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ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΠΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ (Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): 

Κύριε Πρόεδρε, σε κάθε τηλέφωνο, που μου γίνεται από γιατρό, η παράκληση να 

κάνουμε μια συνάντηση συνοδεύεται από το αιτιολογικό ότι θα μου πει πέντε 

πράγματα με τα οποία θα ανατραπούν τα δεδομένα της κακοδαιμονίας του Ε.Σ.Υ.. 

Δηλαδή, κάθε άνθρωπος ισχυρίζεται ότι κατέχει μια αλήθεια. Οι γιατροί έχουν 

κάτι παραπάνω από εμάς. Δηλαδή, πιστεύουν ότι έχουν όχι την αλήθεια τους, 

αλλά την απόλυτη αλήθεια. Ίσως αυτό προκύπτει – μιλάω πάρα πολύ φιλικά – 

από το γεγονός ότι μας γιατρεύουν και αυτό τους δημιουργεί, ενδεχομένως, μια 

διανοητική υπεροχή. Πάντως, ναι, βεβαίως, συζητάω. Δεν συζητάω με όσους θα 

ήθελα, γιατί δεν το προλαβαίνω, αλλά, προφανώς, συζητάω και με τα αυτιά μου 

ανοικτά για να δω τι μου λένε. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε ότι μπορεί να 

προκύψει και από μια κουβέντα ενός ανθρώπου στο δρόμο, πόσο μάλλον εάν 

αυτός είναι και του χώρου, που έχει ορθολογικά επιχειρήματα και καλά 

δομημένα, ανεξαρτήτως εάν είναι σωστά ή όχι.   

Αλλά, η συζήτηση που να καταλήγει σε δική μου επιρροή με άλλη έννοια, 

δηλαδή υπό την έννοια, της διαμόρφωσης της σκέψης δεν υπάρχει. Όταν έχεις 

καλή διάθεση, αυτό είναι μια δική μου τακτική όσα χρόνια είμαι Υπουργός και 

είμαι πέντε χρόνια Υπουργός, όταν ακούω κάποιον να μιλάει δεν κλείνω τα αυτιά 

μου, τα ανοίγω. Πάντα κάτι κερδίζεις άμα ακούς, αλλά να υπακούς σε 

συστηματικά δομημένες απόψεις, όχι. Εάν κάτι υιοθετώ, όπως μου δίνεται ή μετά 

από δική μου κριτική σκέψη ή παρέμβαση προέρχεται μόνο από φορείς. 

Χρωστάω και κάτι γιατί κάνατε μια αναφορά. Στην τοποθέτησή μου στα 

θέματα των πανεπιστημιακών γιατρών, κ.λπ. δεν είπα κάτι που ήθελα να το πω 

ξεκινώντας την τοποθέτησή μου, γι’ αυτό το θέμα που για εμένα δεν είναι ένα 

θέμα αρχής αλλά είναι ένα θέμα.  

Με την διαδρομή μου τώρα ένα χρόνο και κάτι στο ΕΣΥ και στην υγεία 

του τόπου γενικά όσες φορές άκουσα μια καλή κουβέντα ή όσες φορές είδα να 

είναι ελκυστικό και εκτός συνόρων ένα τμήμα του ΕΣΥ μας, αυτό ήταν 

Πανεπιστημιακό. Είτε πρόκειται για την Θεσσαλονίκη, είτε πρόκειται για τα 

Ιωάννινα, είτε πρόκειται για την Κρήτη. Θεωρώ εξ εμπειρίας αλλά και από μία 
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άλλη διαμορφωμένη γνώμη που έχω περί τα πράγματα, πριν το Υπουργείο 

Υγείας, ότι όταν έχεις ένα εργαλείο κάπου το προστατεύεις και το βοηθάς, δεν το 

καταστρέφεις για λόγους εξισωτισμού. Σε καμία περίπτωση αυτό δε σημαίνει ότι 

όλοι οι πανεπιστημιακοί είναι καλοί, όπως, επίσης, δεν σημαίνει ότι όλοι είναι 

κακοί, όμως. Σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πεις καταδικαστέοι όλοι οι 

γιατροί του ΕΣΥ, όπως δεν μπορείς να πεις ότι όλοι τους είναι πάρα πολύ καλοί. 

Αυτοί οι αφορισμοί δεν στέκουν. Με την έννοια, όμως, του εργαλείου που σας 

είπα αναγνωρίζω ότι αυτός ο κλάδος και οι μονάδες οι οποίες εργάζεται 

παρέχουν υπηρεσίες και αίγλη στο Σύστημα. Υπό την έννοια αυτή είναι και ένα 

ζήτημα λήψης θέσης, να βγεις το πεις και να πεις ότι με τον εξισωτισμό δεν έχω 

καμία σχέση ειδικά όταν είναι προς τα κάτω. Δηλώνω, εκ της εμπειρίας μου και 

πάλι, ότι οι γιατροί του ΕΣΥ που συνεργάζονται σε πανεπιστημιακές μονάδες με 

τους πανεπιστημιακούς μιλάνε καλά και για την αποδοτικότητα και για τη 

συνεργασία. Όταν, λοιπόν, η πραγματικότητα σου δίνει αυτό το γεγονός τότε 

προστάτευσε το γεγονός σε βάρος ιδεοληψιών ή υπερμεγενθύσεων ενός 

καθημερινού προβλήματος. 

 


