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Από το …πλεκτό στο παρακράτος 

 

Πέρυσι τέτοιες µέρες, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας κ. Πολάκης, ανερυθρίαστα και µε 

τρόπο προκλητικό, χαρακτήρισε τους Νοσηλευτές των Κέντρων Υγείας τεµπέληδες και µάλιστα 

εκτίµησε ότι µαζί παίρνουν και το πλεκτό τους…  

Φέτος, ο προαναφερθείς, στρουθοκαµηλίζοντας και αρνούµενος να δει την πραγµατική 

εικόνα του καταρρέοντος ΕΣΥ, αποδίδει στους Νοσηλευτές ιδιότητες παρακρατικών, θίγοντας 

ευαίσθητες χορδές της δηµοκρατικής ευαισθησίας όλων των Ελλήνων πολιτών.  

Ακολουθώντας την πρωτόγνωρη τακτική του διασυρµού µέσω του FACEBOOK όπου 

εκατοντάδες «ακόλουθοι» είναι έτοιµοι να κατασπαράξουν όποιον ατυχή πέσει στο λάκκο των 

λεόντων, ο κ. Πολάκης, στην περίπτωση του Σισµανογλείου, αρνείται να τηρήσει την προσήκουσα 

διαδικασία και να αναζητήσει τις ευθύνες πρωτίστως από την ηγεσία του Υπουργείου, τη Διοίκηση 

της ΥΠΕ και βεβαίως τον διοικητή του ιδρύµατος.  

Γενικότερα, θεωρούµε ότι µόνον όποιος δεν θέλει να δει την αλήθεια, πραγµατικά δεν τη 

βλέπει. Πολλά νοσοκοµεία στηρίζονται στις δωρεές πολιτών, µιας και το πενιχρό ποσοστό του 

ΑΕΠ που διατίθεται για την Υγεία δεν επαρκεί να καλύψει ούτε τις βασικές ανάγκες.  

Πέραν αυτού, οι όποιες προσπάθειες γίνονται από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, 

µηδενίζονται και ακυρώνονται από τη µονίµως ασυγκράτητη οργή του κ. Πολάκη, ο οποίος 

επιτίθεται κατά πάντων, δικαίων και αδίκων, µε τρόπο ιταµό και απολύτως αποκρουστικό. Η 

διοίκηση, απαιτεί ικανότητα και τόλµη και σε καµία περίπτωση δεν ασκείται µε το θυµικό, αλλά µε 

σύνεση και σεβασµό προς τους διοικούµενους. 

Κλείνοντας, θεωρούµε αυτονόητη την τοποθέτηση επί του θέµατος του Υπουργού Υγείας κ. 

Ξανθού, γιατί ο κλάδος που κατά γενική οµολογία στηρίζει το ΕΣΥ, αποτελεί κατ’ επανάληψη σάκο 

του µποξ για τον διαδικτυακά ασυγκράτητο κ. Πολάκη. 

 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

 Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραµµατέας 

 

 

 Αριστείδης Δάγλας  Γεώργιος Αβραµίδης  


