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τoυ lατρlκo0 Συλλoγoυ AΘηvΦv
K. Γ. Πατo0λη

Kε Πρ6εδρε,

Σαg ευ1αρloτΦ γlα TηV πρ6oκληoη γ|α TηV παρακoλoυΘηoη ημερiδαζ γlα Tov
EOΠYY oτlg 5-11-11.

'oμωζ δlαβdζovταζ To πρoγραμμα πoU απooτεiλαTε, παραTηρηoα oτl η πλεloψηφiα
τωv Θεματωv τηζ ημερfδαg, καΘΦg Kαl ol oμlλητεg πoυ Θα τα αvαλ0ooυv, απoτελoov'τηv
σUvτρlπτlKη πλεloψηφiα τηg ΠoλlτlκηE Hγεoiαg τoυ EOΠYY καl τωv ouμβoOλωv τηE, πoU
εivαI oε πληρη αvτiΘεoη με τ|ζ εKπεφρασμ€vεg Θ€oεlg τooo τωv lατρlκΦv Συλλ6γωv καl
τωv τελευταiωv Γεv' Συvελε0oεωV τoU ΠlΣ, ooo Kαl τωv αγΦvωv Kαl oτo1ωv τoυ
ΠαvtατρlκoO Mετιirπoυ, πoυ δυvαμrκα ξεκivησε στΙζ αρXεζ τoυ 2O11, στηv πρoσπdΘεlα
πoU 6γlvε Vα πρooτατευτεi η Yγεfα ToU 'Eλληvα Πoλiτη Kαl η αξloπρ6πεlα Kαl τo
επΙστημovlκo dργo τoυ lατρo0.

Γvωρiζετε oτl d1oυμε αvτtδραoεl σTlζ μεXρ| τιitρα εvεργεlεg καl voμoΘετηματα, πoU
61ouv ox6oη με τηv περiΘαλψη TωV πoλlτΦv (ΕoΠYY, ΕvIαiog Kαvovloμ6ζ Παρoxωv
Yγεfαg, αμolβεg K.α.), καΘιbg η Πoλlτεiα - αγvoΦvταζ μαζ o1εδov τελεiωE j εi., απoρρi-
ψεl τlζ Θ6oεlE μαζ Kαl πρo1ωρα ατακτω6 μovη τηg.

Ωg εκ τo0τoυ αρvo0μαoτε Vα εiμαoτε αδραvεΙg ακρoατι1g oε 6vα πdvελ oμlλητΦv καl
oμtλtΦv πoυ €xoυμε απoρρfψεI τlg μ6xρι τΦρα απoφαoεlζ ToUζ.

Noμlμoπoiηoη εμμιioωE Θ6oεωv, απ6ψεωv καl μιiτρωV πoU πρooβαλoυv πoλiτεg
καl lατρo0E δεv Θα παρdoxouμε.

Eκεivo πoU πρo61εl εivαl oλol Vα πρoαoπiooυμε τo lατρlκo Σιilμα απo τov
αφαvloμo πou επ6ρxεταl, Vα πρoσTατε0ooυμε τη Δημoo'lα Yγεiα Kαl Vα καταγγεiλouμε με
oπotoδηπoτε τρoπo αυτα πoυ καΘημερlvα με πραξεlζ Kαl λoγlα μαζ πρoσβdλoυv Kαt μαζ
απαξlΦvouv ωζ αvΘρΦπoυζ KαΙ ωζ επloτημovεg, αλλα κυρiωg εξαθλlΦvoυv τlg υπηρεoiεζ
υγεiαg τωv πoλlτιi.tv, πoU ToUζ XρησlμoπoloOv ωζ πεlραματ6ζωα μlαξ πoλlτlκηξ
αVαXρovlστl κηg καl παρωXη μ€vηζ.

Mε εκτiμηoη

ΕΛΛHNlKH ΔΗMoKPΑT|A

YΠoYPΓElo YΓE|AΣ & KoΙNoNΙKΗΣ MΛΗΛEΓryΗΣ

ΙΑΤPIKOΣ ΣYΛΛOΓOΣ Π EIPAΙA
Ν.Π-Δ.Δ-


