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«Απνινγηζκφο πεπξαγκέλσλ: 
 
επηέκβξηνο 2010 – επηέκβξηνο 2011» 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Δίκαζηε έηνηκνη λα αξρίζνπκε; Εεηψ ζπγγλψκε γηα ηελ θαζπζηέξεζε, αιιά ππήξρε 
κία ζπλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ, ε νπνία ηειείσζε ζηηο 12:35 θαη έηζη θαζπζηέξεζα λα 
έξζσ, είρε θαη θίλεζε, ζαο θαζπζηεξψ θαη εζάο θαη ιππάκαη. 
 
Θέισ λα ζπκεζνχκε καδί νξηζκέλεο βαζηθέο ζηηγκέο ηνπ ηειεπηαίνπ ρξφλνπ πνπ είκαζηε εκείο 
εδψ, δειαδή ε παξνχζα πνιηηηθή εγεζία: ε δηθή κνπ, ηνπ Σηκνζίδε, ηνπ Αεδφλε, ηνπ Μπφιαξε, 
ζπλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ: Πνιχδνπ, Γεκφπνπινπ, Καηξηβάλνπ θαη ηνπ Δηδηθνχ Γξακκαηέα 
Παηαβνχθα, ζπλ ηνπ Γηάλλε Μίρα απφ ηνλ ΔΦΔΣ. 
 
Με ηελ παξνχζα ζχλζεζε, ινηπφλ, ην Τπνπξγείν Τγείαο έθαλε νξηζκέλα πξάγκαηα, 
απνπεηξάζεθε νξηζκέλεο πνιηηηθέο θαη ζπλερίδεη. Γνπιέςακε βαζηζκέλνη ζε πέληε αξρέο: 
 
Αξρή 1ε: ε θξίζε επεξεάδεη ηηο πξνηεξαηφηεηεο, φπσο θαηαιαβαίλεηε θαη ζπλεπψο ε αιιαγή ησλ 
νηθνλνκηθψλ κεηαβιεηψλ ηνπ πγεηνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο έγηλε έλαο άκεζνο ζηφρνο. Δίρε δε 
βξαρππξφζεζκα θαη κεζνπξφζεζκα ζθέιε θαη επηκέξνπο ζηνρεχζεηο. Κάλακε παξεκβάζεηο ζην 
ρψξν ησλ πξνκεζεηψλ, ζην θάξκαθν. Πξνζπαζήζακε θαη πξνζπαζνχκε λα εθζπγρξνλίζνπκε ηε 
ιεηηνπξγία ησλ λνζνθνκείσλ. Καη θπζηθά πξνζπαζήζακε θαη πξνζπαζνχκε λα ζπλελψζνπκε ηηο 
δπλάκεηο ηνπ ΔΤ. 
 
Όια απηά εληάρζεθαλ σο πξνηεξαηφηεηεο ζην κλεκφλην κε δηθέο καο παξεκβάζεηο, θαζψο θαη ζην 
κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο. Ζ δεκνζηνλνκηθή επηαμία πνπ είλαη ν 
ζηφρνο απηφο θαη ε Αξρή γηα ηελ νπνία ζαο κηιψ, πξνθαλψο ζα ζπλδπαζηεί κε ηελ πεξαηηέξσ 
θαηνρχξσζε ηεο θνηλσληθήο αξρήο «Διεχζεξε πξφζβαζε ζηε δεκφζηα πγεία». 
 
Άξα δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ αχμεζε ηεο ειεχζεξεο 
πξφζβαζεο ζηηο δνκέο ηεο δεκφζηαο πγείαο. Καη εδψ παίξλσ αθνξκή γηα λα απαληήζσ ζε 
νξηζκέλα δεκνζηεχκαηα ηνπ δηεζλνχο Σχπνπ έγθπξσλ θαη πνιχ ζνβαξψλ Μέζσλ Δλεκέξσζεο, 
αλαθέξνκαη ζην BBC, αλαθέξνκαη ζηνπο NEWS YORK TIMES θαη αλαθέξνκαη ζηνλ GUARDIAN 
πνπ θαη νη ηξεηο απηέο κε αθνξκή δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ LANCET, έγθπξνπ πεξηνδηθνχ 
εκθαλίδνπλ ηε ρψξα καο λα ππνθέξεη απφ κηα κεγάιε δεκνζηνλνκηθή θξίζε, αιιά εκθαλίδνπλ 
επίζεο λα ππάξρνπλ ζπλέπεηεο απηήο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 
πγείαο ζηνπο πνιίηεο θαη ζηελ ειεχζεξε πξφζβαζε ζην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο, θάηη πνπ δελ είλαη 
αιεζέο. 
 
Θα απαληήζνπκε θαη γξαπηψο, αιιά λνκίδσ φηη θαη εδψ καο δίλεηαη ε επθαηξία λα ην 
μεθαζαξίζνπκε απηφ. Μνπ δίλεηαη ζε φια ηα δηεζλή θφξα ε αθνξκή θαη ε επθαηξία λα 
ππνγξακκίζσ, φηη ε Διιάδα είρε, έρεη θαη ζα έρεη ην πην πξνσζεκέλν ζχζηεκα ειεχζεξεο 
πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο κε κία απφ ηηο ηαρχηεξεο αληαπνθξίζεηο. 
 
Δηδηθά νη Βξεηαλνί πνιίηεο πξέπεη λα δηαβάζνπλ ηελ πάξα πνιχ σξαία γξαθή ηνπ πξψελ 
Πξσζππνπξγνχ ηνπο, ηνπ Σφλη Μπιεξ, εγψ κειεηψ απηφ ην θείκελν θαη πξαγκαηηθά ην βξίζθσ 
πάξα πνιχ ραξαθηεξηζηηθφ θαη πάξα πνιχ ζνβαξφ θαη γηα ηελ δηθή κνπ θαηάξηηζε, φκσο εθεί είδα 
φηη έλα απφ ηα κεγάια ηνπ επηηεχγκαηα ήηαλ λα επηηχρεη λα κπαίλεη ν αζζελήο ζην ρεηξνπξγείν 9 
κήλεο κεηά ην αίηεκά ηνπ. 
 



Δδψ πνιιέο θνξέο ρεηξνπξγείηαη θαη πξηλ κπεη ζην λνζνθνκείν. Δκείο ππνθέξνπκε απφ ην 
αληίζεην ζηελ Διιάδα. Καη λα κελ πσ γηα ηα βαιηηζάθηα. Άιιν εμνξζνινγίδνπκε, ζπγθξαηνχκε 
δαπάλεο απφ ηελ ζπαηάιε, άιιν έρνπκε απαγνξεχζεη ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε θαη κάιηζηα ηνπ 
GUARDIAN ε έξεπλα γηα ηνλ «ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» γηα λα είλαη θαη ζπλεπήο έπξεπε λα κελ 
παξαγλσξίζεη φηη απφ ηηο 1.100 επηζθέςεηο ζην Ννζνθνκείν απηφ ζηελ εθεκεξία ηνπ, ζηελ 
πξφζθαηε εθεκεξία ηνπ ηα 600 πεξηζηαηηθά ήηαλ πεξηζηαηηθά γηα ηελ πξσηνβάζκηα πγεία. 
 
Καη θ. Μνπζηψλε πφζεο εηζαγσγέο έθαλε ην λνζνθνκείν απηφ; 170 εηζαγσγέο ηηο πξψηεο ψξεο 
ηεο εθεκεξίαο. Αληηιακβάλεζηε λνκίδσ κε ζαθήλεηα. Δκείο ήξζακε εδψ θαη παιεχνπκε ηνλ 
εμνξζνινγηζκφ, επ‟ νπδελί δελ κεηψλνπκε ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε. Καη δειψλνπκε 
θαηεγνξεκαηηθά, φηη είκαζηε πάξα πνιχ κπξνζηά ζηνλ ηνκέα ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο απφ 
πάξα πνιινχο, κέρξη βαζκνχ θαηαρξήζεσο ζε φηη αθνξά αλαζθάιηζηνπο, αιινδαπνχο απφ 
άιιεο ρψξεο πνπ θάλνπλ πγεηνλνκηθφ ηνπξηζκφ ζηελ παηξίδα  καο θαη πξνζπαζνχκε λα βάινπκε 
κηα ηάμε ζ‟ απηά θαη έρνπκε αξθεηέο απνδφζεηο κέρξη ζηηγκήο. Θα κηιήζσ γη‟ απηέο. 
 
Άξα δεκνζηνλνκηθή επηαμία κε δηαηήξεζε ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο θαη αχμεζεο ησλ 
δπλαηνηήησλ ησλ πνιηηψλ γηα πξφζβαζε ζε πνηνηηθά αλψηεξεο ππεξεζίεο πγείαο. 
 
Αξρή 2ε: Απφ ηελ πξψηε κέξα πνπ ήξζα εδψ, ην μέξεηε απηφ, δηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηελ Τγεία. 
Ο ΔΟΠΤ, ε πνιηηηθή καο γηα ηα λαξθσηηθά, γηα ηηο κεηακνζρεχζεηο, ε πνιηηηθή καο γηα ην άλνηγκα 
ηνπ ΔΤ ζηελ θνηλσλία θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 
 
Απηφο ν δξφκνο πεξπαηηέηαη θαη ζα ζπλερηζηεί ηνλ Οθηψβξην, ην Ννέκβξην θαη ηνλ Γεθέκβξην. Γηα 
λα δψζσ θαη  κηα ελεκέξσζε. Υζεο θάλακε κε ηνλ θ. Μνπζηψλε κία ζπδήηεζε ζην επηηειηθφ 
φξγαλν γηα ηελ λέα δνκή ησλ θιηληθψλ κέζα ζηα Ννζνθνκεία θαη έρσ αχξην ζπλάληεζε κε ηνλ 
Καζεγεηή ηνλ θ. Λπθνχξγν Ληαξφπνπιν, ν νπνίνο εηνηκάδεη ζρεηηθή πξφηαζε γηα ην Τπνπξγείν, 
κηα πξφηαζε απφ ηελ νπνία έρεη δηδαρζεί θαη ην Άξεο, αιιά θαη φινη καο θαη φπσο έρσ πεη ζην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην ην δήηεκα απηφ ζα παξνπζηαζηεί ζηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ Τπνπξγνχο ζην 
πξψην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ηνπ Ννεκβξίνπ. 
 
Αχξην, πφηε έρνπκε Τπνπξγηθφ, ζπδεηείηαη ζε πξψηε αλάγλσζε ε κειέηε ηνπ ΚΔΤ γηα ηελ 
έληαμε ησλ λέσλ γηαηξψλ ζηηο εηδηθφηεηεο, έηζη; Δίρακε πεη ηνλ Οθηψβξην, ηνλ Οθηψβξην ην 
θάλνπκε. Δκείο είρακε πεη φηη ζα θάλνπκε, θ. Νεγθή ην δηάινγν, ελψ ηα παλεπηζηήκηα ζα έρνπλ 
αλνίμεη γηα ηελ ηξέρνπζα αθαδεκατθή πεξίνδν. 
 
Σνλ Οθηψβξε είρακε πεη πνπ είλαη αλνηρηά ηα παλεπηζηήκηα, ηνλ Οθηψβξην θάλνπκε απηή ηε 
ζπδήηεζε, δελ ζέινπκε θαλέλαλ εθηφο Αζελψλ, ηνπο ζέινπκε φινπο εδψ θαη εληφο ηεο 
Θεζζαινλίθεο θαη εληφο ησλ Αζελψλ θαη εληφο φπνπ ππάξρεη Παλεπηζηήκην Ηαηξηθήο, εληφο ηνπ 
παλεπηζηεκίνπ ηε ζπδήηεζε. 
 
Αξρή 3ε: Οη ππνδνκέο ηεο πγείαο αλήθνπλ ζηνλ ειιεληθφ ιαφ. Όιεο νη ππνδνκέο ηνπ Δζληθνχ 
πζηήκαηνο Τγείαο, ηνπ ΔΟΠΤΤ, ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ πνπ πέξαζαλ ηψξα πηα ζην ΔΤ, 
θάζε πγεηνλνκηθή δνκή αλήθεη ζηνλ ειιεληθφ ιαφ, είλαη δεκφζην αγαζφ. Γελ αλήθεη νχηε ζηνπο 
γηαηξνχο, δελ αλήθεη νχηε ζηνπο ινηπνχο εξγαδνκέλνπο ζηα λνζνθνκεία, δελ αλήθεη νχηε ζηνπο 
πξνκεζεπηέο θαξκάθσλ, δελ αλήθεη νχηε ζηνπο πξνκεζεπηέο αλαισζίκσλ πιηθψλ, δελ αλήθεη ζε 
θαλέλαλ, αλήθνπλ φιεο νη ππνδνκέο ζην ειιεληθφ δεκφζην θαη επνπηεχνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 
Τγείαο, ηνπο Τθππνπξγνχο, ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο, απφ ηελ Κπβέξλεζε, απφ ηε Βνπιή ησλ 
Διιήλσλ θαη ε λνκηκφηεηα ηεο δξάζεο ειέγρεηαη απφ ηα δηθαζηήξηα. 
 
Απηφ πξέπεη λα γίλεη πνιχ θαιά θαηαλνεηφ ζηνπο εθάζηνηε νηνπζδήπνηε ζπλνκηιεηέο καο. Γελ 
ηνπο αλήθεη, δελ αλήθεη ζε θαλέλαλ θακία ππνδνκή ηνπ πγεηνλνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 
 
Αξρή 4ε: Γήισζα φηαλ ήξζα ζην Τπνπξγείν, φηη είκαζηε ε πνιηηηθή εγεζία φιεο ηεο πγείαο θαη 
ηεο δεκφζηαο θπζηθά θαη ηεο ηδησηηθήο. Κξάηεζα επιαβηθά απηή ηελ αξρή θαη πάξα πνιιέο 
δηεπθνιχλζεηο θάλακε ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ ζηε ιεηηνπξγία θαη ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ εηδηθά ζ‟ 
απηή ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο. 



 
Σέινο, 5ε θαη ηειεπηαία καο αξρή, ππήξμε κε ηελ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ γη‟ απηή ηελ 
εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ επζπγξάκκηζε ζηα δηεζλψο ηζρχνληα, φηη νη κείδνλεο πνιηηηθέο δεκφζηαο 
πγείαο ζην δπηηθφ θφζκν ππεξεηνχληαη απφ κε ηαηξηθνγελείο πνιηηηθέο: άζιεζε, δηαηξνθή, 
πεξηνξηζκφο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη απαγφξεπζε ηνπ θαπλίζκαηνο, πεξηνξηζκφο ηνπ αιθνφι, είλαη 
νη κείδνλεο πνιηηηθέο ζε φια ηα θξάηε – κέιε ηνπ ΟΟΑ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ δπηηθνχ 
θφζκνπ, ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ θαη εδψ ζηελ Διιάδα έγηλε απηφ. 
 
Απηέο είλαη νη πέληε θαηεπζπληήξηεο αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ζηξαηεγηθή καο, θαζφξηζαλ ηελ 
ζηξαηεγηθή καο, ζα θαζνξίζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή καο ηνλ ππφινηπν θαηξφ πνπ ζα είκαζηε ζην 
Τπνπξγείν απηφ. 
 
Θέισ λα δψζσ ην ιφγν, φηαλ ζα ηειεηψζσ ηελ εηζήγεζή κνπ ζηνλ θ. Αεδφλε ηνλ Τθππνπξγφ γηα 
ηηο πνιηηηθέο ηεο δεκφζηαο πγείαο ζην ρψξν ηεο δηαηξνθήο, ηεο άζιεζεο. 
 
Θέισ λα δψζσ ην ιφγν ζην ζπλάδειθν Τθππνπξγφ ηνλ θ. Σηκνζίδε γηα ηνλ αληηθαξθηληθφ καο 
αγψλα. ηνλ θ. Σηκνζίδε επίζεο γηα ηα ζέκαηα ηεο απαγφξεπζεο ηνπ θαπλίζκαηνο πνπ 
βξηζθφκαζηε, ηη θάλνπκε, πνπ είκαζηε. 
 
ηνλ Τθππνπξγφ ηνλ θ. Μπφιαξε, ην ζπλάδειθν γηα ηελ πεξίπησζε ησλ ζπγρσλεχζεσλ ησλ 
θνξέσλ ηεο πξφλνηαο, θαζψο θαη ηελ δεκηνπξγία ηνπ εληαίνπ κεηξψνπ, είκαζηε ήδε ζηα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα ηνπ Φζηλνπψξνπ θαη ηξέρνπκε θαη ζα πξνιάβνπκε. 
 
Καη ζα παξαθαιέζσ ηνλ θ. Σηκνζίδε λα θάλεη κηα αλαθνξά ζηα θιεηζηά λνζήιηα, βέβαηα ηελ έρεηε 
πξφζβαζε θαη ζηα θξεβάηηα ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, απηά είλαη πξφζθαηα, ζα ηα 
πεξάζνπκε πάξα πνιχ γξήγνξα. 
 
Καη ζα θιείζσ κε νξηζκέλα πξάγκαηα γηα ηα δηεζλή θαη ηα επξσπατθά, ηηο πνιηηηθέο καο θαη ηηο 
θαηλνχξγηεο καο ζηνρεχζεηο. 
 
Κπξίεο θαη θχξηνη ζα ζαο δηαλεκεζνχλ φια ηα θείκελα θαη ζα έρεηε ηελ επθαηξία λα ζπλαληεζείηε 
κε ηα ζηνηρεία θαη ηηο πνιηηηθέο θαη λα θάλεηε ηελ θξηηηθή ζαο εθεί πνπ λνκίδεηε. 
 
Πάκε απφ ηελ αξρή. Πάκε κε θάηη πάξα πνιχ εληππσζηαθφ πνπ είλαη αιήζεηα, είλαη 
πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία έρεη παξαηεξεζεί θαη απφ ην Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηα 
λαξθσηηθά. Θα ζαο δψζσ ηεο καο Μαιιηψξε εηδηθφ 4ζέιηδν ζεκείσκα πνπ ηα ιέεη φια, απιψο 
εγψ επηθεληξψλνκαη ζε έλα βαζηθφ. 
 
ηε Θεζζαινλίθε αίηεζε έληαμεο ζην πξφγξακκα ζεξαπείαο ηνπ ΟΚΑΝΑ κε εκεξνκελία 8 
επηεκβξίνπ ηνπ 2011 εληάρζεθε ρζεο ζην πξφγξακκα ζεξαπείαο. Αληί 3,5 εηψλ θαζπζηέξεζεο, 
ιίζηαο ληξνπήο ζηε Βφξεην Διιάδα, ε πξνζεζκία έληαμεο ζην πξφγξακκα έγηλε έλα κήλα κεηά 
ηελ αίηεζε. 
 
ηελ Αζήλα θαη ζηελ Αηηηθή θιείζακε ηνλ ΟΚΑΝΑ ηνπ Πεηξαηά ζηηο 3 Οθησβξίνπ, ζα θιείζνπκε 
ηνλ Γεθέκβξην είλαη ε δέζκεπζε ηνλ ΟΚΑΝΑ ζηελ Καπνδηζηξίνπ. ην Ννέκβξην ζην 2ν 
15λζήκεξν δελ ζα ππάξρεη ε ιίζηα ηεο ληξνπήο θαη ζηελ Αηηηθή. θαη ζα ζβεζηεί απφ ηα αξλεηηθά 
θηηάπηα ηεο ειιεληθήο δεκνθξαηίαο ε ληξνπή λα έρνπκε 7 έηε θαη 3 κήλεο θαζπζηέξεζε γηα λα  
εληαρζεί έλαο αζζελήο ζε έλα πξφγξακκα ζεξαπείαο. 
 
Οη αζζελείο ζεξαπεχνληαη ζην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο. Γηα ην LANCET πνπ είλαη έλα πάξα πνιχ 
έγθπξν πεξηνδηθφ αο θαηαγξαθεί ζηα δεδνκέλα ηνπ θαη απηφ ην ζηνηρείν. Όρη κφλν ηα λνζνθνκεία 
καο πξνρσξνχλ, αιιά αληέρνπλ, είλαη επξχρσξα θαη κπνξνχλ λα πεξηζάιςνπλ θαη λέεο κνξθέο 
αζζελεηψλ, φπσο ηνπο εμαξηεκέλνπο αζζελείο. 
 
Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη κία, είλαη αδηάςεπζηε, ζε φπνην λνζνθνκείν απ‟ απηά ηα νπνία 
ιεηηνπξγνχλ ζ‟ απηφ ην πιαίζην, ζέιεηε λα πάηε, λα πάηε. Δγψ πήγα ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, έρσ 



πξνζσπηθή εηθφλα θαη είκαη ππεξήθαλνο γηα ηνπο γηαηξνχο καο, είκαη ππεξήθαλνο γη' απηά πνπ 
κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε. 
 
Ση ρξεηάδεηαη λα θφςνπκε θαη έρνπλ αλαιάβεη έξγν απφ ζήκεξα ην πξσί νη Δπηζεσξεηέο 
Γεκφζηαο Τγείαο; Γελ κπνξεί ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα γίλνληαη επεκβάζεηο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο 
κε 4.500-5.000 € θφζηνο κε αηζζεηηθφ απνηέιεζκα θαη λα πξνζθέξνληαη νη ίδηεο ππεξεζίεο απφ 
δεκφζην λνζνθνκείν κε 2.000 €, κε ηελ θινπή ησλ πιηθψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
λνζνθνκείσλ. Απηφ δελ επηηξέπεηαη. Απηά ζα ηα πεξηνξίζνπκε. Γελ πάεη λα θσλάδεη φπνηνο ζέιεη. 
Καη ζα ηα εμαθαλίζνπκε. 
 
Δπί ηνπ ζέκαηνο αλέιαβε ζήκεξα ην πξσί έξγν ην ψκα Δπηζεσξεηψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη 
απέζηεηια θαη ζρεηηθή επηζηνιή ζηελ θα Ράηθνπ εγψ ζήκεξα ην πξσί. Πάκε ζηηο κεηακνζρεχζεηο. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Δκείο δελ θαηαιάβακε. 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Ναη, έρνπκε θαη εξσηήζεηο. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Άξα θαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα ζα θάλεη ε θπβέξλεζε. 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Απηφ θαηαιάβαηε; 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Απηφ θαηαιάβακε. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Δθηφο αλ πέζνπλ ζηνλ ηδησηηθφ. 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Απαγνξεχνληαη, δελ θαιχπηνληαη απφ ηα Σακεία απηέο νη κνξθέο επεκβάζεσλ. 
Δίλαη παξάλνκε ζπκπεξηθνξά απηή εμ νινθιήξνπ. Καη φρη κφλν γίλεηαη, αιιά πξνζθέξεηαη θαη σο 
ηηκή επθαηξίαο ζηελ ηδησηηθή αγνξά. Διάηε ζ‟ εκάο, ηζάκπα είλαη ηα πιηθά αθνχ ηα πιεξψλνπλ ηα 
ζχκαηα θαη πξνζθέξνπκε θαιχηεξεο ηηκέο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
 
ήκεξα έπηαζε δνπιεηά ην ΔΤΤΠ κε πνιινχο ειεγθηέο ηνπ. Καη έζηεηια πξνζσπηθή επηζηνιή, 
γηαηί εγψ έδσζα εληνιή ζην ΔΤΤΠ, ζηελ θα Ράηθνπ. Κη εζείο πνπ είζηε εδψ πνιχ έκπεηξνη, 
μέξεηε φηη απηά γίλνληαλ εδψ θαη πνιιά ρξφληα, πξηλ έξζνπκε εκείο. Αιιά ην ηξαγηθφ είλαη φηη παξ' 
φιε ηελ θξίζε απηά ζπλερίδνληαη. Καη παίξλνπκε θη εκείο ηα κέηξα καο φζν κπνξνχκε κε ηνλ πην 
θαηάιιειν θαη λφκηκν θπζηθά πάληα ηξφπν. 
 
ηηο κεηακνζρεχζεηο, κηα πνιηηηθή πάξα πνιχ ζνβαξή, γίλακε νπξαγνί ζε έλα ζέκα θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο. Γηαηί; Γηαηί επηθξάηεζε ζηελ Διιάδα ε ινγηθή φηη εθεί πέξα θάηη θαθφ ζπκβαίλεη. 
Φηάζακε ζηνλ πάην ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηεο Δ.Δ. θαη ηεο Βαιθαληθήο κε κφλν 4,1 
πεξηπηψζεηο δσξεψλ αλά 1 εθαηνκκχξην θαηνίθσλ. Ο ακέζσο επφκελνο αξηζκφο ζηα Βαιθάληα 
θαη ζηελ Δπξψπε είλαη δηςήθηνο. Καη ν ακέζσο ρεηξφηεξνο ειιεληθφο ήηαλ ην „09 πνπ ήηαλ 6 
θφκκα θάηη. 
 
Σψξα, κέζα ζε ιίγνπο κήλεο έρνπκε μεπεξάζεη ην 2010, είλαη 5,3 ην λνχκεξν ζηηο αξρέο ηνπ 
Οθησβξίνπ θαη φια δείρλνπλ φηη ζα μεπεξάζνπκε ην ζηφρν ηνπ 7 ζην 1 εθαηνκκχξην. 5,3 ήηαλ 
ηψξα ηέινο επηεκβξίνπ θαη ν ζηφρνο καο γηα ην 2011 ήηαλ 7 δσξεέο αλά 1 εθαηνκκχξην 
θαηνίθσλ. Θα ηνλ μεπεξάζνπκε ηνλ ζηφρν. Με έκπξαθην ηξφπν γηα έλα ζέκα κε πνιχ κεγάιε 
δηεζλή δηάζηαζε απνδεηθλχνπκε φηη θάλνπκε πνιηηηθέο δεκφζηαο πγείαο φζν κπνξνχκε 
απνδνηηθφηεξα. 
 
Γελ αλαθέξνκαη ζηηο πξσηνβνπιίεο καο γηα ηνλ ΔΟΜ, γηα ηε λέα λνκνζεζία,  απηά δελ ηα 
αλαθέξσ, απιψο ζηέθνκαη ζηα πην πνιχ βαζηθά, ηα άιια ηα έρεηε ππφςε ζαο απφ ηελ 
πξνεγνχκελε επαθή καο. Άιισζηε ηα γξάθσ θαη ζην ζεκείσκα πνπ ζα ζαο δηαλεκεζεί. 
 
Θέισ λα επραξηζηήζσ γηα φιεο απηέο ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηνλ Τπνπξγφ Δζληθήο Άκπλαο ηνλ θ. 
Πάλν Μπεγιίηε θαη ηνλ θ. Ηεξψλπκν, ηνλ Αξρηεπίζθνπν καο, ν νπνίνο θη απηφο βνήζεζε θαη ζα 



βνεζήζεη απνθαζηζηηθά θαη θαίξηα. Δπραξηζηψ ινηπφλ θαη ηνπο δπν απηνχο αλζξψπνπο θαη ηνλ 
επηθεθαιήο ηεο Δθθιεζίαο καο αιιά θαη ηνλ επηθεθαιήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Ακχλεο γηα ηηο 
βνεζεηηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο. 
 
Καη ζέισ λα επραξηζηψ ηελ θα Μαιιηψξε πνπ είλαη εδψ, θαη ζην φλνκα ηεο φινπο ηνπο 
ζπλεξγάηεο ηεο ζηνλ ΟΚΑΝΑ, γηα φηη έρεη θάλεη. Δπίζεο πνιχ απνδνηηθά, φπσο είπα ζηε Βνπιή 
θαη ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηελ Οινκέιεηα, έρεη δνπιέςεη θαη ην ΚΔΘΔΑ θαη ε ππέξβαζε ησλ 
παξεμεγήζεσλ, αιιά θαη ν εθ-θνηλσληζκφο ηνπ ΚΔΘΔΑ ζε ζρέζε κε ηηο ινηπέο δνκέο ηεο 
ειιεληθήο δηνίθεζεο γηα ην νπνίν κε δηαβεβαίσζε ν θ. Ννηαξάο, ζα βνεζήζνπλ λα 
πξνρσξήζνπκε αθφκα θαιχηεξα θαη κε ελσκέλεο ηηο δπλάκεηο καο. 
 
Φάξκαθν. Δκείο, θπξίεο θαη θχξηνη, εδψ αλαιάβακε κηα αξκνδηφηεηα απφ ηελ 1ε Απξηιίνπ, ηελ 
πάκε φζν κπνξνχκε θαιχηεξα, επνπηεχνπκε ηα ζσζηά θαη ηα ιάζε καο. Με Τπεξεζίεο ζην 
Τπνπξγείν Τγείαο πνπ δελ είραλ εκπεηξία αιιά δαλείζηεθαλ εκπεηξία απφ ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκίαο, κε ζσζηέο θηλήζεηο θαη κε θηλήζεηο πνπ δελ απνδείρηεθαλ ζσζηέο, πξνρσξάκε ζε 
ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζα ηα θάλνπκε πνιχ ζεηηθφηεξα. 
 
Δπαλαιακβάλσ. Ζ Διιεληθή Πνιηηεία κε ηελ θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ είρε λα αληηκεησπίζεη ην 
2010 ηξεηο ζηήιεο δαπαλψλ γηα ηα θάξκαθα. Ζ δαπάλε ησλ αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 5 δηζ. Ζ 
δαπάλε ησλ λνζνθνκείσλ 1,5 δηζ. Νίθν, 1,5 ήηαλ ην ‟09; 
 
Ν. ΠΟΛΤΕΟ: Σξία. 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Καη ε δαπάλε ησλ αλζξψπσλ πνπ δελ πιήξσλε θαλείο γη' απηνχο ζηα θαξκαθεία, 
ην money out of pocket, πνπ έθηαλε θαη μεπεξλνχζε ηα 2 δηζ. Απηή ε ηξίηε δαπάλε δελ αθνξά ην 
Γεκφζην. Κάζε πνιίηεο μέλνο ή Έιιελαο πνπ ζέιεη λα δαπαλά απφ ηε ηζέπε ηνπ είλαη δηθφ ηνπ 
ζέκα. Δκείο ελδηαθεξζήθακε γηα ηηο δπν πξψηεο θξαηηθέο δαπάλεο. Γηα ην Τπνπξγείν καο 150 εθ. 
€ ήηαλ ε εμνηθνλφκεζε ηνπ 2010 θαη γηα ην Τπνπξγείν Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ 750 εθ. €. Απηά 
θχγαλε απφ ηε ζπαηάιε θαη γχξηζαλ ζην ηακείν ησλ Διιήλσλ. 
 
Καη ην 2011 ζα θηάζνπκε πίζσ θνληχηεξα ζην 2004, αθνχ ε δαπάλε ζα κεησζεί θαηά 
1.100.000.000 €. Καη ην 2012 ζα θηάζνπκε ζηα 2.800.000.000 € θαη ην 2013 ζα θηάζνπκε ζηα 
2,5 δηζ. πνπ ήηαλ ε δαπάλε ηνπ 2004 φηαλ παξαδψζακε ζηε Νέα Γεκνθξαηία θαη πνπ είλαη ε 
δαπάλε ηνπ Βειγίνπ ην 2009 φπσο είρα ππ‟ φςηλ απφ ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. Ο ζηφρνο ηνπ 2011 
ζα επηηεπρζεί θαη είκαζηε πάξα πνιχ ππεξήθαλνη γη' απηφ. 
 
Σα επηηχρακε φια απηά κε ηε δηπιή ππνθνζηνιφγεζε πνπ θάλακε, ζα δνχκε θαη αλ ππάξρεη θαη 
ηξίηε ζα θάλνπκε θαη ηξίηε. 
 
Ν. ΠΟΛΤΕΟ: Θα θάλνπκε, ζα θάλνπκε. Θα γίλεη. 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Πξψηα ζα ην θάλνπκε θαη κεηά ζα ην πνχκε. Ζ ιίζηα ησλ κε ζπληαγνγξαθνχκελσλ 
θαξκάθσλ πνπ εηεζίσο δίλεη 200 εθ. € πεξίπνπ ζην ζχζηεκα, ε δηακφξθσζε ηεο αξλεηηθήο 
ιίζηαο, ε δηακφξθσζε ηεο ζεηηθήο ιίζηαο πνπ πηα εθαξκφδεηαη, ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηνπ 
θέξδνπο ησλ θαξκαθαπνζεθψλ, ηα rebate ησλ θαξκαθείσλ.           Κάλνπκε αγψλα. Ο αγψλαο 
πάεη θαιά, έρνπκε ηηο επηηπρίεο πνπ ζαο είπα. 
 
Δπάγγεικα θαξκαθνπνηνχ θαη επάγγεικα γηαηξνχ. Απειεπζέξσζε. Δπάγγεικα γηαηξνχ κε κηα 
απιή λνκνζεηηθή παξέκβαζε, επάγγεικα θαξκαθνπνηνχ κε κηα ζχλζεηε πνιηηηθή. 
 
Αλνίμακε ην θαξκαθεπηηθφ επάγγεικα θαηά θπξηνιεμία. Έρνπκε 800 λέεο άδεηεο θαη 300 
ζπγρσλεχζεηο, ζπλαηξέζεηο, ζπκπξάμεηο, εηαηξείεο. Απηά δελ ππήξραλ πξηλ ην λφκν καο ηνλ 3918 
θαη απηά αληηιακβάλεζηε φηη απνηεινχλ κνξθέο παξέκβαζεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζεηηθφ 
πξφζεκν, αθνχ 800 άλζξσπνη πνπ ήηαλ άλεξγνη απνθηνχλ δνπιεηά, θάπνηνη απφ απηνχο 
πξνζιακβάλνπλ θαη θάπνην εξγαδφκελν. Γεκηνπξγείηαη κηα θίλεζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 
 



Απειεπζεξψζακε πιήξσο ην σξάξην. Δίλαη δήηεκα απξηαλήο, ή κεζαπξηαλήο κέξαο ε 
δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ ηεο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα πιήξσο ειεχζεξν σξάξην 
ιεηηνπξγίαο ησλ θαξκαθεηψλ, Γεπηέξα, Σεηάξηε θαη άββαην θαη φιεο ηηο δηαλπθηεξεχζεηο, ηα 
μέξεηε απηά. Μεζνζηαζκηθά έρνπκε κεηψζεη 4% ην θέξδνο ησλ θαξκαθνπνηψλ κέζσ ηνπ rebate 
θαη απηά κέρξη ηψξα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011. 
 
Κπξίεο θαη θχξηνη, ζέισ λα θάλσ σο επφκελν βήκα κηα απνηίκεζε ζε θάηη πνπ δελ έρεη αλαθεξζεί 
κέρξη ζηηγκήο αιιά πεξηκέλακε ζην Τπνπξγείν. Ξέξεηε πφζν καο απαζρφιεζε θαη πφζν 
εγθαίξσο καο απαζρφιεζε ην πξφβιεκα κε ηνλ ηφ ηνπ Νείινπ. Γελ ζα αλαθέξσ φιεο ηηο δξάζεηο, 
ηηο έρσ πεη θαη ζ‟ εζάο, ηηο έρσ πεη θαη ζηε Βνπιή. 
 
Θέισ λα ζπκίζσ φηη πέξπζη, ην 2010, είρακε 262 θξνχζκαηα θαη θέηνο, ην 2011, κε ηηο πνιηηηθέο 
πνπ αζθήζακε είρακε κφλν 93. Να ζπκίζσ δπζηπρψο φηη ην 2010 είρακε 35 ζαλάηνπο απφ ηνλ ηφ 
απηφ, ελψ ην 2010 είρακε κφλν 7. 
 
Οη πνιηηηθέο καο εδψ φπσο θαη νη πνιηηηθέο καο, νη επίπνλεο πνιηηηθέο πνπ παξαθνινπζήζαηε γηα 
ηε γξίπε, ήηαλ πνιηηηθέο πνπ ρσξίο λα ζεθψλνπλ απηά ηα ζέκαηα ςειά, ρσξίο λα θάλνπκε 
πνιηηηθή έληαζε, λα δεκηνπξγνχκε πνιηηηθή έληαζε, ρσξίο λα εθθνβίδνπκε θαλέλαλ, 
απνπνιηηηθνπνηψληαο ηα ζέκαηα, ιεηηνπξγήζακε κε κηα κνξθή παξέκβαζεο πνπ έδσζε θαιά 
απνηειέζκαηα θαη φηαλ πξφθεηηαη γηα ηε δσή θαη ηελ πγεία ησλ αλζξψπσλ λνκίδσ νη αξηζκνί 
βνεζνχλε λα αηζηνδνμήζνπκε θαη λα πνχκε φηη ηνπ ρξφλνπ ζα πάκε αθφκε θαιχηεξα. 
 
Σψξα πάκε ιίγν ζηα ζέκαηα ησλ πγεηνλνκηθψλ δνκψλ θαη ησλ κεραληζκψλ καο. Γηα ηνλ ΔΟΠΤΤ 
ε πιεξνθφξεζε είλαη πξφζθαηε. Γελ ζέισ λα ζηαζψ, ηα έρνπκε ζεκεησκέλα, ηα έρνπκε πεη θαη 
κε ηνλ θ. Κνπηξνπκάλε, έρνπκε δψζεη φπσο είρακε πεη ηνλ θαλνληζκφ παξνρψλ, ηνλ έρεηε 
ζρνιηάζεη άιινη αξλεηηθά, άιινη αξλεηηθνχηζηθα, άιινη θάπσο πην απηφ. Δίκαζηε ζε δηαβνχιεπζε 
γηα λα θαηαιήμνπκε γηα ην θείκελν. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Οη γηαηξνί πνιχ αξλεηηθά πάλησο. 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Οη γηαηξνί είλαη αξλεηηθνί, λαη, ην είδα. εβφκαζηε ηηο αληηδξάζεηο θαη ηηο γλψκεο 
φισλ. 
 
ην “ΔΤ.net” είλαη βαζηθή καο αξρή φηη φ, ηη δελ κπνξείο λα κεηξήζεηο δελ κπνξεί θαη λα 
δηνηθήζεηο. Γνπιέςακε, έρνπκε ην “ΔΤ.net”. To “ΔΤ.net” είλαη έλα αμηφπηζην εξγαιείν, ζα γίλεη 
πην αμηφπηζην, αιιά ην δνπιεχνπκε θαη ην πηζηεχνπκε θαη εκείο θαη ε ηξφηθα θαη νπνηνζδήπνηε 
ζέιεη λα αζρνιεζεί κε ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο. 
 
Δπηηχρακε, θπξίεο θαη θχξηνη, κέζα απφ ηηο παξεκβάζεηο καο, 400 εθ. € ιηγφηεξεο δαπάλεο γηα ην 
Δζληθφ χζηεκα Τγείαο ην 2010, λνζνθνκεία θαη θεληξηθή Γηνίθεζε, επνπηεπφκελνη θνξείο θαη 
500 εθαηνκκχξηα επηπιένλ, ζχλνιν 900 δειαδή, εμνηθνλνκήζεσλ ην 2011. 
 
Απηφ δελ ήηαλ θαζφινπ απιφ. Απηφ δελ ήηαλ θαζφινπ κα θαζφινπ απιφ. Όπνηνο πηζηεχεη φηη 
απηά γίλνληαη κεραληθά θαη απφ κφλα ηνπο, πξέπεη λα αλαξσηεζεί γηαηί δελ γίλαλε ηα 
πξνεγνχκελα ρξφληα. Καη δελ ιέσ, δελ απαξηζκψ ην ζχλνιν ησλ πνιηηηθψλ καο. Απαξηζκψ ηηο 
θεληξηθέο θαη ηηο θεληξηθέο επηηπρίεο. 
 
400 ην 2010 θαη 500 ην 2011, είλαη θνληά έλα δηο. Απηή είλαη ε πξνζπάζεηά καο, ην απνηέιεζκα 
ηεο πξνζπάζεηάο καο εδψ. Καη φπνηνο ζθεθηεί φηη θαη ηη είλαη έλα δηο, ζα πξέπεη λα 
ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη απηά ηα ρξήκαηα εάλ δελ ηα εμνηθνλνκνχζακε κε ηηο πνιηηηθέο καο, ζα ηα 
επηθνξηηδφηαλ ν ειιεληθφο ιαφο. 
 
Κάζε κέηξν πνπ θνξηψλεηαη ζηηο πιάηεο ηνπ ν Έιιελαο πνιίηεο πξνθχπηεη απφ ηελ αδπλακία 
ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα εμνξζνινγήζεη ηηο δαπάλεο ζηελ πγεία, ζηελ αζθάιηζε, ζηελ Σνπηθή 
Απηνδηνίθεζε, ζηελ θεληξηθή δηνίθεζε, ζηα λνκηθά πξφζσπα ηνπ δεκνζίνπ. 
 



Δκείο ινηπφλ δψζακε απηφλ ηνλ αγψλα θαη απνθηήζακε απηά ηα εξγαιεία πνπ δελ είρακε θαη 
έρνπκε απηέο ηηο επηηπρίεο. Θεζπίζακε γηα λα κπνξνχκε λα θάλνπκε ειέγρνπο, ην αθαηαδίσθην 
ησλ επηζεσξεηψλ ηνπ ΔΤYΠ, θαη ηψξα δελ γίλνληαη αγσγέο, λα θπλεγάλε νξηζκέλνπο 
αλζξψπνπο αο πνχκε κε έλα κηζζφ 1.200 επξψ νη κεγάινη ηνπ θνηλσληθνχ ρψξνπ ηεο πγείαο θαη 
λα ηνπο ηξνκνθξαηνχλ κε ηα λνκηθά απηά κέζα. Σν ςεθίζακε ην αθαηαδίσθην. Σφηε ν θ. 
Καζηαλίδεο είρε ζπκθσλήζεη θαη ηνλ επραξηζηψ αθφκε κηα θνξά πνπ ην επηηχρακε. 
 
Ζιεθηξνληθέο δεκνπξαζίεο. Δίκαζηε ην πξψην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο δηνίθεζεο πνπ ηηο 
αθνκνίσζε. Κάλακε ηελ πξψηε. Ζ πξψηε απέδσζε ηα πνιχ κεγάια ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ 
εμνηθνλνκήζεσλ ηνπ 85% πνπ μέξεηε. 
 
ηηο 8 επηεκβξίνπ ην Τπνπξγείν καο πξνθήξπμε ην δεχηεξν δηεζλή ειεθηξνληθφ δηαγσληζκφ γηα 
λα πξνκεζεπηνχκε 13 δξαζηηθέο νπζίεο πξνυπνινγηζκνχ 95 εθαηνκκπξίσλ επξψ γηα ηηο αλάγθεο 
φισλ ησλ δεκνζίσλ λνζνθνκείσλ ηεο ρψξαο. 31 Οθησβξίνπ ζα γίλεη ε ζρεηηθή δεκνπξαζία. Καη 
ν ηξίηνο δηεζλήο δηαγσληζκφο πξνθεξχρζεθε ζηηο 19 επηεκβξίνπ ηνπ 2011. Αθνξά 30 δξαζηηθέο 
νπζίεο ζπλνιηθήο δαπάλεο εθθηλήζεσο 107 εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη κέζα ζην Ννέκβξην ζα 
νινθιεξσζεί θη απηφο ν δηαγσληζκφο. Μία πξνζέγγηζε νθέινπο 50%, ιέσ ηψξα – ν πξψηνο είρε 
85% – κηα κεηξηνπαζήο πξνζέγγηζε ζεκαίλεη 100 εθαηνκκχξηα, πνπ ζα αθνξνχλ ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ θαη ηηο δαπάλεο ηνπ 2012. 
 
Απηέο είλαη νη δαπάλεο γηα θάξκαθα ησλ λνζνθνκείσλ. Δδψ δνπιεχνπκε κε ηηο δξαζηηθέο νπζίεο 
φπσο μέξεηε θαη ζα επεθηείλνπκε απηή ηε δξάζε κέρξη λα ηελ θαζνιηθεχζνπκε θαη λνκίδσ φηη έλα 
50% δελ είλαη αο πνχκε ππέξκεηξα αηζηφδνμε πξνζδνθία γηαηί φινη νη Γηνηθεηέο ησλ λνζνθνκείσλ 
πνπ θάλνπλ γηα γελφζεκα ηεη α ηεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε φινπο, επηηπγράλνπλ ηηκέο 
εμνηθνλνκήζεσλ 40%, 50%, 60%. 
 
Διπίδνπκε ινηπφλ φηη 100 εθαηνκκχξηα νπσζδήπνηε απφ απηή ηε δηαδηθαζία ζα 
εμνηθνλνκήζνπκε. Δίκαζηε νη κφλνη πνπ ην θάλνπκε απηφ. Σν είπακε θαη ην θάλνπκε θαη έρσ 
επραξηζηήζεη θαηά θαηξνχο ηνπο αξκνδίνπο. Δδψ πξέπεη λα επραξηζηήζσ ηνλ Νίθν Πνιχδν, απηά 
είλαη δηθά ηνπ επηηεχγκαηα, θαη ηνλ Μηράιε Σηκνζίδε. 
 
Θα πεη ν Μηράιεο γηα ηα θξεβάηηα ζηηο ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο, ζα πεη γηα ηα θιεηζηά λνζήιηα. Θα 
πεη ν Μάξθνο γηα ηα επηδφκαηα θαη γηα ην κεηξψν. Να πσ ιίγν γηα ηα δηεζλή θαη ηα επξσπατθά. 
Δγψ δίλσ πνιχ κεγάιε ζεκαζία ζε απηή ηε δξάζε. Γελ μέξσ πψο ηελ θαηαιαβαίλνπλ θάπνηνη εμ 
πκψλ, δελ μέξσ πψο ην έρεηε ζην κπαιφ ζαο. 
 
Δγψ θαη ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ιεηηνχξγεζα κε επίγλσζε ηεο ζπγθπξίαο, ε Διιάδα έρεη 
δεκφζηα ζέα πξνο φιν ηνλ πιαλήηε θαη ν πιαλήηεο έρεη δεκφζηα ζέα πξνο ηελ Διιάδα θαη 
έρνληαο πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο σο Τθππνπξγφο Δμσηεξηθψλ, σο Σνκεάξρεο ηνπ ΠΑΟΚ ζηα 
εμσηεξηθά ζέκαηα, μέξσ φηη ζε θάζε θπβεξλεηηθή αξκνδηφηεηα δηακνξθψλεηαη, έρεη δηακνξθσζεί 
εδψ θαη δεθαεηίεο έλα ζχζηεκα δηεζλψλ ζρέζεσλ θαη έλα ζχζηεκα επξσπατθψλ πνιηηηθψλ πνπ 
θαζνξίδνπλ ηειηθά ηηο πνιηηηθέο φισλ ησλ ρσξψλ. 
 
Αξγά ή γξήγνξα θάηη πνπ ζπδεηείηαη ζηελ WHO, ζα έξζεη θαη εδψ θαη νπσζδήπνηε πνιχ 
γξήγνξα έξρνληαη εδψ νη επξσπατθέο πνιηηηθέο. Πξέπεη λα είζαη σο Τπνπξγφο Τγείαο ζε απηή ηε 
ζπδήηεζε. Απηφ πνπ ζαο είπα θάπνηα θνξά εδψ θαη – πψο λα πσ – είρε γίλεη θαη ζέκα, φηη εγψ 
γηα θάπνηνπο κήλεο ζα είκαη ινγηζηήο ηεο πγείαο πξηλ γίλσ Τπνπξγφο ηεο Τγείαο θαη φηη θαθψο 
ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη ν Τπνπξγφο Τγείαο Τπνπξγφο ηεο αζζέλεηαο θαη ησλ λνζνθνκείσλ θαη φρη 
πγείαο. 
 
Απηφ δηαζηαπξψζεθε κε πάλσ απφ δέθα ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αιιά 
θαη κε πάξα πνιινχο πνπ έξρνληαη απφ ρψξεο πνπ δελ είλαη ζηελ Έλσζε, αιιά είλαη ζηε Γηεζλή 
Οξγάλσζε Τγείαο. 
 
Έρεη δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα ζην επξσπατθφ θαη ζην δηεζλέο ζηεξέσκα – ν ΟΟΑ είλαη ν 
πξψηνο θαζξέθηεο ηνπ – φπνπ ρψξεο πνπ ζθέθηνληαη έηζη, ζπλελλννχληαη.  Απηνί μέξνπλ ηηο 



αδπλακίεο καο, εκείο μέξνπκε ηηο δηθέο ηνπο. Ήκνπλ ζηελ Πνξηνγαιία πξφζθαηα πνπ δελ έρνπλ 
γηαηξνχο. Γελ έρνπλ γηαηξνχο. Υξεηάδνληαη γηαηξνχο. Πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ρξεηάδνληαη 
γηαηξνχο. 
 
Δκείο είκαζηε κηα ρψξα πνπ έρνπκε ππεξδηπιάζην αξηζκφ γηαηξψλ θαη κάιηζηα γηα ηελ εηζήγεζή 
κνπ ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην αχξην γηα ηηο εηδηθφηεηεο, βξήθα ηη έιεγε ν αείκλεζηνο Γελλεκαηάο. 
Σξφκαδε ζηελ ηδέα φηη ε ρψξα καο ζα έρεη θαη ην ζχζηεκά καο - ε ρψξα καο, φρη ην ΔΤ κφλν - 
50.000 γηαηξνχο θαη έρνπκε 72.000. 
 
Δγψ ζέβνκαη πάξα πνιχ ηηο δηεζλείο δηεξγαζίεο, ηηο παξαθνινπζψ, είκαη εθεί θαη έηζη ζα 
ζπλερίζσ λα θάλσ. Με ζαο παξαμελεχεη απηφ. Γελ είλαη ιχζε φηαλ ε ρψξα έρεη πξνβιήκαηα λα 
θιείζεη ηηο Πξεζβείεο ηεο ή λα δηαθφςεη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν. Σν έθαλε απηφ ε 
Διιάδα ζε πξνεγνχκελνπο αηψλεο θαη ην πιήξσλε πάληα. Γελ πξέπεη λα ζηακαηάο. 
 
Αληηζέησο ην γεγνλφο φηη ελζσκαηψζακε πξψηνη απφ φινπο ηνπο Δπξσπαίνπο ηελ Οδεγία γηα ηηο 
κεηακνζρεχζεηο, επαηλέζεθε. Καη φηαλ ε ρψξα ζνπ έρεη πξνβιήκαηα ζην δηεζλέο ζηεξέσκα, 
αλαηξέπεηο δεδνκέλα κε κηα ζεηηθή παξνπζία. ε ηφζν κεγάιν επίπεδν, ζε κηθξφ; Αιιά θάζε 
ρψξνο έρεη ηα δηθά ηνπ θαη θαλέλαο δελ πξέπεη λα ηνλ ππνηηκά. 
 
Ζ πγεία ινηπφλ έρεη πάξα πνιιά επξσπατθά, πάξα πνιιά δηεζλή, γη' απηφ αηζζαλζήθακε 
δέζκεπζε απφ ηελ επηινγή Νηθήηα Καθιακάλε θαη Αβξακφπνπινπ λα αλνίμεη ζηελ Διιάδα ην 
γξαθείν ηνπ «ΠΟΤ» γηα ηηο κε κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο θαη αλνίμακε θαη ην ιεηηνπξγνχκε θαη ζα 
ην ιεηηνπξγνχκε θαη ζα ην βειηηψλνπκε. 
 
Απηφ δελ κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ηη ζεηηθή εληχπσζε έρεη δεκηνπξγήζεη θαη ηη απνδνηηθφηεηεο 
έρεη ζην πψο καο βιέπνπλ απηνί. Σα δηεζλή απηά θείκελα ηεο θξηηηθήο πνπ δελ έρεη βάζε, αλ 
ιείπεηο απφ ηηο δηεζλείο θαη επξσπατθέο εμειίμεηο, ηα απαληάο απφ ηελ Αζήλα θαη δελ αθνχγεηαη ε 
απάληεζε. 
 
Δκείο ζα δψζνπκε απάληεζε. Χο Τπνπξγείν δψζακε ζήκεξα. Θα δψζνπκε απάληεζε σο 
θπβέξλεζε, ζα δψζνπκε θεληξηθά κε ηνλ θ. Μφζηαιν θαη ζα δψζνπκε απάληεζε θαη κέζσ ηνπ 
WHO θαη κέζσ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Μα θη εκέλα κε επηθαινχληαη, θαη ηνλ Πνιχδν επηθαινχληαη ζηε βηβιηνγξαθία ηνπο. 
 
Ν. ΠΟΛΤΕΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Κχξηε Τπνπξγέ, λα είζηε ππεξήθαλνο… 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Βεβαίσο. Αιιά φηαλ εκείο ιέκε φηη απηφ ην θαθψο θείκελν πξέπεη λα αιιάμεη, ην 
ιέκε κε δηαθάλεηα, φπσο κηιήζακε θαη γηα ηνλ ηφ ηνπ Νείινπ. Δκείο δελ θξχβνπκε. Σν πψο 
ζπλαξκνινγείζαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία είλαη ηνπ ζπγγξαθέα ζέκα, αιιά ην WHO λα έρεη 
εγθαηάζηαζε ζηελ Αζήλα είλαη κεγάιν φθεινο θαη ζα θαλεί ηα επφκελα ρξφληα. 
 
Θέζακε ζε φινπο ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο φπνπ ζπκκεηέρνπκε ην δήηεκα ηεο παξάλνκεο 
κεηαλάζηεπζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. Γπζηπρψο δηθαησζήθακε κε ηα θξνχζκαηα ηεο εινλνζίαο 
ζηε Λαθσλία. Πήγαλ λα καο πνπλ ζηε Βνπιή φηη κελ ην αλεβάδεηε ην ζέκα. Ση λα κελ 
αλεβάζνπκε; Σν ζέκα είλαη γλσζηφ. Αζζέλεζε Ρνπκάλνο πνιίηεο θαη εηδνπνηήζεθαλ νη 
επξσπατθνί ζεζκνί απφ ην Βνπθνπξέζηη. Δίλαη γλσζηά πξάγκαηα απηά. Δκείο είρακε εηδνπνηήζεη 
πξψηνη. 
 
Δίκαζηε αλνηρηνί, είκαζηε δηαθαλείο. Δλεκεξψλνπκε, δελ θξχβνπκε. Έρνπκε ην ζάξξνο ηεο 
γλψκεο καο, γη' απηφ θαη παίξλνπκε πξσηνβνπιίεο πνπ απνδίδνπλ. Απφ ηξεηο ρψξεο, Διιάδα – 
Μάιηα – Ηηαιία, πνπ ιφγσ ηνπ πνιέκνπ ζηε Βφξεηα Αθξηθή μεθηλήζακε λα βάδνπκε ην ζέκα ην 
΄11, έρνπκε γίλεη νθηψ θαη δέθα ηψξα. 
 



Έρεη πξνζηεζεί ε Κχπξνο, έρεη πξνζηεζεί ε Ηζπαλία, έρεη πξνζηεζεί ε Γαιιία. Πξνζηέζεθαλ δχν 
Βαιθάληνη, νη Βνχιγαξνη κε δηθή καο παξέκβαζε θαη νη Ρνπκάλνη κφλνη ηνπο, θη απηφ ην ζέκα 
θεξδίδεη πφληνπο, γηαηί ηψξα πνπ είρακε ηα 14 θξνχζκαηα, είρακε θαη πξφζσπν, πέξα απφ ηηο 
ελέξγεηεο πνπ θάλακε εδψ. Σν ΚΔΔΛΠΝΟ. πγραξεηήξηα ζην ΚΔΔΛΠΝΟ. Ο Αληψλεο 
Γεκφπνπινο. πγραξεηήξηα ζηνλ Αληψλε Γεκφπνπιν. Ο Υξήζηνο Αεδφλεο. πγραξεηήξηα ζηνλ 
Υξήζην. 
 
Κάλακε πξάγκαηα. Σα έρνπκε πεη. ηε Λαθσλία ηα μέξνπλ, ν Πεξηθεξεηάξρεο ηα μέξεη. Έρνπκε 
ζπλεξγεία εθεί, θηλεηέο κνλάδεο ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ πνπ θάλνπλ εμεηάζεηο θάζε κέξα, θαη έρνληαο 
εκείο ελεκεξψζεη ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, πξνζπαζνχκε λα έρνπκε δηαξθή ρξεκαηνδφηεζε 
γηα ηα πξνγξάκκαηά καο. Να αλαθέξσ θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο γηα ηηο 
κεηακνζρεχζεηο. Σα ππφινηπα ζα ηα δείηε. 
 
Δγψ θπξίεο θαη θχξηνη ηειείσζα. Αηζζάλνκαη φηη ν θφπνο καο εδψ δελ έρεη πάεη ρακέλνο. Έθαλα 
κία ζηαρπνιφγεζε ησλ κεηδφλσλ. Άθεζα πάξα πνιιά, ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζέκαηα. Πνιχσξεο 
ζπλεδξηάζεηο, θφπνο, ζπγθξνχζεηο γηα ηα ζέκαηα ηνπ ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ φπσο μέξεηε. 
πγθξνχζεηο κε πξνκεζεπηέο. 
 
Δίρα κηα δξακαηηθή εκπεηξία ζην ΧΝΑΔΗΟ πξηλ απφ ιίγεο εβδνκάδεο φπνπ πήγα λα επηζθεθζψ 
έλα θηιηθφ κνπ πξφζσπν θαη πεγαίλνληαο λα θχγσ, ζην ππφγεην ηνπ λνζνθνκείνπ κε πεξίκελαλ 
άλζξσπνη κε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο θαξδηάο ηνπο γηαηί ε επηρείξεζε ζηε Θεζζαινλίθε έθαλε 
εκπάξγθν. 
 
Ο πξνκεζεπηήο είρε πάξεη απφ ην ρξσζηνχκελα απφ ην ΧΝΑΔΗΟ έλα εθαηνκκχξην απφ ηα ηξία 
θαη γηα ηα άιια δχν πνπ ηνπ νθείιακε έθαλε εκπάξγθν. Σν εκπάξγθν ζηα αληαιιαθηηθά ζήκαηλε 
φηη νη άλζξσπνη απηνί κε παηέληεο ζπληεξνχλην. Ήηαλ δξακαηηθή εκπεηξία, δξακαηηθή. 
 
Γψζακε ακέζσο ηα ππφινηπα δχν εθαηνκκχξηα ζην ΧΝΑΔΗΟ. Αλαθέξακε ζηε Βνπιή ην φλνκα 
ηνπ πξνκεζεπηή, κε ηνλ νπνίν κίιεζα. Πξνζπαζνχζα λα ηνπ πσ φηη δελ είλαη ηα ζέκαηα απηά 
ζέκαηα γηα εθβηαζκνχο θαη θάζε sui generis λνζνθνκείν γηα καο είρε ζέκα πνπ καο πήγε ζηε 
Βνπιή, ην ΧΝΑΔΗΟ δχν θνξέο, ην ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ ηέζζεξηο. 
 
ήκεξα ζα παξαζηψ γηα πξψηε θνξά, αθνχ ην ζέκα ΓΑΗΑ ηειεηψλεη, ην ΓΑΗΑ κεηαθνκίδεη, 
θαηέζεζε ηε Βνπιή ηε ζχκβαζε κε ηελ εηαηξεία πνπ ηνπ θηηάρλεη ην θηίξην ζην Ηαηξηθφ Κέληξν γηα 
λα πάεη. Έθαλε αίηεζε αθπξψζεσο ελαληίνλ ηεο απφθαζήο κνπ θαη πήξε πξνζσξηλή δηαηαγή θαη 
έηζη ζα εθδηθαζηεί ε αίηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πνπ έρεη θάλεη ζε ιίγεο κέξεο. Ννκίδσ ζα 
ηελ ράζεη ηε δίθε. 
 
Δκείο έρνπκε θάλεη, νη δηθνί κνπ εθπξφζσπνη φπσο μέξεηε έρνπλ θάλεη αζθαιηζηηθά κε ηε ζεηξά 
ηνπο. Δλ πάζε πεξηπηψζεη απηφ ηαθηνπνηείηαη θαη άξα θη εγψ έρσ πξφζσπν λα πάσ ζην 
ΔΡΡΗΚΟ ΝΣΤΝΑΝ, λα πάσ ζήκεξα λα παξαζηψ γηα πξψηε θνξά ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ. Έρνπκε ην ζρέδην γηα ηε δηάζσζε ηνπ Ννζνθνκείνπ απηνχ, φπσο θαη 
γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ ΧΝΑΔΗΟΤ. 
 
Όια απηά  είλαη θφπνο, ρξφλνο, ψξεο, ζπγθξνχζεηο, δεκνζηεχκαηα, ηαιαηπσξίεο, θάλνπκε φ, ηη 
κπνξνχκε. 
 
Λνηπφλ, θξάηεζα ηα κεγάια, ζαο είπα απηά. Καη λα ζαο πσ θαη κηα ιέμε γηα λα πάξεη ην ιφγν ν 
Μηράιεο. Γελ ηειεηψλνπκε, έρνπκε ηελ Σεηάξηε, αχξην ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ην ζρέδην 
λφκνπ, ηε κειέηε ηνπ ΚΔΤ γηα ην ζρέδην λφκνπ, πξψηε αλάγλσζε Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ γηα 
ηελ έληαμε ησλ λέσλ γηαηξψλ ζηηο εηδηθφηεηεο. Απηφ κεηά ζα κπεη ζε δηαβνχιεπζε πεξίπνπ ελφο 
κελφο κε ηα παλεπηζηήκηα, κε ηηο εηαηξείεο, αλαθέξνκαη ζηηο επηζηεκνληθέο εηαηξείεο, ζα 
δηακνξθσζεί ην ηειηθφ ζρέδην λφκνπ θαη ζα πάεη ην Ννέκβξην ζηε Βνπιή γηα ςήθν. 
 
Έρνπκε, φπσο ζαο έρσ πξνεηδνπνηήζεη ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηνίθεζεο ηνπ ΔΤ. Δδψ ν θ. 
Ληαξφπνπινο κνπ εηνηκάδεη έλα ζρέδην πνπ δελ ζα αθνξά φιν ην ΔΤ, ζα αθνξά φκσο νξηζκέλα 



λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαη ηα ηδηφξξπζκα απηά λνζνθνκεία ηνπ κεζαίνπ ρψξνπ θαη ην κηθξφ 
λνζνθνκείν ηνπ Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, εληαίνο ηξφπνο γηα φινπο απηνχο πξνκεζεηψλ, δηνηθήζεσο, 
αμηνπνίεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θιπ., πνπ αλ πεηχρεη ζα ζαο ηα πνχκε φηαλ ζα έξζεη ε ψξα, 
δελ είκαζηε αθφκα, αθφκα κειεηάκε. Έρνπκε ηδέεο, απνξξίπηνπκε ηδέεο, δερφκαζηε ηδέεο. 
 
Απηφ, έρσ ελεκεξψζεη θαη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην φηη ζηα ηέιε Οθησβξίνπ ζα είλαη έηνηκν, αιιά 
ζα ζπλδπαζηεί απαξαηηήησο, δελ πάεη κφλν ηνπ, κε κηα πξνζπάζεηα πνπ ζαο είπα, φηη θάλεη γηα 
καο επηζηεκνληθά ν θ. Ληαξφπνπινο γηα λα δνχκε ην πψο ζα ζπγρσλεχζνπκε ηηο κνλάδεο κέζα 
ζηα λνζνθνκεία, αθνχ ζπγρσλεχζακε ηα 131 λνζνθνκεία ζε 82, δελ ηα εγθαηαιείπνπκε, δελ 
βγάιακε ηηο δηνηθήζεηο γηα λα ηνπο πνχκε θάληε ηψξα δνπιεηά. Έρνπκε πξνζαξκνγέο ζε ΑΦΜ, 
έρνπκε πξνζαξκνγέο ζηνπο νξγαληζκνχο, έρνπκε πνιχ δνπιεηά θαη πξνζπαζνχκε λα δνχκε ηη ζα 
θάλνπλ θαη νη θαηλνχξγηνη δηνηθεηέο. 
 
Καη έπεηαη ηψξα ην δήηεκα ησλ εζσηεξηθψλ δηαξζξψζεσλ ησλ λνζνθνκείσλ, φπνπ είκαη ζε 
δηαξθή δηάινγν κε ηνλ θ. Ληαξφπνπιν, θάλσ εγψ ηε ζπδήηεζε απηή, φπσο ζαο είρα είπα, δελ 
δέρηεθα ηηο εηζεγήζεηο πνπ κνπ θαηαηέζεθαλ γηα ηηο 300 κφλνλ κνλάδεο ππφ ζπγρψλεπζε, ήζεια 
θάηη πνιχ πεξηζζφηεξν. 
 
ηελ αξρή είρα πεη κήπσο θη απηφ, κε πίεδαλ θαη νη πξνζεζκίεο, κήπσο ζέινληαο ην πεξηζζφηεξν 
ράζεηο  ην κηθξφηεξν. Έρσ πεηζηεί φηη κπνξνχκε πνιιά πεξηζζφηεξα. 
 
Κπξίεο θαη θχξηνη, αξθεί λα ζαο πσ, φηη κνπ είπε ν θ. Πνιχδνο θαη ε θα Σζαγδή ρζεο ζηε 
ζπλάληεζε πνπ είρακε κε ηνλ θ. Μνπζηψλε, φηη θαη κφλν ε εθαξκνγή ηνπ Πξνεδξηθνχ 
Γηαηάγκαηνο ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ ην 87, ρσξίο λα θάλνπκε ηίπνηα εκείο … 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Πνπ αθνξά ηη απηφ; 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Σελ εζσηεξηθή δηάξζξσζε Γηψξγν κνπ, πάκε ζε 1.000 θιηληθέο, ζε 1.000 ηκήκαηα 
δειαδή φπσο ηα ιέεη ν λφκνο θαη 250 ηνκείο. 
 
Λνηπφλ, είκαζηε ζ‟ απηή ηε ινγηθή θαη απηφο είλαη ν δεχηεξνο πνιχ κεγάινο ζηφρνο, δελ είλαη 
ζηφρνο καθξηλφο, είλαη ζηφρνο γηα λα έξζεη γηα δηαβνχιεπζε θαη εθαξκνγή ην Ννέκβξην θαη 
θπζηθά θαη θιείλσ κ‟ απηφ, ην απφιπηα ζπλαθέο ζέκα ηεο ιεηηνπξγίαο ζηελ Αζήλα θαη ζηε 
Θεζζαινλίθε ησλ Σκεκάησλ Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εθεκεξηψλ. 
 
Γελ αλαθέξζεθα ζηα ηξφθηκα, ειπίδσ λα έρεηε δεη κηα πνιχ κεγάιε θηλεηηθφηεηα ηηο ηειεπηαίεο 
εβδνκάδεο ζην επηηειηθφ φξγαλν ηνπ Τπνπξγείνπ, ζηνλ θ. Μίρα μεθαζαξίζακε θαη νη ηέζζεξηο 
Τπνπξγνί εδψ λα πάεη πάζε δπλάκεη, λα κελ δηζηάζεη πξν νπδελφο θηλδχλνπ, πξν νπδεκηάο 
απεηιήο, δηφηη ε θξίζε αλαγθάδεη πνιινχο λα παξαηππνχλ ή θαη λα παξαλνκνχλ, λα πξνσζνχλ 
ζηελ αγνξά πξντφληα πνπ δελ είλαη αζθαιή. 
 
Καη γη‟ απηφ αλ παξαηεξήζαηε θαη ηα πξφζηηκα ηνπ ΔΦΔΣ έρνπλ πάξα πνιχ απμεζεί. Θα κνπ 
πεηο, είλαη θαηξφο λα παξεκβαίλεηο ζηελ αγνξά; Βεβαίσο πάληα είλαη θαηξφο γη‟ απηφ, είλαη 
ππνρξέσζή καο απέλαληη ζηνλ Έιιελα πνιίηε θαη ζην δεκφζην αγαζφ ηεο πγείαο. 
 
Ο ΔΦΔΣ απμάλεη ην ξφιν ηνπ, είκαζηε πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ θ. Μίρα θαη κε ηελ 
καρεηηθφηεηα πνπ δνχιεςε ζην αληίζηνηρν ζέκα ζηνλ Πεηξαηά, ζα δνπιέςεη θαη εδψ φπσο 
δείρλνπλ ηα πξάγκαηα κε πάξα πνιχ ζαθείο φξνπο. Θα θάλνπκε εηδηθή αλαθνξά ζηε δξάζε ηνπ 
ΔΦΔΣ ζε ιίγεο εβδνκάδεο, λα ζπζζσξεπηνχλ αξθεηέο εκπεηξίεο, αξθεηά δείγκαηα κηαο ζπλεπνχο 
πνιηηηθήο. 
 
Δγψ ηειείσζα θαη παξαθαιψ ηνλ θ. Σηκνζίδε λα πάξεη ην ιφγν. 
 
θα ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ: Να θάλνπκε κηα – δπν εξσηήζεηο πξηλ … 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Δκέλα; 



 
θα ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ: Ναη – λαη. 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Ναη. 
 
θα ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ: Θα καο πείηε ιίγν γηα ηε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ, δεδνκέλνπ φηη νη 
πιεξνθνξίεο κεηά ηηο ζπλαληήζεηο κε ηελ Σξφηθα ιέλε γηα άιιεο κεηψζεηο 6 δηο ζηνλ ηνκέα ηεο 
πγείαο γηα ηα επφκελα 2-3 ρξφληα; 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Όρη – φρη. 
 
θα ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ: αο δήηεζαλ πεξαηηέξσ πεξηθνπέο; 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: αο δηαβεβαηψλσ, θα Δπζπκηάδνπ, φρη θαη θαιά θάλαηε θαη κε ξσηάηε, αλ απηφ 
ζπδεηείηαη, φρη. Ζ ζπδήηεζε έρεη γίλεη ζην πιαίζην ηεο Κπβέξλεζεο φπσο έρεη αλαθνηλψζεη 
επαλεηιεκκέλα θαη ν Τπνπξγφο ησλ Οηθνλνκηθψλ γηα ηα έηε 2013-2014, φπνπ φια ηα Τπνπξγεία 
θνηηάλε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο. Ο Τπνπξγφο ησλ Οηθνλνκηθψλ, ν θ. Βεληδέινο ζα 
αλαθνηλψζεη ηα ζρεηηθά φηαλ ζα έξζεη ε ψξα. Γελ ππάξρεη ηίπνηα νχηε γηα ην ηξέρνλ έηνο, νχηε 
γηα ην ‟12. Δίκαζηε απνιχησο ζηνπο αξηζκνχο πνπ ζαο έρνπκε πεη, δελ ππάξρεη ηίπνηα απνιχησο 
θαηλνχξγην. 
 
Ζ ζπδήηεζε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ ζρεηίζηεθε κηα θαη ζπδεηάκε εδψ ηα ζέκαηά καο κε ηηο ηξεηο 
κεγάιεο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οθησβξίνπ – Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ, δελ θάλακε 
αλαδξνκή, ηελ μέξεη ηελ αλαδξνκή, ηνλ έρσ ελεκεξψζεη θαη ηνπ έρσ ζηείιεη θαη γξαπηφ 
ζεκείσκα, φπσο δήηεζε θαη απφ εκέλα θαη απφ φινπο ηνπο Τπνπξγνχο. 
 
Κάλακε κία ζπδήηεζε γηα ηηο πνιηηηθέο Οθησβξίνπ – Ννεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ, θακία ησλ νπνίσλ 
φκσο δελ ζρεηίδεηαη κε δεκνζηνλνκηθφ κέγεζνο. πδεηάκε απηά πνπ ζαο είπα εδψ, φηη είλαη ε 
ζηφρεπζή καο ζηνπο επφκελνπο κήλεο. Καη θπζηθά ζπδεηήζακε ηα κεγάια ζέκαηα πνπ έρνπκε ζε 
έλα θιίκα φπσο θάζε θνξά πάξα πνιχ ζηελήο, κα πάξα πνιχ ζηελήο ζπλεξγαζίαο. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Κχξηε Τπνπξγέ ζπδεηήζεθε θαη ε επέθηαζε ηνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ ζε 
γηαηξνχο θαη λνζειεπηέο; 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Όρη – φρη. Κακία ζπδήηεζε δελ θάλακε κε αλαθνξά ζε δεκνζηνλνκηθφ κέγεζνο. 
Ήζειε ηηο πνιηηηθέο ηνπ Τπνπξγείνπ απηνχ γηα Οθηψβξην – Ννέκβξην – Γεθέκβξην θαη κνπ δήηεζε 
θαη ζεκείσκα απφ ρζεο. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Ηζρχεη απηφ πνπ καο έρεηε πεη, ε δέζκεπζή ζαο φηη δελ ζα εληαρζνχλ γηαηξνί 
θαη λνζειεπηέο, δελ ζα ππνζηνχλ θακία κείσζε ζην κηζζφ ηνπο; 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Μα απηά ηα έρνπκε πεη, δελ έρσ θάηη θαηλνχξγην λα ζαο πσ. Γελ έρσ ηίπνηα 
θαηλνχξγην λα πξνζζέζσ θα Δπζπκηάδνπ ηίπνηα κα ηίπνηα θαηλνχξγην. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Κχξηε Τπνπξγέ, ππάξρεη ε είδεζε απφ ην πξσί, φηη ζα ππάξμνπλ 
παξεκβάζεηο θαη ζηα εηδηθά κηζζνιφγηα. Απηφ είλαη ην ξεπνξηάδ. 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Γελ ην έρσ εγψ. Δκείο ζπλαληεζήθακε κε ηνλ θ. Βεληδέιν θαη ηνλ θ. Σηκνζίδε κε 
άιινπο ζπλαδέιθνπο ηελ πξνεγνχκελε Σξίηε γηα ‟13-‟14. Δγψ δελ ην μέξσ ηη λα ζαο πσ ηψξα. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: (Δξψηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Δίρε ιεθζεί ζε έλα κέξνο, ζε έλα κέξνο δελ είρε. Σψξα νξηζκέλα άιια ηνπ θνκκάηηα 
ηα κειεηάκε θαη ζπδεηάκε καδί ηνπ. Κνηηάμηε, εκείο ηνλ ζεβφκαζηε θαη ηνλ εθηηκνχκε πάξα πνιχ, 
εγψ πξνζσπηθά ηδηαηηέξσο γη‟ απηφ θαη δηαξθψο ζπλεξγάδνκαη καδί ηνπ. Αιιά φηαλ αθνχο δελ 
είζαη ππνρξεσκέλνο λα ππαθνχο. 



 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Άξα θαη δηπιάζηνπο απφ ηνπο 300 πνπ είραηε ππνινγίζεη λα θνπνχλ; 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Αθνχ ζαο είπα, φηη κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηνπ ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ πέθηνπκε ζην 
50%, κφλν κ‟ απηφ. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Κχξηε Τπνπξγέ κπνξψ λα ζαο δεηήζσ έλα ζρφιην, γηαηί είκαη απφ ηνπο 
παιαηφηεξνπο εδψ πέξα. 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Καη ηνπο πνιηηηθφηεξνπο. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Γελ μέξσ αλ είλαη, απηφ είλαη άιιε ηζηνξία. Δδψ θαη 23 ρξφληα πνπ θάλσ 
εγψ ξεπνξηάδ είλαη ε πξψηε θνξά κεηά απφ ηφηε πνπ γίλεηαη θαηάιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ, ηφηε ηελ 
είραλ θάλεη νη αγξνηηθνί γηαηξνί. Απηέο ηηο κέξεο έγηλαλ 2-3 θαηαιήςεηο ζην Τπνπξγείν, 
δηαδειψλνπλ νη γηαηξνί, νη εξγαδφκελνη θιπ., ελαληίνλ ηεο πνιηηηθήο ζαο. Θα ήζεια ην ζρφιηφ 
ζαο. 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Δίπα ζηε Βνπιή ηελ πεξαζκέλε Σξίηε, φηαλ απνρσξνχζε ν ζπλάδειθνο 
Κξηηζσηάθεο ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ν ζπλάδειθνο Υαξαιάκπνπο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο, 
επεηδή ππήξρε γεληθή απεξγία, ηνπο είπα, φηη ε δεκνθξαηία δελ πξέπεη λα παχεη λα ιεηηνπξγεί 
θαζ‟ ν ρξφλν γίλνληαη θνηλσληθέο θηλεηνπνηήζεηο. Καηά ηε γλψκε κνπ θαη απηφ ην επαλαιακβάλσ 
θαη εδψ θαη ην ππνγξακκίδσ. 
 
Οη θνηλσληθέο δηακαξηπξίεο ελ κέζσ πνιηηηθψλ δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο είλαη θαηαλνεηέο 
απνιχησο. Απηφ δελ είλαη ιεθηηθφ ή ξεηνξηθφ ηεξηίπη, είλαη βαζηά κνπ πεπνίζεζε. Έξρνκαη απφ ην 
ρψξν ηνπ πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ θαη μέξσ πάξα πνιχ θαιά ηη ζεκαίλεη άζθεζε δηθαησκάησλ ζε 
επνρή θξίζεο. 
 
έβνκαη θάζε, ινηπφλ, δηακαξηπξία, θάζε κνξθή θνηλσληθήο δηακαξηπξίαο ή θνηλσληθνχ αγψλα. 
Γελ κπνξψ λα δερηψ θαη δελ κπνξψ θαη λα θαηαλνήζσ ηελ θαηάιεςε δεκνζίσλ θηηξίσλ. Αιιά 
δελ είλαη δηθφ κνπ ζέκα λα ην απνθαζίδσ απηφ, αλήθεη ζηελ επζχλε ηνπ θαζελφο λα ζπλεθηηκά ηελ 
εκβέιεηα ησλ θηλήζεψλ ηνπ. 
 
Δγψ πάλησο πηζηεχσ θαη ην πηζηεχσ αθξάδαληα, φηη εηδηθά ζ‟ απηή ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο πνπ 
δίλεηαη έλαο αγψλαο ε Διιάδα λα μεθχγεη, πξέπεη λα κπνξνχκε σο ιαφο λα ζπλδπάδνπκε ηελ 
θνηλσληθή δηακαξηπξία κε θάζε κνξθή θαη έληαζή ηεο αλάινγα κε ηελ πεπνίζεζε θαη ην πηζηεχσ 
θαη ηηο επηζπκίεο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη λα δηαθπιάζζεηαη θαη ε 
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θξάηνπο. 
 
Απηφο είλαη έλαο θαιφο ζπλδπαζκφο θαη γλσζηφο ζηηο Γπηηθέο Κνηλσλίεο. Γελ πηζηεχσ φηη ζαλ 
θφκκα ην ΠΑΟΚ πξέπεη λα μεπεξάζεη απηή ηελ πεξίνδν κε παίξλνληαο καζήκαηα. Γηαηί θαη εκείο 
ζην παξειζφλ έρνπκε ππεξβάιεη. Σψξα φκσο καζαίλνπκε, καζαίλνπκε φινη καο ζηελ πξάμε, φηη 
πξέπεη ζηε ρψξα καο λα επηηξέςνπκε θαη ζηνλ εαπηφ καο φινη, κελ παξεμεγεζεί ην ξήκα, λα 
γίλεηαη απηφ πνπ γίλεηαη ζε φιεο ηηο δηθέο ρψξεο θαη ζε φιεο ηηο δπηηθέο θνηλσλίεο θαη πνπ ζηελ 
Διιάδα δήζακε πνιιά ρξφληα κ‟ απηφ, ν ζπλδπαζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο, ηεο θνηλσλίαο 
ησλ πνιηηψλ κε ηηο δηακαξηπξίεο ή ηεο ζπγθξνχζεηο. 
 
Αο πνχκε σο ζηέιερνο πνιηηηθνχ θφκκαηνο θαη σο βνπιεπηήο δελ ζα θαηαιάκβαλα πνηέ έλα 
Τπνπξγείνπ φηαλ ε παξάηαμή κνπ ζα ήκαζηαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε, έηζη πηζηεχσ. Καη δελ ζεσξψ 
ζσζηφ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο θαηαιήςεηο απηέο πνιηηηθνί, θφκκαηα γηαηί δεκηνπξγνχλ θαηαζηάζεηο 
πνπ θέξλνπλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία καο. 
 
Πξνζπαζψ λα ην πξνζεγγίζσ λεθάιηα ην ζέκα θαη λα μεθαζαξίζσ κε πεξηζζφηεξα ιφγηα ηη είλαη 
αθξηβψο απηφ ην νπνίν πηζηεχσ θαη αθνχ ην πηζηεχσ ην δηαδίδσ, ην ιέσ, ζπδεηψ γη‟ απηφ. ηνπο 
ζπλαδέιθνπο κνπ ζηε Βνπιή, ζηα δχν θφκκαηα είπα, φηη δελ κπνξψ λα ζαο πσ λα κελ θχγεηε, 
πνηνο είκαη εγψ, θαλέλα δηθαίσκα δελ έρεη θαλέλα θφκκα λα πεη ζε έλα άιιν ηη λα θάλεη. Αιιά 



γλψκε  κνπ είλαη θαη πξέπεη λα αθνπζηεί, φηη φκσο ζέβνκαη θαη φπσο ζεβφκαζηε ζηηο ζπλζήθεο 
ιεηηνπξγνχζεο δεκνθξαηίαο ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή δηακαξηπξία θαη ζηνλ αγψλα πξέπεη φινη 
λα ζεβφκαζηε σο θνηλή ζπληζηακέλε, ηελ αλάγθε λα ιεηηνπξγεί ε Γηνίθεζε θαη πάλσ απ‟ φινπο, 
θαη πάλσ απ‟ φια ε δεκνθξαηία. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Πξνρζέο θνίηαδα ηα δεδνκέλα απφ ηε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ησλ 
Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, ηνπο κήλεο πνπ πέξαζαλ ζην 2011. Σν Μάην ηνπ 2011 πνπ ζπκάζηε θαη 
ζην Τπνπξγείν εδψ γηα θάπνηεο κέξεο είρε γίλεη θαηάιεςε ησλ γηαηξψλ θη έγξαθαλ ζπληαγέο εδψ 
θάησ ζην ηζφγεην, δηαπίζησζα φηη εθηνμεχζεθε ε θαξκαθεπηηθή δαπάλε ην κήλα Μάην θαη γηα ην 
ΗΚΑ θαη γηα ηνλ ΟΠΑΓ. 
 
Ζ κφλε δηαθνξά πνπ ππήξμε είλαη φηη απφ θεη πνπ ήηαλ 7.000 νη γηαηξνί ηνπ ΗΚΑ, δφζεθε ε 
δπλαηφηεηα πξνζσξηλά γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ αζθαιηζκέλσλ λα κελ ηαιαηπσξνχληαη, λα 
κπνξνχλ λα ζπληαγνγξαθνχλ γηαηξνί φισλ ησλ Σακείσλ. Απηφ πνπ έγηλε εθείλν ην κήλα είλαη 
απηφ πνπ έξρεηαη απφ 1/1/2012, δειαδή 22.000 γηαηξνί ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα γξάθνπλ 
θάξκαθα θαη ζε πεξίπνπ 4,5 κε 5 εθαηνκκχξηα αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΚΑ. 
 
Απηφ ην γεγνλφο πνπ μέξσ φηη έρεη πξνβιεκαηίζεη ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν ηη ζα γίλεη, γηαηί ην 
θφζηνο είλαη δεδνκέλν φηη δελ πξέπεη λα μεθχγεη, ηη κέηξα ζθέθηεζηε λα ιάβεηε γηα λ‟ 
αληηκεησπίζεηε απηφ ην πξφβιεκα ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΟΠΤΤ; 
 
Α. ΛΟΒΔΡΓΟ: Απηφ ην ζέκα καο απαζρφιεζε πάξα πνιχ θαη ηα ζηνηρεία ησλ Αζθαιηζηηθψλ 
Σακείσλ δείρλνπλ φηη ηνλ θαηξφ πνπ πξνζθχγακε ζε γηαηξνχο εθηφο ΗΚΑ, είρακε αχμεζε ηεο 
δαπάλεο. Γηαηί; Γηαηί φινη νη επαΐνληεο μέξνπλ θαη νη επαΐνπζεο εδψ, φηη απειεπζεξψζεθε γηα έλα 
βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα ην θαηλφκελν ηεο πξνθιεηήο ζπληαγνγξάθεζεο. 
 
Αθνχζηε φκσο: Ζ αχμεζε απηή δελ επαιεζεχηεθε, παξ‟ φ,ηη φπσο μέξεηε, ε ζπληαγνιφγεζε 
ζπλερίδεηαη απφ ηνπο γηαηξνχο ηνπ ΟΠΑΓ. Καη ζα ζαο πσ γηα πνην ιφγν δε ζπλερίζηεθε ε αχμεζε 
απηή θαη γηαηί δε θνβφκαζηε. Υζεο ην βξάδπ, ζε κηα ζπδήηεζε πνπ είρα, κνπ αλέθεξε 
ζπλάδειθνο Βνπιεπηήο απφ άιιε πεξηνρή ηεο ρψξαο, φηη ζην λνκφ ηνπ ηνλ ελεκέξσζε έλαο 
θαξκαθνπνηφο φηη εθηέιεζε κε ζπληαγνγξαθνχκελε ζπληαγή κε κε ζπληαγνγξαθνχκελν 
θάξκαθν θαη ηξεηο κέξεο κεηά ηνπ επηβιήζεθε ε θχξσζε. Καη ν άλζξσπνο ην εθηίκεζε, είπε 
«ζσζηά, παξφξακα ήηαλ, δελ ην είδα». Καη θπζηθά επζπλφηαλ ν γηαηξφο, ν νπνίνο 100% δε ζα ην 
ήμεξε. 
 
Ση ζπλέβε: Σν ζθαλάξηζκα πνπ θάλεη ην ΗΚΑ θαη ην νπνίν είλαη δηθή κνπ ζπλεηζθνξά, ν θ. 
Παπαπέηξνπ είλαη εδψ, εγψ εθηίκεζα φηη έπξεπε λ‟ αμηνπνηήζσ κηα ζχκβαζε ηεο Πεηξαιηά πνπ 
θνηκφηαλ απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 θαη λα πσ, ζα πάσ κε απηή ηε ζχκβαζε πνπ ηειείσζαλ νη 
λνκηθέο ηεο δηαδηθαζίεο. Μνπ έιεγαλ «κα, απηή είλαη ζθαλάξηζκα ραξηηνχ, δελ είλαη 
νινθιεξσκέλε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε». Σνπο έιεγα φηη ν ερζξφο ηνπ θαινχ είλαη ην 
θαιχηεξν, απηφ είλαη έηνηκν, πάκε ηψξα ζ‟ απηφ θαη φηαλ ζα έξζεη ε ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε 
αο γίλνπλ θαιχηεξα ηα πξάγκαηα. 
 
Όρη κφλν απνδίδεη ην πξφγξακκα, φρη κφλν επηβάιινληαη θπξψζεηο ζε 700 ηε κία θνξά θαη ζε 
1.000 ηελ επφκελε θνξά, παξαηππνχληεο, φρη παξαλνκνχληεο, εκπιεθνκέλνπο κε ην θάξκαθν, 
αιιά καο δίλεη θαη ηε δπλαηφηεηα αθ‟ ελφο κελ λ‟ αληηδξνχκε γξήγνξα, άξα λα δεκηνπξγνχκε 
φξνπο ζπζηνιήο ζηελ αγνξά θαη αθφκε, αθνχζηε ην απηφ, ν ΔΟΠΤΤ, σο έλαο Οξγαληζκφο κπνξεί 
λνκηθά λ‟ αμηνπνηήζεη ηελ ππνδνκή ηνπ ΗΚΑ γηα λα θάλεη ζθαλάξηζκα ζε φια ηα ππφινηπα 
ζπληαγνιφγηα ησλ Σακείσλ. Καη απφ ηελ 1/11 λνκίδσ, έρνπκε κηα εληαίν ζπληαγνιφγην ζε φια. 
Άξα, φια ηα Σακεία, φινη νη γηαηξνί, ν ΟΠΑΓ θαη νη ινηπνί, ζα κπνξνχλ λα ζθαλάξνληαη νη 
ζπληαγέο ηνπο ζην ζχζηεκα πνπ έρεη ην ΗΚΑ. 
 
Δπεηδή είκαη αξθεηά ζπληεξεηηθφο ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο, πήγα κε φ, ηη ήηαλ έηνηκν. Καη φια ηα 
κεγαιεπίβνια, είπα αο ηα θάλνπκε. Χο δηθεγφξνο ήμεξα ηε λνκηθή αθαηαζηαζία ηεο Διιάδαο θαη 
ην πφζν αξγεί λα θάλεη δηαγσληζκνχο. Καη θεξδίζακε απηφ. Απηφ καο επηηξέπεη λα πνχκε, φηη 



φπσο κε ηνλ έιεγρν ζπγθξαηείηαη ε πνζφηεηα, γηαηί αλ δείηε θπξίεο θαη θχξηνη, έρνπκε θάλεη 
πνιιέο παξεκβάζεηο εκείο ζηελ ηηκνιφγεζε. 
 
Ζ ιίζηα ηηο εμαληιεί, θαη νη παξεκβάζεηο πνπ θάλνπκε ζηηο βηνκεραλίεο λα καο ζπκπιεξψλνπλ φ, 
ηη καο ιείπνπλ γηα λα θαιχπηνπκε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο. Τπάξρεη αλάγθε πηα λα θαζνιηθεπζεί 
θαη λα εκπεδσζεί ν έιεγρνο κε ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε. Αθφκε θαη ν ζεκεξηλφο, πνπ 
είλαη αξθεηά εθηεηακέλνο, αιιά δελ είλαη ν πιήξεο πνπ ζα ζέιακε, γηαηί ηψξα βγήθε ζηνλ αέξα ν 
θεληξηθφο δηαγσληζκφο φπσο μέξεηε, εδψ θαη θάπνηνλ θαηξφ θαη πεξηκέλνπκε λα θιείζνπλ νη 
δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο, λα μέξνπλ νη εηαηξείεο πνπ ζα δηθνιαβήζνπλ ζε φ,ηη αθνξά απηφ ην 
δηαγσληζκφ, φηη ε Κπβέξλεζε έρεη πάξεη απφθαζε, αλ αξρίζνπλ ηηο γλσζηέο ζπγθξνχζεηο θαη ηα 
γλσζηά, ζα πξνβνχκε ζηε ζχλαςε δηεζλνχο ζπκθσλίαο, δηκεξνχο, αο πνχκε κε ηε Γαλία, θαη ζα 
θάλνπλ νη Γαλνί ην δηαγσληζκφ θαη ζα πάξνπλ απηνί ηηο εηαηξείεο. 
 
Να ζπγθξαηεζεί ε αγνξά εδψ ζηα φξηα ηεο εππξέπεηαο θαη ν αληαγσληζκφο λα κελ είλαη απηφο 
πνπ ήηαλ ηνλ παιηφ θαηξφ κε ηα Γηθαζηήξηα, κε απηά φια πνπ έθηαλαλ 2,5 θαη 3 ρξφληα ζηε 
δηνίθεζε θη άιια 3 ρξφληα ζηε Γηθαηνζχλε, 6, 8, 10 ρξφληα.. Άκα θάπνηνο πήγε λα ράζεη έλαλ 
δηαγσληζκφ, θφιιαγε ηελ φιε δηαδηθαζία γηα φινπο ηνπο άιινπο, απηνί λα μέξνπλ φηη επί 
δπζηξνπίαο απηνχ ηνπ επηπέδνπ, ε Κπβέξλεζε απνθάζηζε λα πάεη ζε δηαθξαηηθή ζπκθσλία. 
 
Μ. ΣΗΜΟΗΓΖ: Ννκίδσ φηη ν Τπνπξγφο έρεη θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κέξνο, εγψ ζα εμεηδηθεχζσ 
ζε δπν ηξεηο ηνκείο φπσο αλέθεξα θαη ζηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο. 
 
Κπξίεο θαη θχξηνη, ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο ζηε ρψξα καο είρε 
επηθεληξψζεη ζηελ πξάμε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ φρη ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηελ πγεία ησλ πνιηηψλ 
θπξίσο, αιιά ζηε ζεξαπεία ηεο ίδηαο ηεο αζζέλεηαο. Απηφ πξνθάιεζε κεγάιε επηβάξπλζε θαη ζηε 
δσή ησλ πνιηηψλ αιιά θαη ζηα δεκφζηα νηθνλνκηθά. Ζ πξφιεςε ε νπνία ιεγφηαλ ζε θάζε 
επθαηξία, δελ είρε γίλεη πξάμε ζηελ θαζεκεξηλή πνιηηηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. 
 
Θεσξψ ινηπφλ κηα κεγάιε ζηξνθή ην γεγνλφο φηη μεθηλνχκε ζ‟ απηή ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή 
θξίζε, κε πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηελ ίδηα ηε δεκφζηα πγεία. Με απιά πξάγκαηα, μεθηλψληαο απφ 
ηε δηαηξνθή, απφ ηελ άζιεζε -γη‟ απηφ θαη ε κεηνλνκαζία ηνπ Τπνπξγείνπ, ζ‟ αλαθεξζεί ν θ. 
Αεδφλε- θαη θπξίσο ηελ αλάδεημε ηεο αμίαο ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πξψηκεο, δειαδή ηεο έγθαηξεο 
δηάγλσζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ρξνλίσλ λνζεκάησλ, ησλ κε κεηαδηδνκέλσλ 
λνζεκάησλ, δειαδή γηα ηνλ θαξθίλν, γηα ηα θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, γη‟ απηέο ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ είλαη νη πξψηεο αηηίεο γηα ηνπο ζαλάηνπο ησλ πνιηηψλ. 
 
Δκείο ζα επηκείλνπκε ζε απηή ηελ πνιηηηθή γηαηί απηή ε πνιηηηθή είλαη γηα ην θαιφ ηνπ θφζκνπ, δελ 
έρεη πνιιά θέξδε, γη‟ απηνχο πνπ ζέινπλ λα πεξηκέλνπλ θαη πξέπεη λα πεξηκέλνπλ λα θεξδίζνπλ 
απφ απηή ηελ ηζηνξία. 
 
ηελ πξάμε ηψξα: Δίρακε αλαθνηλψζεη ηνλ Ηαλνπάξην φηη ζα μεθηλήζνπκε απηέο ηηο πνιηηηθέο κέζα 
ζην θζηλφπσξν. Πξάγκαηη απφ ρηεο μεθίλεζε ε πξψηε εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 
εζληθήο δξάζεο γηα ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν γπλαηθψλ γηα ηνλ θαξθίλν ηξαρήινπ ηεο 
κήηξαο, ειηθίαο 25 έσο 65 εηψλ. 120 Κέληξα Τγείαο ζηε ρψξα, 150 Γήκνη ζα ζπλεξγαζηνχλ κε 10 
λνζνθνκεία, θέληξα αλαθνξάο δειαδή, κεγάια λνζνθνκεία παλεπηζηεκηαθά θαη η‟ αληηθαξθηληθά 
λνζνθνκεία, ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα θαηαθέξνπκε ζηα επφκελα ηξία ρξφληα λα εμεηαζζνχλ 1,5 
εθαηνκκχξην γπλαίθεο ζε φιε ηε ρψξα. 
 
Ξεθηλνχκε απφ ηελ πεξηθέξεηα, απφ ηηο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, θάλνληαο απηφ ηνλ έιεγρν. 
Πεξηπηψζεηο πνπ είλαη θπζηνινγηθέο, ζα επαλαιακβάλνληαη αλά 3 ρξφληα, άξα ινηπφλ 
θηινδνμνχκε ζ‟ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα λα εμεηαζζεί απηφο ν αξηζκφο ησλ γπλαηθψλ θαη λα 
θαηαθέξνπκε επηηέινπο ζηε ρψξα καο λα έρνπκε έλα εζληθφ αξρείν λενπιαζηψλ, θάηη πνπ ιείπεη 
απφ ηε ρψξα, θάηη πνπ δελ ηηκάεη ηε ρψξα καο. Καη ην έρνπλ φιεο νη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε. 
 



Δπίζεο, δε κέλνπκε κφλν ζηελ πξψηκε θαη έγθαηξε δηάγλσζε, ζηελ πξφιεςε, πξνρσξνχκε λα 
βειηηψζνπκε ηηο ζπλζήθεο ηεο ζεξαπείαο ησλ θαξθηλνπαζψλ κε ηα νγθνινγηθά πξσηφθνιια, κε 
ηε δεκηνπξγία Ογθνινγηθψλ πκβνπιίσλ ζε φια ηα λνζνθνκεία ηεο ρψξαο, μεθηλνχκε απφ ηα 
πξψηα 63 λνζνθνκεία, επνκέλσο ζα γλσξίδεη ν θάζε αζζελήο φηη κπνξεί λα έρεη ζεκείν 
αλαθνξάο ην νπνίν ζα ηνλ αληηκεησπίζεη κε φ, ηη θαηλνχξγην ζα ππάξρεη εθείλε ηελ πεξίνδν ζην 
ζχγρξνλν θφζκν. 
 
Καη βεβαίσο, ζ‟ αληηκεησπίζνπκε επίζεο θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηπαηεηηθψλ απηψλ 
ρξνλίσλ πηα παζρφλησλ, κέζα ζε εηδηθά θέληξα. Ξεθηλήζακε απφ ηελ Ππιαία Θεζζαινλίθεο, ζε 
ελάκηζε κήλα απφ ζήκεξα ζα ιεηηνπξγήζεη έλα Κέληξν φπνπ νη πεξηπαηεηηθνί θαξθηλνπαζείο 
πεξίπνπ ζα κπνξνχλ λ‟ αληηκεησπηζζνχλ ζε 100 θιίλεο. Σν ίδην ζα θάλνπκε θαη ζηελ Αζήλα. 
 
Καη βεβαίσο ε ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο πγείαο: Δθζπγρξνλίδνπκε κε θαηλνχξγηα φξγαλα, ζ‟ 
αθνινπζήζεη ηνπο επφκελνπο δπν κήλεο πεξίπνπ θαη ε πξψηε πξνζπάζεηά καο πνπ ζα 
νινθιεξσζεί ζε φιε ηε ρψξα θαη γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνχ γηα ηηο γπλαίθεο. 
 
Δίλαη νη δπν ζπρλφηεξνη θαξθίλνη ζηνλ άλζξσπν θαη αθνξνχλ ην γπλαηθείν πιεζπζκφ. θνπφο 
είλαη θαη πξφβιεςή καο είλαη λα πξνρσξήζνπκε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ πλεχκνλα θαη γηα ηνλ 
θαξθίλν ηνπ πξνζηάηε θάλνληαο ηνλ έιεγρν απηφ ζε φιν ηνλ πιεζπζκφ. 
 
Μηα κηθξή αλαθνξά επίζεο ζέισ λα θάλσ γηα ηα θξεβάηηα πνπ έρνπκε ζπκβιεζεί κε ηηο ηδησηηθέο 
αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, κε 18 αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο έρνπκε ζπκβιεζεί γηα έλαλ αξηζκφ κέζα ζηα 
λνζνθνκεία καο, πνπ αθνξά ηα θξεβάηηα απηά κε ηηο εηαηξείεο απηέο. 
 
Ξεθηλά ήδε, λνκίδσ θ. Πνιχδν απφ ηηο επφκελεο δπν εβδνκάδεο ζα έρνπκε ζε λνζνθνκεία εδψ 
ζηελ Αζήλα ηε δπλαηφηεηα λα λνζειεχνπλ, έρνπκε ήδε αιιά δελ έρεη δνζεί ν αθξηβήο αξηζκφο, ζε 
δπν εβδνκάδεο φκσο ζα έρνπκε ηελ πξψηε επίζεκε αλαθνίλσζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα λ‟ 
αλαθέξνπκε φζνη αζζελείο κε απηφ ηνλ ηξφπν έρνπλ λνζειεπζεί ζηα λνζνθνκεία ηνπ ΔΤ. 
 
Πξνζδνθνχκε απφ εθεί λα εμνηθνλνκήζνπκε πεξίπνπ 40 εθαηνκκχξηα επηπιένλ απφ ηε κέζνδν 
απηή. Ήηαλ θάηη πνπ ην ρξσζηνχζακε θαη ήηαλ θάηη πνπ ην είρε αλαθνηλψζεη ην Τπνπξγείν, θαη 
είκαζηε ζπλεπείο ζ‟ απηή ηελ πνιηηηθή. 
 
Δπίζεο ζέισ λα θάλσ κηα κηθξή αλαθνξά γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ΣΔΠ, ησλ Σκεκάησλ 
Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. Ζ κεγάιε λνκίδσ πξσηνβνπιία πνπ ην Τπνπξγείν ζα μεθηλήζεη απφ 
ηηο επφκελεο εκέξεο είλαη λ‟ αλαβαζκίζεη ηα ήδε ιεηηνπξγνχληα Σκήκαηα Δπεηγφλησλ 
Πεξηζηαηηθψλ. Θα μεθηλήζνπκε απφ ηα πξψηα 60 ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, έρεη αλαθεξζεί ζ‟ 
απηφ ν Τπνπξγφο, ν θ. Μνπζηψλεο έρεη αλαιάβεη θαη έρεη νινθιεξψζεη απηή ηελ πξφηαζε θαη ζα 
μεθηλήζνπκε ηελ παξέκβαζή καο απηή. 
 
ηφρνο, φπσο θαηαλννχκε φινη, είλαη έλα κνλαδηθφ πξάγκα: Ζ εηζαγσγή ζηα λνζνθνκεία ησλ 
πξαγκαηηθά επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ λα γίλνληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζα απφ ηα Σκήκαηα 
Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ. Να πάςεη πηα απηφο ν ηξφπνο πνπ, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, 
170 εηζαγσγέο έγηλαλ ηηο πξψηεο 2-3 ψξεο πεξίπνπ ζ‟ έλα πνιχ κεγάιν λνζνθνκείν ζηελ Αζήλα. 
Γλσξίδνπκε φινη πνιχ θαιά ηη ζεκαίλεη απηφ. 
 
Μηα κηθξή αλαθνξά επίζεο ζέισ λα θάλσ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ. 
Θεσξψ φηη ε ππφζεζε ηεο κεηαθνξάο απηψλ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ Κέληξσλ ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηα 
Ννζνθνκεία είλαη κηα ηνκή, ηελ αμία ηεο νπνίαο δελ κπνξνχζε λα ηελ ζθεθηεί νχηε θαλ ην ίδην ην 
Τπνπξγείν πνπ ζρεδίαζε απηή ηελ παξέκβαζε. Δίλαη ηφζν νκαιή ε κεηαθίλεζε απηψλ ησλ 
αλζξψπσλ ζηα Ννζνθνκεία, είλαη ηφζν αδηφξαηε είλαη δειαδή ηφζν αλεπαίζζεηε πνπ δελ 
δεκηνπξγείηαη ην παξακηθξφ πξφβιεκα. 
 
Φφβνη πνπ είραλ εθθξαζηεί πξηλ μεθηλήζεη ε εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, λνκίδσ φηη ε 
ίδηα ε πξάμε έρεη δείμεη φηη δελ ππάξρεη θακία πεξίπησζε λα έρνπκε ηέηνηα πεξηζηαηηθά κπξνζηά 



καο. Αθφκε θη απηνί πνπ αληέδξαζαλ θαη ήηαλ κφλν έλα πεξηζηαηηθφ, έρνπλ πεηζηεί θαη νκαιά 
γίλεηαη θαη ζην Ννζνθνκείν ηεο Νίθαηαο Τπνπξγέ, απηά ηα πξάγκαηα. 
 
Απηά ηα ιίγα δελ ζέισ λα θαηαρξαζηψ ζηηο εξσηήζεηο ζα απαληήζνπκε. 
 
Υ. ΑΖΓΟΝΖ: Καιεκέξα ζε φινπο. Κχξηε Τπνπξγέ, φηαλ πξηλ απφ έλα ρξφλν πεξίπνπ 
βξεζήθακε ζε απηφ εδψ ηνλ ρψξν, πξνζσπηθά ζα ήζεια λα θαηαζέζσ κηα δηθή κνπ καξηπξία: 
νκνινγψ φηη ηξφκαμα, κηα θαη δίπια κε ζπλφδεπε έλαο ηίηινο «Τθππνπξγφο Τγείαο θαη 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» θαη θπζηθά ηξφκαμα γηαηί γλψξηδα φπσο θη εζείο πάξα πνιχ θαιά, φηη ν 
ρψξνο απηφο είλαη έλαο πάξα πνιχ δχζθνινο ρψξνο, κηα θαη ηα ζπκθέξνληα ηα νπνία 
ηνπιάρηζηνλ θπξηαξρνχζαλ, ήηαλ πάξα πνιχ κεγάια θαη εθ ησλ πξαγκάησλ νη πνιηηηθέο, ν 
θαζέλαο πνπ έκπαηλε ζε έλα θαηλνχξγην ρψξν, θαηαιάβαηλε φηη ήηαλ πάξα πνιχ δχζθνιεο. 
 
Θα ήζεια θ. Τπνπξγέ λα πσ ην εμήο: ράξεθα θαη ραίξνκαη ζήκεξα πνπ κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα 
λα βξεζψ ζε απηή ηελ νκάδα, καδί κε ηνλ Αλδξέα Λνβέξδν. Μνπ δφζεθε πξαγκαηηθά ε 
δπλαηφηεηα λα δσ φηη φηαλ θαη εθφζνλ πηζηεχεηο ζε πνιηηηθέο κπνξείο λα ηηο πξαγκαηψζεηο λα ηηο 
θέξεηο  κπξνζηά, λα δεκηνπξγήζεηο απνηειέζκαηα. 
 
Καη ζα ρξεζηκνπνηήζσ κφλν απηφ ην ηειεπηαίν ηνπ Μηράιε πνπ είπε πξηλ απφ ιίγν, φηη θαλείο 
απφ εκάο δελ θαληαδφηαλ φηη 7,5 ρξφληα θαζπζηέξεζεο θαη ηαιαηπσξίαο θαη απψιεηεο δσψλ, ζα 
κπνξνχζε λα θιείζεη απηφ ην θεθάιαην απηή ε καχξε ζειίδα, ε ζειίδα ηεο ληξνπήο θαη λα πνχκε 
ζήκεξα πξαγκαηηθά φηη εδψ είκαζηε ππεξήθαλνη γη' απηά πνπ θάλνπκε. 
 
Θα ήζεια λα πσ θαη θάηη άιιν θ. Τπνπξγέ θαη κνπ επηηξέπεηε πάιη, είλαη αιήζεηα φηη ην ινγηζηηθφ 
θεθάιαην έθιεηζε θαη έθιεηζε κε ηε ρηεζηλή ζαο ζπλεδξίαζε ζην επηηειηθφ φξγαλν. Κάπνπ 5 ψξεο 
ζπδεηάγακε γηα ην πψο επηηέινπο ζα κπνξέζνπκε λα δηακνξθψζνπκε φξνπο πνηφηεηαο ζην 
Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη κε ηελ πξσηνβνπιία θπζηθά ηνπ θ. Μνπζηψλε, σο ππεχζπλνπ 
ΤΠεάξρε, γηα λα κπνξέζεη φηαλ θαη εθφζνλ επηζθεθζεί νπνηνζδήπνηε απφ εκάο ην Ννζνθνκείν, 
κπαίλνληαο κέζα ζε απηφ λα ληψζεη πξαγκαηηθά φηη είλαη αζζελήο θαη φηη ε πνιηηεία ηνλ ζέβεηαη. 
 
Δγψ πξνζσπηθά ληψζσ απφιπηε εκπηζηνζχλε φηη απηά ζα γίλνπλ. Υξεηαδφκαζηε 6 κήλεο αθφκε. 
Καη λνκίδσ φηη θη εζείο πνπ θάλεηε ην ξεπνξηάδ πγείαο, φηαλ θαη εθφζνλ θαηαγξάςεηε κηα ζειίδα 
απφ ηελ ηζηνξία ηεο πγείαο ζε απηφ ην ρψξν, θαληάδνκαη ελ πάζε πεξηπηψζεη φηη θπζηθά ν 
Τπνπξγφο ζα θαηέρεη κηα ιακπξή ζειίδα θαη εκείο έλα κηθξφ θνκκάηη. 
 
Σψξα ζε ζρέζε κε ην θνκκάηη ην ππφινηπν, εγψ επηγξαθηθά ζα κηιήζσ γηα λα κελ ηαιαηπσξήζσ 
γηαηί είκαζηε θνπξαζκέλνη. Καη' αξράο βάιακε έλα ζηνίρεκα πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλν ζην 
Τπνπξγείν Τγείαο: πξψηα απ' φια λα βνεζήζνπκε ζηελ νηθνλνκηθή αλάηαμε ηεο ρψξαο κέζα απφ 
ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ. Καη ην δεχηεξν λα δεκηνπξγήζνπκε επθαηξίεο αλάπηπμεο, γηαηί 
ν ρψξνο πγείαο έρεη ηεξάζηηεο επθαηξίεο αλάπηπμεο. 
 
Άξα ζεσξψ φηη έρνπκε πξσηνζηαηήζεη ζην θεθάιαην πνπ ιέγεηαη «εζληθή πξνζπάζεηα», κηα θαη 
έρνπκε πεηχρεη λα εμνξζνινγίζνπκε δηνηθεηηθφ, αλζξψπηλν θαη νηθνλνκηθφ εμνξζνινγηζκφ ζε 
ζρέζε κε ηηο δαπάλεο θαη εθείλν ην νπνίν θάλνπκε είλαη λα πξνζπαζήζνπκε λα εθκεηαιιεπηνχκε 
ηηο επθαηξίεο θαη λα αλαδείμνπκε ην θπζηθφ πινχην, λα δεκηνπξγήζνπκε ππνδνκέο, λα 
ραξηνγξαθήζνπκε ηε ρψξα, φπνπ κέζα απφ εθεί, ζα κπνξέζνπκε λα εμαζθαιίζνπκε απνηέιεζκα 
πνπ έρεη λα θάλεη κε αλάπηπμε εκπνξηθή, πνιηηηζκηθή θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπξηζηηθή. 
 
Θα κνπ πείηε «ηη ζρέζε έρεη ην Τπνπξγείν Τγείαο κε απηά ηψξα;». Δκάο ινηπφλ καο ελδηαθέξεη 
κέζα απφ ην δηθφ κνπ θνκκάηη, ηε δηθή κνπ αξκνδηφηεηα λα πξνρσξήζνπκε ζε πνιηηηθέο πνπ 
έρνπλ λα θάλνπλ θαη' αξράο κε ην λα βειηηψζνπκε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ  πνιίηε, ηεο αηνκηθήο 
θαη νηθνγελεηαθήο πγείαο, λα κεηψζνπκε δξαζηηθά ηηο θξαηηθέο δαπάλεο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε 
λέεο κεγάιεο επθαηξίεο, αλαδεηθλχνληαο ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο. 
 
Άξα κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν εζληθφ ζρέδην δξάζεο πνπ έρεη λα θάλεη κε ηηο δξάζεηο πγείαο, 
πξνζπαζνχκε πξαγκαηηθά ζε θάζε ζεκείν ηεο Διιάδαο λα ην αλαδείμνπκε, λα εθκεηαιιεπηνχκε 



θαη δηακνξθψλνληαο πξφζζεηα νθέιε πγείαο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δεκφζηα πγεία, λα 
κπνξέζνπκε λα θέξνπκε πνιχ ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. 
 
Δίλαη αιήζεηα φηη απηή ε πξνζπάζεηα αξρίδεη θαη θαίλεηαη ηνπο ηειεπηαίνπο δπν – ηξεηο κήλεο, γηα 
λα κελ θξπβφκαζηε. Αξρίδεη θαη θαίλεηαη θαη ζα απνθηήζεη πνιχ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζην 
επφκελν δηάζηεκα, γηαηί βξεζήθακε δπζηπρψο ζηελ αξρή σο κηα λέα αξκνδηφηεηα λα 
πξνζπαζήζνπκε λα νξγαλψζνπκε Τπεξεζίεο θαη θαηαζηάζεηο θαη πνιηηηθέο, ζήκεξα κπνξψ λα 
νκνινγήζσ φηη απηφ ην ηξέλν πηα είλαη πάλσ ζηηο γξακκέο, έρεη μεθηλήζεη, ηξέρεη, παξάγεη 
πνιηηηθέο, παξάγεη δξάζεηο θαη απηέο αξρίδνπλ θαη θαίλνληαη θαη γη' απηφ βιέπνπκε φηη αξρίδνπκε 
θαη γηλφκαζηε δέθηεο αηηεκάησλ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαηά εθαηνληάδεο, γηα λα 
κπνξέζνπκε λα μεθηλήζνπκε θαη λα πινπνηήζνπκε δξάζεηο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην θνκκάηη ην 
νπνίν επνπηεχεη ν Δηδηθφο καο Γξακκαηέαο ν θ. Παηαβνχθαο θαη αθνξά ηηο πνιηηηθέο πάλσ ζηελ 
άζιεζε θαη ηε δηαηξνθή, ζπλεπηθνπξνχκελνο θπζηθά απφ ηνπ Αληψλε Γεκφπνπινπ, ν νπνίνο 
έρεη λα θάλεη κε ην θνκκάηη ηεο δεκφζηαο πγείαο, γηαηί απηά είλαη ζπλδπαζηηθά. 
 
Σψξα πνιχ ζπγθεθξηκέλα θαη ζα θιείζσ ρξεζηκνπνηψληαο απηφ πνπ ιέεη ν Τπνπξγφο θαηά 
θαηξνχο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ πνπ επηηέινπο ην Τπνπξγείν αξρίδεη θαη βγάδεη κία θσλή, πνπ ιέεη 
φηη «καο ελδηαθέξεη ε πγεία θαη φρη ε αζζέλεηα» θαη φηη επηηέινπο παξάγνπκε πνιηηηθέο πάξα πνιχ 
ζπγθεθξηκέλεο. Γηαηί φηαλ παξάμνπκε πνιηηηθέο πξφιεςεο θαη πξναγσγήο, ηα νθέιε πγείαο είλαη 
αλππνιφγηζηα. Όρη κφλν ηα νηθνλνκηθά, κηιάκε γηα ηα αλζξψπηλα νθέιε, ηα νπνία νπζηαζηηθά εθ 
ησλ πξαγκάησλ ν θαζέλαο κπνξεί εχθνια λα ηα αληηιεθζεί. 
 
ην ηη αθξηβψο απηή ηελ πεξίνδν έρνπκε θάλεη. Έρνπκε αλαπηχμεη κηα ζεηξά απφ δξάζεηο, 
θπξίαξρε απηή ηελ πεξίνδν κέρξη ην ηέινο ηνπ ρξφλνπ γλσξίδεηε θη εζείο πάξα πνιχ θαιά είλαη ε 
δξάζε «Σν πνδήιαην ζηε δσή καο». Έρνπκε πξνγξακκαηίζεη λα πάκε ζε 20 πφιεηο, έρνπκε πάεη 
ζηελ Πέιια, ζηε ακνζξάθε, ηε Σξίπνιε, ην Κεξαηζίλη, ηελ Γξαπεηζψλα, Αραξλέο, αιακίλα, 
Ρέζπκλν, Καξπελήζη, Υατδάξη θαη ην αββαηνθχξηαθν ζα είκαζηε ζηηο πέηζεο φπνπ ζα ππάξρεη 
κηα ζπλδπαζηηθή δξάζε θαη ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε απηφ, πνπ έρεη λα θάλεη κε έλα Μαξαζψλην 
πνπ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή θαη κηα δξάζε κε ην πνδήιαην ην άββαην. 
 
Θα ήζεια λα ζαο πσ φηη απηή ε δξάζε γηα λα θαηαιάβεηε μεθίλεζε ζηελ αξρή σο κηα δξάζε 
απιήο πηνζέηεζεο. Μπήθακε κε ηηο δπλάκεηο ηνπ Τπνπξγείνπ θαη ηελ πηνζεηήζακε ζε φια ηα 
επίπεδα θαη ζήκεξα ελψ κηιάγακε γηα κηα απιή εθδήισζε ε νπνία ζα αθνξνχζε πηζαλά 
θάπνηνπο αλζξψπνπο, κπνξψ λα ζαο πσ φηη 600 άλζξσπνη απφ φιε ηελ Διιάδα θαη ηνλ θφζκν, 
έρνπλ δειψζεη ζπκκεηνρή γηα λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα δηήκεξν δξάζεσλ ζε έλα λεζί, πνπ 
θαηαιαβαίλεηε ηη ζεκαίλεη γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. 
 
Καηαιάβεηε ηη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ ζε απηή ηελ ρψξα, φηαλ θαη εθφζνλ κπνξέζεη θαη 
ζθχςεη ζνβαξά, εθκεηαιιεπηεί ηνλ πινχην ηεο ν νπνίνο είλαη γεσθπζηθφο, πνιηηηζκηθφο θαη 
πνιηηηζηηθφο θαη κπνξέζεη λα νξγαλψζεη κηα λέα ππφζεζε, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηα νθέιε πγείαο 
πνπ ρξεηαδφκαζηε απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ πάλσ ζηνπο ππιψλεο 
άζιεζεο θαη δηαηξνθήο, πνπ ιέλε «Ναη, ζε επθαηξίεο αλάπηπμεο ζηελ Πεξηθέξεηα». 
 
Απηφ είλαη ην δηθφ καο ζηνίρεκα. Πάλσ ζε απηφ ην ζηνίρεκα αλαπηχζζνπκε ηηο πνιηηηθέο καο νη 
νπνίεο είλαη πάξα πνιχ ζπγθεθξηκέλεο. Όπσο κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζα ζαο ηελ 
παξνπζηάζνπκε ζηηο 19 ηνπ κήλα έρεη νξηζηεί ε εκεξνκελία θ. Τπνπξγέ, πνπ αθνξά ην Μλεκφλην 
ζπλεξγαζίαο κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο, δξάζεηο πγείαο ζην ζρνιείν φπνπ εθεί ζα ηξέμνπκε κηα 
ζεηξά απφ ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ηα ζέκαηα ηεο πξναγσγήο θαη ηεο πξφιεςεο. 
 
Θα ήζεια λα θιείζσ θάλνληαο κηα αλαθνξά πνπ έρεη λα θάλεη κε ηνλ άιιν ππιψλα πνπ αθνξά ηε 
δεκφζηα πγεία, είλαη ν έιεγρνο θαη ε αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Έρνπκε ηελ ηχρε απηνχ ηνπ 
ππιψλα λα εγείηαη ν Γηάλλεο Μίραο, πνπ έρεη απνδείμεη ζην κηθξφ δηάζηεκα πνπ ζπλεξγαδφκαζηε 
φηη έρεη αλαδείμεη ζην κέγηζην βαζκφ κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε, πνπ αθνξά ηε δεκφζηα 
πγεία καο, ηνλ επραξηζηνχκε γη' απηφ, είκαζηε δίπια ηνπ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ζε φ,ηη 
ρξεηαζηεί. 
 



Καη εθείλν ην νπνίν ζα ήζεια λα δειψζσ θη εγψ απφ ηελ πιεπξά κνπ έρνληαο ηελ αξκνδηφηεηα 
θπζηθά εθρσξεκέλε απφ ηνλ Τπνπξγφ, φηη δελ ζα δηζηάζνπκε λα ζπγθξνπζηνχκε κε 
νπνηνλδήπνηε πνπ απηή ηελ πεξίνδν ζα ηνικήζεη λα ηαΐζεη ηνλ θφζκν κε πξάγκαηα, ηα νπνία 
δπζηπρψο ζα ηαιαηπσξήζνπλ ηε δεκφζηα πγεία. Δγψ ζα θιείζσ, δελ ζέισ λα πσ θάηη παξαπάλσ 
θαη ειπίδσ λα κελ ζαο ηαιαηπψξεζα. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Πάλησο θ. Τπνπξγέ ζηηο 19 πνπ αλαθνηλψζαηε, ππάξρεη απεξγία γηαηί καο 
θάλαηε ηε δσή πνδήιαην! 
 
Υ. ΑΖΓΟΝΖ: πγλψκε ην απεξγηαθφ δειηίν δελ ην έρσ ιάβεη, ζα ην αιιάμνπκε. 
 
Λ. ΚΑΛΛΗΓΧΝΖ: Να θάλσ κηα εξψηεζε ζηνλ θ. Αεδφλε; Δίλαη ζρεηηθή. Δπεηδή επηθαιείζηε 
δξάζεηο πγείαο ζηα ζρνιεία, αθνχκε γηα πνδήιαην, πξφζθαηα είδακε αλαθνηλψζεηο γηα ζηνκαηηθή 
πγηεηλή, ζαο βξίζθνπλ ζχκθσλν ηα κέηξα πνπ ιέλε φηη ην ηνζη θέξ' εηπείλ ζηα θπιηθεία ζα έρεη 
23% ΦΠΑ θαη ην ληφλαηο 13%; Γειαδή γηαηί λα θάεη ην παηδάθη ην πην πγηεηλφ ηνζη θαη λα κελ 
θάεη ην πην θηελφ, αιιά αλζπγηεηλφ ληφλαηο; 
 
Υ. ΑΖΓΟΝΖ: Σψξα κε βάδεηε ζε κηα αξκνδηφηεηα πνπ έρεη λα θάλεη κε νηθνλνκηθφ πεξηερφκελν 
θαη λνκίδσ φηη δελ είλαη αξκνδηφηεηά κνπ λα απαληήζσ απφ απηφ. Φπζηθά έλα αθξηβφ ηνζη δελ 
κπνξεί λα είλαη πγηεηλφ ζε ζρέζε κε ηελ νηθνλνκηθή σθέιεηα. Σν αληηιακβάλνκαη. 
 
Λ. ΚΑΛΛΗΓΧΝΖ: Αιιά ιέηε ζην παηδί «θάε ην ληφλαηο θαη ζνπ έρσ εγψ πνδήιαην ζα ζε 
αδπλαηίζσ»! 
 
Υ. ΑΖΓΟΝΖ: Καηαιαβαίλσ ην εξψηεκά ζαο απιά ζα ήζεια λα πσ φηη εθείλν πνπ καο 
ελδηαθέξεη εκάο είλαη λα παξάμνπκε πνιηηηθέο πγείαο θαη είλαη αιήζεηα φηη εθ ησλ πξαγκάησλ ε 
νηθνλνκηθή αλέρεηα ε νπνία ππάξρεη, γηαηί ππάξρνπλ πνιηηηθέο νη νπνίεο απηή ηελ πεξίνδν απφ 
αλάγθε γίλνληαη γηα λα κπνξέζεη λα ππάξρεη απνηέιεζκα ζε απηή ηε ρψξα, είλαη αιήζεηα φηη δελ 
βνεζνχλ αιιά δελ λνκίδσ φηη απηή ηε ζηηγκή ην πξφβιεκά καο είλαη απηφ. 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Δλλνείηαη φηη ζα είκαη ζπληνκφηεξνο φισλ, έρνληαο ηξεηο κήλεο ζην Τπνπξγείν. 
Θεσξψ φηη έρεη θαηαγξαθεί ζηε ζπλείδεζε ηνπ θάζε έλα πνιίηε ε δνπιεηά ε νπνία γίλεηαη ζην 
Τπνπξγείν Τγείαο. 
 
Θεσξψ, είκαη βέβαηνο φηη θαηαγξάθεηαη πσο ε δνπιεηά πνπ γίλεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο ππφ ηνλ 
Αλδξέα Λνβέξδν έρεη ραξαθηεξηζηηθά δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ θαη είλαη απνιχησο ζαθέο πσο 
απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο αιιαγέο, είλαη απηά πνπ έρεη αλάγθε 
ν ηνκέαο ηεο πγείαο, είλαη απηά πνπ έρεη αλάγθε ε ειιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε ζην ζχλνιφ ηεο θαη 
εμεηδηθεπκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο, ψζηε ε ρψξα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ηηο νπνίεο 
αληηκεησπίδεη θαη λα πξνεηνηκάδεηαη κε ζνβαξφηεηα θαη βεβαηφηεηα γηα ηελ έμνδν απφ ηελ θξίζε. 
Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα δηαξζξσηηθά, είλαη απηά πνπ ζα καο ζψζνπλ. 
 
Θέισ λα πσ πσο νη παξεκβάζεηο πνπ γίλνληαη έρνπλ ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ησλ παξερφκελσλ 
ζηνλ πνιίηε πνπ ηηο έρεη αλάγθε ησλ ππεξεζηψλ ηεο πγείαο, εγψ ζα αλαθεξζψ ζην θνκκάηη πνπ 
αθνξά ηελ αλαβάζκηζε πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνλ πνιίηε ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο, αλαθεξφκελνο ζε ηξία ζεκεία ηα νπνία εκπεξηέρνληαη ζην λνκνζρέδην πνπ μεθηλά 
ζήκεξα λα ζπδεηείηαη ζηελ Οινκέιεηα ηεο Βνπιήο, αλαθεξφκελνο πξψηνλ ζην θνκκάηη πνπ 
αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο απφ ην Δζληθφ χζηεκα Τγείαο, αθνχ 32 
ηδξχκαηα, θέληξα απνθαηάζηαζεο ηα νπνία ηδξχζεθαλ, ρηίζηεθαλ, κε ζθνπφ λα παξέρνπλ απηέο 
ηηο ππεξεζίεο ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, δελ παξείραλ ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 
θπξίσο ηδξχζεθαλ. Μείλαλε ζην δεχηεξν θνκκάηη κηαο πξνλνηαθήο παξέκβαζεο, ην νπνίν είλαη 
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ, ην νπνίν θνκκάηη δελ εγθαηαιείπεηαη. 
 
Ο ηδξπηηθφο λφκνο, ν ζθνπφο ηνπ ηδξπηηθνχ λφκνπ γηα ηνλ νπνίνλ ηδξχζεθαλ ζπκπεξηιακβάλεηαη 
απηνχζηνο ζην λνκνζρέδην πνπ είλαη ζε εμέιημε, φκσο θαζψο είλαη γλσζηφ φηη θάζε ρξφλν ηα 
αζθαιηζηηθά Σακεία, ην Διιεληθφ Γεκφζην, επηβαξχλεηαη κε 250 εθ. € γηα ηελ απνθαηάζηαζε, 



είλαη απνιχησο ζαθέο πσο ηα ηδξχκαηα απηά, ηα θέληξα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο 
πξέπεη λα δψζνπλ ζηνλ πνιίηε ππεξεζίεο ηέηνηεο γηα ηηο νπνίεο ρηίζηεθαλ. 
 
Γηαηί νη δνκέο ηνπο είλαη εμαηξεηηθέο, ν ηαηξνηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο ηνπο είλαη εμαηξεηηθφο, είλαη 
ππεξζχγρξνλνο, ππάξρεη πξνζσπηθφ ζε φια, κε εμαίξεζε ην ηαηξηθφ θαη ην πξνζσπηθφ ησλ 
θπζηάηξσλ. Ζ έληαμε ηνπο ινηπφλ ζην ΔΤ εγγπάηαη ηελ νπζηαζηηθή ηνπο ιεηηνπξγία ψζηε λα 
παξέρνληαη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θπζηθήο ηαηξηθήο. Καη βεβαίσο ζην ζχλνιν ηνπο ζην 
θνκκάηη ηεο πξφλνηαο κε ηηο ππεξεζίεο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο φπσο κέρξη ζήκεξα. 
 
Σν δεχηεξν ζηνηρείν είλαη ν επαλαζρεδηαζκφο ζηα ηδξχκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο, ηα νπνία νκαδνπνηνχληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο. Δίλαη ηα ζεξαπεπηήξηα ρξφλησλ 
παζήζεσλ, είλαη ηα θέληξα απνθαηάζηαζεο γηα ηα παηδηά, πνπ έρνπκε ηα παηδηά κε εηδηθέο 
αλάγθεο, είλαη ηα θέληξα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ παηδηνχ. Καηαξγνχκε ηνπο ηίηινπο νη νπνίνη καο 
κείλαλε απφ ην δηάζηεκα κεηά ηνλ εκθχιην, παηδνπφιεηο θιπ. 
 
Απηά ηα ηδξχκαηα κπαίλνπλ ζηελ θαηεχζπλζε γηα ηελ νπνία είλαη έηνηκε ε πξσηνβνπιία απφ 
πιεπξάο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, ζπλνκνζεηεί θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο γηα ηελ αμηνπνίεζε 
ζεζκψλ, φπσο ν ζεζκφο ηεο αλαδνρήο θαη ηεο πηνζεζίαο πνπ ηνλ έρνπκε ηφζν κεγάιε αλάγθε. 
Βεβαίσο έρνπκε θαη ηνπο μελψλεο ζηνπο νπνίνπο ρξεηάδεηαη κηα εηδηθή ζηνρεπκέλε πνιηηηθή, 
θαζψο κέρξη ζήκεξα ε πνιηηηθή πνπ είρακε γηα ηνπο μελψλεο αθνξνχζε θάπνηνπο ιίγνπο, 
θάπνηνπο πεξηζσξηαθά. 
 
Τπήξμε κηα πνιηηηθή ζηέγαζεο γηα κεηαλάζηεο. Δθείλν φκσο ην νπνίν απνηππψλεηαη ηνλ 
ηειεπηαίν θαηξφ είλαη κηα έθξεμε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ αζηέγσλ ζηελ Αζήλα θαη απηφ φπσο 
θαηαιαβαίλεηε ζεκαίλεη πσο ζην Τπνπξγείν ην ζχζηεκα ηεο εζληθήο αιιειεγγχεο ζηνρεπκέλα 
πξέπεη λα παξέκβεη ή παξεκβαίλεη γηα λα έρνπκε αλαθνχθηζε ζηνλ ηνκέα απηφλ. Σν λνκνζρέδην 
πνπ είλαη ζηε Βνπιή θαη ηελ Πέκπηε ζα είλαη λφκνο, έρεη έλα εηδηθφ λνκνζεηηθφ ηκήκα ζηελ 
θαηεχζπλζε ηεο ίδξπζεο ηνπ 
Δληαίνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ ησλ δηθαηνχρσλ επηδνκάησλ. 
 
αο είλαη γλσζηφ απφ παξαδείγκαηα φηη ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο πσο έρνπκε πνιιά αζχλδεηα 
αξρεία κεηαμχ ηνπο γηα ηελ παξνρή επηδνκάησλ, ππήξρε δπζθνιία ζην λα ειεγρζνχλ απηά ηα 
αξρεία, λα ειεγρζνχλ νη δηαδηθαζίεο, κε απνηέιεζκα λα ράλνληαη πάξα πνιιά ρξήκαηα απφ 
επηηήδεηνπο νη νπνίνη επηρείξεζαλ λα θαιθηδεχζνπλ ην λφκν είηε ήηαλ άλζξσπνη ζε Τγεηνλνκηθέο 
Δπηηξνπέο, είηε ήηαλ γηαηξνί, είηε ήηαλ πνιίηεο, είηε ππήξραλ θαηεπζχλζεηο θαη ζπλαιιαγέο άιινπ 
ηχπνπ. 
 
Απηφ ηειεηψλεη απφ ηε ζηηγκή πνπ φια ηα αζχλδεηα αξρεία ελψλνληαη ζε κηα ςεθηαθή 
δηαδξαζηηθή βάζε, ζε κηα πιαηθφξκα κε ηελ νπνία κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηνρεπκέλνπο 
ειέγρνπο, θαζψο έρνπκε ηα πνζνζηά ηα παλεπξσπατθά θαη ηα παλειιαδηθά, μέξνπκε πνηα είλαη ε 
αλαπεξία, πνηα είλαη ηα πνζνζηά ηεο αλαπεξίαο θαη ζα κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε κε ηε 
ιεηηνπξγία απηήο ηεο βάζεο φιεο ηηο παξεθθιίζεηο γηα λα ειέγμνπκε ηελ παξαλνκία, θπζηθά ηελ 
ππεμαίξεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο, ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο. 
 
Δλψ ην λνκνζρέδην φδεπε πξνο ηε Βνπιή, έρνπκε θάλεη κηα ζεηξά απφ ζπζθέςεηο κε ηα 
ζπλαξκφδηα Τπνπξγεία, ην Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο, ην 
Δξγαζίαο, ην Δζσηεξηθψλ, κε ην ΗΚΑ, ηνλ ΟΓΑ, ηνλ ΟΑΔΓ, ηνλ ΟΔΚ, δειαδή θνξείο νη νπνίνη 
δίλνπλ επηδφκαηα, ψζηε ε θαηαγξαθή καο λα είλαη νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή. 
 
Σα πξψηα επεμεξγαζκέλα δείγκαηα καο δείρλνπλ πσο ζα βξεζνχκε φινη καο κπξνζηά ζε 
ηεξάζηηεο εθπιήμεηο. Να έρνπκε ηα δείγκαηα θαη ζα ηα αλαθνηλψζνπκε. Δίλαη απνιχησο βέβαηνλ 
φηη απφ απηή ηε δηαδηθαζία ην θξάηνο ζα θεξδίζεη πνιιά ιεθηά ηα νπνία ηα παίξλνπλ άλζξσπνη 
πνπ δελ ηα δηθαηνχληαη θαη είλαη απνιχησο βέβαην πσο θάπνηνη ζα πάλε ζε πεηζαξρηθέο πνηληθέο 
δηαδηθαζίεο θαη ζα δεηήζνπκε ηα αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληα ρξήκαηα απφ απηνχο πνπ ρσξίο λα 
ηα δηθαηνχληαη ηα εηζέπξαηηαλ θαη ηα εηζπξάηηνπλ. 
 



ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Κχξηε Τθππνπξγέ, κε Εάθπλζν θαη Θεζζαινλίθε έρεη γίλεη θάηη; 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Βεβαίσο. Θέισ λα ζαο πσ φηη ν έιεγρνο ησλ παξεθθιίζεσλ γίλεηαη απφ ην 
Κέληξν Πηζηνπνίεζεο ηεο Αλαπεξίαο. Έρνπκε φρη απιά ζηείιεη εγγξάθσο φια ηα ζηνηρεία ηα 
νπνία είρακε ζην ΚΔΠΑ, αιιά έρνπκε θάλεη ζπλεξγαζία γηα λα νξγαλσζνχλ απνηειεζκαηηθά απφ 
ην ΗΚΑ, ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΠΑ νη έιεγρνη, ψζηε άκεζα λα έρνπκε 
απνηειέζκαηα. Θα ην αλαθνηλψζεη ην ΚΔΠΑ. Να κελ αλαθνηλψζσ εγψ ηε δηθηά ηνπο δνπιεηά ε 
νπνία είλαη ζε εμέιημε. 
 
Πάλησο δελ παξαπέκπνληαη ζηηο Καιέλδεο. Σψξα ζα αληηκεησπηζηνχλ, αληηκεησπίδνληαη απφ ην 
ΚΔΠΑ. Ζ ζπλεξγαζία καο θαη ε επαθή καο είλαη θαζεκεξηλή. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: (Σνπνζέηεζε εθηφο κηθξνθψλνπ) Σν ΚΔΠΑ ιεηηνπξγεί θαλνληθά; Έρεη 
μεθηλήζεη απφ 1ε επηεκβξίνπ. 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Σν ΚΔΠΑ ιεηηνπξγεί, δηαπηζηψλεη πνχ ππάξρνπλ ειιείςεηο θαη θελά θαη ηα 
θαιχπηεη. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Γηπιψκαηα αλαπεξίαο πνπ έρνπλ ιήμεη, πνπ αλαθνηλψλνληαη θάζε 2 ρξφληα, 
νη άλζξσπνη απηνί πεξλνχλ απφ Δπηηξνπέο Τγεηνλνκηθέο, παιαηφηεξα ηνπ ΗΚΑ, ηψξα θαληάδνκαη 
ηνπ ΚΔΠΑ θαη έιεμε ν ρξφλνο, αο πνχκε αλ έιεμε ηνλ Ηνχλην – Ηνχιην, αθφκα δελ ηνπο έρνπλ 
θαιέζεη θαη δελ παίξλνπλ ην επίδνκα ηνπο. 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Να κελ απαληήζσ εγψ γηα δνπιεηά ηνπ ΚΔΠΑ. Γελ κπνξψ λα ζαο απαληήζσ 
γηα δνπιεηά ηνπ ΚΔΠΑ. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Όηαλ αλαιάβαηε εδψ είπαηε φηη ζα είζηε πξψηα ινγηζηήο θαη κεηά 
Τπνπξγφο. ήκεξα παξαθνινπζψ απηή ηε δηαδηθαζία. αο αλεζπρεί ην γεγνλφο φηη ζήκεξα πάκε 
ζην επφκελν εμάκελν ζε 1.250.000 αλέξγνπο, κε φηη απηφ ζεκαίλεη γηα ηελ επηβάξπλζε ησλ 
αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ; Καη κε δεδνκέλν φηη ήδε ππάξρνπλ 12 δηο € βεβαησκέλεο αιιά 
αλείζπξαθηεο νθεηιέο, ηα 3/4, ηα 9 δηο, απφ επηρεηξήζεηο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ. 
 
Δζείο πέξπζη ηνλ Γεθέκβξην αλ ζπκάκαη θαιά είραηε θάλεη ιφγν γηα 1 εθ. αλέξγνπο ηφηε. Σψξα 
πάκε γηα 1.250.000. Θα αληέμεη ην ζχζηεκα; 
 
Καη έλα αθφκα εξψηεκα. Δπεηδή ζε ιίγν ηειεηψλνπλ νη κειέηεο νη αλαινγηζηηθέο ησλ επηθνπξηθψλ 
Σακείσλ είλαη αλνηρηφ ην ελδερφκελν λα πάκε ζε απμήζεηο ζπκκεηνρήο καο ζην θάξκαθν θαη ζηηο 
παξερφκελεο ηαηξηθέο ππεξεζίεο; 
 
ΤΠΟΤΡΓΟ: Θέιεηε λα θάλεηε ζηνλ θ. Μπφιαξε θάπνηα εξψηεζε; 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Ναη. ηνλ θ. Μπφιαξε ήζεια λα ξσηήζσ ην εμήο. Δίπαηε φηη έρεηε ήδε ην 
πξψην δείγκα, αιιά δελ καο ιέηε ηίπνηε. Απηφ πνπ μέξσ είλαη φηη ππάξρνπλ θάπνηεο εθηηκήζεηο 
ησλ αξκνδίσλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο πνπ θάλνπλ ιφγν γηα 550.000, 600.000, 
650.000 δηθαηνχρνπο θνηλσληθψλ επηδνκάησλ. Σν δείγκα ην δηθφ ζαο ηη ιέεη; Δίπαηε φηη ην έρεηε 
ήδε ην δείγκα. 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Να ζαο πσ. Γείγκαηα ππάξρνπλ πνιιά. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Πείηε καο. 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Να ζαο πσ ιίγν. Θα έρνπκε ηηο επφκελεο κέξεο απφ ηε ζπλεξγαζία φισλ απηψλ 
ησλ θνξέσλ, Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ, ην ζχλνιν ησλ δηθαηνχρσλ ησλ επηδνκάησλ. Απηφ είλαη 
κηα πξψηε θαηαγξαθή. Δκείο ζέινπκε ηελ θαηαγξαθή πνπ ζα γίλεη επίζεκα κε πξφζθιεζε ηνπ 
Τπνπξγείνπ Τγείαο ζε φινπο φζνπο δηθαηνχληαη, ζε φζνπο παίξλνπλ θαη δηθαηνχληαη επίδνκα λα 
έξζνπλ λα θαηαγξαθνχλ ζηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε. 



 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Καη άκα δελ κπνξεί; 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Όινη κπνξνχλ θαη απηφο πνπ δελ κπνξεί ζα εμππεξεηεζεί κε έλα πιεξεμνχζην.. 
Γελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία. Να είζηε βέβαηνη φηη ζα βξεζνχκε πξν ηεξαζηίσλ εθπιήμεσλ φηαλ 
ζα έρνπκε ηε ζχγθξηζε ησλ δπν αξηζκψλ. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Τπάξρεη κηα εθηίκεζε; 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Γελ θάλσ εθηηκήζεηο εγψ. Αλ δελ έρσ δνπιεηά απφ ηηο Τπεξεζίεο δελ ιέσ. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Κχξηε Τπνπξγέ, επεηδή δελ γλσξίδσ ην ξεπνξηάδ, δειαδή απηφ πνπ 
θαηαιαβαίλσ εγψ, ηψξα ξψηεζα αλ ην έρεηε μαλαπεί, ζα πάκε ζε κηα απνγξαθή δηθαηνχρσλ 
φπσο έγηλε ζηνλ ΟΓΑ, ζηνλ ΟΑΔΔ, φπσο νινθιεξψλεηαη ηψξα ζην ΗΚΑ φισλ ησλ δηθαηνχρσλ; 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Βεβαίσο. Όισλ ησλ δηθαηνχρσλ. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Αλέξγσλ, αλαπήξσλ, φισλ; 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Όισλ ησλ δηθαηνχρσλ ζε κηα ςεθηαθή πιαηθφξκα. ε κία. Σν έρνπκε πεη απηφ. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Κάπνηνη δελ ζα έξζνπλ λα δειψζνπλ. Απηφ ζέιεη λα πεη ν ζπλάδειθνο. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Γηα ηα επηδφκαηα ζέισ λα ξσηήζσ. Μαο είπαηε ινηπφλ φηη ζα γίλεη κηα 
πξψηε θαηαγξαθή θαη ζα έρνπκε ζε πξψηε θάζε φινπο ηνπο δηθαηνχρνπο θαη ζα βξεζνχκε πξν 
εθπιήμεσλ θιπ. Απφ θεη θαη πέξα εζείο εμεηάδεηε ην ελδερφκελν λα γίλεη θάπνηα πεξηθνπή ζε 
απηά ηα επηδφκαηα ή λα κπνπλ εηζνδεκαηηθά ή πεξηνπζηαθά θξηηήξηα φπσο θάλαηε θαη ζηα 
πνιπηεθληθά επηδφκαηα πνπ κπήθε ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην; 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Δίκαη απνιχησο βέβαηνο φηη ην πνζφ πνπ ζα εμνηθνλνκεζεί απφ ηελ θαηαγξαθή 
είλαη ηέηνην, ην νπνίν απφ κφλν ηνπ ζα ιχζεη νπνηαδήπνηε άιιε ζθέςε. Γελ ππάξρεη θακία ζθέςε 
γηα λα κπνπλ ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά ζαλ θαη απηά πνπ αλαθέξαηε ζηα επηδφκαηα, ζηα πξνλνηαθά 
επηδφκαηα, θαη ζαο ιέσ φηη ην απνηέιεζκα, ην εθπιεθηηθφ φπσο είπα πξνεγνπκέλσο 
απνηέιεζκα, ζα είλαη απηφ ην νπνίν ζ‟ απνηξέπεη θάζε πεξαηηέξσ ζθέςε. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Μηιήζαηε γηα έθξεμε αζηέγσλ. Τπάξρεη θάπνηα εηθφλα; Γειαδή θάπνηα 
πνζνζηά, θάπνηνη αξηζκνί; 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Έρνπκε μεθηλήζεη κηα πξνζπάζεηα, ν Γηψξγνο Καηξηβάλνο απεπζχλζεθε ζε 
φινπο ηνπο θνξείο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ εηθφλα κέζα ζηελ πφιε, κέζα ζην ιεθαλνπέδην, ζηνπο 
Γήκνπο, ζε Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο, ζηελ Δθθιεζία, έηζη ψζηε λα έρνπκε κηα πξψηε εηθφλα. 
 
Φαίλεηαη, απφ ηα ζηνηρεία ηα νπνία έξρνληαη, φηη πξάγκαηη δελ είκαζηε ζηελ εηθφλα θάπνησλ 
πεξηζσξηαθψλ πνπ ππήξραλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα αιιά φηη έρνπκε αχμεζε ζην θαηλφκελν ησλ 
αζηέγσλ. Πεξηκέλνπκε ηελ νινθιεξσκέλε πξψηε εηθφλα γηα λα κπνχκε ζε δξάζε. 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Δθηφο απφ πεξηζζφηεξνπο αζηέγνπο, ππάξρνπλ ζηνηρεία πνπ ιέλε φηη 
έρνπκε θαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απηνθηνλίεο θαη πεξηζηαηηθά θαηάζιηςεο, λα κελ ην αλαθέξνπκε, 
είλαη απηνλφεην. Δπεηδή είλαη Τπνπξγείν Τγείαο θαη αζζελεηψλ θαη απηνί νη απηνθηνληθνί ηδεαζκνί 
είλαη αζζέλεηεο, κήπσο κπνξείηε λα ηνπνζεηεζείηε; 
 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Να ζαο πσ φηη, επεηδή είπακε φηη ζα θάλνπκε απνινγηζκφ κφλν θαη δελ θάλνπκε 
πξνεμαγγειία… 
 
ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΟ: Σν εξψηεκα είλαη θαη πξνο ηνλ Τπνπξγφ. Γηαηί απηφο ν απνινγηζκφο; Όινη 
είρακε απηή ηελ απνξία. Θα γίλεη θάηη; 



 
Μ. ΜΠΟΛΑΡΖ: Όρη, δε ζα γίλεη ηίπνηα. Γελ είλαη θαθφ λα έρνπκε κηα ζχλνςε πάλησο, έηζη; 
πκθσλείηε ζ‟ απηφ.. 
 
Έρνπκε πεη ηηο πξνεγνχκελεο εκέξεο θαη ην νξγαλψλνπκε, έλα πξφγξακκα ην νπνίν έρεη ζηφρν 
αθξηβψο λ‟ απαληήζεη, λα πξνιάβεη ηέηνηα θαηλφκελα. Μηιήζακε δειαδή γηα έλα δίθηπν ην νπνίν 
ην εηνηκάδνπκε θαη λα ην παξνπζηάζνπκε ζε ζπλέληεπμε Σχπνπ, έλα δίθηπν κε θνηλσληθέο αληέλεο 
ζε επίπεδν ρψξαο. Ζ ηδέα είλαη απφ ηνλ Καλαδά, ιεηηνπξγεί θαη ζε θξάηε ηεο Δπξψπεο. Αμηνπνηεί 
ζπκπεξάζκαηα ηεο επηζηήκεο ε νπνία ιέεη πσο έλαο πνιίηεο ν νπνίνο είλαη ζε θαηάιεςε, 
πξνηνχ θάλεη θξίζε ή θηάζεη ζην ηειηθφ δηάβεκα θηλείηαη ζε ρψξνο φπσο είλαη ηα Γηθαζηήξηα, ε 
Αζηπλνκία, ε Δθνξία, ην Ννζνθνκείν, ε Δθθιεζία. 
 
Απηφ έρεη νδεγήζεη ηνλ Καλαδά, ην Κεκπέθ θαη άιιεο ρψξεο ζηελ Δπξψπε, λα ιεηηνπξγήζνπλ έλα 
δίθηπν κε επαίζζεηεο θνηλσληθέο θεξαίεο κέζα ζηνπο ρψξνπο απηνχο, εθπαηδεχνληαο 
θαξκαθνπνηνχο, λνζειεπηέο, δηθεγφξνπο, δηθαζηέο, δηθαζηηθνχο ππαιιήινπο, θαξκαθνπνηνχο, 
εθνξηαθνχο, νη νπνίνη κπνξνχλ λα δηαγλψζνπλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πνιίηε πνπ πξνζέξρεηαη 
γηα ηηο Τπεξεζίεο, ηα εηδηθά εθείλα πξνβιήκαηα ψζηε λα ρηππήζνπλ ην θακπαλάθη λα ζπλδεζνχλ 
κε ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ή κε ην Κέληξν Φπρηθήο Τγείαο γηα λα πξνιάβνπκε. 
 
Μ. ΣΗΜΟΗΓΖ: Δγψ ραίξνκαη Τπνπξγέ γηαηί έλα πεξηνδηθφ κε 30 impact factor αλαθέξεη εκέλα 
θαη εζάο, πξέπεη λ‟ απαληήζνπκε επηζηεκνληθά. Σψξα πηζηεχσ απηφ πνπ ιέηε, πξαγκαηηθά ην 
ιέσ, δε ζαο πίζηεπα γηα ην esynet. Αιιά φηαλ ην esynet αλαθέξεηαη ζην lancet, κάιινλ θάηη 
πξέπεη λα έρνπκε θάλεη ζ‟ απηή ηε ρψξα. 
 
Πάκε ζην επηζηεκνληθφ: Ζ κειέηε απηή πνπ αλαθέξεη ην lancet θαη ηα βιέπεη φια καχξα 
επηδεκηνινγηθά, ήηαλ ηνπ 2009 ζε ζρέζε κε ην 2008 θαη ην 2007. Αλ δελ θάλσ ιάζνο ήηαλ Νέα 
Γεκνθξαηία ε Κπβέξλεζε. Αλ κε ηελ αχμεζε απηψλ ησλ δαπαλψλ, είρακε απηά η‟ απνηειέζκαηα, 
ην 2007, ην 2008 θαη ην 2009, ηα ζπκπεξάζκαηα δηθά ζαο. Απφ Δπηδεκηνιφγνπο ε θα Μαιιηψξε 
αλαθέξεη κφλν ηνλ θ. Υαηδάθε ζην HIV πνπ ζα θάλσ κηα παξαηήξεζε παξαθάησ. Γελ αλαθέξεη 
ηίπνηε άιιν. 
 
Όζνλ αθνξά ηα waiting times, ην είπε θαη ν Τπνπξγφο, δελ εκθαλίδεηαη ζην ζχζηεκα πγεία ιίζηα 
αλακνλήο πάλσ απφ 6 κήλεο. Απηφ ην ιέεη θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο φπνπ φπσο είπαηε θη 
εζείο, ηνπο Δγγιέδνπο ηνπο έρεη ζηνπο 9-12 κήλεο, πξηλ 10 ρξφληα ζηνπο 24. 
 
Γελ πεξηθφπεθαλ 40% νη πξνυπνινγηζκνί. Δίλαη απηφ πνπ είπε ν Τπνπξγφο. Απηφ πνπ αλέθεξε ν 
Τπνπξγφο ήηαλ κηα πεξηθνπή, ήηαλ 12% ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά θαη 12% θέηνο, θαη απηφ πνπ 
θάλνπκε είλαη λα επαλεξρφκεζα ην 2007 θαη φπσο ν εμαίξεηνο θίινο Martin Mc Key απφ ην 
London School of Hygiene θαη ην London School of Economics αλαθέξεη, απμήζεθαλ νη αζζελείο 
θαηά 20% θαη κεηψζεθαλ θαηά 25% νη αζζελείο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. 
 
Απηά πνπ αλαθέξεη γηα ην Violence θαη ην Crime, εληάμεη, κπνξεί λα ζπκβαίλνπλ, δελ ππάξρεη 
αλαθνξά πίζσ. Τπάξρεη αλαθνξά επηζηεκφλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπ 2002 θαη ηνπ 2006. Γελ 
κπνξείο λα ζηεξίδεηο ηέηνηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα ην 2009 κε αλαθνξέο ηνπ 2002 θαη ηνπ 2006, 
εθηφο ηεο θαο Καξαζάββα πνπ έρεη ξεπνξηάδ ηνπο “Low Angeles Times” πνπ δελ έρεη λνχκεξα εμ 
φζσλ πξφιαβα θαη είδα. 
 
Δπαλαιακβάλσ, φηη ε κειέηε είλαη κεηαμχ 2007-2009. Απηφ πνπ αλαθέξεη ε θα Μαιηψξε γηα ηελ 
αχμεζε ησλ κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ ιέεη φηη ην 2011 ζε ζρέζε κε ην ‟09 θαηαγξάθεθαλ 300 
πεξηπηψζεηο παξαπάλσ πνπ δελ είλαη κφλν γηα ηνλ HVI, κπνξεί λα είλαη απφ ηε γξίπε ηνπ 2009, 
ηνπ 2010 ή δελ μέξσ θαη ηη άιιν. 
 
Καη ζε θάζε πεξίπησζε ε δηθή κνπ πξνζσπηθή γλψκε αλ ζέιεηε, πνπ ζηεξίδεηαη ζε επηζηεκνληθά 
δεδνκέλα είλαη φηη δελ θηαίεη ην ζχζηεκα πγείαο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
νηθνλνκηθή θξίζε. Κάζε άιιν ζα έιεγα εγψ. Δπραξηζηψ Τπνπξγέ. 
 



ΤΠΟΤΡΓΟ: Δγψ κηα ιέμε κφλν. Κχξηε Παπαπέηξνπ ηελ αλεξγία ηελ είρα πξνβιέςεη ζσζηά. Καη 
επεηδή εγψ έρσ ηελ άπνςε φηη πξέπεη έλαο Τπνπξγφο λα ελεκεξψλεη γηα ην αληηθείκελφ ηνπ γηα 
λα γίλνληαη αληηιεπηέο νη ππνρξεψζεηο ηνπ, είρα θάλεη ηφηε ηελ θαηαγξαθή πνπ ηελ δηθαίσζε ν 
ρξφλνο. Γελ είκαη ζε ζέζε ηψξα λα θάλσ αληίζηνηρεο εθηηκήζεηο, γηαηί είκαη ζε άιιν Τπνπξγείν. 
Σελ αίζζεζε ηεο θίλεζεο ηελ έρεη κε πνιχ θαιφ ηξφπν λνκίδσ ν θ. Κνπηξνπκάλεο. πλεπψο, γηα 
ηελ αλεξγία λα απνηαζείηε εθεί. 
 
Όκσο αληηιακβάλεζηε φηη ζπλνιηθά γηα ην ζχζηεκα αζθάιηζεο θαη πεξίζαιςεο απηή ε αχμεζε 
ηεο αλεξγίαο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα φρη απεπζείαο ζηα λνζνθνκεία, αιιά ζηνλ βαζηθφ πειάηε 
ησλ λνζνθνκείσλ πνπ είλαη ηα ηακεία, έηζη δελ είλαη; 
 
Λνηπφλ, θαλείο πξέπεη λα θαηαιαβαίλεη ηη γφξδηνπο δεζκνχο θάζε Τπνπξγείν έρεη κπξνζηά ηνπ. 
 
Σψξα ζε φ, ηη αθνξά ην γηαηί θάλακε ηε ζεκεξηλή ελεκέξσζε γηα πεπξαγκέλα; Καη‟ αξράο θάλακε 
ελεκέξσζε γηα πεπξαγκέλα θαη θάλακε θαη αλαθνξά ζε πξάγκαηα πνπ γίλνληαη ηψξα ή πνπ 
κέιιεη λα γίλνπλ. Θέινπκε λα ελεκεξψλνπκε αθξηβψο γηα ην πψο πεγαίλεη ε δνπιεηά καο, ζε πνην 
ζεκείν βξηζθφκαζηε. 
 
Καη ζέισ λα αμηνινγήζεηε θαη λα πξνζζέζεηε ζηα δεδνκέλα ζαο, φηη εκείο πηζηεχνπκε φηη ε κάρε 
πνπ δίλνπκε εδψ θάζε κέξα έρεη απνηειέζκαηα. Καη ζέινπκε λα επηθνηλσλίδνπκε απηά ηα 
απνηειέζκαηα ηελ πίζηε καο γηα απηά θαη γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ θαη λα ζεσξνχκε φηη δελ 
ππάξρεη δξφκνο πξνο ηα κπξνο πνπ λα κελ πξνυπνζέηεη θαηά θαηξνχο θαη έλα θνίηαγκα θαη πξνο 
ηα πίζσ, γηα λα μέξεη θαλείο πψο αθξηβψο βαδίδεη. 
 
Άιισζηε ε πνιηηηθή είλαη κηα ιεηηνπξγία πνπ πξνυπνζέηεη δχν πξάγκαηα απνιχησο δεκέλα 
κεηαμχ ηνπο: ην έλα είλαη λα θάλεηο θαη ην άιιν είλαη λα ιεο απηά πνπ θάλεηο. Γελ ππάξρεη 
πνιηηηθφο ζσζηφο πνπ δελ θάλεη απηά πνπ ιέεη, φζν δελ ππάξρεη πνιηηηθφο ζσζηφο πνπ δελ ιέεη 
απηά πνπ θάλεη. 
 
Θα ην ζπλερίζνπκε απηφ θαη πξνο ηε ιήμε ηεο ρξνληάο, λα είκαζηε θαιά, ζα θάλνπκε κία 
ζπλνιηθφηεξε απνηίκεζε εληνπίδνληαο ελφςεη θαη ηνπ λένπ έηνπο ηα πξνβιήκαηα πνπ 
αληηκεησπίζακε θαη ηηο θαζπζηεξήζεηο πνπ έρνπκε. 
 
Δπραξηζηνχκε πάξα πνιχ. 
 
  
 
  
 
 

 


