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Αγαπητέ Πρόεδρε

Γνωρίζω πολύ καλά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζεις και 
αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια που καταβάλλετε για την επίλυσή τους. 
Αναγνωρίζοντας το μέγεθος της χρονικής πίεσης της θέσης σας, αναφέρω 
πολύ συνοπτικά τα εξής.

Α) Υγεία

Αγαπητέ μου Πρόεδρε η κατάσταση στα νοσοκομεία είναι απαράδεκτη. Έχει 
φτάσει στο τέλμα. Η υγεία έγινε εμπόρευμα που προσφέρεται με τους νόμους 
της αγοράς. Η διαπλοκή στα δημόσια νοσοκομεία έχει φτάσει στο 
απροχώρητο. Οι μισοί γιατροί ασχολούνται με παράνομο ιδιωτικό ιατρείο και οι 
άλλοι μισοί χειρουργούν μόνο την προσωπική τους πελατεία. Υπάρχει 
πλασματική ζήτηση υπηρεσιών Υγείας, με τελικό αποτέλεσμα την ταλαιπωρία 
του ασθενούς. Καταργήθηκε η ιεραρχία, ισοπεδώθηκαν τα πάντα (με την 
αναβάθμιση των ιατρών χωρίς κρίσεις, μοναδικό κριτήριο ο χρόνος 
παραμονής στο σύστημα- μεγάλο λάθος). Το Ε.ΣΎ αγαπητέ μου Πρόεδρε 
είναι θύμα των ανθρώπων του και των υπουργών του. Η υγεία έφτασε σ'αυτό 
το σημείο όχι γιατί δεν υπάρχουν χρήματα, γιατί το Ε.Σ.Υ είναι 
υπερχρηματοδοτούμενο. Το ερώτημα είναι που πάνε και πως πάνε αυτά τα 
χρήματα (προμήθειες νοσοκ., πολυφαρμακία, κτλ.). Ενώ ο Έλληνας ασθενής 
για να εξυπηρετηθεί πρέπει να βάλει βαθειά το χέρι στη τσέπη, να δώσει κάτω 
από το τραπέζι, η παραοικονομία οργιάζει με το Υπουργείο απλό θεατή χωρίς 
να γίνεται κανένας έλεγχος.

Αγαπητέ μου πρόεδρε χρειάζονται ριζικές αλλαγές στο χώρο της Υγείας, 
αλλά δεν μπορεί να γίνει τώρα σχεδιασμός λόγω των επικείμενων εκλογών. 
Τώρα χρειάζεται δράση και στροφή στην καθημερινότητα, λύση στα 
προβλήματα. Χρειάζεται αντικατάσταση της μεγάλης πλειοψηφίας των Δ.Σ. 
των Νοσοκομείων, χρειάζονται άνθρωποι αποφασισμένοι για προσφορά με 
γνώση και πείρα, με διάθεση για δουλειά και όχι άτομα που στόχο έχουν την 
ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων και κοινωνικής καταξίωσης.
Χωρίς να είμαι μηδενιστής τολμώ να πω, επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο 
τέλμα, ότι η ηγεσία του Υπουργείου (Υπουργοί-Γραμματείς) είναι ανεπαρκής,



το Υπουργείο βρίσκεται σε πλήρη απραξία, τα δε προβλήματα έχουν 
τοποθετηθεί στον αυτόματο πιλότο και αυτός δεν είναι καλά ρυθμισμένος. 
Σήμερα χρειάζεται η χρησιμοποίηση Υπουργού αυξημένου κύρους, για να 
δώσει δράση και στροφή στα καθημερινά προβλήματα του Έλληνα ασθενή. 
Κάποιος πρέπει να ταρακουνήσει τα λιμνάζοντα νερά.

Πρόεδρε αν αποφασίσετε ανασχηματισμό πρέπει να γίνει σύντομα ώστε να 
ενημερωθούν το δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο και από τον Σεπτέμβριο η 
κυβέρνηση να έχει άλλη δυναμική, πρέπει να είναι ριζικός και να δώσει τον 
αέρα του καινούργιου. Οι πρωτοκλασσάτοι Υπουργοί πρέπει να 
τοποθετηθούν στα Υπουργεία που σχετίζονται με τα καθημερινά προβλήματα 
του πολίτη (Υγεία, Συγκοινωνία, Αστυνόμευση, Δημόσια Υπηρεσία, κτλ.). 
Επίσης να χρησιμοποιηθούν νέοι Υπουργοί και Υφυπουργοί και να δίνεται η 
εντύπωση του ενιαίου Π.Α.Σ.Ο.Κ. Ορισμένοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, 
Γραμματείς του ρεύματός μας πρέπει να αλλάξουν είτε λόγω συμπεριφοράς, 
είτε λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης στο έργο τους. Να χρησιμοποιηθούν νέα 
άτομα με καταξίωση στην κοινωνία, με κύρος και ικανότητες και όχι οι 
διάφορες «αυλές» των διαφόρων δικών μας.

Πρόεδρε με όλο το σεβασμό που τρέφω στο πρόσωπό Σας, είμαι 
υποχρεωμένος να αναφερθώ για πρώτη φορά ονομαστικά στον αρνητικό ρόλο 
του κ. Τσουκάτου και δη στο διάστημα της απουσίας Σας στο εξωτερικό. 
Εκμεταλεύεται την τακτική και συμπεριφορά του Άκη, της Βάσως και της 
ομάδας τους, για να δίδει την αίσθηση της αναγκαιότητας ύπαρξης ενός 
μηχανισμού στήριξης γύρω από αυτόν και της ομάδας του. Με τη στάση του, 
τις επιλογές του και την συμπεριφορά του δεν μπορεί αξιόπιστα να 
συσπειρώσει σε δίκτυο το ρεύμα που είναι κοντά σας.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δοθεί η εντύπωση της συμπαράταξης όλων 
για την τελική μάχη. Παράλληλα το ρεύμα που είναι κοντά σας, πρέπει να 
εκφραστεί με την συμμετοχή όλων, συσπειρωμένο γύρω από τον Γραμματέα 
του κινήματος, χωρίς την λογική των Υφυπουργών που έχουν προσωπική 
κατά ένα μέρος στρατηγική και το μηχανισμό του Τσουκάτου.

Πρόεδρε τον τόνο και την αίσθηση της συντεταγμένης πορείας θα τον δώσει 
η κυβέρνηση και περισσότερο Εσείς προσωπικά.

Θα ήταν άδικο, η φυσιογνωμία Σας, η παρουσία, το ήθος, η εργατικότητα, η 
αξιοπρέπεια και η σοβαρότητά Σας να τραυματισθούν από λανθασμένες 
συμπεριφορές, πρακτικές και αντιλήψεις άλλων. Στόχος όλων πρέπει να είναι 
η νίκη στις εκλογές του 2000.

Πρέπει να δούμε τα γεγονότα με την πραγματική τους όψη όσο πικρά και να 
είναι και όχι με την όψη η οποία μας ικανοποιεί, μας ευχαριστεί και μας αφήνει 
στο απυρόβλητο των εξελίξεων.
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