
 
 

 

 

Και  η υπομονή έχει τα όριά της! 
 
Με κλίψθ  παρακολουκϊ καιρό τϊρα  κάποιουσ  ςυναδζλφουσ  να αναλϊνονται με 
αλλεπάλλθλεσ  αναρτιςεισ, παρεμβάςεισ  και ςχόλια  κακόβουλα  και 
χαρακτθριςμοφσ  χυδαίουσ τόςο  προσ το πρόςωπό μου  αλλά και προσ  τον υνεταιριςμό 
Medisyn , ςυμπεριφορζσ που ακροβατοφν  ςτα όρια  τθσ  νομικισ  κολάςιμθσ πράξθσ  και 
καταδεικνφουν  ςυγχρόνωσ το φφοσ και το ικοσ του  ανδρόσ. 
 
Εν μζςω τθσ  μεγάλθσ  κρίςθσ  που βιϊνει ο Ελλθνικόσ  λαόσ αλλά και ο κλάδοσ μασ  ςαν 
Εργαςτθριακοί  Γιατροί , κα περίμενα να αναλϊνει ο κακζνασ  από  εςάσ όλεσ  τισ δυνάμεισ 
του  προσ  όφελοσ  αυτϊν που πιςτεφει ότι  εκπροςωπεί ι τον εκπροςωποφν , και να 
μθν  αςχολείται  πότε με τον υνεταιριςμό,  πότε με τον  Πρόεδρό του,  πότε με ςτελζχθ του ι 
και εργαηόμενοφσ του. ( αλικεια   κφριε  Ροφτςια  & ια  πότε βρίςκετε τον χρόνο  τα πρωινά, 
για ϊρεσ, να ςερφάρετε ςτο fb;)  Δεν  ζχω τθν  απαίτθςθ  να ενταχκείτε  ςτθν  μεγάλθ 
οικογζνεια  του υνεταιριςμοφ  γιατί ςίγουρα  θ μορφι ςφςταςισ του  δεν  ςυνάδει  με τα 
πιςτεφω και τα κζλω ςασ.  Ίςωσ   να ζλκεςτε  περιςςότερο  ι να  ςασ εκπροςωποφν  καλφτερα ι 
και οικονομικά αποδοτικότερα οι  ιδιοκτιτεσ των  φαςόν  και των αλυςίδων  που λυμαίνονται 
χρόνια τϊρα τον χϊρο τθσ υγείασ και ροκανίηουν τθν καρζκλα πάνω ςτθν οποία κάκεςτε.  
 
Να το  πάρετε  όμωσ απόφαςθ  ότι εδϊ και καιρό  ο υνεταιριςμόσ ζχει ξεπεράςει  τθν 
εποχι  των αντιδικιϊν  και αντεγκλιςεων , προςωπικϊν ι μθ και βρίςκεται ςε φάςθ ανάπτυξθσ 
και μετεξζλιξθσ  από  ζνα απλά και μόνο  Εργαςτιριο, ςε μια 
ολοκλθρωμζνθ  εταιρία  παροχισ  υπθρεςιϊν και ςε φορζα ςτιριξθσ των ιατρείων  μελϊν του 
ςτθν νζα ςκλθρι πραγματικότθτα που  μασ διαγράφουν  και τθν ονομάηουν νζα ΠΦΥ.   
 
Αν κάπου    πάλι  πιςτεφετε ότι κάνουμε λάκοσ  ελάτε  ςτθν μεγάλθ οικογζνεια  του 
υνεταιριςμοφ  και προςπακιςτε  από μζςα  και όχι απϋ ζξω - παρατθρθτζσ και  κριτζσ - να 
ςυμβάλετε ςτο δφςκολο και κοινό αγϊνα  που κάνουμε.    
 
Η δ/νςθ  μασ είναι Κωνςταντινουπόλεωσ 38 τθλ. 2103413460. 115 εργαηόμενοι, 7 άτομα του 
Διοικθτικοφ  και 3 του Εποπτικοφ   υμβουλίου  είναι ςτθν διάκεςθ κάκε  καλόπιςτου 
ςυναδζλφου. 
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