
 

   Πάτρα, 12.12.12. 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ 

O Υπουργός Υγείας, αποφάσισε να μας διηγηθεί το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο παραμύθι, επηρεασμένος από 

το πνεύμα των εορτών. Μόνον έτσι μπορεί να εξηγήσει καλόπιστα κάποιος, το γεγονός πως κατήγγειλε 

δημόσια, δεκαπέντε μέρες μετά την έναρξη της κινητοποίησης, προφορική συμφωνία με συνδικαλιστές 

φαρμακοποιών (χωρίς να αναφέρει ονόματα), η οποία πραγματοποιήθηκε την ημέρα έναρξης της 

κινητοποίησης!! Και επειδή ο κ. Υπουργός, αγανακτισμένος, δήλωσε πως η κινητοποίηση ταλαιπωρεί τους 

πολίτες, τους άφησε λοιπόν έρμαια κατά τις δηλώσεις του, στις διαθέσεις των αδηφάγων φαρμακοποιών να 

υποφέρουν σε μία προσυμφωνημένη για τη λήξη της κινητοποίηση, την οποία εξ’ αρχής δεν κατήγγειλε, 

άγνωστο για ποιους λόγους. Η αλήθεια είναι, πως ο Υπουργός βρίσκεται σε αμηχανία και σύγχυση και είναι 

προτιμότερο το κόμμα το οποίο εκπροσωπεί, να τον στείλει στη ζεστή κατοικία του στην  Τρίπολη να 

περάσει τις γιορτές κοντά στο τζάκι τα Χριστούγεννα, αφήνοντας τις υποθέσεις του Υπουργείου Υγείας, σε 

κάποιον άλλον που θα είναι τουλάχιστον, περισσότερο ειλικρινής. Παρόλα αυτά, με βάση τις δηλώσεις του, 

μπαίνουμε στον πειρασμό να του υποβάλλουμε μερικά ερωτήματα: 

1. Αν το κέρδος δεν νομιμοποιείται και αυτός είναι ο λόγος που καταγγέλλει τους φαρμακοποιούς, ποιά η 

αιτία που οι φορολογικές ρυθμίσεις της κυβέρνησής του, διευκολύνουν μόνον τους έχοντες υπερκέρδη 

και εξοντώνουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μισθωτούς; 

2.  Αν η επιταγή ενός φαρμακοποιού ή η οφειλή του προς την εφορία ή η ημερομηνία υποχρέωσης 

πληρωμής του δανείου του ή η ημέρα καταβολής του Φ.Π.Α. του ή η ημέρα καταβολής του ενοικίου 

του, των μισθών, των δώρων των Χριστουγέννων, των εισφορών στο Ι.Κ.Α., του χαρατσιού της 

Δ.Ε.Η., του λογαριασμού του νερού, του τέλους επιτηδεύματος, του Ε.Τ.Α.Κ., της παραλαβής του 

σήματος για τα τέλη κυκλοφορίας ήταν η 12η Δεκεμβρίου και ο φαρμακοποιός σε όλους αυτούς τους 

κρατικούς ή ιδιώτες χρεώστες του, ανέφερε πως «πολλά έχετε πάρει από μένα ως σήμερα, κάντε λίγη 

υπομονή εν όψει της κρίσης να σας δώσω όσα και όποτε έχω από τα οφειλόμενα», ποιά εκτιμά πως θα 

ήταν η απάντηση των φορέων αυτών; 

3. Στο βασικό του επιχείρημα, περί οικονομικού προβλήματος όλης της κοινωνίας, έχει άραγε σκεφτεί 

και την ακραία περίπτωση, που όλο και μεγεθύνεται, της αυτοκτονίας μεγάλου αριθμού συμπολιτών 

μας, συνεπώς προχωρώντας τη λογική του ένα βήμα παρακάτω μιας και αυτοί δεν διαμαρτυρήθηκαν 

αλλά αυτοκτόνησαν, μήπως μας προτείνει το ίδιο; 

4. Θυμάται μήπως ο κ. Λυκουρέντζος αλλά και ο κ. Χατζηδάκης, τις δηλώσεις του νυν πρωθυπουργού, 

πως ο νόμος Λοβέρδου για το απελευθερωμένο ωράριο δημιουργεί καρτέλ και πως η Ν.Δ. είναι κόμμα 

που στρέφεται ενάντια στα καρτέλ και στηρίζει τη μεσαία τάξη; 

5.  Μπορούν να μας ξεκαθαρίσουν αν το κόμμα τους είναι λαϊκό η φιλελεύθερο; 

6.  Μήπως μπορούν  να μας ερμηνεύσουν, τον τρόπο με τον οποίο μία μέση γυναίκα φαρμακοποιός, 

συνοικιακού φαρμακείου, με δύο παιδιά, μπορεί να ανταγωνιστεί ισότιμα χωρίς να διαλύσει την 

οικογένειά της, την αδηφάγο αγορά που ονειρεύονται; 



7.  Γνωρίζει καλύτερα ο κ. Υπουργός τον ρόλο και τη σημασία των επιστημονικών συλλόγων από τον 

Ελευθέριο Βενιζέλο που τους νομοθέτησε; 

8. Η Εκκλησία της Ελλάδος και ιδιαίτερα οι Μητροπόλεις Αχαΐας και Καλαβρύτων που βρίσκονται στα 

όρια του συλλόγου μας, έχουν άποψη για τις δηλώσεις και τις προθέσεις των «εθνικών σωτήρων» κ. 

Λυκουρένζου και Χατζηδάκη σε σχέση με το ωράριο που ευαγγελίζονται για όλη την ελληνική 

κοινωνία;  

Η 12η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που οι ίδιοι πρότειναν, θα ήταν ημερομηνία εξόφλησης 

€245.000.000 για τον μήνα Αύγουστο €125.000.000 για τον μήνα Σεπτέμβριο και €245.000.000 για τα 

χρέη του 2011. Φυσικά, δεν υπολογίζουμε τα χρέη του 2012, από τα Ταμεία που εντάχθηκαν στον 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ενώ δεν συζητούμε καθόλου, για τη δυνατότητα αποπληρωμής συνταγών Οκτωβρίου 

Νοεμβρίου Δεκεμβρίου, οι οποίες βρίσκονται στις καλένδες της Τρόικα.  

Όλα αυτά τα ποσά κ. Υπουργέ, οι φαρμακοποιοί τα έχουν πληρώσει στο πολυεθνικό κεφάλαιο, όπως 

επίσης και όλες τους τις κρατικές υποχρεώσεις. Είστε ασυνεπής κ. Υπουργέ! Συνεπώς, οι έντιμοι 

πολιτικοί, όταν είναι ασυνεπείς πηγαίνουν σπίτι τους αλλιώς καταγγέλλουν με ονοματεπώνυμο και 

στοιχεία, τους συνδικαλιστές που τους παραπλάνησαν.  

Το Δ.Σ. του Φ.Σ. Αχαΐας, που συνεδρίασε αργά χθες το μεσημέρι, διευρυμένο με πρώην προέδρους, 

αποφάσισε ομόφωνα, πως ο σύλλογος θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις, πέραν της άρσης πίστωσης 

ακόμα και την πιο δυναμική απεργιακή κινητοποίηση που θα προτείνει ο Π.Φ.Σ. σε περίπτωση που το 

Υπουργείο δεν αποσύρει πλήρως τις εξαγγελίες, που για τιμωρητικά και μόνο αίτια, έθεσε πάνω από τα 

κεφάλια των οικογενειών 12.000 φαρμακοποιών και 14.000 φαρμακοϋπαλλήλων. 

 

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ            ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΜΙΤΣΟΣ 


