιατρός και συσπειρώνεται όλο και 

περισσότερο στον Συνεταιρισμό μας απομονώνοντας όλο και περισσότερο τους όποιους 

Επιχειρηματίες της Υγείας.    

Είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε, σε πείσμα των κακόβουλων 

προσπαθειών και της λάσπης που δεχόμαστε καθημερινά, στηριζόμενοι στην εμπιστοσύνη όλων 

μας. 

                                                                                            

Το  Διοικητικό Συμβούλιο  του Συνεταιρισμού.  

 


