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Τίτλος : 
ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ» ΤΩΝ 
ΑΠΟΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ  

Χιλιάδες ασθενείς χωρίς πρόσβαση στο ΕΣΥ εξαιτίας της 
ανεργίας 

Μέσο :  

http://newpost.gr/ 

 

Δημοσίευμα 

http://newpost.gr/post/171017/xiliades-astheneis-xoris-prosvasi-sto-

esy-eksaitias-tis-anergias/ 

 
Με την ανεργία στην Ελλάδα να «καλπάζει», ειδικότερα δε τη χρόνια εκδοχή της να εξελίσσεται σε 
κοινωνική μάστιγα, όλο και περισσότεροι πολίτες στερούνται της πρόσβασης στην 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αφού η αφαίρεση της δυνατότητας στην εργασία, τους εξωθεί 
στην απώλεια της ασφαλιστικής τους κάλυψης.  
 
Λαμαβάνοντας υπόψη πως ένας απολυμένος εργαζόμενος διατηρεί την ασφαλισιτκή κάλυψή 
του για δύο σχεδόν χρόνια (βλ. εδώ τι ισχύει) από την ημέρα απόλυσής του, πλέον χιλιάδες 
άνθρωποι δεν διαθέτουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις ιατρικές και νοσηλευτικές παροχές, 
καθώς δεν διατηρούν την απαραίτητη οικονομική ευχέρεια. 
 
Όπως καταγράφει το Βήμα της Κυριακής, περισσότεροι από 15.000 πολίτες, αποκλεισμένοι από 
τις δομές του ΕΣΥ, καταφεύγουν στα κοινωνικά ιατρεία. Μάλιστα ανάμεσα σε αυτούς 
συγκαταλέγονται πολλοί χρόνια πασχόντες, βαρύτατα ασθενείς κ.ο.κ. 
 
Όσοι υποφέρουν από προβλήματα υγείας και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά, έχουν δυνατότητα να 

http://newpost.gr/post/171017/xiliades-astheneis-xoris-prosvasi-sto-esy-eksaitias-tis-anergias/
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http://www.oaed.gr/el/2012-02-07-18-31-19/2012-05-23-06-45-22/29-55
http://newpost.gr/tag/%CE%95%CE%A3%CE%A5/


 

[2] 
 

απευθυνθούν στο Κοινωνικό ιατρείο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στο Ιατρείο Κοινωνικής 
Αποστολής (Σεβαστουπόλεως 113, 3ος όροφος), στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 
(πρώην αμερικανική βάση Ελληνικού, είσοδος από λεωφ.Βουλιαγμένης), καθώς και στα 
πολυιατρεία των Γιατρών του Κόσμου.  
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Τίτλος : 
Ο αρχηγός ΓΕΣ, οι γιατροί του ΕΣΥ, οι δικαστές και οι 
καθαρίστριες 

Μέσο :  

http://www.newsnow.gr/ 

 

Δημοσίευμα: 
http://www.newsnow.gr/article/285070/o-arxigos-ges-oi-giatroi-tou-esy-
oi-dikastes-kai-oi-katharistries.html 

 
ΔΙΑΒΑΣΑΜΕ με σχετική έκπληξη την εγκύκλιο με τους αναλυτικούς πίνακες του υπουργείου 
Οικονομικών για τις περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και στα ειδικά 
μισθολόγια. Και λέμε με έκπληξη, όχι... προφανώς για τα ποσοστά των μειώσεων που έχουν ήδη 
νομοθετηθεί και ήταν αναμενόμενα, αλλά για το πρωτοφανές ύψος στο οποίο κατρακύλησαν 
πλέον οι βασικοί μισθοί σε μια σειρά κλάδων που εκπροσωπούν τους θεσμούς στους οποίους 
στηρίζεται η λειτουργία του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. 
 
Είναι αυτονόητο, βεβαίως, ότι οι έκτακτες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα επιβάλλουν τη 
συμμετοχή όλων των πολιτών στις θυσίες της ακραίας δημοσιονομικής προσαρμογής. Και, 
προφανώς, θα έπρεπε, επιτέλους, να κοπούν τα προκλητικά προνόμια ορισμένων. Από το σημείο, 
όμως, αυτό μέχρι το να συρρικνώνονται οι (βασικές) αποδοχές του αρχηγού ΓΕΣ στα 1.698 ευρώ 
(μικτά), ενός πρωτοδίκη στα 1.778 ευρώ, ενός γιατρού - διευθυντή του ΕΣΥ στα 1.580 ευρώ ή ενός 
καθηγητή Πανεπιστημίου στα 1.459 ευρώ (επαναλαμβάνουμε μικτά) η απόσταση είναι 

τεράστια. 

Στο όνομα του καλώς νοούμενου γενικού συμφέροντος -που, όμως, καθορίστηκε από τις 

απαιτήσεις των πιστωτών για δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων ως 

αντάλλαγμα για τη χρηματοδότηση- φθάσαμε από το ένα άκρο (αυτό των προνομίων) στο 

άλλο (αυτό της πλήρους ισοπέδωσης των πάντων). 

 

Γιατί δεν είναι ανεκτό στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Δικαιοσύνης, της Υγείας και 

της Παιδείας, δηλαδή των κύριων πυλώνων της Δημοκρατίας και της κοινωνίας, να 

εισπράττουν εξευτελιστικούς μισθούς που ξεκινούν κάτω από τα 1.000 ευρώ. Ούτε είναι 

δίκαιο οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα των δήμων ή οι καθαρίστριες νοσοκομείων, που 

εκθέτουν καθημερινά την υγεία τους σε κίνδυνο, να αμείβονται με μισθούς πείνας των 700 ή 

και των 586 ευρώ. 

 

Από την άλλη, είναι σαφές ότι, σε μια ευνομούμενη Πολιτεία, κανείς δεν νομιμοποιείται να 

εγκαταλείπει την προστασία άλλων πολιτών ή να πλήττει συνανθρώπους του για να 

αποφύγει την εφαρμογή μέτρων. Είναι σωστό, λοιπόν, να περικόπτονται οι μισθοί δικαστών 

που δεν ανεβαίνουν στις έδρες, αναβάλλουν δίκες και δεν εκδίδουν αποφάσεις. Δεν είναι, 

όμως, καθόλου σωστό να τεθούν σε διαθεσιμότητα ακόμα και υπάλληλοι που εξαιρούνται, 

επειδή συνάδελφοι τους κάρφωσαν με τάβλες τα γραφεία για να μη σταλούν οι λίστες. 

 

Η κρίση έδωσε την ευκαιρία για να μπει τάξη στο χάος του πολυδαίδαλου ελληνικού 

κράτους, αλλά δημιούργησε νέες αδικίες. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον ότι θα είναι οι 

τελευταίες. 
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(ΕτΚ 25/11/2012 – ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - jevagelidis@e-typos.com) 

 

http://staratalogia.blogspot.gr/2012/11/blog-post_6853.html 
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Τίτλος : 
ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ....ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Μέσο :  
http://www.mypharm.gr/  

 

Δημοσίευμα: 
http://www.mypharm.gr/node/6446 

 

Ολοι το ψαχνουμε και ολοι αναρωτιομαστε.....και καθομαι και σκεφτομαι ακομη μια φορα 

ηλιθιοι....γιατι...??? 

Ας αναλυσουμε τα στοιχεια και ακολουθηστε τη σκεψη μου.... 

τι εγινε μεχρι τωρα οποια κινητοποιηση εγινε με οχημα τον ΠΦΣ κατεληξε εκει που ηθελαν 

να παει να περασουν τα οποια μετρα ειχαν αποφασισει με εργαλειο τον ΠΦΣ....να μην σας 

κουρασω... 

-ΦΥΚ-ΡΙΜΠΕΙΤ-ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΡΔΟΥΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΑΝΑΣΤΟΛΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ-ΑΠΕΡΓΙΕΣ 

ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΑ.....ΚΛΠ...ολα κατεληξαν αδοξα και ΠΟΥΛΗΜΕΝΑ.... 

Ας παρουμε τις ανακοινωσεις των συλλογων ΛΑΓΩΝ αυτων που κανουν το λαγο οπως στις 

κουρσες και μετα ερχεται το φαβορι... 

ΠΧ...σεπτεμβριος βγαινει ο κουλης και μιλαει για μορατοριουμ και πρασινα αλογα....παρε 

το χρονοδιαγραμμα.... 

Τι λεει η ανακοινωση του ΦΣΘ για την κινητοποιηση???? 

Η αναστολή της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους του...... ΕΟΠΥΥ, 
αποφασίζεται και ανακαλείται από τον Π.Φ.Σ. ο οποίος την έχει υπογράψει και οι τοπικοί Σύλλογοι 
οφείλουν να την ακολουθούν 
  
τι σημαινει αυτο???μην τυχον κανενας σκεφτει οπως παλια και κανει κατι αλλο....θυμαστε???? 

Η Γενική συνέλευση του Φ.Σ. Λιβαδειάς αποφάσισε την πλήρη συστράτευση της με τις 

αποφάσεις του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου . 

τους θυμαστε τους λεβεντες??? 

Στηνεται το γαιτανακι και θα μου πειτε συνεχεια τι??? 

μεχρι το σαββατο οτι γινει θα δωθει ισως κατι(αν ειναι και παρασκευη για τον 

αυγουστο)ακομη καλυτερα μια μερα πριν τη συνελευση του ΠΦΣ....θα ανακοινωθει μεγαλη 

επιτυχια για το ριμπειτ ..που θα ειναι συμψηφισμος με το 2011 με καποια κλιμακα που να 

http://www.mypharm.gr/node/6446
http://www.mypharm.gr/node/6446


 

[6] 
 

βολευει αυτους που πρεπει να βολευει και ετσι θα ληξει ενας ακομη νικηφορος αγωνας με την 

σφραγιδα του ΠΦΣ.... 

οσον αφορα το χρονο αν παει και μετα το σαββατο δεν αλλαζει κατι...το σχεδιο πιστευω αυτο 

ειναι μην ειστε με το ρολογια στα χερια οπως ειπε και ο προεδρος αλλα με τις επιταγες στα 

δοντια... 

τι θα μπορουσε να γινει και γιατι καποιοι απουσιαζουν???   σκεφτειτε το εξης... 

ο ΣΟΦΙ εδειξε το δρομο δεν ακολουθει κανενας αλλος γιατι???ΜΟΜΦΗ ΚΑΤΑ ΠΦΣ 
ο ΦΣΑ ΑΠΩΝ και μαλιστα χωρις καμμια ΓΣ...και το χειροτερο στην τελευταια συνελευση του ΠΦΣ 
με ΦΣΠ-ΦΣΘ-ΦΣΑ...δεν πηρε καμμια εγγυηση και οτιδηποτε....ΑΡΑ?????? 
  
Ολα λοιπον γινονται για να περασει και να παγιωθει το νεο ριμπειτ με οποιο τροπο καταληξει να 
γινει συμψησισμος με το 2011 χωρις να περιμενετε αμεσα μετρητο.... 
οτι εγινε στο παρελθον ειχε την εξης διαδρομη.... 
  
ανακοινωση νεου μετρου στα καγκελα ο ΠΦΣ μετα αναδιπλωση με sms με διασπαση ολων και με 
γεια σας καλοφορετο το νεο ρουχο....... 
  
αυτο γινεται και τωρα......ΚΑΠΟΙΑ ΙΔΕΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΤΙ???????? 

Σχόλια 
6 comments posted  
Μείναμε μόνοι βορρά των λύκων  
Δεν υπάρχουν σωτήρες αυτοί όλοι που εμφανίζονται προασπιστες μας Είναι πουλημενοι ο καθένας 
απο εδω και πέρα μόνος του. Η καταδίκη μας χωρίς την συμμετοχή μας. 
ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ  

...ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ  ΚΑΙ  ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ   ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ. 

ΑΦΟΡΑ  ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΘΕΑΤΡΙΝΟ ΛΟΥΡΑΝΤΟ...ΟΠΩΣ ΤΑ ΕΙΧΜΕ ΥΠΟΨΙΑΣΤΕΙ 

ΜΕΡΙΚΟΙ  ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ  

Αφηστε κατα μερος  

τον Λουραντο και τον καθε Λουραντο, και βαλτε καλα στο μυαλο σας. Εμεις δεν ειμαστε ( 

και δεν θα ειμαστε μεχρι τελους) ικανοι να κινητοποιηθουμε.Για τους γνωστους λογους. 

Οποιος θελει να πολεμησει,ριχνεται στη μαχη χωρις δευτερη σκεψη.  Προφασεις εν 

αμαρτιαις λοιπον, ολα τα υπολοιπα. 

Χαμένες μαχες απο την αρχή  
Με όλους αυτούς που κόπτονται για μας Μόνο ο Σοφή αυτήν την στιγμη αξίζει Χωρίς ΓΣ αναμενετε 
νέα με SMS δεν εμπιστεύομαι κανέναν μας ξεπουλανε όλοι τους Πιστεύω ήταν όλα 
προσχεδιασμενα και εμείς πιστεύαμε ότι κάποιοι προσπαθούν για το καλο μας. Μάλλον για το 
καλο τους εργάζονταν. Τέλος η παράσταση. 
οι μονοι συλλογοι που αποστασιοποιηθηκαν απο τον ΠΦΣ  

μπορουν να ελπιζουν σε κατι.Οι υπολοιποι ή βιαστηκαν να συμπορευτουν απολυτα  με τον 

ΠΦΣ σε μια κινητοποιηση οπου η αρχη και το τελος σφυριζονται αποκλειστικα απο τον 

http://www.mypharm.gr/node/6446#comment-36270
http://www.mypharm.gr/node/6446#comment-36265
http://www.mypharm.gr/node/6446#comment-36267
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αναξιοπιστο ΠΦΣ ή επιτηδες δεν καλεσαν ΓΣ για να εχουν τη δυνατοτητα χειρισμου του 

οποιου αποτελεσματος της κινητοποιησης προς δημιουργια εντυπωσεων.Με αυτον τον ΠΦΣ 

και με αυτους τους συλλογους που ανεχονται ή συμπορευονται με αυτον τον ΠΦΣ δεν 

μπορει να υπαρχει καμια ιδεα,δεν χωρανε ιδεες πλεον.Απλα προσπαθουμε να μεινουμε 

ζωντανοι. 

ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗ. ΑΔΥΝΑΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ 

ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΜΑΣ ΑΝΑΠΟΔΑ.ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΑΣ ΠΑΡΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΙΣ 

ΔΙΑΠΛΟΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΠΟΥΡΔΟΥΚΛΩΜΕΝΟΙ 

ΚΛΠ,ΚΛΠ,ΚΛΠ. 

  

 


