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Ευχαριστώ πολύ την Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και την Φώφη Γεννηµατά. 

Κυρίες και κύριοι, να σας ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλή επιτυχία. 

Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες, για το δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει. 

                        

 Ήθελα να έρθω σήµερα εδώ και να συµµετάσχω σε αυτή τη σύσκεψη, µαζί σας, 
διότι όλοι αναλαµβάνετε ένα εξαιρετικά κρίσιµο ρόλο σε αυτό το χώρο, τον χώρο της 
υγείας, που είναι για µας βασικός πυλώνας κοινωνικής προστασίας. Και µάλιστα, τον 
αναλαµβάνετε σε µία πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα και, βεβαίως, για όλους 
τους πολίτες. 

            Ξέρετε πολύ καλά ότι η χώρα µας βιώνει δύσκολες στιγµές. Πρόκειται για µία 
συνολική κρίση, που µόνο η κορυφή του παγόβουνου είναι το χρέος και το έλλειµµα, 
αλλά τα βαθύτερα αίτια, τα οποία κληροδοτήθηκαν από τη Νέα ∆ηµοκρατία σε εµάς, τα 
βαθύτερα αίτια και προβλήµατα που καλούµαστε να λύσουµε, είναι αυτά της διαφθοράς, 
της σπατάλης, µιας θεσµικής ανεπάρκειας σε πάρα πολλούς τοµείς, που εξέθεσαν τον 
πολίτη σε κινδύνους, σε προβλήµατα, σε γραφειοκρατίες, σε απαράδεκτες πρακτικές. 

             Ενώ ο στόχος µας είναι ακριβώς να προστατέψουµε τον πολίτη, τα δικαιώµατά 
του, τη ζωή των συµπολιτών µας από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν, για να 
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διαµορφώσουµε µια Πολιτεία ευνοµούµενη, που να σέβεται τον ίδιο τον πολίτη, να 
σέβεται τα χρήµατά του, να σέβεται τα δικαιώµατά του και να τα προστατεύει. 

              Και βεβαίως, ένα βασικό του δικαίωµα είναι το δικαίωµα στην υγεία, 
στην περίθαλψη, στην πρόνοια, στη σιγουριά απέναντι στην ασθένεια, αλλά και 
στην ενηµέρωση και πληροφόρησή του στον τοµέα της πρόληψης. 

               Άρα λοιπόν, η δουλειά µας είναι πολυµέτωπη. Αφενός να πάρουµε εκείνα τα 
µέτρα που απαιτούνται, για να ανατάξουµε την ελληνική οικονοµία, να αποκτήσουµε ξανά 
αξιοπιστία, και οικονοµική, αλλά θα έλεγα και ως χώρα διεθνώς και, αφετέρου, να 
προστατεύσουµε τους οικονοµικά αδύνατους µε κάθε τρόπο, όσο µπορούµε. 

                Να εξασφαλίσουµε σε όλους τους πολίτες εκείνες τις υπηρεσίες πρόνοιας, που 
είναι όχι µόνο δικαίωµά τους, αλλά και απαραίτητες προϋποθέσεις για να αισθάνονται 
ασφαλείς σε µία εποχή µεγάλης ανασφάλειας διεθνώς. Να αισθάνονται ότι η Πολιτεία είναι 
κοντά τους, είναι δίπλα τους, ειδικά όταν οι συνθήκες κάνουν τη ζωή τους πιο δύσκολη. 

                Οφείλουµε λοιπόν, µέσα στις σηµερινές συνθήκες, να κάνουµε κάθε τι που 
περνά από το χέρι µας για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς τους πολίτες και για να 
τους ανακουφίσουµε από τα πιεστικά προβλήµατά τους, αντί να γίνεται το κράτος 
εµπόδιο γραφειοκρατίας, ή ακόµα και αρνητικών πρακτικών και αντιλήψεων για την 
καθηµερινή τους ζωή. 

            Να λειτουργήσει λοιπόν όσο καλύτερα γίνεται το δίχτυ ασφαλείας για τους 
αδύναµους. Να διαφυλάξουµε τη συνοχή της κοινωνίας, που είναι βασική έννοια για µας 
και για τη δηµοκρατική λειτουργία της χώρας, αλλά και για µια ανθρώπινη κοινωνία, την 
πίστη δηλαδή ότι η Πολιτεία είναι εδώ, στέκεται δίπλα σε κάθε Έλληνα και Ελληνίδα, όταν 
αντιµετωπίζουν ένα πρόβληµα. 

             Γνωρίζω, όπως κι εσείς γνωρίζετε καλά, ότι το σηµείο εκκίνησης είναι κι αυτό 
εξαιρετικά δύσκολο, είναι δυσµενές. Αναλαµβάνετε ένα σύστηµα υγείας, αν όχι 
διαλυµένο, πάντως σίγουρα αποσαθρωµένο, µε αναρίθµητα προβλήµατα. Οι 
επιλογές και οι πολιτικές της προηγούµενης κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια απαξίωσαν 
συστηµατικά και, µάλιστα, υπερχρέωσαν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Άφησαν να κυριαρχεί 
η σπατάλη, πολλές φορές και η ασυδοσία. 

            Έχουµε τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό. Υπάρχουν τα τεράστια χρέη των 
νοσοκοµείων, που δηµιουργήθηκαν από το 2005 και µετά, τα οποία εκτιµώνται σε 
6,5 δισεκατοµµύρια ευρώ και αποτελούν και ένα µεγάλο µέρος του 
δηµοσιονοµικού προβλήµατος που αντιµετωπίζει σήµερα η χώρα. Ένα φαύλο 
σύστηµα προµηθειών, όπου δυστυχώς η εξαίρεση ήταν ο κανόνας, µε αδιαφάνεια, µε 
σπατάλη, µε παρατυπίες, µε γκρίζες ζώνες και εστίες διαφθοράς. 

             Έτσι λοιπόν, το Πρόγραµµα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της 
χώρας, δεν είναι µόνο ένα Πρόγραµµα δηµοσιονοµικής διαχείρισης. Είναι ένα Πρόγραµµα 
πραγµατικής ανασυγκρότησης των θεσµών, ώστε να λειτουργήσουν αποτελεσµατικά και 
να προσφέρουν µε σωστό τρόπο τις υπηρεσίες που αξίζει ο Ελληνικός λαός. 
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Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι να θέσουµε σε απόλυτο περιορισµό τη σπατάλη στο 
χώρο της υγείας. 

                        Στοχεύουµε στο Πρόγραµµά µας, και µε τη δική σας βοήθεια, να 
µειώσουµε τις δαπάνες για προµήθειες στα νοσοκοµεία, κατά 1,4 
δισεκατοµµύρια ευρώ. Κι αυτό δεν είναι υπερβολή, είναι αποτύπωση, κι αν θέλετε και 
η επιβολή της λογικής, µετά από την επικράτηση για χρόνια παράλογων και προκλητικών 
πρακτικών, από τη συνταγογράφηση µέχρι και τη διαδικασία προµηθειών, που οδηγούσαν 
σε αγορά µηχανηµάτων και αναλώσιµων σε τιµές εξωφρενικές, µε χρήµατα βεβαίως των 
Ασφαλιστικών Ταµείων, χρήµατα του Ελληνικού λαού, ο οποίος σήµερα απορεί πώς 
φτάσαµε ως χώρα στο σηµείο όπου φτάσαµε. 

                        Και µε δεδοµένο ότι αναπόσπαστο µέρος των καθηκόντων σας είναι να 
εξορθολογήσετε τη διαχείριση του δηµοσίου χρήµατος στο χώρο της υγείας, υποθέτω ότι 
αισθάνεστε ότι αυτό σας το έργο γίνεται δύο φορές πιο δύσκολο, διότι χρειάζεται, από 
τη µια µεριά η εξοικονόµηση και, από την άλλη, η καλύτερη υπηρεσία προς την 
πολίτη. 

                        Είναι ένας εξορθολογισµός, τον οποίο όµως θα πετύχουµε, και για να 
δώσουµε καλύτερες υπηρεσίες, αλλά και για να µπορέσουµε να αξιοποιήσουµε τα 
χρήµατα του Ελληνικού λαού µε τον πιο σωστό τρόπο. Να σπάσουµε αυτή τη φαύλη 
λογική, να πλουτίζει η διαφθορά και η εκούσια σπατάλη, και να µπορέσουµε να 
αναπτύξουµε το παραγωγικό κοµµάτι της ελληνικής κοινωνίας σε κάθε τοµέα. 

                        Είναι λοιπόν δικό σας καθήκον, καθήκον των διοικήσεων και των 
νοσοκοµείων, να εξαλειφθούν αυτά τα φαινόµενα. Να εξαλειφθούν και µε τη χρήση νέων 
συστηµάτων, όπως ειδικότερα µε την ψηφιοποίηση πια όλων των διαδικασιών, την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη µηχανογράφηση, που τόσα χρόνια συζητάµε. Και δεν 
είναι πρόβληµα το να υπάρχουν συστήµατα. Συστήµατα υπάρχουν, και πάρα πολλά. ∆εν 
θα ανακαλύψουµε τον τροχό. Η πολιτική βούληση έλειπε, διότι υπήρχαν συµφέροντα, µε 
τα οποία δεν θέλησε να συγκρουστεί η προηγούµενη κατάσταση, ή µάλλον ήθελε να τα 
ευνοήσει. 

Σήµερα, όµως, εµείς είµαστε αποφασισµένοι να εξαλείψουµε αντιλήψεις και 
πρακτικές, µέσα από τη διαφάνεια, µέσα από απλές διαδικασίες, οι οποίες θα αξιοποιήσουν 
στο έπακρο τα χρήµατα του Έλληνα πολίτη και, βεβαίως, προς όφελος του συλλογικού 
συµφέροντος. 

                        Έτσι λοιπόν, µέσα από τη χρηστή διοίκηση, την πλήρη αξιοποίηση των 
χρηµάτων για την υγεία και την πρόνοια, µέσα από την έµπνευση που θα δώσουµε και 
στο προσωπικό - διοικητικό, νοσηλευτικό και ιατρικό - που πολλές φορές δουλεύει σε 
δύσκολες συνθήκες, θα µπορέσουµε να παράσχουµε καλύτερες υπηρεσίες και να 
αναβαθµίσουµε το δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. 

                        Βέβαια, χρειάζεται και µια άλλη αντίληψη στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση.  Η 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση δεν είναι το φέουδο του κάθε υπαλλήλου ή του κάθε προϊσταµένου. Η 
∆ηµόσια ∆ιοίκηση έχει ως µοναδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών προς το δηµόσιο, το 
συλλογικό συµφέρον. 



http://users.sch.gr/dimitrako 

http://users.sch.gr/dimitrako 
 

4 

                        Υπηρετούµε το δηµόσιο συµφέρον. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάµε και 
είναι βασική µας αρχή, πάνω στην οποία µας έδωσε την εντολή να κυβερνήσουµε ο 
Ελληνικός λαός. Είναι δεσµεύσεις µας απέναντι στους πολίτες. Τα θέµατα της υγείας και 
της κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελούν βασική και µεγάλη προτεραιότητα της 
Κυβέρνησής µας για ένα κράτος ∆ικαίου, αλλά είναι και προϋπόθεση - έτσι το βλέπουµε 
εµείς - για µια σωστή ανάπτυξη στη χώρα. 

                        ∆ιότι όταν αισθάνεται ανασφάλεια ο πολίτης, όταν αισθάνεται µεγάλο 
βάρος, και οικονοµικό, αλλά και ψυχολογικό πολλές φορές, ακόµα και άγχος στην 
πιθανότητα να ασθενήσει και να µην έχει τις κατάλληλες υπηρεσίες, αυτό δεν µπορεί παρά 
να υπονοµεύει και τη δική του πρωτοβουλία, αλλά και την δηµιουργικότητα και 
εργατικότητά του για την ίδια την οικονοµία. 

                        Πάµε λοιπόν σε ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας, που σέβεται, προστατεύει, 
κάνει τον πολίτη να αισθάνεται αξιοπρεπής, δηµιουργεί αίσθηµα ασφάλειας και 
αντιµετωπίζει σε µεγάλο βαθµό και ανισότητες, κοινωνικές, εισοδηµατικές και 
περιφερειακές, ιδιαίτερα αυτή την εποχή όπου περνάµε µια κρίση οικονοµική, µια κρίση 
της χώρας. 

                        Έτσι λοιπόν, είναι ακόµα πιο σηµαντικό να αισθανθεί ο πολίτης ότι, σε 
αυτή την προβληµατική εποχή, υπάρχει δίπλα του το κράτος και, σε αυτή την περίπτωση, 
ένα Σύστηµα Υγείας που µπορεί να του διασφαλίσει βασικά αγαθά. 

                        Είµαστε αποφασισµένοι προς αυτή την κατεύθυνση. ∆εν µπορούµε να 
υποχωρήσουµε σε αυτές µας τις δεσµεύσεις, γιατί θεωρούµε ότι είναι εκ των ουκ άνευ για 
να βάλουµε τάξη στη χώρα και στον τοµέα της υγείας. Είναι µέρος του Προγράµµατος 
Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας και είναι κάτι που απαιτεί και ο 
Ελληνικός λαός. 

                        Πρέπει να τελειώνουµε µε τις παλιές πρακτικές, τα φακελάκια, τις 
σπατάλες, το παράλογο κόστος των προµηθειών. Όλα αυτά εξοργίζουν - και δικαίως - 
τους πολίτες, τους συµπολίτες µας, χρεώνουν το δηµόσιο σύστηµα, αλλά χρεώνουν 
τελικά και τον ίδιο τον Έλληνα πολίτη, µε επιβαρύνσεις για τις οποίες ο ίδιος δεν φταίει. 

                        Αυτή η µάχη ξέρουµε ότι είναι δύσκολη και θα είναι επίπονη, αλλά θα 
είναι και νικηφόρα µάχη, γιατί είµαστε όλοι αποφασισµένοι να τη δώσουµε και να τη 
δώσουµε αποτελεσµατικά. 

                        Εσείς θα είσαστε πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια, µαζί µε 
άλλους ανθρώπους µε τους οποίους θα δουλεύετε, στη ∆ιοίκηση, στο νοσηλευτικό και 
ιατρικό προσωπικό, αλλά ακόµα και µε τους εθελοντές που υπάρχουν στο σύστηµα υγείας 
και πρόνοιας, οι οποίοι συµβάλλουν µε αυτοθυσία και πατριωτισµό. 

                        Θέλουµε όλους τους ανθρώπους δίπλα µας σε αυτή την προσπάθεια. 
Θέλουµε τους ανθρώπους, που δουλεύουν και έχουν τάξει τη ζωή τους σε αυτό το χώρο, 
να είναι κι αυτοί δίπλα µας, γιατί ξέρουν το χώρο καλά, ξέρουν τις αδυναµίες, έχουν 
καθηµερινή επαφή µε τον ασθενή, µε τον πολίτη, και είναι εκείνοι που µπορούν να 
φέρουν, µε την καινοτοµία τους, µε τις σκέψεις τους και τις προτάσεις τους, τις αλλαγές. 
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                        Αξιοποιήστε και εσείς αυτές τις ιδέες και δώστε χώρο για να προταθούν 
ιδέες και καινοτοµίες, για αλλαγές στα νοσοκοµεία και στο Σύστηµα Υγείας. Να 
αξιοποιήσουµε δηλαδή όλη την εµπειρία, θετική ή αρνητική, που έχει η χώρα µας σε αυτό 
τον τοµέα, για να µπορέσουµε να κάνουµε τις βαθιές τοµές που απαιτεί ο Έλληνας 
πολίτης. 

Θέλω να τονίσω ότι η αποστολή σας σε αυτή τη συγκυρία είναι κρίσιµη. Χρειάζεται η 
πλήρης καταγραφή της κατάστασης που παραλαµβάνετε, των αναγκών, αλλά και των 
προβληµάτων σε κάθε Περιφέρεια, προκειµένου να έχουµε διαφάνεια, αλλά και γνώση για 
το ποια ακριβώς είναι η κατάσταση. Αυτό χρειάζεται για να στηρίξουµε και την πολιτική 
της Κυβέρνησης για την υγεία, για την γρήγορη υλοποίηση των πολιτικών µας, για τον 
αποτελεσµατικό έλεγχο και την εποπτεία, αλλά και για την αποφασιστικότητα και την 
αυστηρότητα απέναντι σε απαράδεκτα φαινόµενα και συµπεριφορές, που απαξίωσαν τη 
δηµόσια υγεία, καθώς κυριάρχησε η κακοδιαχείριση και η σπατάλη. 

Χρειάζεται να αναπτύξουµε τη σωστή λειτουργία των δοµών της υγείας στην Περιφέρεια, 
µε έµφαση ιδιαίτερα σε περιοχές όπου εκ των πραγµάτων δηµιουργούνται ανισότητες, 
όπως είναι τα νησιά µας, αποµακρυσµένες και φτωχότερες περιοχές. Και βεβαίως, 
χρειάζεται ο καθένας σας να προωθήσει άµεσα και το θέµα της µηχανογράφησης των 
νοσοκοµείων και γενικότερα του Συστήµατος Υγείας. 

Κλείνοντας, θέλω να σας ευχηθώ για µία ακόµη φορά καλή επιτυχία στο έργο σας. Είµαι 
σίγουρος ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και η 
Φώφη Γεννηµατά, έχουν δώσει την ψυχή τους σε αυτή την προσπάθεια και θα τις βρείτε 
κοντά σας σε κάθε δική σας προσπάθεια και πρόβληµα. 

Και βεβαίως, θα είµαι κι εγώ µαζί σας, σε κάθε ανάγκη που έχει ο τοµέας της υγείας και 
πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων µας. Είναι βασική µας προτεραιότητα. Θα είµαι κι 
εγώ κοντά σας και θα έχουµε την ευκαιρία να επισκεφθούµε περιοχές, για να δούµε τα 
προβλήµατα και από κοντά, µε την κατάλληλη ευκαιρία. 

Καλή επιτυχία στη µάχη που δίνετε. Αυτή η µάχη θα είναι νικηφόρα και νοµίζω αυτό είναι 
και το µήνυµα που πρέπει να δώσουµε στον Ελληνικό λαό: ότι παρά τις δυσκολίες 
αισιοδοξούµε, ότι κάνουµε αυτή την κρίση και µια ευκαιρία για να αλλάξουµε πράγµατα, 
τα οποία ξέρει ο Ελληνικός λαός ότι αποτελούν βαθιά προβλήµατα. ∆ικαιούται όµως να 
ελπίζει ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγµατα, µε ένα σωστό Σύστηµα Υγείας, 
ανθρώπινο, αποτελεσµατικό, δίκαιο, µε ισονοµία και µε διαφάνεια. 

Καλή επιτυχία. 

 


