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Φ.Σ. Αχαϊας: «Ο πιο επικίνδυνος εχθρός, είναι αυτός που δεν έχει να χάσει τίποτα!»
Δελτίο Τύπου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αχαΐας:
 "Πάτρα, 20/7/2011
 Ο Υπουργός Υγείας, στη συνέντευξη που έδωσε χθες (19/07), ανακοίνωσε τα μέτρα που
προτίθεται να λάβει στο χώρο της Υγείας, με βάση το       Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα. Για
άλλη μια φορά ασυνεπής, αυτός και η κυβέρνησή του, καταργούν ουσιαστικά τον Ν. 3918,
που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, την 01/03/11 και ουσιαστικά ακυρώνει την
οποιαδήποτε συμφωνία πέτυχε με την κορυφή της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας, μετά τις
απεργιακές κινητοποιήσεις του χειμώνα.
 Με άλλα λόγια, πριν εφαρμοσθεί καλά-καλά ο Νόμος, προχωρεί στην εφαρμογή ενός νέου
Νόμου. Γιατί, έτσι δήθεν το θέλει το συμφέρον της «σωτηρίας» της χώρας. Πραγματικά,
όταν παίρναμε το πτυχίο μας, δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι η κατάργηση του
επαγγέλματος μας θα είναι τόσο σημαντική για τη σωτηρία της χώρας.
 Μας είπε πολλά ο κ. Υπουργός και συμπολίτης μας. Δεν μας τα είπε όμως όλα, κάνοντας
πράξη το χρυσό κανόνα, που λέει ότι «η μισή αλήθεια, είναι ισχυρότερη κι απ' το πιο
ασύστολο ψέμα». Δεν μας είπε για παράδειγμα, γιατί προσπαθεί να εξοντώσει τα
φαρμακεία, στα οποία αντιστοιχεί το 8% της συνολικής φαρμακευτικής δαπάνης ενώ το
υπόλοιπο 92%, παραμένει ανέγγιχτο. Δεν μας είπε επίσης, ότι τα φάρμακα, τα οποία
άφησε έξω από τη λίστα με συνέπεια να τα πληρώνει ο πολίτης από την τσέπη του, διότι
τα έχει ανάγκη για την υγεία του, αυξήθηκαν κατά 100%. Δεν μας είπε, ποιά είναι τα
αποθεματικά των Ασφαλιστικών Ταμείων, ποιος είναι ο λόγος της καθυστέρησης των
πληρωμών προς τα φαρμακεία για 7 και 8 μήνες, αν αυτό συνάδει με την επιχειρούμενη
μείωση του ποσοστού μας κέρδους, ηθικά αλλά και οικονομικά και αν έχει γίνει κάποια
έρευνα για την κατασπατάληση της δημόσιας περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων στα
τελευταία 30 χρόνια, που κυβερνά κατά πλειοψηφία το κόμμα του.
 Λησμόνησε να μας πει, ποιά είναι τα έσοδα που έχει το κράτος (Εφορία, Φ.Π.Α., περαίωση,
έκτακτη εισφορά) από τους φαρμακοποιούς και ποιά είναι τα έσοδα που έχει από άλλους
εμπλεκόμενους στον χώρο της Υγείας (υπουργούς, βουλευτές, υπηρεσιακούς παράγοντες,
βιομηχανία, χονδρεμπόριο, γιατρούς, μεγαλοπρομηθευτές).
 Ξέχασε τέλος, να μας αναφέρει πόσα χρήματα κερδίζει το Ελληνικό Δημόσιο, μη
καταβάλλοντος τόκους για την εκπρόθεσμη εξόφληση των υποχρεώσεων του, προς τους
φαρμακοποιούς, απαιτώντας όμως από αυτούς πολλές φορές όχι απλώς προείσπραξη των
δικών τους υποχρεώσεων αλλά και έκπτωση (!), καταργώντας έτσι, κάθε έννοια κράτους
Δικαίου και ισοπολιτείας, εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια.
 Από το Μάιο του 2010, με τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση του κ. Λοβέρδου, το εισόδημα
των φαρμακοποιών, έχει μειωθεί κατά 50% ενώ οι υποχρεώσεις τους, έχουν αυξηθεί επίσης
κατά 50%. Η απλή αριθμητική, λέει ότι 50+50= 100% και αυτό το ποσοστό μείωσης, θέλει
λέει να μας το πάει στο 200%.
 Του απαντούμε λοιπόν, πως προτιμούμε να του παραδώσουμε τα κλειδιά των φαρμακείων
μας και να παίρνουμε το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και ας βρει αυτός άλλα «κορόιδα»
να κάνουν τη δουλειά μας!
 Δε θα μιλήσουμε για κοινωνική προσφορά και κοινωνικό έργο του φαρμακοποιού γιατί
αυτά, είναι φανερό πως στη σύγχρονη καπιταλιστική κοινωνία δε μετρούν! Σήμερα, αξία
έχουν τα τοκοχρεολύσια, οι αναλύσεις του κ. Τόμσεν και οι παρλάτες των 154 αμοραλιστών

 1 / 2



Ενημερωτικό δελτίο τύπου ΦΣ ΑΧΑΙΑΣ
Παρασκευή, 26 Αύγουστος 2011 14:11

βουλευτών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., που απέκτησαν πλειοψηφία για να διοικήσουν με το «λεφτά
υπάρχουν» και τώρα, αυτόβουλα, χωρίς λαϊκή εντολή, θέλουν να μας σώσουν δια του
θανάτου μας.
 Ελπίζουμε, ότι η κορυφή της συνδικαλιστικής μας ηγεσίας, θα αντιληφθεί ξεκάθαρα πλέον
ότι με πολιτικούς τέτοιας ποιότητας, δεν υπάρχει ο δρόμος της συνδιαλλαγής, της
συνεννόησης, και των κοινών υποχωρήσεων. Δεν υπάρχουν ανταλλάγματα και
συνδικαλιστικά τερτίπια, προσθαφαίρεσης πλεονεκτημάτων ώστε να βρεθούμε «ίσα
βάρκα-ίσα πανιά». Υπάρχει μόνο ο δρόμος της σκληρής μετωπικής αντιπαράθεσης, μέχρι
τελικής πτώσης. Οφείλει, το πνεύμα να μπει πάνω από το χρήμα και ο επιστήμονας πάνω
από τον έμπορο. Έχουμε καθήκον να αφυπνίσουμε και την υπόλοιπη κοινωνία.
 Δεν θα δεχτούμε καμία αλλαγή στον Ν.3918/2011, που με τόσο αγώνα καταφέραμε το
χειμώνα, για τα επόμενα 5 χρόνια. Τα λεφτά που ψάχνουν, να τα βρουν από τους μισθούς
τους, από τις πετρελαιοκηλίδες του κ. Αλαφούζου και τα μαύρα εισοδήματα των γραφίδων
του, από τα περιουσιακά των αποτυχημένων, πρώην πολιτικών τύπου Μάνου.
 Βρισκόμαστε στην κρισιμότερη καμπή για το επάγγελμα μας! Συνδικαλιστές και απλοί
φαρμακοποιοί, πρέπει να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Τα πράγματα είναι πλέον
τόσο σκληρά, που δεν μπορεί πια κανείς να ξεγελάσει κανέναν.
 Και μια κουβέντα για το ωράριο. Δεν θα μπούμε στην άσκοπη συζήτηση, περί εξυπηρέτησης
του πολίτη. Ο σοβαρός και υπεύθυνος πολίτης, εξυπηρετείται άριστα από το υφιστάμενο
σύστημα. Εκείνοι, που δεν εξυπηρετούνται, είναι κάποιοι πονηροί επιχειρηματίες εκτός
αλλά δυστυχώς και εντός του κλάδου μας. Ο κ. Υπουργός, σαν έγκριτος νομικός, γνωρίζει
πως πρόσφατα η Ελληνική Δικαιοσύνη στην ανώτατη βαθμίδα της, αποφάνθηκε, πως είναι
νομικά απαράδεκτο να απελευθερωθεί το ωράριο επαγγέλματος, το οποίο υποχρεώνεται σε
εφημερίες και διανυκτερεύσεις. Αν ο Υπουργός λοιπόν, έχει σκοπό να καταργήσει και την
Ελληνική Δικαιοσύνη, ας βάλει τον κ. Μόσιαλο, τον κ. Μάνο, τον κ. Μανδραβέλη, το
προσωπικό του «Κακουργιοδικείου», του βραδινού δελτίου ειδήσεων του Mega, τους
φιλόσοφους τύπου Καμπουράκη και τους επαναστάτες τύπου Οικονομέα, μαζί με τα λίγα
ευτυχώς φιλελεύθερα «φυντάνια» του κλάδου μας να ντυθούν με λευκές ποδιές και να
μοιράζουν φάρμακα τις νύχτες και τις αργίες. Γιατί εμείς, δεν θα μπορέσουμε να
εξυπηρετήσουμε. Θα εφαρμόζουμε πιστά, το υπόλοιπο ελεύθερο ωράριο, που ονειρεύεται ο
κ. Υπουργός και οι συνεργάτες του.
 Οι συνάδελφοι μας της Αχαΐας, είμαστε σίγουροι πως έχουν την απαραίτητη
συνδικαλιστική ωριμότητα και ενότητα να αντιδράσουν με τρόπους που δεν φαντάζεται ο κ.
Υπουργός ώστε να μη χάσουν αυτά, που δίκαια και με αγώνες έχουν κερδίσει. Τον χειμώνα,
που μας πέρασε δεν είδατε τίποτα! Το φθινόπωρο, που είναι μπροστά μας, αποτελεί
«πεδίον δόξης λαμπρό», αρκεί να είστε κι εσείς εκεί, κ. Υπουργέ...
 Κλείνοντας, σας θυμίζουμε, την κλασσική ατάκα από την ταινία «Η μεγάλη κάψα» (The Big
Heat) του Fritz Lang: «Ο πιο επικίνδυνος εχθρός, είναι αυτός που δεν έχει να χάσει
τίποτα»”.
AΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ….Αργύρης Φουκαλας Γραμματέας ΦΣΗ
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