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Τουq iατροιg'μελη TοU ΣΦ

Αγαnητοi οuvαδελφοr,

|-l κοτiοταοη oτο xιilρο τηι ι:γεi*g καt ατnv δακηοη τηq l*τρiκηq, nαρα τηv οlκοvομtκη
κρiοη, θα μnορουι:ε γα εiνοl δiαιpορετlκξ καl nολι] καλ*τειη τδοο γlα τοuq
uγεtοvομtκaυq δαο κοi γιο τουq οαθεvεiq.

Η κρioη δεv δlκοlολογεi τrq αδικiεq οτηι, κοταvομη τωγ κονδι}Jων εvοιrriΟι, τωι,
vc,r:οκο]':εiωv τηq θεουcιλοviκηq nου ιjxaΧρημ*τοδοτοιl,,ταl nροιιλητlrο. Zητηoα τρεlg

φορig οnδ τοv κ. Υnουργδ vο δlορ*r'ilαε: τηv αδlκiι κct c'".ri αnδwηυηq * πραξηq, οnλιj:q
uπεδεixθη gτtζ δlΟtκηgεtζ τοJ'l vι:ι)ι:κr:μξjιrι, νο μη δivοι:'; οτυlyεiο'

Η κρiοη δεv εniβciε τl1v εniθεαι1 εvοvιiοντωv lατριi:v με τη v*μοθ*ηαηαιρρικtsνικt'*ν
vομωv nου nροβλεποuv τηv iδρuαη lατρεiωv αnδ οποlοvδπποτε' a'-ιτε ffi'βαι*, η οωτηρi*
τηq οlκοvομiαq εξιlηρετεiτοl <.κουρευι:ιrrοζ με τηv ψ}η> το οφεlλομεv* τι:ν μlκpιiν καl
πορiyοιει'crg υnηρεoiεg 4Uψηληζ κoμμωτrκηq* ατουg μεφλουq, κcτ' ε''εολi1 τω.; cποiιυ.l
το ι.;nουργεiο iθοψε τιq Mοναδεq Ημερηοιι:q Νοιrηλεiαq, τηv ιbρα nου οl εnεvδιiι:εlq εivαl
το ποΟο,iμεvο ιpετi1 τηq nολlτlκηq καl οtκο'vομlκηq μοq ζωr'iq.

Tα nαραnανοl oυμficivουv γlι:τi η οημεριvη nολl"rlκη r':vεοic, niροv τηη ivδεl*g
ουε:cατlκ*ν κοι τυπliει}v πpοoοιτων οτερεiτοι καt οuvαiο8ηοηg ευsrivηq' θεωριbwοg
δrι τc ογiinαλο δicq {ΣΥp]ΖΑ) εivαl εncgxic iλλοθι, δεv αwι}'αμ.:βανετοl iτι |sε τι1ν
αδlxiα, τt1v tοοriδι.οη τωv εnιοτημδνωv κcl τnv nροθυμη εκriλεοη των nαραψιλιisν
τοv ciκ*ι'ομlκιi:ν αυμφερcvrωv οττl yιi:μο rηq υγεi*q, αιτi ψα τηv r:r:λunοθητη αvοnτυξη
εrιτρtφιι ορv* κα: αταθερα τα ακρα. ol κuβερvδvτι:q uδOοuv βεβαiιlq τ:αφαλεir; λδ'vιl
τηg 1ρο*αq δlοnλοκηq με το <κρατικοδiαiτο anlxεlρεiυ> κιlι λδ1ω τηq αvοxξq ulcq
κομματ**vαθρεμivηg ουvδlκαλlοτlκtjq vομεvκλοτυ*ραq ποu nορtσ;αι,orrrαq τοv gαlο δε
δrατcζε: vα διxclοεt τοv lcτρtκδ κοομο γrα vα τcuq εξυnηpετηοεt.

Αγαnητοi οuγαδeλφct,

Εnεtδrj οr λiξεlq *εv i:nορauv νa nεριγρhψsυν Τη σηψη του πpαγμοτοg, επiλiγω v*
εκφpεατιi: με nρδΕ;η κr1 Π.4pΑfi_ΟYl',1ΑΙ οnο τι1 θiαη τοu προ*δρου, στηι+, on",o
npδοφcτε με glι\iξατε.

Δει,το κc,;ι:l γtα vο αnaουρ*ιi: αl'λα γiο να οεουοΦιi.l. γlο vο δοθοuν οτα v*αοκυμεiα τηq
nδληq μαg 'rα xρηματο Γ'1Ου lΞUζ αγ*λaν.'οiv, μl1πωq κδτl αλλαξεl, Ελniζω νu δυθι:i η
αφορμη καποlοi ι,ο υκεφτουv το πολiτlκδ iγι.'λημα πcι: δl*nρα'rτουν οτο yιbρο τηg uγεiαq
Καl Vfi Τo δlορsιiεουv εφαpμδlριταq απ,1'* δοα i-:pοεκλοψκ* υnοαyiffηκav κcl τα οnοiι:
δεv yρεlδζοιταi xpημαrα. 'Eτol εξοοφαλiip\Ιl-flζ Τηγ ι-:γεjc τι'lv nολtrιi:v, θα αιilαουv τηv
ελληvιη κοlvωνiο οnδ τo yαοq τωv οκρι:ν.

Α1οnητοi αuvαδελφοι,

Η nο:δτητα ολωv το..: μελιilv του ΔΣ του Ιατρικο0 Συλλδγου θεαοαλοviκηq. οτο οnοic Οα

παpι:μεiva: ενεργοg, εq αυvο}.ο αλλα και ιοζ ετομο ξayιυρrατe εγγυωιεαi τδ*ο τηι,
αυvi1lαη τηq ι:ημερlvηq nολrrrκηE του ουλλδγου διτιl καl τωv δpαατηρioτητωv nοι:
αυτiq αvαrrυ*'οεl. Δpοατηρlοτητεq καl π*λτιrfi nου βοαiζοιτοl ατl1 δrκη αοq
αυμμετοxη κο: δρ*οη κοl οδηγηοcv αε clξιcαnμεiωτεη εnlτuyiεq δnωq η nρdαβαοη δλιυv
ατην ηλεκτrοvrκn αυvταγογρ&φηαη.

Με βrοη αυτηντηv nολlτlκi! καl τ* iργο μαq, *c ζητηοοuμε εκ viου την ιlηφο gοζ το
?.$.4, αn* εq&ζ nου εiιrτε οl τελ:ιιοi κρtτι:-q κeil επ-ολεiq μαq"

Τδτε θο iyετε τηι, ευκαlρiα '/ο ctJολΟγ*σεΤε καl τη αι1μερrνη μοu εvliργεl*'

Dr" ΑΦαvδοιοζ Α. Εξαδ*κrυλ*q
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