
ÿþýüû: úùø÷üý÷öõ / ôóø÷ü / ÿòýüñðý÷ðþü / úüï÷î÷öíû
ìñùøüñëêþð: úéñèîë, 16-08-2012
çùïþýð: 52,53,54         (1 ðèõ 3)
æéåùäüû: 1702 cm ²
æéãë öâöïüáüøþð: 9130
ÿè÷öü÷êàêþð ùêîóèüâ: 210 3661200

ßéÞë öïù÷ýþ: ÝÜÿÛÚ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Av6peas Λυκουρέντζο$ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

«Η διαπραγµατευτική µα? θέση ενισχύεται 
όσο ενισχύεται n αξιοπιστία µας» 

ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΙ 

Η 
ΣΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΙΑ∆ΗΜΑ 

Ελλάδα θα µπορέσει να 
διεκδικήσει την επιµήκυνση, 
εφόσον πείσει φίλους και 
εταίρους ότι αλλάζει, παράγει 

και γίνεται ανταγωνιστική», δηλώνει ο 
υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, 
µιλώντας στα Επίκαιρα, και προσθέτει ότι 
«η διαπραγµατευτική θέση της χώρας µας 
ενισχύεται όσο ενισχύεται η αξιοπιστία 
µας», απαντώντας έτσι στις αιτιάσεις ότι 
δεν γίνεται επαναδιαπραγµάτευση. 

Ταυτόχρονα, στέλνει µήνυµα στα συνδικάτα 
για το «θερµό» φθινόπωρο που υπόσχονται, 

ότι η κυβέρνηση «δεν υπολογίζει 
το πολιτικό κόστος και δεν υποκύπτει σε 

εκβιασµούς συντεχνιών και οργανωµένων 
συµφερόντων», προαναγγέλλοντας µε τον 
τρόπο αυτό σκληρή στάση και σύγκρουση. 

Σε όσους τον κατηγορούν δε για «λογιστή 
υπουργό, που ακολουθεί τις επιταγές της 
τρόικας», αντιτείνει ότι «όπως κάθε επιτυχηµένος 

οικογενειάρχης είναι ένας καλός 
λογιστής στο σπίτι του και διαχειρίζεται τον 
προϋπολογισµό του νοικοκυριού του, το 
ίδιο είναι ένας υπουργός ο οποίος διαχειρίζεται 

µε σύνεση τα οικονοµικά του υπουργείου 
του»... 

Κύριε υπουργέ, ο πρωθυπουργός είχε 
δεσµευτεί για επαναδιαπραγµάτευ- 
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αη, aflfla µέχρι στιγµής το µόνο που 
υπάρχει είναι πίεση για µέτρα. Επαναδιαπραγµάτευση 

δεν έχει φανεί... 
Ο πρωθυπουργός θα εκπληρώσει τις δεσµεύσεις 

του στο χρονικό ορίζοντα της 
τετραετούς θητείας της κυβέρνησης Ο 
ελληνικός λαός γνωρίζει πολύ καλά τη δυσµενή 

οικονοµική κατάσταση της χώρας. 
Εµπιστεύτηκε τον κ. Αντώνη Σαµαρά να εργαστεί 

σκληρά και να επιτύχει τη σταδιακή 
έξοδο από την κρίση. 

Η µετάβαση σε µέτρα πολιτικής τα οποία 
θα βελτιώσουν τη θέση των πολιτών προϋποθέτει 

να επιτύχουµε τους στόχους για 
τους οποίους έχουµε δεσµευτεί εντός των 
προσεχών δύο ετών. Η διαπραγµατευτική 

µας θέση ενισχύεται όσο ενισχύεται η 
αξιοπιστία µας. Συνεπώς, δεν υπάρχει άλλη 
επιλογή από την άµεση εφαρµογή των 
αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών και µεταρρυθµίσεων, 

µε στόχο τη διαµόρφωση 
ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος 
και την προσέλκυση µεγάλων επενδύσεων. 

Η Ελλάδα θα µπορεί να διεκδικήσει επέκταση 
του χρόνου δηµοσιονοµικής προσαρµογής 

όσο πείθει φίλους εταίρους και 
δανειστές της ότι αλλάζει, παράγει και ολοένα 

και περισσότερο γίνεται ανταγωνιστική. 

Η αίσθηση που υπάρχει, πάντως, 
είναι ότι χαµηβώνει ο πήχης, κι 
αυτό διότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 

όταν ερωτάται για τις δεκαοχτώ 
προεκβογικές δεσµεύσεις του πρωθυπουργού, 

δείχνει σε χρονικό ορίζοντα 
τετραετίας... 

Ήδη σας ανέφερα ότι η κυβέρνησή µας 
χρειάζεται να εξαντλήσει την τετραετία για 
να επιτύχει συγκεκριµένα αποτελέσµατα. 
Η εποχή των προγραµµατικών εξαγγελιών 
χωρίς αντίκρισµα στο τέλος της διαδροµής 
ενός κόµµατος στην εξουσία έχει παρέλθει. 

Όπως και η εποχή της σοσιαλιστικής 
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διαχείρισης της οικονοµίας, δηµιούργηµα 
της οποίας είναι το τεράστιο, αδιαφανές 
και σπάταλο κράτος. ∆υστυχώς, κι εµείς σε 
σηµαντικό βαθµό αποδεχτήκαµε στο παρελθόν 

τη λογική της διαχείρισης του κρατισµού 
και ελάχιστα επιτύχαµε στη µείωση 

του ρόλου του κράτους στην οικονοµία. 
Ιδιαίτερα την περίοδο 2004-2009 συναντήσαµε 

τη λυσσαλέα αντίδραση όλων όσοι 
αντιστάθηκαν στις αλλαγές και τις µεταρρυθµίσεις. 

Οι υπουργοί της σηµερινής κυβέρνησης 
δεν υπολογίζουµετο πολιτικό κόστος και δεν 
υποκύπτουµε σε εκβιασµούς συντεχνιών 
και οργανωµένων συµφερόντων. Είµαστε 
αποφασισµένοι, µε γνώµονα το δηµόσιο 
συµφέρον, να εφαρµόσουµε όλα τα µέτρα 
πολιτικής τα οποία, αφενός, θα ενισχύσουν 
την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας 
και, αφετέρου, την κοινωνική συνοχή. ∆εν 
εγκαταλείπουµε τις δεσµεύσεις µας, όπως, 
για παράδειγµα, τη µείωση των φορολογικών 

συντελεστών, αλλά κάθε δέσµευσή µας 
θα υλοποιείται παράλληλα µε τη διασφάλιση 

της οικονοµικής σταθερότητας. 
Στο τέλος της τετραετίας, εάν η διαδροµή 

µας δεν έχει υπονοµευτεί από τις γνωστές 
ακραίες πρακτικές ορισµένων κοµµάτων 
της αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση θα έχει να 
παρουσιάσει σηµαντικότερο έργο από αυτό 

που περιγράφεται στις εξαγγελίες µας. 

/7ριν καν βρεθούν τα µέτρα των 11,6 
δις ευρω, γίνεται συζήτηση για επιπβέον 

περικοπές, αφού θα χρειαστεί 
να καβυφθούν ακόµα 3 δις ή και παραπάνω. 

Υπάρχει απάντηση πόσο 
είναι το αυνοβικό ποσό ή κάθε φορά 
θα αυξάνεται; 

Η µείωση των δαπανών κατά 11,6 δις είναι 
δέσµευση των προηγούµενων κυβερνήσεων. 

Εµείς καλούµεθα να διαχειριστούµε 
τις συνέπειες των ατυχών χειρισµών όσων 
ηγήθηκαν της χώρας την περίοδο 20092011. 

Όπως έχει ήδη συζητηθεί επαρκώς 
ακόµη και από στελέχη των κυβερνήσεων 
αυτής της περιόδου, ουσιαστική διαπραγµάτευση 

δεν έγινε. Και όπως έχει αναφερθεί 
από σηµαντικούς πολιτικούς της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Ελλάδα δεν διέθετε 
πρόταση - σχέδιο για την αντιµετώπιση της 
κρίσης. Τις συνέπειες αυτών των ατυχών 
επιλογών καλούµαστε σήµερα να διαχειριστούµε. 

∆εν είναι εύκολη υπόθεση. Εξαντλούµε 
κάθε δυνατότητα περιστολής των 

δηµόσιων δαπανών. 
Ταυτοχρόνως, οφείλουµε να συνειδητο¬ 

ποιήσουµε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι 
θα ζήσουµε µια περίοδο περιορισµού των 
εισοδηµάτων µας και πτώσης του βιοτικού 
επιπέδου που απολαύσαµε τις τελευταίες 
δεκαετίες. Επιπροσθέτως, µια περίοδο 
προσφοράς, σύµφωνα µε τις δυνατότητές 
µας, στην αντιµετώπιση της κρίσης. 

Η επιχειρηµατοβογία της κυβέρνησης 
είναι ίδια µε αυτή που χρησιµοποιούσε 

ο Γ. Παπανδρέου όταν τον 
κατηγορούσε n Ν∆ για το Μνηµόνιο. 
Σας καταβογίζουν ότι έχετε γίνει 
«δεύτερο ΠΑΣΟΚ»... Εσείς τεβικά 
πιστεύετε πως, αν εφαρµοστούν τα 
µέτρα, n συνταγή «βγαίνει»; 

Η Νέα ∆ηµοκρατία είναι η φιλελεύθερη και 
λαϊκή παράταξη. Σε καµία περίπτωση -ιδεολογικά 

ή πολιτικά- δεν είµαστε ΠΑΣΟΚ. Αξίζει 
να µελετήσει κανείς την ιστορική πορεία 

των δύο κοµµάτων. Τα συµπεράσµατα της 
µελέτης αυτής εξηγούν και ευλόγως καταδεικνύουν 

σε ποια παράταξη ανήκουν οι 
ευθύνες για τη σηµερινή κατάσταση. 

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος 
µετέφερε την αναµέτρηση µε την κυβέρνηση 

Καραµανλή στο πεζοδρόµιο, αρνήθηκε 
ως αντιπολίτευση να προσφέρει τη στήριξή 

του στην αντιµετώπιση των κινδύνων µε 
τη διόγκωση του χρέους -Μάρτιος 2009και 

υπονόµευσε, µάλιστα, την προσέλκυση 
επενδύσεων στην Ελλάδα, αφού αγωνίστηκε 

µε κάθε µέσο να µαταιωθεί η συνεργασία 
µε τους Κινέζους στα λιµάνια του Πειραιά 
και της Θεσσαλονίκης. Ως πρωθυπουργός, 
έσπευσε άρον άρον να καταφύγει στη στήριξη 

του ∆ΝΤ, αφού προηγουµένως φρόντισε 
να δυσφηµήσει την Ελλάδα ως χώρα 

διεφθαρµένων πολιτών και πολιτικών. 
Εµείς δεν επαναλαµβάνουµε τα επιχειρήµατα 

του ΠΑΣΟΚ. Μετά την τραγωδία στην 
οποία οδήγησε το ΠΑΣΟΚ την Ελλάδα τον 
Οκτώβριο του 2011, στηρίξαµε και στηρίζουµε 

µε όλες µας τις δυνάµεις την πατρίδα. 
Εµείς, της Νέας ∆ηµοκρατίας, πάντοτε 

υποστηρίζαµε την πολιτική µιας ανοιχτής 
και ελεύθερης οικονοµίας η οποία θα παράγει 

πλούτο, µιας ανοιχτής και ελεύθερης 
κοινωνίας η οποία θα δηµιουργεί και θα 
διασφαλίζει τη συνοχή της, και αναγνωρίζουµε 

στο κράτος τη θεσµική του παρέµβαση 
εκεί όπου η αγορά αποτυγχάνει. 

Πέρα από τα σηµαντικά ζητήµατα 
που έχει να αντιµετωπίσει n κυβέρνηση, 

αρκετές φορές παρατηρούνται 
προββήµατα και στη συνοχή της. 

«Είναι σηµαντική n συνένωση 
του ανθρώπινου δυναµικού 
και των υπηρεσιών µεταξύ 
των νοσοκοµείων και 
των ιατρείων του IRA αλλά 
και των µονάδων του ΕΣΥ». 

Ήδη οι κυβερνητικοί εταίροι αντιδρούν 
στο µέτρο της εργασιακής 

εφεδρείας. Ββέπετε να υπάρχει ρήγµα 
στην κυβέρνηση και να αποχωρεί 
κάποιος εταίρος; 

Οι ηγέτες των κοµµάτων οι οποίοι στηρίζουν 
την κυβέρνηση του κ. Αντώνη Σαµαρά 

έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τους 
κινδύνους τους οποίους αντιµετωπίζει η 
χώρα και έχουν αναλάβει πλήρως τις ευθύνες 

τους. Η κυβέρνηση αποτελεί την 
τελευταία ελπίδα για να παραµείνει η Ελλάδα 

ως ισότιµο µέλος στη Ζώνη του Ευρώ 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ηγέτες των 
τριών κοµµάτων είναι απόλυτα σύµφωνοι 
και ενωµένοι ενώπιον αυτού του εθνικής 
σηµασίας στόχου. 

Οι όποιες διαφορετικές εκτιµήσεις δεν 
µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τη στρατηγική 

που έχουν σχεδιάσει για τη διασφάλιση 
του ευρωπαϊκού µας κεκτηµένου. ∆ιαφορετικές 

εκτιµήσεις υπάρχουν. Επίσης και 
διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες συζητούνται 

για την εκπλήρωση κάθε δέσµευσης 
που απορρέει από τη νέα δανειακή 

σύµβαση. Η ειλικρίνεια των προθέσεων, η 
αξιοποίηση των διαδικασιών του διαλόγου, 
όπως σε συναντήσεις των τριών αρχηγών 
αλλά και των στελεχών της κυβέρνησης, 
οδηγούν στην αντιµετώπιση των όποιων 
διαφοροποιήσεων. 

Οπωσδήποτε, τα µέλη του Υπουργικού 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

«Οι επιθέσει us onoies δεχόµαστε, που γίνονται στο όνοµα 
Tns δήθεν προστασίας του Εθνικού Συστήµατα Υγείαβ, 

προέρχονται από συγκεκριµένα συµφέροντα...» 

Συµβουλίου και οι βουλευτές των κοµµάτων, 
uno το βάρος των περιστάσεων, γνωρίζουµε 

ότι δεν λαµβάνουµε ευχάριστες 
αποφάσεις. Γνωρίζουµε, ωστόσο, ότι µε 
σθένος και αποφασιστικότητα υπηρετούµε 
το συµφέρον του τόπου και χρειάζεται να 
επιδείξουµε όλοι θάρρος, τόλµη και αποφασιστικότητα. 

κής κοινωνίας για πρόσβαση στο αγαθό της 
Υγείας και της προσφοράς των φαρµάκων, 
για καλύτερες συνθήκες περίθαλψης στις 
νοσοκοµειακές µονάδες για τη στήριξη 
του ηθικού του επιστηµονικού προσωπικού 

και των εργαζοµένων, µε αµετακίνητη 
τη θέση µου για δραστικό περιορισµό της 
σπατάλης. 

Με τις συγχωνεύσεις των νοσοκοµείων 
ιι θα συµβεί; θα γίνουν ενοποιήσεις 

µόνο σε επίπεδο διοικήσεων 
ή θα καταργηθούν µονάδες; 

Ποββοί εκτιµούν ότι αρκετές περιοχές 
θα µείνουν χωρίς νοσοκοµεία... 

Θα επαναλάβω για µία ακόµη φορά ότι 
κάθε Ελληνίδα και Έλληνας θα εξακολουθήσει 

να έχει άµεση και άνετη πρόσβαση 
στο ΕΣΥ. Ταυτοχρόνως θα εφαρµόσω µε 
συνέπεια την απόφασή µας για την ορθολογική 

λειτουργία των νοσοκοµειακών µονάδων, 
µε την αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναµικού και την περιστολή της σπατάλης, 
όπου είναι εφικτό. 

Πέραν των ενοποιήσεων των διοικήσεων, 
ακολουθούν οι συνενώσεις κλινικών και 
τµηµάτων, οι προµήθειες φαρµακευτικού 
και νοσοκοµειακού υλικού σε κεντρικό επίπεδο, 

καθώς και η υλοποίηση προγραµµάτων 
εφηµεριών µε τους ιατρούς των απαραίτητων 

ειδικοτήτων µετά την ολοκλήρωση 
του κανονικού ωραρίου. Τέλος, είναι 

σηµαντική η συνένωση του ανθρώπινου 
δυναµικού και των υπηρεσιών µεταξύ των 
νοσοκοµείων και των ιατρείων του ΙΚΑ και 
των µονάδων του ΕΣΥ. 

To σύνολο των επιλογών και των δραστηριοτήτων 
µας αποσκοπεί στην παροχή 

ποιοτικών και ολοκληρωµένων υπηρεσιών 
Υγείας και στην προστασία κάθε ευρώ του 
Έλληνα φορολογούµενου. ¦ 

Είστε υπουργός αε ένα χώρο ποβύ 
σηµαντικό, αυτόν της Υγείας. Έχετε 
σηκώσει κιόβας µεγάβο βάρος των 
περικοπών και, παρ' όβα αυτά, σας 
ζητούν να πάρετε κι άββα µέτρα. 
Καταβογίζεται, µάβιστα, ήδη στην 
κυβέρνηση ότι καταργεί το Εθνικό 
Σύστηµα Υγείας· ότι οι Έββηνες δεν 
θα έχουν πβέον περίθαβψη... 

Ελπίζω να µην πιστεύετε εσείς αυτούς 
τους ισχυρισµούς διότι είναι παντελώς 
αβάσιµοι. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα 
εξακολουθήσουν να έχουν άµεση πρόσβαση 

στις υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας 
τις οποίες προσφέρει το ΕΣΥ. 

To επιστηµονικό δυναµικό -ιατροί και 
νοσηλευτές- αλλά και το διοικητικό προσωπικό 

και οι εργαζόµενοι στο ΕΣΥ καθηµερινώς 
υπερβάλλουν εαυτούς για να 

συµπαρασταθούν σε όσους έχουν ανάγκη 
και πάσχουν. Παράλληλα, οι ασθενείς δεν 
πρόκειται να στερηθούν τα φάρµακα που 
χρειάζονται για την αντιµετώπιση των παθήσεών 

τους. 
Ο περιορισµός της σπατάλης του δηµόσιου 

χρήµατος στον τοµέα της Υγείας 
είναι επιβεβληµένος ανεξαρτήτως των δεσµεύσεων 

της χώρας στο πλαίσιο της νέας 
δανειακής σύµβασης. Στο παρελθόν κυριάρχησε 

η αντίληψη ότι ο τοµέας της Υγείας 
είναι πεδίο πλουτισµού των επιτηδείων. 

Σε αυτή την αντίληψη θέτουµε τέλος. 
Οι επιθέσεις τις οποίες δεχόµαστε, που 

γίνονται στο όνοµα της δήθεν προστασίας 
του ΕΣΥ, προέρχονται από συγκεκριµένα 
συµφέροντα- προέρχονται από εκείνους 
που δεν θέλουν να αλλάξει η χώρο- που θέλουν 

να αποµυζούν δηµόσιους πόρους και 
παριστάνουν ότι δεν τους αφορά η δεινή 
οικονοµική και κοινωνική κρίση. 

Αντιπαρέρχοµαι αυτού του είδους τις επιθέσεις 
και θα συνεχίσω να εργάζοµαι για να 

ανταποκριθώ στις απαιτήσεις της ελληνι- 

Ποββοί σας κατηγορούν όχι µόνο 
για «υπουργό του Μνηµονίου», αββά 
βένε, µάβιστα, ότι είστε «ο νηουργόςβογιατής 

της τρόικας», καθώς δεν 
βάζετε «κόκκινες γραµµές», όπως 
υποστηρίζουν. Τι απαντάτε; 

Όπως ήδη σας ανέφερα, έχω µε σαφήνεια 
οριοθετήσει ότι το Εθνικό Σύστηµα Υγείας 
οφείλει να προσφέρει και θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στον ελληνικό λαό. Η διαχείριση 

των οικονοµικών µεγεθών κατά ένα 
µέρος ενδιαφέρει τους εταίρους και δανειστές 

µας πρωτίστως, όµως είναι καθήκον 
του εκάστοτε υπουργού Υγείας ο οποίος 
προστατεύει το δηµόσιο συµφέρον. 

Υπό αυτή την έννοια αντιλαµβάνοµαι την 
αποστολή µου. Οι υπηρεσίες τις οποίες 
προσφέρουµε σε κάθε τοµέα της δηµόσιας 
ζωής έχουν συγκεκριµένο κόστος Ο προϋπολογισµός 

µας πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
να το αντιµετωπίσει. Τις τελευταίες 

δεκαετίες χρηµατοδοτήσαµε τις υπηρεσίες 
αυτές µε δανεισµό, ο οποίος οδήγησε στο 
υπέρογκο χρέος της χώρας. 

Σήµερα η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα 
να δανείζεται για να χρηµατοδοτεί κόστος 
υπηρεσιών πάνω από τις δυνατότητές της. 
Αν ο υπουργός Υγείας αδιαφορεί µπροI 

. . . . στα σε αυτή την πραγµατικότητα, τοτε 
επισπεύδει το χρόνο προς τον όλεθρο και 
την καταστροφή. Αντιθέτως όπως κάθε 
επιτυχηµένος οικογενειάρχης είναι ένας 
καλός λογιστής στο σπίτι του και διαχειρίζεται 

τον προϋπολογισµό του νοικοκυριού 
του, το ίδιο είναι ένας υπουργός ο οποίος 
διαχειρίζεται µε σύνεση τα οικονοµικά του 
υπουργείου του. 

Εκείνοι οι οποίοι περιφρόνησαν τη λογιστική 
στο όνοµα του λαϊκισµού και των περισπούδαστων 

οραµάτων και µετασχηµατισµών 
είναι σε σηµαντικό βαθµό υπαίτιοι 

της διόγκωσης, αφενός της σπατάλης και, 
αφετέρου, του δηµόσιου χρέους. 
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