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Πρακτικά 3ου Συνεδρίου & Απολογισμός 2007 
 
 
 
 
 
 
 

 1ο Στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση» 

 
Banner Χορηγών 4ου Συνεδρίου  

 
 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
 

 2ο Στρογγυλό Τραπέζι «Οι Αρχές της Πρόληψης 
στη ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος 

3ο Στρογγυλό Τραπέζι « Η Πρόληψη για την 
Υγεία» - Α’ Μέρος  

  3ο Στρογγυλό Τραπέζι « Η Πρόληψη για την 
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Οι κ.κ. Σωτήρης Ρηγάκης πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 
Αθήνας, ∆ημήτρης Αβραμόπουλος, Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος  ∆∆Υ & ΚΑ ΟΤΑ και 
∆ήμαρχος Αμαρουσίου και ο ∆ημήτρης Ευσταθιάδης, ∆ήμαρχος 
Αργυρούπολης με τη σύζυγο του. 

 
 

Άποψη από το κοινό που παρακολούθησε τις 
εργασίες του συνεδρίου 

 
 

Ο Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος του ∆∆Υ & Κ.Α.Α ΟΤΑ και 
∆ήμαρχος Αμαρουσίου, παραλαμβάνει το βιβλίο της πόλης από 
τον Ευάγγελο Σκρίνη, Ειδικό Γραμματέας ∆∆Υ & ΚΑ ΟΤΑ και 
Αντιδήμαρχο Αργυρούπολης.  

 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

Ο κος Ηλίας Καυκάς, Εκδότης-∆ιευθυντής της Kafkas 
Publications,  μαζί με τον κο Γιώργο Πατούλη Πρόεδρο  
του ∆∆Υ& ΚΑ ΟΤΑ & ∆ήμαρχο Αμαρουσίου.  

Οι κ.κ. ∆ημήτρης Ευσταθιάδης, ∆ήμαρχος Αργυρούπολης, 
Νικόλαος Χιωτάκης, Πρόεδρος Ε.Σ.∆.Κ.Ν.Α. & ∆ήμαρχος 
Κηφισιάς, Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος ∆∆Υ& ΚΑ ΟΤΑ & 
∆ήμαρχος Αμαρουσίου και ο Βασίλης Κοντοζαμάνης Πρόεδρος 
Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. 
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Ιε ηεκ εμπηζημζφκε υιςκ ζαξ, ημ Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ ζοκεπίδεη 

ηεκ πμνεία ημο με επημμκή ζημ ζηυπμ ημο πμο είκαη κα γίκεη ε 

ΝΞΜΘΕΣΕ, ΠΞΜΝΜΟ ΔΩΕΟ, κα θαηαζηεί δειαδή μ θονίανπμξ 

ηνυπμξ ζομπενηθμνάξ θαη θαζεμενηκυηεηαξ ηςκ πμιηηχκ θαη 

ηςκ Δήμςκ. 

Οημ δηάζηεμα ηςκ ηεζζάνςκ πνυκςκ δςήξ ημο, ημ Δηαδεμμηηθυ 

Δίθηομ Ργείαξ & Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ Μ. Π. Α., θαηάθενε ε 

πνμζπάζεηα ημο αοηή κα αγθαιηαζηεί απυ δεθάδεξ Δήμμοξ απ‟ 

υιε ηεκ Γιιάδα.  

Νεηφπαμε κα εκηζπφζμομε ηηξ θμηκςκηθέξ οπμδμμέξ ηςκ Δήμςκ πμο ζομμεηέπμοκ ζημ 

Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ, με πνμζςπηθυ πμο πνμζειήθζε μέζα απυ ηα πνμγνάμμαηα 

επηδμημφμεκεξ απαζπυιεζεξ θαη απυθηεζεξ ενγαζηαθήξ εμπεηνίαξ (STAGE), με 320 

άκενγμοξ κέμοξ πμο έπμοκ ζηειεπχζεη μέπνη ζήμενα ηα εκ ιυγς πνμγνάμμαηα. Ιε αοηυκ 

ημκ ηνυπμ, υπη μυκμ δχζαμε ηε δοκαηυηεηα ζε κέμοξ επαγγειμαηίεξ ογείαξ θαη άιιμοξ 

κέμοξ κα απμθηήζμοκ ενγαζία, αιιά μοζηαζηηθά ζομβάιιαμε ζηηξ θμηκςκηθέξ οπενεζίεξ 

ηςκ Δήμςκ μαξ, πςνίξ κα επηβανφκμομε ημοξ πνμτπμιμγηζμμφξ μαξ.  

Γηα ημοξ δεμυηεξ ιμηπυκ, πνμζθένμομε ζήμενα έκα ζφκμιμ οπενεζηχκ, ζηα υνηα ηςκ 

δοκαημηήηςκ μαξ, θαη υζμ μπμνμφμε πενηζζυηενμ δηαθμνμπμηεμέκεξ ζε ζπέζε με ηηξ 

ακάγθεξ πμο θαηαγνάθμομε απυ ηεκ επηθμηκςκία μαξ με ημοξ 136 Δήμμοξ-μέιε μαξ.  

Ννμηεναηυηεηα ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο Ργείαξ είκαη ε πνυιερε θαη ε εκεμένςζε ημο 

εθάζημηε πμιίηε, πμο επηηογπάκεηαη μέζα απυ ηηξ δημνγακχζεηξ Εμενίδςκ, 

Γπηζηεμμκηθχκ Γθδειχζεςκ θαη πμηθίιιςκ πνμγναμμάηςκ, υπςξ ηεκ ηειεσαηνηθή, ηεκ 

μζηεμπυνςζε, ηεκ εθζηναηεία εκεμένςζεξ γηα ηεκ επαηίηηδα Β, ηεκ αλημιυγεζε ηεξ 

μπηηθήξ μλφηεηαξ, ηεξ θφθςζεξ, ηεξ ζθμιίςζεξ ζε παηδηά ζπμιηθήξ ειηθίαξ, ηεξ 

μέηνεζεξ ηεξ παποζανθίαξ θιπ.  

Οημ πιαίζημ αοηυ μνγακχζεθε θαη ημ επηηοπεμέκμ 4μ Οοκέδνηυ μαξ ηα πναθηηθά ημο 

μπμίμο επμομε ηε πανά κα ζαξ πανμοζηάζμομε ζήμενα. 

Ιε ηε ζοκενγαζία υιςκ μαξ, θνάημοξ, αοημδημίθεζεξ θαη ηδηςηηθήξ πνςημβμοιίαξ 

μπμνμφμε κα δεμημονγήζμομε θαιφηενεξ θαη απμηειεζμαηηθυηενεξ θμηκςκηθέξ οπμδμμέξ 

θαη οπενεζίεξ πμο ζα ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ ζφγπνμκεξ απαηηήζεηξ ηεξ θμηκςκίαξ ηςκ 

πμιηηχκ. Οε αοηήκ ηεκ πνμζπάζεηα ημ Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ Ργείαξ & Ημηκςκηθήξ 

Αιιειεγγφεξ Μ.Π.Α. μπμνεί κα δηαδναμαηίζεη ζεμακηηθυηαημ ζοκημκηζηηθυ νυιμ θαη 

βεβαίςξ πηζηεφμομε θαη ζηε δφκαμε ημο εζειμκηηζμμφ.  

Μη πνμζπάζεηέξ μαξ ζοκεπίδμκηαη. Μη Δήμμη δείπκμοκ ηεκ οπμζηήνηλή ημοξ δηυηη 

γκςνίδμοκ υηη ενγαδυμαζηε με ζοκέπεηα θαη απμθαζηζηηθυηεηα πάκς απ‟ ηα θυμμαηα, 

πάκς απυ ηηξ παναηάλεηξ, πάκς απυ ηηξ μπμηεζδήπμηε πνυζθαηνεξ απμπνχζεηξ, γηα ημοξ 

θμηκμφξ μαξ ζηυπμοξ, πμο είκαη ε ακάδεηλε ηςκ ημπηθχκ πμιηηηθχκ ςξ ιοδίαξ ιίζμο 

ζημοξ ημμείξ ηεξ ογείαξ, ηεξ πνυκμηαξ θαη ηεξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ. 

 

Γηώνγμξ Ναημύιεξ 

Δήμανπμξ Αμανμοζίμο, 

Ννόεδνμξ Δ.Ο. 

Δηαδεμμηηθμύ Δηθηύμο Ργείαξ 

& Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ Μ.Π.Α. 

 

 



Μ ζεμακηηθυξ νυιμξ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ ζημ δηάιμγμ θαη 

ηεκ εοαηζζεημπμίεζε ηςκ πμιηηχκ ζε ζέμαηα πμο αθμνμφκ ηεκ 

πμηυηεηα δςήξ θαη ηεκ ογεία, απμηέιεζε ζέμα ημο 4μο 

Νακειιεκίμο Οοκεδνίμο.  

Ιε μένημκα ηε ζςζηή εκεμένςζε ηςκ πμιηηχκ ημ Δηαδεμμηηθυ 

Δίθηομ Ργείαξ ζοκεπίδεη κα ζομβάιεη με ηηξ δνάζεηξ ημο ζε 

ζέμαηα ογείαξ, θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ θαη πενηβάιιμκημξ, 

χζηε μη δεμυηεξ κα εκενγμφκ με ζθμπυ ημ εο δεκ.      

Γπηζηήμμκεξ απυ υιμ ημ θάζμα ηςκ επηζηεμχκ ηεξ ογείαξ θαη ηεξ πνυιερεξ, 

ηεπκμθνάηεξ - ζφμβμοιμη δηεζκχκ μνγακηζμχκ, Δήμανπμη θαη Νμιηηηθμί, πνμζήιζακ ζ‟ 

αοηυ ημ 4μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ γηα κα θαηαζέζμοκ ηεκ γκχζε, ηε γκχμε θαη ηεκ πείνα 

ημοξ. 

ιμη ζπεδυκ μη 110 Δήμμη–μέιε μαξ εθπνμζςπήζεθακ ζημ Οοκέδνημ εκχ ηδηαίηενε 

έμθαζε πνέπεη κα δμζεί ζημ γεγμκυξ υηη πανεονέζεζακ Δήμανπμη ή εθιεγμέκμη 

εθπνυζςπμη απυ πενηζζυηενμοξ απυ 50 Δήμμοξ εθηυξ Αηηηθήξ θαζχξ θαη πιήζμξ 

θυζμμο (πάκς απυ 1000 άημμα παναθμιμφζεζακ ηηξ ενγαζίεξ ημο Οοκεδνίμο θαηά ηηξ 2 

εμένεξ ηεξ δηελαγςγήξ ημο).  

Ε 1ε εμένα δηελαγςγήξ ηςκ ενγαζηχκ ημο Οοκεδνίμο άκμηλε με ημ πνχημ ζηνμγγοιυ 

ηναπέδη υπμο ακαπηφπζεθε ημ ζέμα «Αζθαιηζηηθή Ιεηαννφζμηζε», απυ επηθακείξ 

μμηιεηέξ. Οηε ζοκέπεηα αθμιμφζεζακ παηνεηηζμμί απυ ηεκ Νμιηηηθή Εγεζία ηεξ πχναξ, 

θαζχξ θαη Δεμμζίςκ Φμνέςκ Ργείαξ. Μ Ννυεδνμξ ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο Ργείαξ θαη  

Δήμανπμξ Αμανμοζίμο θ. Γηχνγμξ Ναημφιεξ μεηαλφ άιιςκ ηυκηζε υηη «ήνζε ε χνα ζηε 

πχνα μαξ ε ΜΠΑ κα ακαιάβμοκ ανμμδηυηεηεξ ζημκ ημμέα ηεξ ογείαξ, ζηε Δηαδεμμηηθή 

ζοκενγαζία γηα ηεκ ακάπηολε πνμγναμμάηςκ πνυιερεξ ογείαξ».   

Ιαδί ημο μ Ρπμονγυξ Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ θ. Δεμήηνεξ Αβναμυπμοιμξ 

με ηε ζεηνά ημο είπε «Γκζαννφκμομε θαη ζηενίδμομε ηηξ Δηαδεμμηηθέξ ζοκενγαζίεξ. Ε 

Ργεία, ε Ννυκμηα θαη ε Ημηκςκηθή Αιιειεγγφε είκαη βαζηθήξ πνμηεναηυηεηαξ γηα ηεκ 

Πμπηθή Αοημδημίθεζε» 

Ε 2ε εμένα μνγακχζεθε γφνς απυ ηνία ηναπέδηα με ηα ελήξ ζέμαηα: «Μη Ανπέξ ηεξ 

πνυιερεξ ζηε Δηαπείνηζε ημο Νενηβάιιμκημξ», «Ε Ννυιερε γηα ηεκ Ργεία» (μένμξ Α 

θαη Β) θαη «Ννμηεναηυηεηα ηςκ Δήμςκ, ε Ννυιερε θαη ε Ημηκςκηθή Αιιειεγγφε», ηα 

μπμία ήηακ θονίςξ επηζηεμμκηθά θαη μη μμηιεηέξ ημοξ έδςζακ ηεκ εοθαηνία ζημ θμηκυ πμο 

παναθμιμοζμφζε κα ζέζεη πιεζχνα ενςηήζεςκ.  

Ιαδί με ηηξ ζενμέξ εοπανηζηίεξ μαξ ζημκ θηιυλεκμ Δήμανπμ Ανγονμφπμιεξ θ. Δεμ. 

Γοζηαζηάδε, ζέιμομε κα ημκίζμομε ηεκ εοζφκε πμο κηχζμομε υιμη μαξ θαη ημ ΔΟ χζηε, 

απυ ηεκ έμπναθηε αοηή οπμζηήνηλε ηςκ ΜΠΑ ηεξ πχναξ, κα δεμημονγήζμομε μηα δφκαμε 

ζεζμηθήξ δηεθδίθεζεξ θαη θμηκμφ ένγμο ζημ ημμέα ηεξ πνυιερεξ θαη ηεξ πνυκμηαξ γηα ηεκ 

Πμπηθή Αοημδημίθεζε. 

Οςηήνεξ Ναπαζπονόπμοιμξ, 

Δηεοζοκηήξ Δηαδεμμηηθμύ Δηθηύμο Ργείαξ 

& Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ Μ.Π.Α. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Πρόλογοι 
 
Γεώργιος Πατούλης 
∆ήμαρχος Αμαρουσίου Πρόεδρος ∆Σ ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α 

σελ 3  
Σωτήρης Παπασπυρόπουλος 
∆ιευθυντής ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α 

σελ 4 

  1η ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
 

Παρασκευή 11/04/2008 
 

1ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση» 

Συντονιστές: 

Αντώνης Αλεξόπουλος 

∆ημοτικός Σύμβουλος Αργυρούπολης Πρόεδρος Κέντρου Παιδικής Μέριμνας 

(ΚΕΠΑΙΜΕ) ∆ήμου Αργυρούπολης 

σελ 22 

Ιωάννης Λαδόπουλος 

Αντιδήμαρχος Χαλανδρίου Αντιπρόεδρος ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 

σελ 15 

Ομιλητές:  

∆ημοσθένης Μαμμωνάς 
Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Υπουργείο Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας 

σελ 16 
Εύη Χριστοφιλοπούλου  
Βουλευτής Αττικής ΠΑΣΟΚ  Εισηγήτρια Τομέα Απασχόλησης & Κοινωνικής 
Ασφάλισης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ  

σελ 22 
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Γιώργος Σκιαδιώτης  
Υπεύθυνος Εργατικού – Συνδικαλιστικού Τμήματος της Κεντρικής Επιτροπής του 
ΚΚΕ 

σελ 30  
Ιωάννης Μπασκόζος 
Ιατρός Μέλος Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ Υπεύθυνος 

Υγείας 

σελ 35  

Ιωάννης Καρφόπουλος   

Ιατρός Νευρολόγος Μέλος ∆Σ της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών 

Αττικής Ε.ΕΛ.Ι.Α. 

σελ 39  

Έναρξη-Χαιρετισμοί 

Ελένη Γιαννακοπούλου  
Παρουσιάστρια 

σελ 46 
∆ημήτρης Ευσταθιάδης 
∆ήμαρχος Αργυρούπολης  

  σελ 46 
Γιώργος Πατούλης 
Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α. 
∆ήμαρχος Αμαρουσίου   

σελ 48 
∆ημήτρης Αβραμόπουλος 
Υπουργός Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

σελ 51 
Μανώλης Σκουλάκης 
Πρώην Υφυπουργός Υγείας Βουλευτής Χανίων ΠΑΣΟΚ μέλος του Εθνικού 
Συμβουλίου και Γραμματέας Τομέα Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων & 
Υγείας  

σελ 58 
Μαριάνθη Αλειφεροπούλου-Χαλβατζή  
Μέλος Τμήματος Υγείας Πρόνοιας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ      σελ 63 
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∆ημήτρης Αδαμόπουλος 
Υπεύθυνος Υγείας Πρόνοιας ΣΥΡΙΖΑ  

σελ 66 
Σωτήρης Ρηγάκης  
Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 

σελ 69 

2η ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
Σάββατο 12/04/2008 

 
2ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Οι αρχές της Πρόληψης στη ∆ιαχείριση του 
Περιβάλλοντος» 
 

Συντονιστές: 

Γιάννης Κοπίτας 

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Αργυρούπολης 

σελ 71 

Αργυρώ Γιαννάκη 

Αντιδήμαρχος Αγ. Αναργύρων Μέλος ∆.Σ. ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α 

σελ 72 

Ομιλητές:  

Χρήστος Κορτζίδης 
∆ήμαρχος Ελληνικού  

σελ 72 
Νίκος Χρυσόγελος 
Πρόεδρος ∆.Σ. ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS  

σελ 76 
Ναυσικά Ζευγώλη 
Senior Corporate Responsibility Coordinator Vodafone  

σελ 83  
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3ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Η Πρόληψη για την Υγεία» - Α’ ΜΕΡΟΣ 

Συντονιστής: 

Ευάγγελος Βαζαίος 

Πρόεδρος ΚΑΠΗ ∆ήμου Αργυρούπολης 

σελ 98 

Ομιλητές: 

Γλυκερία Μοστρού – Αντωνέλλου 
Παιδίατρος Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια ΕΣΥ Α’ Παιδιατρική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών  

σελ 99 
Εύη Πανοτοπούλου 
Μοριακός Ιολόγος Υπεύθυνη Τμ. Ιολογίας ΚΟΕΠΧ «Γ. Παπανικολάου» ΑΟΝΑ 
«Αγ. Σάββας» 

σελ 105 
Θεόδωρος Πανοσκάλτσης 
Μαιευτήρας – Γυναικολόγος Τμήμα Γυναικολογικής Ογκολογίας Γ’ Μαιευτική & 
Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών 

σελ 111 
∆ιονύσης Γιαννακόπουλος  
∆ιευθυντής Κλάδου Ζωής ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 

σελ 116 
 
3ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Η Πρόληψη για την Υγεία»- Β’ ΜΕΡΟΣ 

 

Συντονιστής: 

Παναγιώτης Βλασσάς 

Αντιδήμαρχος Ν. Ιωνίας Αντιπρόεδρος ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α 

σελ 123 
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Ομιλητές: 

∆ημήτρης Ρίχτερ 

MD FESC FAHA Καρδιολόγος∆ιευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής 
Αθηνών Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας Πρόληψης Στεφανιαίας Νόσου της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρίας 

σελ 124 
Μιχάλης Πατενταλάκης 

Πνευμονολόγος ∆ιευθυντής Μονάδας Επαγγελματικών Νόσων Υπεύθυνος 

Ιατρείου ∆ιακοπής Καπνίσματος Σισμανογλείου Νοσοκομείου 

σελ 129 

∆ημήτρης Κασίμος  

Ιατρός Ρευματολόγος Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρίας Αντιρευματικού Αγώνα – 
ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α 

σελ 137 
Νικόλαος Λάγιος 
Ορθοπαιδικός Υπεύθυνος Τμήματος Οστεοπόρωσης ΙΑΣΩ GENERAL 

σελ 142 
 
4ο Στρογγυλό Τραπέζι: «Προτεραιότητα των ∆ήμων η Πρόληψη & η 

Κοινωνική Αλληλεγγύη» 

Συντονιστής: 

Ευάγγελος Σκρίνης  

Αντιδήμαρχος ∆ιοίκησης & Οικονομικών ∆ήμου Αργυρούπολης 

σελ 150 

Ομιλητές:  

Αικατερίνη Καράπα 
∆ήμαρχος Ταμυνέων 

σελ 151  
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Γιώργος ∆αφούλας 
Ιατρός Προγράμματος Τηλεπρόνοιας ∆ήμου Τρικκαίων 

σελ 164 
Σπύρος Κωνσταντάς 
∆ήμαρχος Παλλήνης 

σελ 159  
Πολυξένη-Ευαγγελία Κορόγιαννη 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας και Βρεφονηπιακών Σταθμών ∆ήμου 
Περιστερίου 

σελ 168 
Παναγιώτης Κανέλλος 
∆ημοτικός Σύμβουλος Πρόεδρος Συμβουλευτικού Πολυιατρείου ∆ήμου Πεύκης 
Ταμίας ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α 

σελ 172 
Θανάσης Παπαμίχος 
Οικονομολόγος Υγείας ∆ήμου Αμαρουσίου 

σελ 155 
Γιώργος Πέππας 
Χειρουργός Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρίας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής 
Ιατρικής (ΕΕΕΕΙ) 

σελ 178 
 

Συμπεράσματα-Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου 

Γεώργιος Πατούλης 
∆ήμαρχος Αμαρουσίου Πρόεδρος ∆Σ ∆ιαδημοτικού ∆ικτύου Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.  

σελ 185 
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1o ηνμγγοιό Σναπέδη «Αζθαιηζηηθή Ιεηαννύζμηζε» 
 

Ζςάκκεξ Θαδόπμοιμξ (οκημκηζηήξ),Ακηηδήμανπμξ 

Υαιακδνίμο, Ακηηπνόεδνμξ Δ ΔΔΤ: Γοπανηζημφμε 

πμιφ γηα ηεκ πνμζέιεοζε ζαξ, ζηεκ εκανθηήνημ 

ζοκεδνίαζε γηα ημ ηέηανημ ζοκέδνημ ημο 

Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο. Ηαιςζμνίδμομε υιμοξ ημοξ 

Δεμάνπμοξ θαη εθπνμζχπμοξ ηςκ Δεμάνπςκ, 

ημοξ εθπνμζχπμοξ ηςκ θμμμαηηθχκ παναηάλεςκ, 

ηεκ θονία νηζημθηιμπμφιμο ηεκ μπμίακ ηεκ 

θαιμφμε κα ένζεη πάκς ζημ πάκει, ημκ θφνημ 

Οθηαδηχηε, ηεκ θονία νηζημθηιμπμφιμο ε μπμία είκαη εθπνυζςπμξ θαη βμοιεοηήξ 

ημο ΝΑΟΜΗ εηζεγήηνηα ημμέα Απαζπυιεζε θαη Ημηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ, ημκ θφνημ 

Ιαμμςκά μ μπμίμξ είκαη μ Γεκηθυξ Γναμμαηέαξ Ημηκςκηθχκ Αζθαιίζεςκ ημο 

οπμονγείμο Απαζπυιεζεξ θαη Ημηκςκηθήξ Ννμζηαζίαξ. Πμκ θφνημ Οθηαδηχηε, 

οπεφζοκμ Γνγαηηθμφ-ζοκδηθαιηζηηθμφ ημήμαημξ ηεξ Ηεκηνηθήξ Γπηηνμπήξ ημο 

ΗΗΓ. Πμκ θφνημ Ιπαζθυδμ, ηαηνυ-εκδμθνηκμιυγμ μέιμξ Ηεκηνηθήξ Νμιηηηθήξ 

Γπηηνμπήξ ημο Οοκαζπηζμμφ θαη μέιμξ ηεξ Γναμμαηείαξ ημο ημήμαημξ Ργείαξ θαη 

ημκ θφνημ Ηανθυπμοιμ, πεηνμονγυ-μθζαιμίαηνμ μέιμξ ημο Δ.Ο. ηεξ Έκςζεξ 

Γιεοζενμεπαγγειμαηηχκ ηαηνχκ Αηηηθήξ ΓΓΘΖΑ. Γπίζεξ ζέιμομε κα 

εοπανηζηήζμομε θαη ημκ Δήμανπμ μ μπμίμξ μαξ θηιμλεκεί εηξ ημκ Δήμμ ημο γηα 

αοηήκ ηεκ οπένμπε ζοκεδνίαζε ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο θαη απυ ηα ηδνοηηθά 

μέιε μπμνμφμε κα πμφμε ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο θαη έπεη ζοκεηζθένεη πάνα 

πάνα πμιιά θαη ζήμενα ζα λεθηκήζμομε ηεκ εκανθηήνηα μαξ ζοκεδνίαζε με ημ 

αζθαιηζηηθυ θαη θονίςξ με ηεκ αζθαιηζηηθή μεηαννφζμηζε. Βέβαηα, ημ ζέμα αοηυ 

έπεη ηαιακίζεη ημκ ηειεοηαίμ θαηνυ υιε ηεκ Γιιάδα, υιμ ημκ πμιηηηθυ θυζμμ θαη 

βέβαηα αοηυ ημ μπμίμ απμθάζηζε ε θοβένκεζε κα πνμπςνήζεη ήηακ έκα ζέμα 

επηιμγήξ, ηα πμιηηηθά θυμμαηα πήνακε ζέζεηξ, ζημ ηέιμξ ρεθίζηεθε αοηυ ημ 

κμμμζπέδημ ζα ημ δμφμε ζημ ηέιμξ υηακ πιέμκ ζα εθανμμζηεί θαη ζα πνμπςνήζεη 

ζα δμφμε ηηξ αηέιεηέξ ημο, ηα ζεηηθά, ηα ανκεηηθά θαη απυ‟ θεη θαη πένα κμμίδς υηη 

μ ιαυξ είκαη εθείκμξ μ μπμίμξ ζα επηθονχζεη, ζα επηθνμηήζεη ή ζα απμννίρεη ηηξ 

επηιμγέξ ηςκ εθάζημηε θοβενκχκηςκ. Γκςνίδμομε θαιά υηη ζηεκ Γιιάδα οπάνπεη 

οπμγεκκεηηθυηεηα ηηξ ηειεοηαίεξ δεθαεηίεξ θαη θονίςξ απυ ημ μγδυκηα πιέμκ 

έπμομε πενάζεη πιέμκ ζημ μείμκ ηςκ γεκκήζεςκ ζηεκ Γιιάδα έπμομε ημοξ 

μηθμκμμηθμφξ μεηακάζηεξ θαη θονίςξ ηηξ Βαιθακηθχκ πςνχκ θαη ηςκ Ακαημιηθχκ 

πςνχκ πμο πιέμκ εθείκμη πανάγμοκε πιέμκ πιεζοζμηαθυ οιηθυ θαη ζα είκαη μη κέμη 

κεμέιιεκεξ, ημ θυζημξ ηςκ οπενεζηχκ ογείαξ θαη ηςκ παναθιηκηθχκ ελεηάζεςκ 
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είκαη δοζβάζηαπημ θαη ζήμενα ηα ηαμεία ζηεκάδμοκ θαη επίζεξ μη επεκδφζεηξ 

δηαθυνςκ ηφπςκ πμο θάκμοκε ηα δηάθμνα αζθαιηζηηθά ηαμεία έπμοκ ηα ζεηηθά 

ημοξ αιιά οπήνλακ θαη ηα ανκεηηθά ημ μπμίμ θοζηθά ημ είδαμε θαη ημοξ 

ηειεοηαίμοξ μήκεξ θαη ζημ πανειζυκ απυ ηηξ πνμεγμφμεκεξ θοβενκήζεηξ. Νμημξ 

ηέιμξ πάκηςκ ζα ζοκεηζθένεη μηθμκμμηθά ζηα ηαμεία, ζα ενγάδμκηαη ημ 1/3 ηνίημ 

πιέμκ δηυηη είμαζηε μηα θμηκςκία ηηξ επυμεκεξ δεθαεηίεξ θαη ζηε δεθαεηία πμο 

δηακφμομε μηα θμηκςκία γενυκηςκ πμο ηα 2/3 ζα είκαη ζοκηαλημφπμη θαη ημ 1/3 ζα 

πανάγεη. Άνα πνεηάδεηαη μία μεηαννφζμηζε αζθαιηζηηθή με θμηκςκηθά θνηηήνηα θαη 

γηα μία βηχζημε θαη μία αλημθναηηθή θμηκςκηθή ζφκηαλε κα μπμνεί θακέκαξ κα 

επηβηχκεη θαη κα μπμνέζεη ηα μηθμκμμηθά, ηα μηθμγεκεηαθά κα μπμνέζεη κα ηα θένεη 

βυιηα. Βέβαηα γκςνίδμομε θαιά υηη οπάνπμοκ θαη ηα νεηηνέ ζε δηάθμνα 

αζθαιηζηηθά ηαμεία αοηυ είκαη έκα ζέμα θαη βέβαηα εθείκμ ημ μπμίμ ζα μαξ 

ακαπηφλμοκ θαη μη εθπνυζςπμη ηςκ θμμμάηςκ ζα μαξ πμφκε ηη απυρεηξ έπμοκε θαη 

ημ ηη πνέπεη κα γίκεη θαη πμηεξ είκαη πιέμκ μη ζέζεηξ ζήμενα θαη πμηεξ ζα είκαη θαη 

μη ζέζεηξ ημοξ αφνημ ζε αοηυ ημκ ακηαγςκηζμυ αξ ημ πμφμε ηςκ πμιηηηθχκ θαη 

θμμμαηηθχκ ζέζεςκ. Θα πνέπεη βέβαηα κμμίδμομε υηη θαη ζακ απιμί πμιίηεξ κα 

θαηαιάβμομε υηη δεκ μπμνεί κα έπμομε εθαημκηάδεξ ηαμεία θαη κα γίκεηαη 

θαηαζπαηάιεζε ηςκ απμζεμαηηθχκ ηςκ ηαμείςκ ζα πνέπεη μπςζδήπμηε κα γίκεη 

μία ζοκεηή ζφμπηολε θαη γηα ιυγμοξ ιεηημονγηθμφξ θαη γηα ιυγμοξ μηθμκμμηθμφξ 

αοηχκ ηςκ ηαμείςκ. Θα θαιέζς ηχνα εηξ ημ βήμα ηεκ θονία ημκ θφνημ Ιαμμςκά 

κα μαξ θάκεη μία εηζαγςγή θαη κα μαξ εθζέζεη ηηξ απυρεηξ ηυζμ ημο οπμονγείμο 

ημο υζμ θαη ηεξ θοβένκεζεξ, ημκ ιυγμ ζημκ θφνημ Ιαμμςκά. Γπίζεξ, ζα 

θαιςζμνίζμομε ημκ θφνημ Ηαιμγενυπμοιμ, ημκ Ννυεδνμ ηεξ ΠΓΔΗΚΑ θαη 

εοπανηζημφμε γηα ηεκ πανμοζία.  

 

Δεμμζζέκεξ Ιαμμςκάξ, Γεκηθόξ Γναμμαηέαξ Ημηκςκηθώκ 

Αζθαιίζεςκ οπμονγείμο Απαζπόιεζεξ & Ημηκςκηθήξ 

Πνμζηαζίαξ: Ηφνηε Βμοιεφηα, θφνημη Δεμάνπμη-

Ακηηδεμάνπμη, Δεμμηηθμί Οφμβμοιμη,  ιμηπμί επίζεμμη 

θαη με, πνμζθεθιεμέκμη κα εθθνάζς θαηανπήκ ηηξ 

εοπανηζηίεξ μαξ γηα ηεκ πνυζθιεζε ζομμεημπήξ ζε 

αοηυ ημ πμιφ εκδηαθένμκ ζοκέδνημ ημοξ ημκ 

παηνεηηζμυ ηεξ οπμονγμφ μαξ ηεξ θονίαξ Φάκεξ Νάιε 

Νεηναιηά θαη βέβαηα κα ημκίζς ημ αοημκυεημ υηη γηα 

έκα ηυζμ εκδηαθένμκ ζέμα, πενημέκμομε με πμιφ 

μεγάιμ εκδηαθένμκ ηα απμηειέζμαηα ηςκ ενγαζηχκ ημο ζοκεδνίμο θαη εοπυμαζηε 

θάζε επηηοπία. Βέβαηα ζημκ αζθοπηηθυ πνυκμ ημο δεθαιέπημο είκαη πάνα πμιφ 
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δφζθμιμ έςξ αδφκαημκ κα πανμοζηάζεη θακείξ έζης θαη ηηξ γεκηθέξ ανπέξ ημοξ 

άλμκεξ αοηήξ ηεξ πμιφ μεγάιεξ μεηαννφζμηζεξ πμο πνυζθαηα επηπεηνήζεθε. Θα 

λεθηκήζς εηζαγςγηθά απυ θάπμηα πνάγμαηα ζηα μπμία ζομθςκμφμε κμμίδς υιμη, 

ζομθςκμφμε δειαδή ζημ γεγμκυξ υηη ημ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα δηαπνμκηθά ζε υιεξ 

ηηξ ηειεοηαίεξ δεθαεηίεξ ακαπηφπζεθε θαηά ηνυπμ μάιιμκ απνμγναμμάηηζημ ζα 

έιεγα άκανπα, εοθαηνηαθά, πειαηηαθά. Οηαδηαθά δεμημονγήζεθε μία παμηηθή 

γναθεημθναηία με πμιοδηάζπαζε θαη θαηαθενμαηηζμυ ημο ζοζηήμαημξ θαη ηςκ 

οπενεζηχκ με δαηδαιχδε θαη ακηηθαηηθή κμμμζεζία. ια αοηά είπακ ςξ 

απμηέιεζμα αδηθίεξ θαη ακηζυηεηεξ πμο υιμη ζαξ ιίγμ πμιφ ηηξ γκςνίδεηε ζηηξ 

ζοκηάλεηξ, ζηηξ πανμπέξ πενίζαιρεξ πμιιαπιέξ ζηνεβιχζεηξ ζα έιεγα ςξ πνμξ 

ηηξ πνυςνεξ ζοκηαλημδμηήζεηξ, οπενβμιέξ ζηεκ έκηαλε ζε βανέα θαη ακζογηεηκά 

επαγγέιμαηα θαη ζηηξ ακαπενηθέξ ζοκηάλεηξ αδηαθάκεηα θαη παμειέξ απμδχζεηξ 

ζηεκ δηαπείνηζε ηεξ πενημοζίαξ υπςξ ημκίζηεθε πνμεγμομέκςξ θαη απυ ημκ θφνημ 

ζοκημκηζηή ημ μεγάιμ πνυβιεμα ηεξ εηζθμνμδηαθογήξ. Έηζη θηάζαμε ζημ ζεμείμ κα 

ιεηημονγμφκ θονίεξ θαη θφνημη ζήμενα πμο μηιάμε 155 θμνείξ θαη θιάδμη θφνηαξ 

επηθμονηθήξ αζθάιηζεξ αζζεκείαξ θαη πνυκμηαξ, έκα θαηκυμεκμ ζα έιεγα μμκαδηθυ 

ζηα παγθυζμηα πνμκηθά ημ δε οπμονγείμ μαξ επμπηεφεη 133 θμνείξ θαη θιάδμοξ 

αζθάιηζεξ . Αοηυ ημ μλφηαημ δμμηθυ θαη δηανζνςηηθυ πνυβιεμα ημο ζοζηήμαημξ 

υπςξ ακηηιαμβάκεζηε έπνεπε κα ζεναπεοηεί θαη μάιηζηα θαηά ηνυπμ ζα έιεγα 

νηδμζπαζηηθυ υπςξ επηπεηνήζεθε με ημ κυμμ πμο ρεθίζηεθε. Οε αοηυ ιμηπυκ ημ 

ζφζηεμα μ θναηηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ένπεηαη θάζε πνυκμ θαη ζοκεηζθένεη πμιφ 

μεγάια πμζά δηυηη ηα μνγακηθά ειιείμμαηα ημο ζοζηήμαημξ ηςκ ηαμείςκ είκαη 

ζήμενα ηενάζηηα ζα έιεγα ζπεδυκ εθηυξ ειέγπμο θαη γη‟ αοηυ αθνηβχξ 

δηθαημιμγείηαη ε ακάγθε ηεξ άμεζεξ μεηαννφζμηζεξ ηχνα πμο μπμνμφζαμε κα 

ιάβμομε θάπμηα μέηνα θαη υπη ανγυηενα υηακ μη ιφζεηξ ζα ήηακ πμιφ πημ 

επχδοκεξ. Ανθεί κα ζαξ δχζς μενηθά κμφμενα παναθηενηζηηθά, πένοζη ημ ζφζηεμα 

επηπμνεγήζεθε με 10,6 δηζεθαημμμφνηα εονχ ημ έημξ 2007, θέημξ με 13,53 

δηζεθαημμμφνηα έπμομε μία αφλεζε ηεξ θναηηθήξ πνεμαημδυηεζεξ ζα έιεγα 

ηιηγγηχδε θαη αολάκεηαη με γεςμεηνηθή πνυμδμ ιυγς αθνηβχξ ηςκ ειιεημμάηςκ 

πμο ζαξ ηυκηζα υια αοηά ζε ζοκδοαζμυ με ημ αολακυμεκμ πνμζδυθημμ υνημ δςήξ 

ηςκ πμιηηχκ πμο ζοκεπχξ αολάκεηαη, ηεκ ζοκεπχξ μεημφμεκε ακαιμγία 

ενγαδμμέκςκ πνμξ ζοκηαλημφπμοξ ζήμενα είμαζηε ζε ακαιμγία 1,75 μάιιμκ πνμξ 1 

έκακηη ημο 4 πνμξ 1 πμο απαηηείηαη γηα έκα ογηέξ θαη βηχζημμ ζφζηεμα θαη βέβαηα ε 

πνμθακήξ οπμπνέςζε ημο θνάημοξ κα ιάβεη μένημκα γηα ημ μέιιμκ ηςκ κέςκ ηςκ 

επυμεκςκ γεκεχκ έηζη χζηε κα ακηέλεη ημ ζφζηεμα ηηξ επυμεκεξ δεθαεηίεξ θαη κα 

βειηηςζεί ε ζεμενηκή θαηάζηαζε. Γπηγναμμαηηθά ιμηπυκ ακαθένζεθα ζηεκ 

ακαγθαηυηεηα ηεξ μεηαννφζμηζεξ θαη γηα πμημ ιυγμ αοηή έπνεπε κα γίκεη ζήμενα 
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θαη υπη αφνημ. Νμιφ ζοκμπηηθά ζα πνμζπαζήζς κα ζαξ δχζς ημοξ άλμκεξ ηεξ 

μεηαννφζμηζεξ, ηνεηξ είκαη μη πμιφ βαζηθμί. Ε πνχηε είκαη ε δημηθεηηθή 

μεηαννφζμηζε, ακαθένζεθα πνηκ ζηεκ ζθμπημυηεηα έπνεπε αοηυ ημ μλφηαημ 

δμμηθυ δημνζςηηθυ πνυβιεμα ημο ζοζηήμαημξ κα ζεναπεοζεί θηάκμομε ιμηπυκ απυ 

ημοξ 133 θμνείξ θαη θιάδμοξ επμπηείαξ ημο οπμονγείμο μαξ πμο οπάνπμοκ 

ζήμενα ζε 13 ηειηθά θμνείξ, 5 γηα ηεκ θφνηα αζθάιηζε, 6 γηα ηεκ επηθμονηθή, 2 γηα 

ηεκ πνυκμηα. Κα ημοξ δμφμε πμιφ ζοκμπηηθά έκακ έκακ, ημ ΖΗΑ γκςζηυ ζε υιμοξ 

ζαξ υπμο εκηάζζμκηαη υιμη μη μηζζςημί με ημοξ υνμοξ θαη πνμτπμζέζεηξ πμο είπακ 

ζηα ηαμεία ημοξ δεκ πάκμοκ επμμέκςξ ηίπμηα, μ μνγακηζμυξ αζθάιηζεξ ειεοζένςκ 

επαγγειμαηηχκ ζημκ μπμίμ επίζεξ εκηάζζεηαη ημ ζφκμιμ ηςκ ειεοζένςκ 

επαγγειμαηηχκ με ημοξ υνμοξ θαη πνμτπμζέζεηξ ζοκηαλημδυηεζεξ πμο έπμοκ θαη 

ζήμενα, εκχ πανάιιεια δεμημονγείηαη θαη θιάδμξ ηεξ επηθμονηθήξ αζθάιηζεξ, 

ηνίημκ μ Μ.Γ.Α. μ μπμίμξ παναμέκεη υπςξ είκαη ζήμενα θαη ζα αθμιμοζήζεη 

μειιμκηηθά κμμμζεηηθή πνςημβμοιία πμο ζα ημκ αθμνά, δεμημονγείηαη ημ εκηαίμ 

ηαμείμ ακελάνηεηα απαζπμιμομέκςκ υπμο εκηάζζμκηαη κμμηθμί, γηαηνμί θαη 

μεπακηθμί θαη μεηέπμοκ ακαιμγηθά θαη μη ηνεηξ αοημί επαγγειμαηηθμί θιάδμη ζημ 

κέμ δημηθεηηθυ ζομβμφιημ, πέμπημ ηαμείμ θφνηαξ αζθάιηζεξ αοηυ πμο αθμνά ημ 

πνμζςπηθυ ηςκ μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ υπμο εκηάζζμκηαη υια ηα ηαμεία υπμο 

ζήμενα αζθαιίδμκηακ μη ενγαδυμεκμη ζηα ΙΙΓ ήηακ 5, ζήμενα αοηά ηα ηαμεία 

εκμπμημφκηαη ζε 1 θαη αοηυ απακηά θαη ζημ επηπείνεμα πμο αθμφγεηαη ζοπκά υηη μη 

δεμμζημγνάθμη μη ενγαδυμεκμη ζηα μέζα ελαηνέζεθακ απυ ηεκ μεηαννφζμηζε,  είκαη 

μηα μεηαννφζμηζε θονίεξ θαη θφνημη απυ ηεκ μπμία δεκ ελαηνείηαη θακείξ. Πα 6 

ηαμεία επηθμονηθήξ αζθάιηζεξ αθμιμοζμφκ είκαη ημ ΓΠΓΑΙ, ημ επηθμονηθυ ηαμείμ 

μηζζςηχκ εκηάζζμκηαη ηαμεία ηα μπμία είκαη πμιφ πνμβιεμαηηθά θαη αδοκαημφκ κα 

θαηαιάβμοκ ζοκηάλεηξ αθυμα θαη ζημοξ επυμεκμοξ μήκεξ δεμημονγείηαη κέμ ηαμείμ 

επηθμονηθήξ αζθάιηζεξ πμο πενηιαμβάκεη ημοξ μηζζςημφξ ημο οπυιμηπμο 

ηδηςηηθμφ ημμέα είκαη ηαμεία ηα μπμία δεκ ακηημεηςπίδμοκ άμεζα θαη επείγμκηα 

μηθμκμμηθά πνμβιήμαηα γη‟ αοηυ αθνηβχξ θαη μμαδμπμημφκηαη ζε αοηυ ημ κέμ 

θμνέα. Έκα ηαμείμ αζθάιηζε παιαηχκ ηναπεδχκ θαη επηπεηνήζεςκ θμηκήξ 

ςθέιεηαξ υπμο εκηάζζμκηαη μη ενγαδυμεκμη ζε αοηέξ αθνηβχξ ηηξ επηπεηνήζεηξ θαη 

ζηηξ ηδηςηηθέξ ηνάπεδεξ πνυθεηηαη γηα ηαμεία πμο πμνεγμφκ ορειέξ πανμπέξ θαη 

αοηά δεκ ακηημεηςπίδμοκ άμεζμ πνυβιεμα. Πμ ηαμείμ επηθμονηθήξ αζθάιηζεξ ηςκ 

δεμμζίςκ οπαιιήιςκ υπμο εκηάζζμκηαη υιμη υζμη ενγάδμκηαη ζημ δεμυζημ 

δεμημονγείηαη κέμ ηαμείμ επηθμονηθήξ αζθάιηζεξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ 

απαζπμιμομέκςκ ζηα ζχμαηα αζθαιείαξ, εκηαίμ ηαμείμ ηναπεδμτπαιιήιςκ αοηά 

είκαη ηα έλη ηαμεία επηθμονηθήξ αζθάιηζεξ ακηηιαμβάκεζηε θάκς αοηή ηεκ 

απανίζμεζε γηα κα δείηε υηη οπήνλακ ζογθεθνημέκα θνηηήνηα ζε υηη αθμνά ζε πμο 
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ακαθένμκηαη ζηηξ εκμπμηήζεηξ ειήθζε οπυρε ηυζμ ε θφζε ημο θάζε 

επαγγειμαηηθμφ θιάδμο αιιά θαη ε μηθμκμμηθή θαηάζηαζε ηςκ ηαμείςκ πμο 

εκμπμημφκηαη θαη δφμ ηαμεία γηα ηεκ πνυκμηα γηα ημ εθάπαλ, έκα ηςκ δεμμζίςκ 

οπαιιήιςκ θαη έκα γηα ημκ ηδηςηηθυ ημμέα. Ηονίεξ θαη θφνημη αοηή ε πνμζπάζεηα 

ηεξ νηδηθήξ δημηθεηηθήξ μεηαννφζμηζεξ δεκ ζα μπμνμφζε κα πεηφπεη ακ δεκ ίζποακ 

θάπμημη βαζηθμί υνμη θαη πνμτπμζέζεηξ,  ακαθένζεθα επηγναμμαηηθά πνηκ 

ιέγμκηαξ υηη υνμη θαη πνμτπμζέζεηξ ζοκηαλημδυηεζεξ θαη ιμηπχκ πανμπχκ με ηηξ 

εκηάλεηξ με ηηξ μπμίεξ αοηέξ δεκ αιιάδμοκ γηα ημοξ αζθαιηζμέκμοξ. Έπεη ιεθζεί 

θάζε μένημκα χζηε μη δημηθεηηθέξ αοηέξ μεηαβμιέξ κα δηεοζεηεζμφκ πςνμηαληθά 

θαη μη εκμπμηήζεηξ αοηέξ κα μεκ πνμθαιέζμοκ ζφγποζε-ηαιαηπςνία ζημοξ 

αζθαιηζμέκμοξ ακηίζεηα εοειπηζημφμε υηη ζημ άμεζμ μέιιμκ ζα οπάνλεη πμιφ 

θαιφηενε ελοπενέηεζή ημοξ μη ενγαδυμεκμη ζηα ηαμεία θαη αοημί δηαηενμφκ ηηξ 

ζέζεηξ ημοξ ηεκ, μηζζμιμγηθή θαη ηενανπηθή ημοξ ελέιηλε θαη βέβαηα ζα οπάνπεη 

εθ μένμοξ ημο οπμονγείμο ζοκεπήξ έιεγπμξ γηα ηεκ εθανμμγή, ηεκ οιμπμίεζε ηεξ 

νηδμζπαζηηθήξ αοηήξ μεηαννφζμηζεξ. Νενκάς πμιφ ζφκημμα ζημκ δεφηενμ άλμκα 

ηεξ μεηαννφζμηζεξ πμο έπεη κα θάκεη με πναγμαηηθά ζημπεομέκεξ πανεμβάζεηξ 

ζηηξ αζθαιηζηηθέξ δηαηάλεηξ ηεξ ηζπφμοζαξ κμμμζεζίαξ δηυηη είκαη αιήζεηα θονίεξ 

θαη θφνημη θαη πνέπεη κα ημ παναδεπημφμε υηη πμιιέξ απυ ηηξ ζηνεβιχζεηξ πμο 

οπάνπμοκ ζημ αζθαιηζηηθυ μαξ ζφζηεμα μθείιμκηαη ζημ γεγμκυξ υηη πνμβιέπμκηαη 

πάνα πμιιέξ δηαθμνεηηθέξ πνμτπμζέζεηξ θαη υνμη ζοκηαλημδυηεζεξ θονίςξ γηα 

ημοξ ιεγυμεκμοξ παιημφξ αζθαιηζμέκμοξ υζμοξ αζθαιίζηεθακ πνχηεξ πνχημο ημο 

1993. Βαζηθυξ ζηυπμξ ιμηπυκ ήηακ κα μπεη μηα ηάλε κα δηαθοιαπημφκ βέβαηα μη 

πνμτπμζέζεηξ υζςκ έπμοκ χνημα δηθαηχμαηα θαη ζηαδηαθά κα ελμνζμιμγηζηεί ημ 

ζφζηεμα με υνμοξ θμηκςκηθήξ δηθαημζφκεξ θαη ηζμκμμίαξ. Έηζη μη πενηζζυηενεξ 

νοζμίζεηξ πμο εηζάγμκηαη λεθηκμφκ μεηά απυ μηα πεκηαεηία ημ 2013 θαη μεηά είκαη 

ζηαδηαθέξ θαη υζμ ημ δοκαηυ πημ ακχδοκεξ, βαζηθά θνηηήνηα γη‟ αοηυ ήηακ υηη 

αζθαιχξ ηε ζεμενηκή επμπή με ημ πνμζδυθημμ υνημ ηεξ δςήξ κα έπεη αολεζεί ηηξ 

ηειεοηαίεξ δεθαεηίεξ δεκ μπμνεί ζε θαμηά πενίπηςζε κα ζεςνείηαη απυμαπμξ απυ 

ηεκ ενγαζηαθή ημκ ενγαζηαθυ βίμ έκαξ πμιίηεξ 50 ή 55 εηχκ εκυξ θαη ζε 

εονςπασθυ επίπεδμ ε ηάζε γηα ηεκ ειηθία ηεξ ζοκηαλημδυηεζεξ είκαη υπςξ πμιφ 

θαιά γκςνίδεηε κα παναηείκεηαη αθυμα θαη πένακ ηςκ 65 εηχκ υνημ γεκηθυ υνημ 

ειηθίαξ πμο δεκ ζίγεη ε πανμφζα μεηαννφζμηζε. Γπηπιέμκ δεκ είκαη δοκαηυκ υπςξ 

υιμη ζαξ ακηηιαμβάκεζηε ζε έκα ογηέξ ακαδοκαμεηηθυ ζφζηεμα υπςξ ημ ειιεκηθυ, μ 

ζοκηαλημδμηηθυξ βίμξ κα είκαη μεγαιφηενμξ ημο ενγαζηαθμφ. Έηζη ιμηπυκ 

ζεζπίδμκηαη δηαηάλεηξ ζα έιεγα ζεζμηθμφ παναθηήνα ζημ κυμμ πμο ρεθίζηεθε θαη 

μη μπμίεξ ζοκάδμοκ απυιοηα με ηηξ δεζμεφζεηξ πμο έπεη ακαιάβεη ε πχνα θαη ζημ 

πιαίζημ ηεξ ζηναηεγηθήξ ηεξ Θηζαβυκαξ οπμπνεχζεηξ θαη δεζμεφζεηξ πμο ζομίδς 
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είπακ ιεθζεί δηαπνμκηθά θαη υπη μυκμ απυ ηεκ πανμφζα θοβένκεζε θαη με ηηξ 

μπμίεξ δηαηάλεηξ πανέπμκηαη ακηηθίκεηνα γηα ηεκ πνυςνε ζοκηαλημδυηεζε θαη αοηυ 

γίκεηαη με ηεκ αφλεζε ημο πμζμζημφ ηεξ μείςζεξ γηα υζμοξ θεφγμοκ πνυςνα απυ 

ηεκ ενγαζία, δίκμκηαη θίκεηνα γηα παναμμκή ζηε ενγαζία πένακ απυ ημκ ηοπηθυ 

πνυκμ ζοκηαλημδυηεζεξ πνμβιέπεηαη μηα πνμζαφλεζε ηεξ ζφκηαλεξ 3,3% γηα θάζε 

έημξ πένακ ημο 35μο θαη βέβαηα γίκμκηαη πανεμβάζεηξ ζηαδηαθά επακαιαμβάκς θαη 

ζε βάζμξ πνυκμο ζε μνηζμέκα εηδηθά υνηα ειηθίαξ πιήνςξ ζοκηαλημδυηεζεξ υηακ 

μηιάμε γηα πιήνε ζοκηαλημδυηεζε πμο ζα έιεγα είκαη μηα ζε εηζαγςγηθά 

θοζημιμγηθή ελέιηλε εκυξ ενγαζηαθμφ βίμο αοηέξ,  μη πανεμβάζεηξ λεθηκμφκ απυ ημ 

2013.Ηιείκς με ημκ ηνίημ βαζηθυ άλμκα ημο κυμμο πμο έπεη κα θάκεη με ηηξ 

ζεζμηθέξ ημμέξ, θαηκμημμίεξ δειαδή πμο εηζάγμκηαη γηα πνχηε θμνά με ημ 

κμμμζπέδημ με ημκ κυμμ θαη είκαη επηπιέμκ άμεζεξ εθανμμγήξ. Έκαξ απυ ημοξ 

βαζηθμφξ ζηυπμοξ ηεξ μεηαννφζμηζεξ θονίεξ θαη θφνημη ήηακ είκαη κα ιεθζεί 

μένημκα χζηε μη εηζθμνέξ θαη μη θυπμη πμο ζήμενα θαηαβάιμοκ μη κέμη ενγαδυμεκμη 

κα αλημπμημφκηαη με ηνυπμ ηέημημκ χζηε κα μπμνμφκ θαη εθείκμη ςξ αονηακμί 

ζοκηαλημφπμη κα έπμοκ ηηξ ακηίζημηπεξ πανμπέξ. Γηα ηεκ οιμπμίεζε ημο ζηυπμο 

αοημφ ζεζπίδεηαη αθνηβχξ ημ αζθαιηζηηθυ θεθάιαημ αιιειεγγφεξ γεκεχκ πνυηαζε 

πμο πνμήιζε μθείιμομε κα ημ πμφμε θαη απυ άιια πμιηηηθά θυμμαηα θαη απυ ημοξ 

θμηκςκηθμφξ εηένμοξ έκαξ μεγάιμξ δειαδή θμομπανάξ μ μπμίμξ ζημκ μπμίμ μάιιμκ 

ημ θνάημξ,  ε πμιηηεία ζα θναηάεη θιεηδςμέκμ γηα ηηξ επυμεκεξ γεκηέξ 

απμζεμαηηθυ υπμο ζπεμαηίδεηαη απυ ημ 4% ημο Φ.Ν.Α., 10% απυ ηα πνμσυκηα ηςκ 

απμθναηηθμπμηήζεςκ θαη 10% απυ ημοξ θμηκςκηθμφξ πυνμοξ. Δεφηενμκ, ιυγς θαη 

ημο έκημκμο δεμμγναθηθμφ πνμβιήμαημξ πμο ακηημεηςπίδεη ε πχνα θαη ζημ μπμίμ 

επίζεξ ακαθένζεθε θαη μ θφνημξ ζοκημκηζηήξ οημζεηήζεθακ ζογθεθνημέκα μέηνα 

γηα ηεκ πνμζηαζία ηεξ μεηνυηεηαξ θαη μάιηζηα ζε ζογθεθνημέκε πνμκηθή πενίμδμ 

πμο ημ παηδί έπεη ακάγθε ηε μεηένα δειαδή θαηά ηα πνχηα έηε ηεξ βνεθηθήξ 

ειηθίαξ. Έηζη πνμζηίζεηαη θαη μάιηζηα ημ μέηνμ είκαη άμεζεξ εθανμμγήξ, ελάμεκε 

άδεηα μεηά ηε ιήλε ηεξ άδεηαξ ημθεημφ θαη ιμπίαξ πμο πνμβιέπεηαη απυ ηηξ 

ζοιιμγηθέξ ζομβάζεηξ θαη θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ άδεηαξ αοηήξ ε μεηένα ενγαδυμεκε 

ζα πιενχκεηαη με ημ βαζηθυ μηζζυ ημ 657 εονχ απυ ημκ ΜΑΓΔ θαη ζα έπεη πιήνε 

αζθαιηζηηθή θαη ηαηνμθανμαθεοηηθή θάιορε επηπιέμκ γηα υζεξ μεηένεξ δεκ ζα 

επηιέλμοκ αοηυ ημ μέηνμ αιιά ζα επηιέλμοκ κα ενγαζημφκ, πανέπεη ηε δοκαηυηεηα 

θαηαβμιήξ ημο μηζμφ ηςκ εηζθμνχκ γηα έκα έημξ ζε μπμημδήπμηε ηαμείμ θαη ακ 

αζθαιίδμκηαη αοηέξ. Πνίημκ ζεζπίδεηαη θεκηνηθυξ οπμπνεςηηθυξ έιεγπμξ ηεξ 

εηζθμνμδηαθογήξ ηςκ δαπακχκ ηςκ ζοκηάλεςκ θαη ογείαξ μέζς ηεξ 

οπμπνεςηηθυηεηαξ ηεξ απυθηεζεξ ημο ανηζμμφ ημο μμκαδηθμφ εκηαίμο θαη 

μμκαδηθμφ ανηζμμφ μεηνχμο θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ μ μπμίμξ ανηζμυξ ζα 
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ακαγνάθεηαη ζε υια ηα παναζηαηηθά ενγαζίαξ ζοκηαλημδυηεζεξ θαη πενίζαιρεξ, 

θαζίζηαηαη οπμπνεςηηθυξ θαη ε ζπεηηθή θάνηα ζα πανέπεη ημ ζφκμιμ ημο 

αζθαιηζηηθμφ βίμο ημο θάζε ενγαδμμέκμο δηεοθμιφκμκηαξ έηζη ηηξ ζοκαιιαγέξ ημο 

με ηα ηαμεία. Γπηπιέμκ ε online ζφκδεζε ημο οθηζηάμεκμο θέκηνμο ειεθηνμκηθμφ 

θέκηνμο γηα ηεκ θμηκςκηθή αζθάιηζε ηεξ ΖΔΖΗΑ ακχκομμο εηαηνείαξ με ηηξ 

οπενεζίεξ ηηξ απμθεκηνςμέκεξ οπενεζίεξ ειέγπμο ενγαζίαξ ζοκηάλεςκ θαη 

ηαηνμθανμαθεοηηθήξ πενίζαιρεξ ζε ζοκδοαζμυ βέβαηα με ηεκ εκίζποζε θαη ημκ 

ζοκημκηζμυ ηςκ ειεγθηηθχκ θιημάθηςκ ζα πενημνίζεη ηεκ εηζθμνμδηαθογή θαη ηηξ 

αιυγηζηεξ δαπάκεξ ογείαξ γηα κα ένζς εδχ κα πς υηη αζθαιχξ ημ θένδμξ ακ 

ζέιεηε πμο ζα πνμέιζεη απυ ηεκ δημηθεηηθή μεηαννφζμηζε δεκ ζα είκαη απιά ε 

ελμηθμκυμεζε ημο ιεηημονγηθμφ θυζημοξ. Ρπάνπεη έκαξ εκδεηθηηθυξ ζα έιεγα 

ανηζμυξ ζηεκ έθζεζε ημο γεκηθμφ ιμγηζηενίμο ημο θνάημοξ πμο μηιάεη γηα 

ελμηθμκυμεζε 1,5 δηζεθαημμμφνημ εονχ γηα ηα δφμ πνχηα έηε εθανμμγήξ ημο 

κυμμο ςζηυζμ αοηυ επακαιαμβάκς δεκ ζα πνμθφρεη μυκμ απυ ηεκ ελμηθμκυμεζε 

ηςκ ιεηημονγηθχκ δαπακχκ ζα πνμθφρεη απυ ημκ πενημνηζμυ ηεξ εηζθμνμδηαθογήξ 

ηςκ δαπακχκ ογείαξ μέζα απυ ηε δεμημονγία εκηαίςκ μεπακηζμχκ ειέγπμο ηςκ 

εζυδςκ θαη ηςκ δαπακχκ πμο πνμβιέπμκηαη θαη δεμημονγμφκηαη, ζοζηήκμκηαη με 

ημκ κυμμ ζα πνμθφρεη απυ ηηξ εκηαίεξ δηαδηθαζίεξ πνμμεζεηχκ θαη γεκηθά απυ ηηξ 

μηθμκμμίεξ θιίμαθμξ πμο ζα δεμημονγεζμφκ θαη είκαη βέβαηςκ απυ ηεκ νηδηθή αοηή 

δημηθεηηθή μεηαννφζμηζε. Ηιείκς επακαιαμβάκμκηαξ ζε πμιφ γεκηθέξ γναμμέξ ηηξ 

βαζηθέξ ανπέξ ηεξ μεηαννφζμηζεξ γηα κα λένμομε ηη πνμβιέπεη ηη ηζπφεη ηη ζα 

ηζπφζεη, επακαιαμβάκς ιμηπυκ με θαηεγμνεμαηηθυ ηνυπμ υηη μ παναθηήναξ ημο 

αζθαιηζηηθμφ μαξ ζοζηήμαημξ δεκ αιιάδεη, παναμέκεη οπμπνεςηηθυξ, θαζμιηθυξ 

θαη ε αζθάιηζε παναμέκεη υπςξ πνμβιέπεηαη άιιςζηε απυ ημ ζφκηαγμά μαξ 

εοζφκε ημο θνάημοξ  δειαδή δεμυζηα. Δεφηενμκ απυ ηε δημηθεηηθή μεηαννφζμηζε 

υπςξ ζαξ πνμακέθενα δεκ ελαηνείηαη θακέκα απμιφηςξ ηαμείμ, θαμία απμιφηςξ 

μμάδα ενγαδμμέκςκ. Πνίημκ ημ βαζηθυ θνηηήνημ ηεξ εκμπμίεζεξ ή ηεξ έκηαλεξ ζηα 

κέα ηαμεία ημ ακέθενα ήδε είκαη ημ μμμεηδέξ ηςκ ενγαδμμέκςκ θαη μη μηθμκμμηθή 

θαηάζηαζε βέβαηα ηςκ οπυ εκμπμίεζε ηαμείςκ, ε πενημοζία πμιφ βαζηθυ θηκεηή 

θαη αθίκεηςκ ηαμείςκ εκηάζζεηαη ςξ αοημηειήξ εηδηθυξ ιμγανηαζμυξ με 

μηθμκμμηθή θαη ιμγηζηηθή αοημηέιεηα μ μπμίμξ δηαηενείηαη θαη ελαθμιμοζεί κα 

πμνεγεί ηηξ πανμπέξ αζθαιηζμέκμξ θαη ζοκηαλημφπμοξ δεκ ακαμεηγκφμκηαη 

πνμβιεμαηηθά ακ ζέιεηε με ειιεημμαηηθά ηαμεία δεκ επημενίδμομε ηα πνμβιήμαηα 

επημενίδμομε ηηξ ιφζεηξ. Γπακαιαμβάκς υηη δεκ μεηαβάιιμκηαη ηα γεκηθά υνηα 

ειηθίαξ δεκ μεηχκμκηαη μη ζοκηάλεηξ ε πανέμβαζε ε μπμία εθνίζε απμιφηςξ 

ακαγθαία θαη ακαθένεηαη ζηηξ επηθμονηθέξ ζοκηάλεηξ λεθηκάεη μεηά ημ 2013 θαη 

βέβαηα οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη ημ ηαμείμ θάπμημ επηθμονηθυ ηαμείμ δεκ ζα είκαη 



22 

 

ζε ζέζε κα θαηαβάιεη πμζά ζοκηάλεςκ άκς ημο 20%), πνμθεημέκμο κα 

απμθεοπζμφκ ηα ζεμενηκά θαηκυμεκα πιήνςξ αδοκαμίαξ θαηαβμιήξ ζοκηάλεςκ 

πμο ζήμενα παναηενμφκηαη ζε επηθμονηθά ηαμεία, δεκ αολάκμκηαη επίζεξ μη 

εηζθμνέξ θαη μη ήπηεξ δηανζνςηηθέξ θηκήζεηξ μη μπμίεξ ακαθένζεθα ζηα εηδηθά 

υνηα ειηθίαξ θαη ηηξ εηδηθέξ πνμτπμζέζεηξ πιήνμοξ ζοκηαλημδυηεζεξ 

ζεζμμζεημφκηαη ζηαδηαθά λεθηκμφκ ημ 2013 θαη μιμθιενχκμκηαη πενίπμο ζημ 

2022. Οηυπμξ έκα ζφζηεμα μνζμιμγηθυ, θμηκςκηθά δίθαημ, βηχζημμ θαη με 

μαθνμπνυκηα πνμμπηηθή, εοπανηζηχ πμιφ. 

Ακηώκεξ Αιελόπμοιμξ (οκημκηζηήξ), Δεμμηηθόξ ύμβμοιμξ 

Ανγονμύπμιεξ, Πνόεδνμξ Ηέκηνμο Παηδηθήξ Ιένημκαξ 

«ΗΓΠΑΖΙΓ» Δήμμο Ανγονμύπμιεξ: Γοπανηζημφμε ημκ 

Γεκηθυ ημκ θφνημ Ιαμμςκά θαη κα θαιέζμομε ζημ βήμα 

ηεκ θονία νηζημθηιμπμφιμο Γφε, βμοιεοηή ημο 

ΝΑΟΜΗ. 

 

 

 

Γύε Υνηζημθηιμπμύιμο, Βμοιεοηήξ Αηηηθήξ 

ΠΑΟΗ, Γηζεγήηνηα ημμέα Απαζπόιεζεξ & 

Ημηκςκηθήξ Αζθάιηζεξ ηεξ Ημηκμβμοιεοηηθήξ 

μμάδαξ ημο ΠΑΟΗ: Ηφνημη Δήμανπμη, θφνηε 

Γεκηθέ Γναμμαηέα, θονίεξ θαη θφνημη, εθπνυζςπμη 

ηςκ πμιηηηθχκ θμμμάηςκ θαηανπήκ εοπανηζηχ 

πμιφ γηα ηεκ πνυζθιεζε κα ζομμεηάζπς ζε αοηυ 

ημ ζηνμγγοιυ ηναπέδη γηα ημ ζέμα ημ μπμίμ ημοξ 

ηειεοηαίμοξ μήκεξ πναγμαηηθά είκαη ζηεκ θμνοθή 

ηεξ αηδέκηαξ, αιιά θαη ζηε ζοδήηεζε ζε πμιιά ζπίηηα. Θέις κ‟ ανπίζς με ημ 

ενχηεμα πμο ζίγμονα απαζπμιεί υιμοξ, ημ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα ηεξ πχναξ έπεη 

ηυζμ μεγάιμ πνυβιεμα θηκδοκεφεη ηυζμ πμιφ πμο ημ μάνμανμ ζα πνεπε κα ημ 

πιενχζμοκ πάκς απυ ημοξ μηζμφξ αζθαιηζμέκμοξ ζε αοηή ηε πχνα; Άκζνςπμη μη 

μπμίμη αζθαιίδμκηαη ζε θάζε ηαμείμ, άκζνςπμη μη μπμίμη αζθαιίδμκηαη ζηα βανέα 

θαη ακζογηεηκά, μεηένεξ ακήιηθςκ ηέθκςκ πμημ είκαη ημ ηυζμ μεγάιμ πνυβιεμα ημο 

αζθαιηζηηθμφ ζοζηήμαημξ; Θα ζομθςκήζς ζε έκα μυκμ ζεμείμ με ημκ 

πνμιαιήζακηα γεκηθυ γναμμαηέα υηη πνάγμαηη γφνς ζημ 2030 υπςξ έπεη πεη θαη ε 

έθζεζε, θμμμάηη ηεξ μειέηεξ ημο δηεζκμφξ γναθείμο ενγαζίαξ ζηεκ μπμία ε 

θοβένκεζε πανήγγεηιε, γφνς ζημ 2030 ημ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα ηεξ Γιιάδμξ ζα 

έπεη πνεμαημδμηηθυ πνυβιεμα ιυγς ημο γεγμκυημξ ημο δεμμγναθηθμφ 
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πνμβιήμαημξ. Πυηε μη μεηαπμιεμηθέξ γεκηέξ πμιφ μεγάιεξ ανηζμεηηθά πμιιέξ 

γεκκήζεηξ ηυηε ζα έπμοκ βγεη ζηε ζφκηαλε θαη ηα πνχηα απ‟ ηα παηδηά ηεξ 

μεηαπμιεμηθήξ γεκηάξ .Γθεί ζα οπάνπεη ημ μεγάιμ θναπ ημ δεμμγναθηθυ. Γθεί 

ιμηπυκ ημ δηθυ μαξ ζφζηεμα υπςξ θαη ηα ζοζηήμαηα ηα εονςπασθά ζα έπμοκ 

πνυβιεμα, αιιά έκα αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα υπςξ ημ Γιιεκηθυ έπεη θαη άιια 

βεβαίςξ πνμβιήμαηα, υπςξ πνάγμαηη μ θαηαθενμαηηζμυξ υπςξ πνάγμαηη έπεη θαη 

μνηζμέκεξ ζηνεβιχζεηξ γναθεημθναηηθέξ καη θαη μνηζμέκεξ αδηθίεξ υμςξ αξ 

πάνμομε ηα πνάγμαηα απυ ηεκ ανπή. Πμ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα πανάιιεια με ημ 

εζκηθυ ζφζηεμα ογείαξ ανπίδεη θαη πναγμαηηθά απιχκεηαη ζε υιε ηε πχνα είηε 

αθμνά ημ ΖΗΑ αοηυ είηε ημκ ΜΓΑ ηα μεγάια ηαμεία, ηεκ δεθαεηία ημο ‟80 υπμο 

πανάιιεια με ημ εζκηθυ ζφζηεμα ογείαξ δεμημονγείηαη γηα πνχηε θμνά μηα μεγάιε 

ακαδηακμμή εηξ υθειμξ ηςκ ζοκηαλημφπςκ πάκς απυ 50% αολήζεηξ ηςκ 

ζοκηάλεςκ ηνηεμενήξ πνεμαημδυηεζε γηα πνχηε θμνά ορειή δοκαηυηεηα ημο 

ζοζηήμαημξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ γηα ηα ηυηε δεδμμέκα κα ακηαπμθνηζεί ζηηξ 

ακάγθεξ θαη με ηε μηθνή πανέκζεζε μηαξ μεηαννφζμηζεξ ημο ‟90-‟93 ε μπμία ένηλε 

πναγμαηηθά ανθεηά βανηά ημκ πέιεθο πάκς ζηα θμηκςκηθά δηθαηχμαηα έπμομε μηα 

επάκμδμ μηαξ θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ ζηε δεθαεηία ημο ‟90 μεηά ημ ‟93 με ηε 

ζεζμμζέηεζε ημο ΜΓΑ γηα πνχηε θμνά ςξ ηαμείμο θφνηαξ αζθάιηζεξ με ηε 

ζεζμμζέηεζε ημο ΓΗΑΟ ημ μπμίμ ΓΗΑΟ ζήμενα βμεζάεη πάνα πμιιμφξ 

ζοκηαλημφπμοξ. Θεςνμφμε ζήμενα υηη πνέπεη κα ημ ακμίλμομε κα ακμίλμομε ηα 

θνηηήνηά ημο μφημξ χζηε κα θαιφρεη αθυμε ηνηαθυζηεξ πηιηάδεξ ζοκηαλημφπμοξ ηεξ 

πχναξ. Ννέπεη ημ ΓΗΑΟ κα βειηηςζεί ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ απμηίμεζεξ θαη ημκ 

ηνυπμ ηα θνηηήνηα με ηα μπμία δίδεηαη ζημοξ ζοκηαλημφπμοξ αιιά είπαμε ηυηε 

πναγμαηηθά ηε ζεζμμζέηεζε αοημφ ημο ζεμακηηθμφ επηδυμαημξ  θμηκςκηθήξ 

αιιειεγγφεξ είπαμε θαη πνμγνάμμαηα πμο   γκςνίδμοκ μη Δήμανπμη πμιφ θαιά θαη 

πμιφ πεηοπεμέκα πμο ζήμενα ιίγμ θηκδοκεφμοκ είκαη ηα Βμήζεηα ζημ ζπίηη γηα ηεκ 

Πνίηε ειηθία υμςξ θονίεξ θαη θφνημη πνεηάδεηαη κα γίκμοκ ημμέξ θαη αοηέξ μη ημμέξ 

δεκ πνέπεη κα „καη ζηα ζοκηαλημδμηηθά δηθαηχμαηα ζεςνμφμε εμείξ ηςκ 

αζθαιηζμέκςκ θαη δε ηςκ αζθαιηζμέκςκ μεηαλφ ηεξ πενηυδμο ‟83-‟93 ημοξ 

μπμίμοξ ζίγεη θαηά ηε γκχμε μαξ βίαηα θαη άθαηνα ημ πανχκ κμμμζπέδημ θαη αοηυ 

γηαηί δηθαημφηαη μ θαζέκαξ απυ μαξ ζηεκ μηθμγέκεηά ημο κα έπεη έκακ 

πνμγναμμαηηζμυ δεκ μπμνεί ιμηπυκ κα πεηξ ζε θάπμημκ πμο πνμζδμθά κα βγεη με 

πνυςνε ζφκηαλε υηη ζα ζμο βάις ζα ζμο επηβάιις επηπιέμκ πμηκή λαθκηθά απυ 

ημ 2009 ή δεκ μπμνείξ κα πεηξ ζε μηα μεηένα ακειίθςκ ηέθκςκ ε μπμία γκςνίδεηε 

ημοιάπηζημκ μη γοκαίθεξ ζε αοηήκ ηεκ αίζμοζα μη πενηζζυηενεξ απυ μαξ έπμομε 

δμοιέρεη δφμ δμοιεηέξ ζηα γναθεία μαξ ή ζηα ενγμζηάζηα, ζηηξ αγνμηηθέξ πενημπέξ 

ζημ πςνάθη μηα δμοιεηά ιμηπυκ ζημ ζπίηη θαη μηα ζημ γναθείμ δεκ μπμνεί ιμηπυκ 
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λαθκηθά μηα μεηένα ε μπμία ήλενε υηη ζα βγεη ηεκ  εμενμμεκία κα πάνεη πέκηε 

πνυκηα επηπιέμκ λαθκηθά ζηεκ πιάηε. Γηα υια αοηά οπάνπεη μία θαίνηα δηαθςκία με 

ημ θοβενκχκ θυμμα απυ πιεονάξ ΝΑΟΜΗ θαη είκαη ε δηαθςκία πμο ζοκίζηαηαη ζημ 

ελήξ υηη ε θμηκςκηθή επάνθεηα ημο ζοζηήμαημξ είκαη ελίζμο ζεμακηηθή με ηεκ 

βηςζημυηεηα ημο ζοζηήμαημξ θαη ημ ζφζηεμα ζα ήηακ βηχζημμ θονίεξ θαη θφνημη 

εάκ είπακ πναγμαηηθά απμδμζεί ηα πνέε ηςκ ηαμείςκ υια αοηά ηα πνυκηα. Πμ 

2000 απμδυζεθακ 9 δηξ εονχ ζημ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα ζημ ζφκμιυ ημο. Πμ 2004 

ημ ΖΗΑ ημ μεγαιφηενμ ηαμείμ μηζζςηχκ ζηε πχνα είπε έιιεημμα με ζογπςνείηε 

είπε πιευκαζμα 1,3δηξ εονχ ζήμενα απυ 2,7δηξ εονχ ηα πνέε ηςκ ηαμείςκ είκαη 

ζηα 8 δηξ εονχ ακ αοηυ είπε ζογθναηεζεί δε ζα πνεηαδυηακ θακ αοηέξ μη 

πενηθμπέξ γηα ηηξ μπμίεξ μμηιμφμε. Οήμενα ημ ΖΗΑ απυ πιεμκαζμαηηθυ ημο 2004 

είκαη δοζηοπχξ ειιεημμαηηθυ θαηά 1,5% (θονίςξ)γηα ηνεηξ αηηίεξ πμο αθμνμφκ ημ 

ΖΗΑ αιιά θαη άιια ηαμεία ηεκ εηζθμνμδηαθογή πνυκημ πνυβιεμα θαη είκαη θνίμα 

εκχ ημ ΄99 ζεζμμζεηήζεθε γηα πνχηε θμνά πάγημ ζφζηεμα νφζμηζεξ μθεηιχκ θαη 

ζα μθείιαμε ηα πμιηηηθά θυμμαηα θαη μη θμηκςκηθμί εηαίνμη κα θάηζμομε ζημ 

ηναπέδη θαη κα δμφμε με πμημ ζφζηεμα ζα μπμνέζμομε αοηυ κα ημ βειηηχζμομε θαη 

κα ημ ζςναθίζμομε θαη βεβαίςξ εθεί υπμο οπάνπμοκ εηδηθέξ ζοκζήθεξ, ζεμμεκίεξ, 

ζεηζμμί, πιεμμφνεξ κα οπάνπμοκ θάπμηεξ εηδηθέξ δηεοθμιφκζεηξ γηα ηηξ 

επηπεηνήζεηξ αιιά πναγμαηηθά κα οπάνπεη μηα αζθαιηζηηθή ζοκείδεζε υπμο μ 

πμιίηεξ θαη μ μηθνυξ επηπεηνεμαηίαξ θαη μ έμπμνμξ θαη μ βημηέπκεξ ζα γκςνίδεη 

πμιφ θαιά υηη αοηέξ είκαη μη οπμπνεχζεηξ ημο, υηη ζα οπάνπεη ε ζοκδνμμή εάκ 

οπάνπεη ε χνα ε θαθηά υπςξ ιέμε ιασθά, απιά αιιά υμςξ αοηυ είκαη έκα πάγημ 

ζφζηεμα νφζμηζεξ μθεηιχκ θαη αοηυ είκαη. Αοηυ δεκ ηενήζεθε, είπαμε 

αιιεπάιιειεξ νοζμίζεηξ μθεηιχκ θαη είπαμε μηα εθηυλεοζε ηεξ εηζθμνμδηαθογήξ 

απυ 16% ζημ 21%.Έπμομε πνυηαζε πάκς ζε αοηυ θαη ε πνυηαζε είκαη ιίγμ 

δηαθμνεηηθή ζα ηεκ πς αμέζςξ μεηά υηακ ζα μηιήζς γηα ηηξ εκμπμηήζεηξ ηςκ 

ηαμείςκ, ημ ηνίημ μεγάιμ πιήγμα ήηακε άιιμ έκα δηαπνμκηθυ πνυβιεμα πμο είκαη ε 

θανμαθεοηηθή δαπάκε, ε ηαηνμθανμαθεοηηθή δαπάκε ε μπμία θαη αοηή εθημλεφηεθε 

θαηά ηε γκχμε μαξ ιυγς ηνηχκ παναγυκηςκ. Μ πνχημξ είκαη δηυηη θαηανγήζεθε ε 

ιίζηα θανμάθμο δεκ ζα πς εδχ θαη δεκ ηζπονηδυμαζηε ζημ ΝΑΟΜΗ υηη ε ιίζηα 

θανμάθμο πμο δεμημονγήζεθε ήηακ ε θαιφηενε, υπη ήηακ ε πνχηε θμνά πμο 

δεμημονγήζεθε ζηεκ πχνα οπήνπακ πνμβιήμαηα ζα έπνεπε ιμηπυκ κα δμφμε ακηί 

κα γίκμομε λαθκηθά ε μυκε πχνα ζηεκ εονςπασθή έκςζε πμο δεκ έπεη θάπμημο 

είδμοξ ιίζηα θανμάθμο, ζα έπνεπε κα θαζίζμομε θαη κα δμφμε ζμβανά ε ηαηνηθή 

θμηκυηεηα μη θμηκςκηθμί εηαίνμη πμιηηεία κα δμφμε με πμημ ηνυπμ μπμνμφμε 

πναγμαηηθά κα βειηηχζμομε αοηή ηε ιίζηα θανμάθμο πνμξ υθειμξ ηςκ 

αζθαιηζηηθχκ ηαμείςκ αιιά πνμξ υθειμξ πνμθακχξ ημο θμηκςκηθμφ ζοκυιμο δεκ 
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έγηκε αοηυ θαηανγήζεθε ε ιίζηα θανμάθμο επηπιέμκ ζεζμμζεηήζεθε απυ ηεκ 

θοβένκεζε ε δοκαηυηεηα κα απμδίδμοκ μη θανμαθεοηηθέξ εηαηνείεξ ημ 4% ηεξ 

ηημήξ ημο θανμάθμο πίζς ζηα αζθαιηζηηθά ηαμεία ειέπζε ηυηε απυ ηεκ θοβένκεζε 

ζημ θμηκμβμφιημ υηη αοηυ ημ 4% πμο ζα επηζηναθεί πίζς ζα εθανμμζηεί άμεζα. 

έπμοκ πενάζεη πάνα πμιιά πνυκηα θαη 180 εθαημμμφνηα εονχ θαη μυκμκ πάκμκηαη 

θάζε πνυκμ απυ ημ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα μυκμ γηαηί δεκ επηζηνέθμοκ μη 

θανμαθμβημμεπακίεξ αοηυ ημ 4%.Άνα ιμηπυκ βιέπμομε υηη ηα ηειεοηαία πνυκηα ημ 

πνυβιεμα πυνςκ πμο έπεη ημ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα δημγθχζεθε αιιά ηα 

πνμβιήμαηα δεκ ιφζεθακ θαη ενπυμαζηε ζήμενα κα πμφμε υηη ζα θάκμομε 

εκμπμηήζεηξ ηαμείςκ πνάγμαηη δεκ οπάνπεη πμιηηηθυ θυμμα ζηε πχνα ακ δμφμε ηα 

πνμγνάμμαηα ζα ζαξ πς θαη γηα ημ πνυγναμμα ημο ΝΑΟΜΗ πμο κα δηαθςκεί 

ζεςνεηηθά ζηηξ εκμπμηήζεηξ ηαμείςκ. ζμ γηα ηεκ ελμηθμκυμεζε πυνςκ πμο αθμνά 

ηεκ εκμπμίεζε ηςκ ηαμείςκ ζηεκ μπμία ακαθένζεθε μ Γεκηθυξ Γναμμαηέαξ ημο 

κυμμο ημο Ρπμονγείμο Απαζπυιεζεξ θμβμφμαη πμιφ υηη αοηή ε ηα κμφμενα είκαη 

ελςπναγμαηηθά θαη μυκμκ απυ ημ γεγμκυξ υηη ηα ηαμεία πμο εκμπμημφκηαη θονίεξ 

θαη θφνημη αθμνμφκ μυκμ ημ 10% ηςκ αζθαιηζμέκςκ ηα μεγάια ηαμεία ΜΓΑ,ΖΗΑ 

ΗΑΖ ΜΑΓΓ, Μνγακηζμυξ Αζθάιηζεξ Γιεοζένςκ Γπαγγειμαηηχκ είκαη αοηά ζηα 

μπμία εκμπμημφκηαη άιια ή άιια ηαμεία εκμπμημφκηαη μεηαλφ ημοξ. Ε πνχηε 

ιμηπυκ δηαθςκία είκαη υηη αοηυ δεκ πνυθεηηαη κα ελμηθμκμμήζεη, ε δεφηενε υμςξ 

μοζηαζηηθή μαξ δηαθςκία είκαη υηη εκμπμηήζεηξ ηαμείςκ πνέπεη κα γίκμκηαη με 

αζθαιηζηηθή ιμγηθή με θμηκςκηθυ δηάιμγμ θαη θονίςξ με πμιφ ζεβαζμυ πνμξ υζα 

μνηζμέκμη θιάδμη θαη θαηεγμνίεξ θαη ακαθένμμαη ζημοξ μεπακηθμφξ ακαθένμμαη 

ζημοξ γηαηνμφξ, ζημοξ δηθεγυνμοξ θαη υπη μυκμ, έπμοκ θαημνζχζεη με ζοιιμγηθέξ 

ζομβάζεηξ θαη με δηάιμγμ κα θένμοκ ζηα ηαμεία ημοξ θαη κα θαημπονχζμοκ. Αοηά 

θαη θονίςξ ηα απμζεμαηηθά ηςκ ηαμείςκ δεκ είκαη πνμξ εκμπμίεζε βηαίςξ είκαη 

πνμξ ημ κα ζοκεηζθένμοκ αοηέξ μη θαηεγμνίεξ θαη αοημί μη θμηκςκηθμί θιάδμη ζε 

έκακ μεγάιμ θμηκςκηθυ δηάιμγμ υπμο πναγμαηηθά ζε βάζμξ δεθαεηίαξ ζα 

μπμνμφζαμε κα δμφμε καη μηα εκμπμίεζε ζηαδηαθή, μοζηαζηηθή με ακαιμγηζηηθέξ 

μειέηεξ. Ιε βάζμξ πνυκμο πμο πναγμαηηθά κα οπάνπεη ε δοκαηυηεηα ζημκ 

αζθαιηζμέκμ κα λένεη, κα λένεη υηη μέπνη ημ  πνυκμ αζθάιηζεξ πμο οπάνπεη αοηή 

ε θαηεγμνία ζα μπμνεί κα ζοκεηζθένεη ηυζμ θάζε πνυκμ, αιιά μεηά πμο ζ‟ 

ανπίζμοκ ζηαδηαθά κα αιιμηχκμκηαη μη πανμπέξ ημο ζ‟ ανπίζεη θη εθείκμξ κα 

πιενχκεη ιηγυηενμ ή εθείκε. Θέις κα πς με αοηυ υηη μηαδήπμηε, δημηθεηηθή 

ακαδηάνζνςζε ζημ πχνμ ημο αζθαιηζηηθμφ ζοζηήμαημξ ηδίςξ, επεηδή αθμνά ηε 

δςή μαξ, ηε ζφκηαλή μαξ ηεκ αζθάιεηά μαξ αιιά θαη ηεκ ηζέπε μαξ υζςκ 

δμοιεφμομε πμιιά πνυκηα θαη πιενχκμομε έκζεμα εμείξ, μη ενγμδυηεξ μαξ 

ακάιμγα με ημ ενγαζηαθυ θαζεζηχξ ημο θαζεκυξ ζα πνέπεη κα είκαη αθνηβχξ γη‟ 
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αοηυ ζηαδηαθή. Βεβαίςξ απυ ηεκ άιιε ζα πνέπεη άμεζα γηαηί ε εηζθμνμδηαθογή 

είκαη έκα πνυβιεμα πμο δεκ πενημέκεη εμείξ πηζηεφμομε υηη άμεζα πνέπεη κα 

δεμημονγεζεί έκαξ εκηαίμξ μεπακηζμυξ είζπναλεξ θαη βεβαίςζεξ ηςκ εηζθμνχκ. 

Αοηυξ μ εκηαίμξ μεπακηζμυξ είζπναλεξ μ μπμίμξ ζα έπεη ηε μμνθή εκυξ ΗΝΜ 

θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ ζα πνέπεη κα ζοκδέεηαη, κα ζοκδέεηαη ειεθηνμκηθά μφημξ 

χζηε κα μεκ είκαη εφθμιμ θακείξ κα εηζθμνμδηαθεφγεη. Παοηυπνμκα υμςξ θάκμκηαξ 

ζεμακηηθή ακαζεχνεζε πναγμαηηθά ημο ζεζμμφ ηεξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ θαη ηεξ 

ακηαπμδμηηθυηεηαξ ηεξ ηνημενμφξ πνεμαημδυηεζεξ υηακ μηιάμε γηα θμηκςκηθή 

αζθάιηζε μηιάμε γηα θνάημξ ενγμδυηεξ θαη ενγαδυμεκμοξ υηακ δηαζθαιίζμομε υηη 

ζα είκαη πημ απμδμηηθέξ μη πανμπέξ υηη ζα είκαη πημ απμηειεζμαηηθυ ημ ζφζηεμα 

ηυηε θαη μ ενγμδυηεξ θαη μ ενγαδυμεκμξ εοθμιυηενα κα ημ πς απιά ζα βάδμοκ ημ 

πένη ζηεκ ηζέπε θαη ζα πιενχκμοκ ηηξ εηζθμνέξ ημοξ θαη υηακ ζα οπάνπεη 

βεβαίςξ θαη ημ ζφζηεμα ειέγπμο. Θέμε βάιε θαη μία γάηα έηζη ε γάηα γηα ηα 

πμκηίθηα είκαη ημ ζφζηεμα βεβαίςζεξ θαη είζπναλεξ ηςκ εηζθμνχκ αιιά ημ κα 

πηίζεηξ ηε ζοκείδεζε ημο θάζε πμιίηε υηη αλίδεη ημκ θυπμ πναγμαηηθά κα πιενχζεη 

ηα ηαμεία θαη ηηξ εηζθμνέξ ημο αοηυ είκαη ελίζμο ζεμακηηθυ. Πέιμξ ζα πνέπεη κα 

δηαπςνίζμομε ηηξ πνμκμηαθέξ πανμπέξ απυ ηηξ θαζανά αζθαιηζηηθέξ πανμπέξ. Πμ 

θνάημξ εθεί υπμο ζηενίδεη ηεκ θμηκςκηθή αζθάιηζε ζηα πιαίζηα ηεξ ηνημενμφξ 

πνεμαημδυηεζεξ είκαη άιιμ, δηυηη ηυηε υπςξ είπαμε ένπεηαη ςξ ηνίημξ εηαίνμξ κα 

εκηζπφζεη έκα ήδε ακηαπμδμηηθυ πμο πνέπεη κα γίκεη ακηαπμδμηηθυηενμ 

ακαδηακεμεηηθυ μεκ αιιά κα έπεη ακηαπυδμζε ε εηζθμνά κα λένεη μ άιιμξ δεκ μηιχ 

γηα θεθαιαημπμηεηηθυ ζφζηεμα μηιχ γηα έκα ζφζηεμα πμο λένεη μ άιιμξ υηη πηάκεη 

ηυπμ ε εηζθμνά ημο. Γθεί ιμηπυκ ημ θνάημξ ζοκεηζθένεη ηνημενήξ  πνεμαημδυηεζε 

αιιά οπάνπμοκ θαη θάπμηεξ πνμκμηαθέξ πανμπέξ πμο ζήμενα ηηξ επηβανφκεηαη ημ 

αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα θαη θαθχξ. Κμμίδμομε ιμηπυκ υηη ζα πνέπεη ε ζφκηαλε ζημκ 

ακαζθάιηζημ ηεκ μπμία εμείξ ζέιμομε ημοιάπηζημκ 550 εονχ ζημκ μεμμκςμέκμ ή 

950 εονχ γηα ημ δεογάνη ηεκ ίδηα με ημο αγνυηε. Ε ζφκηαλε ιμηπυκ ζημκ 

ακαζθάιηζημ κα μεκ επηβανφκεη ηα ηαμεία κα είκαη θαζανά πνμκμηαθμφ παναθηήνα. 

Αοηυ είκαη έκα πανάδεηγμα μηαξ ζέζεξ πμο ημ ΝΑΟΜΗ έπεη ηχνα θαη ημ μπμίμ 

ζεςνμφμε υηη ζα βγάιεη ανθεηέξ απυ ηηξ ζηνεβιχζεηξ απυ ημ αζθαιηζηηθυ 

ζφζηεμα. Δφμ αθυμε ζεμεία: ημ πνχημ αθμνά ηε δηαδμπηθή αζθάιηζε. Πμ 

κμμμζπέδημ δεκ ζίγεη ηεκ δηαδμπηθή αζθάιηζε ζα έπνεπε υμςξ. Οημ ηέιμξ ημο 

2004, με ζογπςνείηαη ζημ ηέιμξ ημο 2003,  πνμεημημάζηεθε θαη ζεζμμζεηήζεθε 

ζηεκ ανπή ημο 2004 απ‟ ηεκ ηειεοηαία θοβένκεζε ημο ΝΑΟΜΗ μηα βειηίςζε ζημ 

ζφζηεμα ηεξ δηαδμπηθήξ αζθάιηζεξ υμςξ μη αδηθίεξ αοηέξ δεκ έπμοκ πναγμαηηθά 

ελμμαιοκζεί. Γμείξ ζεςνμφμε υηη ε βειηίςζε ημο θαζεζηχημξ δηαδμπηθήξ 

αζθάιηζεξ είκαη άμεζε πνμηεναηυηεηα, δηυηη είκαη αδηθία έκαξ πμιίηεξ μ μπμίμξ 
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έπεη αζθαιηζηεί πάνα πμιιά πνυκηα ζε έκα αζθαιηζηηθυ ηαμείμ κα έπεη  

ζοκηαλημδμηηθά δηθαηχμαηα, δηθαίςμα ελυδμο απυ ηεκ ενγαζία ζε ηυζα έηε υια 

αοηά βέβαηα έπμοκ δηαθοβεοηεί ηχνα ηειεοηαία με ημ κμμμζπέδημ θη είκαη άιιμ 

ηειείςξ άιιμ ηειείςξ υηακ έκαξ είκαη ζημ ΠΓΒΓ παναδείγμαημξ πάνηκ αζθαιίδεηαη 

ζημκ ΜΑΓΔ θαη ζημ ΖΗΑ θαη έπεη δεκ έπεη ηα ίδηα δηθαηχμαηα. Θεςνμφμε υηη 

αοηέξ μη αδηθίεξ έπμοκ θυζημξ αιιά αοηυ ημ θυζημξ ζα πνέπεη κα ημ πάνμομε. Αξ 

έπμομε μηα άιιμο είδμοξ μηθμκμμηθή πμιηηηθή αξ βνμφμε πυνμοξ γηα κα ημ θάκμομε. 

Θα ένζς ζηεκ ηειεοηαία πνυηαζε πνηκ θιείζς με ηηξ γοκαίθεξ ςξ γοκαίθα 

πμιηηηθυξ, ε ηειεοηαία αθμνά ηε κέα γεκηά θαη ημ πενίθεμμ ηαμείμ αιιειεγγφεξ 

ηςκ γεκεχκ. Ννάγμαηη θαη ζημ δηθυ μαξ πμιηηηθυ πνυγναμμα οπάνπεη αοηή ε 

ζεζμμζέηεζε θαη εμείξ ήμαζηακ απυ εθείκμοξ πμο πνμηνέραμε ηεκ θοβένκεζε κα 

θάκεη έκα ηαμείμ αιιειεγγφεξ ηςκ γεκεχκ, υμςξ ημ θαηαρεθίζαμε υπη γηαηί 

είμαζηε αζοκείδεημη ή ακεφζοκμη οπάνπμοκ άιιεξ δηαηάλεηξ. Θα ακαθενζχ ζε δφμ 

μυκμ ή ηνεηξ ακ ζομάμαη θαιά ζημοξ 150 ημο κμμμζπεδίμο πμο ρεθίζαμε αοηυ ημ 

θαηαρεθίζαμε θαη ε ιμγηθή ήηακ ε ελήξ: καη πνεηάδεηαη μ θμομπανάξ γηα ηε κέα 

γεκηά καη πνέπεη κα γίκεη έκα επεκδοηηθυ θεθάιαημ ηχνα πμο ζ‟ ακμίλεη ημ 

ανγυηενμ ζε 10 πνυκηα καη υμςξ απυ πμφ ζα πάνεη ημοξ πυνμοξ; Απυ ημοξ 

πμιιμφξ θαη ημοξ αδφκαημοξ θαη ημοξ μεζαίμοξ ή απυ ημοξ έπμκηεξ θαη 

θαηέπμκηεξ; Γμείξ ιέμε ημ δεφηενμ. Γμείξ δεκ ζομθςκήζαμε γηαηί εδχ  

ζεζμμζεηήζεθε κα πιενχκμκηαη  κα μπαίκμοκ πυνμη απυ ημ ΦΝΑ, κα μπαίκμοκ 

πυνμη απυ ημ ΦΝΑ θαη απυ ημ 10% ηςκ θμηκςκηθχκ πυνςκ άιιςκ ηαμείςκ. 

Δειαδή απυ ηηξ μηθμκμμίεξ δηαθυνςκ θιάδςκ θαη επαγγειμάηςκ κα παίνκμομε ημ 

10% γηα κα πνεμαημδμηήζμομε ημ μέιιμκ ημ αζθαιηζηηθυ ηεξ κέαξ γεκηάξ θαη απυ 

ημ ΦΝΑ πμο ημκ πιενχκμοκ θαη ημκ επηβανφκμκηαη λένεηε θονίςξ ηα μεζαία θαη 

ηα παμειυηενα ζηνχμαηα ηεξ θμηκςκίαξ. Γμείξ πνμηείκαμε θαη έπμομε ζημ 

πνυγναμμά μαξ, πυνμοξ απυ ηεκ αδεημδυηεζε ηςκ ειεθηνμκηθχκ μέζςκ 

επηθμηκςκίαξ, πυνμοξ πμο ζα μπμνμφζαμε κα δμφμε πμζμζηυ ημο θυνμο μεγάιεξ 

αθίκεηεξ πενημοζίαξ πμο δοζηοπχξ θαηανγήζεθε γηα κα επηβιεζεί θυνμξ ζε θάζε 

αθίκεημ θάζε μηθνυ ηδημθηήηε. Θα μπμνμφζαμε κα δμφμε πυνμοξ απ‟ ηα 

δηακεμυμεκα θένδε απ‟ ηε θμνμιμγία πμζμζημφ δηακεμυμεκςκ θενδχκ ηςκ 

επηπεηνήζεςκ πμο δοζηοπχξ θμνμειαθνφκζεθακ θαη έπμομε έκα, εθαημμμφνημ έκα 

δηξ εονχ με ζογπςνείηε έκα δηζεθαημμμφνημ εονχ ημ πνυκμ απυ ημκ θναηηθυ 

πνμτπμιμγηζμυ κα θεφγεη ηέημημο είδμοξ πυνμοξ ζα βιέπαμε κα πνεμαημδμημφκ 

ημκ θμομπανά γηα ηε κέα γεκηά είκαη βεβαίςξ μηα δηαθμνεηηθή μπηηθή γςκία ζημ με 

ηη πυνμοξ πνεμαημδμηείξ ημ μέιιμκ ηςκ κέςκ γεκεχκ. Πέιμξ, μη γοκαίθεξ μη 

μπμίεξ πιήηημκηαη ζηα ζοκηαλημδμηηθά ημοξ θαη μηιχ γηα ηηξ γοκαίθεξ πμο ζήμενα 

είκαη μεηά ηα 35 μη μπμίεξ θαη οθίζηακηαη ηηξ πενηθμπέξ. Μη κέεξ μεηένεξ γηα ηηξ 
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μπμίεξ ζεζμμζεηήζεθε με ημκ 30/29 ημο 2002 μ πιαζμαηηθυξ πνυκμξ αζθάιηζεξ 

ημκ μπμίμ επέθηεηκε ημ κμμμζπέδημ θαη είκαη αοηυ πμο ρεθίζαμε δηυηη ήηακ μηα 

ζοκέπεηα μηαξ δηθήξ μαξ πμιηηηθήξ πμο ζςζηά επέθηεηκε ε θοβένκεζε θαη γη‟ αοηυ 

ημ ρεθίζαμε, αθμνά υμςξ ηηξ ίδηεξ γοκαίθεξ αιιά δεκ θαιφπηεη με ηίπμηα ηεκ 

πεκηαεηία. Έκα δεφηενμ ζεμείμ γηα ηηξ γοκαίθεξ, οπάνπμοκ ηα πενίθεμα θίκεηνα 

πμο ακέθενε μ θφνημξ Ιαμμςκάξ ηα ρεθίζαμε δεκ ζεςνμφμε υμςξ υηη μπμνμφκ κα 

ελοπενεηήζμοκ πμιιέξ γοκαίθεξ γηα δφμ ιυγμοξ: Ννχημκ δηυηη ημ επηπιέμκ 

ελάμεκμ ηεξ άδεηαξ ημθεημφ δίδεηαη ζηεκ γοκαίθα υηακ εθείκε είκαη ζηε δμοιεηά 

ήδε θαη ηεξ ιεξ πάνε έλη μήκεξ με θαηχηαημ μηζζυ υηακ ηα πενηζζυηενα κέα 

δεογάνηα δεκ ακηέπμοκ κα πάζμοκ επί έλη μήκεξ πμζμζηυ ημο μηζζμφ ηεξ 

ενγαδυμεκεξ γοκαίθαξ θονίςξ υηακ οπάνπεη έκα μςνυ ζηε μέζε πμο γκςνίδεηε 

πάνα πμιφ θαιά ηη πενηζζυηενα έλμδα έπεη. Ηαη έκα δεφηενμ ζεμείμ, οπάνπεη έκα 

πμιφ ζα „ιεγα ζηογκυ θαζεζηχξ μηα κμμηνμπία ζημοξ ενγμδυηεξ ζηε πχνα 

εκακηίμκ ηςκ γοκαηθχκ. πη γηαηί μαξ μηζμφκ εμάξ ηηξ γοκαίθεξ αιιά γηαηί ζηεκ 

ηζέπε ημοξ θμζηίδεη πενηζζυηενμ. Γηαηί μη άδεηεξ μη γμκηθέξ μη πανμπέξ υιεξ είκαη 

ζε μαξ ηηξ γοκαίθεξ άδεηεξ μεηνυηεηαξ ζμο ιέεη ζα πάνς ηε γοκαίθα ηη ζα γίκεη; 

Αοημφ ημο είδμοξ μη ζεζμμζεηήζεηξ πνέπεη κα ζομθςκεζμφκ απυ θμηκμφ με ημοξ 

θμηκςκηθμφξ εηαίνμοξ θαη κα μπμοκ θίκεηνα θαη πμζμζηχζεηξ οπέν ηεξ γοκαηθείαξ 

απαζπυιεζεξ. Αιιηχξ ζα δμφμε ηεκ ακενγία ηςκ γοκαηθχκ κα ζοκεπίζεη κα είκαη 

οπενδηπιάζηα αοηήξ ηςκ ακδνχκ, ζεςνμφμε δε υηη μέηνα υπςξ 2000 εονχ 

παναδείγμαημξ πάνηκ ή άιιμ πμζυ μεγαιφηενμ αθυμα γηα θάζε παηδί πμο γεκκηέηαη 

θαη θονίςξ μ δηπιαζηαζμυξ ηςκ παηδηθχκ ζηαζμχκ θαη βνεθηθχκ ζηαζμχκ ζε υιε 

ηε πχνα ζακ ζηυπμξ υιεξ ηεξ αοημδημίθεζεξ αιιά θαη ημο θνάημοξ με 

πνμηεναηυηεηα ζηε πνεμαημδυηεζε θαη με ζομμεημπή θαη ηεξ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ είκαη θονίςξ εθεί πμο μπμνεί κα απακηήζεη θακείξ θαη ζημ 

δεμμγναθηθυ αιιά θαη ζηηξ ακάγθεξ ημο κέμο δεογανημφ θαη ηεξ κέαξ μεηέναξ γηα 

κα ενγαζηεί. Πέιμξ μία πνυηαζε απυ πιεονάξ ΝΑΟΜΗ μηα πμο έπμομε ηεκ ηε 

πανά κα έπμομε θαη ημκ πνυεδνμ ηςκ ΠΓΔΚΑ αιιά θαη ημ δήμανπμ Ανγονμφπμιεξ 

εδχ ,είκαη υηη θέκηνμ γηα ηεκ θαηά ηε γκχμε μαξ ηςκ θμηκςκηθχκ πμιηηηθχκ πιεκ 

αοημφ ηεξ αζθάιηζεξ, είκαη μ δήμμξ ήηακ θαη είκαη μ δήμμξ. Ννμηείκμομε ιμηπυκ ζε 

θάζε δήμμ ηεξ πχναξ κα οπάνπεη έκα εκηαίμ θέκηνμ θμηκςκηθήξ πανέμβαζεξ θάηη 

ζακ ημ θμηκςκηθυ ΗΓΝ υπςξ αθνηβχξ ηα ΗΓΝ αγαπήζεθακ θαη αγθαιηάζηεθακ ζακ 

έκαξ ζεζμυξ πμο πηοπάεη ηε γναθεημθναηία, πηζηεφμομε υηη αοηυ ημ είδμξ 

θμηκςκηθυ ΗΓΝ υπςξ ημ ιές εγχ ημ θέκηνμ θμηκςκηθήξ πανέμβαζεξ ζηεκ θανδηά 

θάζε δήμμο ηεξ πχναξ ζα είκαη εθείκμ ημ μπμίμ ζα απακηά ζε πνχημ επίπεδμ ζε 

υια ηα θμηκςκηθά πνμβιήμαηα ηα μπμία πιήηημοκ μία μέζε μηθμγέκεηα ζήμενα. 

Ιπμνεί κα είκαη απυ απιά πνμβιήμαηα ζηνεξ ενγαζηαθμφ ή εθεβείαξ ή αθυμε θαη 
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θάπμηα πημ βανηά πνμβιήμαηα πμο μπμνμφκ κα αθμνμφκ απυ ηε πνήζε κανθςηηθχκ 

ζε μπμηαδήπμηε άιιε παναβαηηθυηεηα ή μμνθήξ θμηκςκηθήξ ακάγθεξ, ακαπενία, 

πμο ζα μπμνμφζε θακείξ κα δεη. Θεςνμφμε ιμηπυκ υηη έκα εκηαίμ θέκηνμ πανμπήξ 

ζομβμοιχκ ζα πάεη θμκηά -θμκηά με έκακ άιιμ ζεζμυ ημκ μπμίμ εμείξ πηζηεφμομε 

υηη πνέπεη κα ζεζμμζεηεζεί θαη είκαη αοηυξ ημο αζθαιηζηηθμφ ζομβμφιμο. Ηάηη ζακ 

έκα ζοκήγμνμ ημο αζθαιηζμέκμο γηαηί πνάγμαηη οπάνπεη πμιοκμμία γηαηί πνάγμαηη 

εοζοκυμαζηε υιμη γηα ηεκ πμιοκμμία θαη ηχνα πνέπεη δεκ λένς πμο βνίζθμκηαη μη 

ενγαζίεξ ηεξ θςδηθμπμίεζεξ πμο έπμοκ ανπίζεη ζεςνμφμε υηη πνέπεη κα 

απιμπμηεζεί ε αζθαιηζηηθή κμμμζεζία αοηά είκαη ημμέξ θαη μεηαννοζμίζεηξ πνμξ 

ηεκ θαιή θαηεφζοκζε υμςξ, ζεςνμφμε υηη αοηή ε μεηαννφζμηζε δεκ έγηκε. Ακη‟ 

αοημφ είπαμε μηα μεηαννφζμηζε ε μπμία θαηά ηε γκχμε μαξ δεκ ελμηθμκυμεζε 

πυνμοξ γηα ηε βηςζημυηεηα πανά ειάπηζηα θαη έηζη θη αιιηχξ αοημί μη πυνμη πμο 

ελμηθμκμμήζεθακ πήγακ οπέν ηςκ μιίγςκ θαη ηςκ αδοκάηςκ. Γηα κα θιείζς, ημ 

αζθαιηζηηθυ υμςξ δεκ είκαη μυκμ βηςζημυηεηα θαη θμηκςκηθή επάνθεηα, είκαη θαη 

ζαθέζηαηα ε ακαπηοληαθή πνμμπηηθή ηεξ πχναξ. Πη εκκμχ; Γκκμχ υηη 

μπμηαδήπμηε παναγςγηθή δναζηενηυηεηα μπμηαδήπμηε ακαπηοληαθή πνμμπηηθή 

οπάνπεη γη‟ αοηήκ ηε πχνα, πμο μπμνεί κα αθμνά ημ πενηβάιιμκ, ημκ ημονηζμυ, ηεκ 

μεηαπμίεζε, δεκ μπμνεί κα γίκεη υηακ πναγμαηηθά είηε μ ενγμδυηεξ θαη μηιχ γηα ηηξ 

μηθνέξ θαη μεζαίεξ υπη γηα ημοξ μεγάιμοξ ενγμδυηεξ θονίςξ αοημί έπμοκ ημ 

πνυβιεμα, αιιά θαη μ ενγαδυμεκμξ ηδίςξ, δεκ έπεη ηεκ αζθάιεηα θαη ηε ζηγμονηά 

υηη μπμνεί κα νηζθάνεη, υηη μπμνεί κα νηζθάνεη κα δμοιέρεη ιίγμ παναπάκς μ 

ενγαδυμεκμξ, υηη μπμνεί κα νηζθάνεη μ ενγμδυηεξ, μηθνέμπμνμξ, μηθνμβημηέπκεξ, 

αοημαπαζπμιμφμεκμξ επαγγειμαηίαξ γηα κα λένεη θαη μ έκαξ θαη μ άιιμξ υηη ζα 

έπεη έκα ηζπονυ ηνίμενεξ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα πάκς ζημ μπμίμ ζα αθμομπήζεη γηα 

κα μπμνέζεη κα θάκεη πναγμαηηθά ακμίγμαηα. Ακ αοηυ ηζπφεη ζημ μηθνυ επίπεδμ, 

ηυηε θαηαιαβαίκμομε πμιφ θαιά πςξ ημ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα μηαξ πχναξ θαη ηεξ 

Γιιάδαξ εκ πνμθεημέκς είκαη ζηεκ θανδηά ηεξ ακάπηολεξ, πςνίξ έκα βηχζημμ αιιά 

θαη ακαπηοληαθυ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα πμο γηα μαξ πνέπεη κα‟ καη πνχημη ζηα 

θμηκςκηθά επανθέξ δεκ μπμνεί αοηή ε πχνα κα πάεη μπνμζηά. Οαξ εοπανηζηχ 

πμιφ πμο με αθμφζαηε.     

Ακηώκεξ Αιελόπμοιμξ (οκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε πμιφ ηεκ θονία 

νηζημθηιμπμφιμο, κα θαιέζμομε ζημ βήμα ημκ θφνημ Οθηαδχηε. 
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Γηώνγμξ θηαδηώηεξ, Τπεύζοκμξ Γνγαηηθμύ - οκδηθαιηζηηθμύ 

Σμήμαημξ ηεξ Ηεκηνηθήξ Γπηηνμπήξ ημο ΗΗΓ: Αγαπεηέξ 

θίιεξ, αγαπεημί θίιμη ζαξ πνμθαιχ κα ζογθνίκεηε 

αοηά πμο αθμφζηεθακ εδχ με ηεκ πναγμαηηθυηεηα 

πμο δμφμε υιμη μαξ ηα ηειεοηαία 30 πνυκηα ζε υηη 

αθμνά ημ θμηκςκηθμαζθαιηζηηθυ ζφζηεμα. Πμ 

Ημμμμοκηζηηθυ θυμμα ηεξ Γιιάδμξ θίιεξ θαη θίιμη 

εδχ θαη πμιιά πνυκηα είπε πνμεηδμπμηήζεη θαη 

εκεμενχζεη ημοξ ενγαδυμεκμοξ θαη ηα πιαηηά ιασθά ζηνχμαηα γηα ημοξ θηκδφκμοξ 

πμο ημοξ απεηιμφζακ θαη γεκηθά θαη εηδηθά ζημ ζογθεθνημέκμ δήηεμα ημο 

θμηκςκηθμαζθαιηζηηθμφ ζοζηήμαημξ. Πμ ενγαηηθυ θαη γεκηθυηενα ημ ιασθυ θίκεμα 

ζα μπμνμφζε κα ήηακ έημημμ κα ακηημεηςπίζεη με θαιφηενμοξ υνμοξ ηεκ θαηαηγίδα 

πμο ήνζε θαη πμο αθυμα δεκ έπεη ηειεηχζεη. Δεκ έγηκε αοηυ, βάνοκακ μη ανκεηηθμί 

ζοζπεηηζμμί ζημ πμιηηηθυ θαη ζοκδηθαιηζηηθυ επίπεδμ. Βάνοκε ημ γεγμκυξ υηη ζε 

μηα ζεηνά ζοκδηθαιηζηηθέξ πιεημρεθίεξ ζηα πακειιαδηθά υνγακα θαη ζε πμιιέξ 

μμμζπμκδίεξ έπμοκ πνμ πμιιμφ ανκεζεί ηε γναμμή ηεξ ηαληθήξ πάιεξ έπμοκ 

απμδεπηεί ηεκ θονίανπε γναμμή ηεξ ακηαγςκηζηηθυηεηαξ ημο θεθαιαίμο άνα ήηακ 

έημημεξ απυ θαηνυ ακελάνηεηα απυ μνηζμέκεξ ακηηδνάζεηξ, κα παδανέρμοκ θάζε 

θμνά γηα ημ ηη ζα πάζμοκ μη ενγαδυμεκμη. Θομίδς υηη μη κυμμη Οημφθα- Ξέππα είκαη 

γηα ηηξ ζογθεθνημέκεξ πιεημρεθίεξ ηενή θαη απαναβίαζηε θαη ημ αίηεμα γηα μείςζε 

ηςκ μνίςκ ειηθίαξ ζηα 60 θαη ζηα 55 γηα άκηνεξ θαη γοκαίθεξ, ζηα 55 θαη ζηα 50 

ακηίζημηπα γηα ηα βανέα μαλημαιηζηηθυ μοημπηθυ ημοξ θακηάδεη πανάιμγμ. Μη 

εγεζίεξ ηεξ Κ.Δ. θαη ημο ΝΑΟΜΗ εγθιχβηδακ θαη ελαθμιμοζμφκ κα πνμζπαζμφκ 

κα εγθιςβίδμοκ ενγαδυμεκμοξ, ιασθά ζηνχμαηα ζηα δηάθμνα ηδεμιμγήμαηα ημοξ με 

ζηυπμ ημκ απμπνμζακαημιηζμυ, ηεκ πανεμπυδηζε ηεξ ιασθήξ αθφπκηζεξ θαη 

ακηίδναζεξ. Δμφιερακ με ζπέδημ θαη ηαθηηθή δεθαεηίεξ μιυθιενεξ αλημπμηχκηαξ 

θαη ηεκ απάηε ημο δήζεκ θμηκςκηθμφ δηαιυγμο γκςνίδμκηαξ βεβαίςξ υηη οπήνπακ 

θαη οπάνπμοκ μη πνυζομμη εθπνυζςπμη ημοξ ζημ ζοκδηθαιηζηηθυ θαη εονφηενα ζημ 

ιασθυ θίκεμα. Γίκαη γκςζηά θίιεξ θαη θίιμη θαη πμιοπνεζημμπμηεμέκα ηα 

ηδεμιμγήμαηα ηςκ εγεζηχκ ηεξ Κ.Δ. θαη ημο ΝΑΟΜΗ γηα κα οπεναζπίζμοκ ηα 

εθηνχμαηα πμο ρήθηζακ, υηη ηα θμηκςκηθμαζθαιηζηηθά δηθαηχμαηα είκαη θυζημξ γηα 

ηεκ μηθμκμμία θαη επενεάδμοκ ανκεηηθά ηεκ ακηαγςκηζηηθυηεηα ηςκ επηπεηνήζεςκ 

υηη πνέπεη κα οπάνλεη ζφκδεζε εηζθμνχκ-πανμπχκ θαη ημ ζφζηεμα κα γίκεη 

πιήνςξ ακηαπμδμηηθυ, υηη οπάνπεη πνυβιεμα βηςζημυηεηαξ ηςκ ηαμείςκ πμο ζα 

μλοκζεί με ηεκ γήνακζε ημο πιεζοζμμφ, υηη ημ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα έπεη 

ακηζυηεηεξ πμο πνέπεη κα ακηημεηςπηζημφκ, υηη ε εκμπμίεζε ηαμείςκ είκαη 

ακαγθαία γηαηί ζα μδεγήζεη ζηεκ μηθμκμμηθή ηυκςζε ημο αζθαιηζηηθμφ ζοζηήμαημξ, 
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υηη μη αιιαγέξ ζηεκ μηθμκμμία θαη ε πνεζημμπμίεζε ηςκ κέςκ ηεπκμιμγηχκ θαη ε 

εθανμμγή ηεξ κμμμζεζίαξ γηα ηεκ ογηεηκή θαη ηεκ αζθάιεηα ηεξ ενγαζίαξ θαζηζημφκ 

ακαγθαίμ ημκ απμπαναθηενηζμυ ηςκ βανέςκ θαη ακζογηεηκχκ επαγγειμάηςκ υηη ε 

αφλεζε ημο πνμζδυθημμο δςήξ μδεγεί μμηναία ζε αφλεζε ημο μνίμο ειηθίαξ θαη 

άιια ίδηα ή πανυμμηα ακηηδναζηηθά πμιηηηθμσδεμιμγηθά επηπεηνήμαηα. Άμμηνεξ 

εοζοκχκ δεκ είκαη μφηε μη εγεζίεξ ηςκ άιιςκ θμμμάηςκ μη μπμίεξ ζηήνηλακ ηηξ 

βαζηθέξ επηιμγέξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ, υπςξ ε απειεοζένςζε θεθαιαίςκ, 

οπενεζηχκ, πνμσυκηςκ θαη ενγαηηθμφ δοκαμηθμφ, ζηήνηλακ ημ Ιάαζηνηπ θαη ηε 

ιεοθή Βίβιμ πμο απυννμηα ημοξ είκαη ηα κμμμζπέδηα πμο ρεθίζηεθακ. Οομμεηείπακ 

ζημκ ρεοδεπίγναθμ θμηκςκηθυ δηάιμγμ, δεκ δεηάκε ηεκ θαηάνγεζε ηςκ κυμςκ 

Οημφθα- Ξέππα, ηζπονίδμκηαη υηη ημ πνυβιεμα ημο αζθαιηζηηθμφ είκαη δήηεμα 

πυνςκ θονίςξ, ζομβάιιμκηαξ έηζη ζημ γεκηθυηενμ απμπνμζακαημιηζμυ ηςκ 

ενγαδυμεκςκ. Μη εγεζίεξ ηεξ Κ.Δ. θαη ημο ΝΑΟΜΗ θίιεξ θαη θίιμη, επηθαιμφκηαη 

ηηξ ακεπάνθεηεξ θαη ηηξ ζηνεβιχζεηξ ημο θμηκςκηθμαζθαιηζηηθμφ ζοζηήμαημξ πμο 

είκαη απμηέιεζμα ηεξ δηθήξ ημοξ ζοκεηδεηήξ δνάζεξ γηα κα δηθαημιμγήζμοκ ηα 

εθηνχμαηα πμο πήνακ ζε βάνμξ ηςκ ενγαδυμεκςκ θαη επέθενακ ζεμακηηθέξ θαη 

επχδοκεξ αιιαγέξ μη εγεζίεξ ηεξ Κ.Δ. θαη ημο ΝΑΟΜΗ, μέζς ηςκ κυμςκ Οημφθα- 

Ξέππα θαη Νεηναιηά, θαη αθυμα ημ ακηηαζθαιηζηηθυ ημοξ μηθμδυμεμα δεκ 

μιμθιενχζεθε θαη μφηε βεβαίςξ ζα μιμθιενςζεί εθυζμκ μη ακάγθεξ ημο 

θεθαιαίμο αιιάδμοκ ζοκεπχξ. Δε ζα ζπαηαιήζς ημ πνυκμ θάκμκηαξ ακαθμνά ζηηξ 

επχδοκεξ αοηέξ αιιαγέξ θαη αοηυ δηυηη υζμη ηζπονίδμκηαη υηη δεκ επήιζακ ηέημηεξ 

αιιαγέξ δεκ πείζμοκ μφηε ημοξ εαοημφξ ημοξ, γίκμκηαη θαηαγέιαζημη υζμη ημ 

ηζπονίδμκηαη. μςξ πνμζπαζμφκ με δηάθμνα ηδεμιμγήμαηα κα ζηήζμοκ ηεκ 

πναγμαηηθυηεηα με ημ θεθάιη πνμξ ηα θάης, πνμζπαζμφκ κα πνμζδχζμοκ 

ακηηδναζηηθυ παναθηήνα, κα απαληχζμοκ, κα ζοθμθακηήζμοκ ηα αηηήμαηα γηα 

ζηαζενή, μυκημε 7ςνε 35ςνε ενγαζία γηα βαζηθυ μηζζυ 1400€,  γηα βαζηθή 

ζφκηαλε 1120€, γηα μείςζε ηςκ εκζήμςκ ζηα 9000 γηα πιήνε ζφκηαλε, γηα μείςζε 

ηςκ μνίςκ ειηθίαξ ζηα 60 θαη ζηα 55. Αθυμα βεβαίςξ πμημ επζνηθμί θαη 

ζοθμθακηηθμί είκαη ε ζηάζε ημοξ ζηεκ πνυηαζε ημο Η.Η.Γ. πνμξ ημοξ ενγαδυμεκμοξ 

κα παιέρμοκ γηα κα γίκμοκ ηα βαζηθά μέζα παναγςγήξ ιασθή πενημοζία, γηαηί μυκμ 

έηζη μπμνμφκ κα ηθακμπμηεζμφκ μη ιασθέξ ακάγθεξ. Δεκ πνέπεη θίιεξ θαη θίιμη μη 

ενγαδυμεκμη ηεξ πχναξ μαξ, ηα θηςπά ιασθά ζηνχμαηα κα επηηνέρμοκ ζημ 

θεθάιαημ θαη ζημοξ πμιηηηθμφξ ημοξ εθπνμζχπμοξ κα ζηήζμοκ ηεκ 

πναγμαηηθυηεηα με ημ θεθάιη πνμξ ηα θάης. Ακηηδναζηηθυ, ζθμηαδηζηηθυ θαη βαζηά 

ακηηιασθυ είκαη ζε μηα πενίμδμ ηενάζηηςκ επηζηεμμκμηεπκηθχκ επηηεογμάηςκ, 

αιμάηςκ ζηεκ παναγςγηθυηεηα ηεξ ενγαζίαξ, κα δεηάξ κα μέκεη μ ενγαδυμεκμξ 

πενηζζυηενα πνυκηα ζηε δμοιεηά, ακηί κα θεφγεη πμημ κςνίξ χζηε κα απμιαμβάκεη 
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ημκ πνυζζεημ πιμφημ πμο έπεη απμθιεηζηηθά θαη μυκμ αοηυξ πανάγεη. Ιεζαηςκηθυ, 

ακηηδναζηηθυ είκαη ημ κα μεηχκεηξ ηε ζφκηαλε αοημφ πμο πανάγεη ημκ πιμφημ ημο 

θανμαθενγάηε, ημο καοηενγάηε, ημο ηναπεδμτπάιιειμο, ημο μηθνμεπαγγειμαηία, 

ημο θηςπμφ αγνυηε, γηα κα αολήζεηξ ηα οπενθένδε αοημφ πμο εθμεηαιιεφεηαη 

αοηυ ημκ πιμφημ. Πμο θανμαθμβημμήπακμο, ημο εθμπιηζηή ημο ηναπεδίηε, ημο 

μεγαιέμπμνα θαη ηεξ θάζε πμιοεζκηθήξ. Ακηηδναζηηθυ είκαη κα επηθαιείζαη ηε 

δηαθμνά ακάμεζα ζηε ζφκηαλε ηςκ 600€ θαη ζηε ζφκηαλε ηςκ 1200€, γηα κα 

μεηχζεηξ δηθαηχμαηα θαη κα με βιέπεηξ, ζοκεηδεηά κα θνφβεηξ πςξ ηα θένδε ηςκ 

εηζεγμέκςκ ζημ πνεμαηηζηήνημ εηαηνεηχκ ηεξ μηαξ μυκμ εμέναξ ελαζθαιίδμοκ ηε 

ζφκηαλε ηςκ ζοκηαλημφπςκ ημο ΖΗΑ γηα έκα μιυθιενμ πνυκμ. Ακηηδναζηηθυ είκαη 

κα ζεξ κα ζηνέρεηξ ημκ έκα ενγαδυμεκμ εκάκηηα ζημκ άιιμ. Πμ γμκηυ εκάκηηα ζημ 

παηδί, ημκ παππμφ εκάκηηα ζημκ εγγμκυ, υπςξ επηπείνεζακ με ηεκ ηαθηηθή ημοξ ε 

Κ.Δ. θαη ημ ΝΑΟΜΗ ηα πνμεγμφμεκα πνυκηα. Ακηηδναζηηθυ είκαη κα οπμζηενίδεηξ 

υηη υιμη, ενγμδυηεξ θαη ενγαδυμεκμη, Γονςπασθή Έκςζε θαη ιασθά ζηνχμαηα έπμοκ 

ηα ίδηα ζομθένμκηα. Γη‟ αοηυ δεκ πνέπεη μη ενγαδυμεκμη κα ακηηδνμφκ ζηα μέηνα, 

γηαηί ηα μέηνα είκαη ςθέιημα γηα υιμοξ. Φίιεξ θαη θίιμη, μη ενγαδυμεκμη ηεξ πχναξ 

μαξ, ε κεμιαία, μη γοκαίθεξ, ζήμενα είκαη πενηζζυηενμ οπμρηαζμέκμη, πενηζζυηενμ 

έμπεηνμη, μπμνμφκ πημ εφθμια κα θαηαιάβμοκ, κα δμοκ αοηά πμο ημοξ έιεγε θαη 

ελαθμιμοζεί κα ημοξ ιέεη ημ Η.Η.Γ., πςξ δειαδή απ‟ ηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο 

1980 θαη πμιφ πενηζζυηενμ ηε δεθαεηία ημο „90 θαη μέπνη ζήμενα, μη δοκάμεηξ ημο 

θεθαιαίμο έπμοκ ελαπμιφζεη μηα θαιά μνγακςμέκε επίζεζε θαηά ηςκ 

θμηκςκηθμαζθαιηζηηθχκ δηθαηςμάηςκ, επηβάιιμκηαξ ζθιενέξ ακηηδναζηηθέξ 

αιιαγέξ ζημκ ημμέα ηςκ ζοκηάλεςκ ζηεκ ογεία θαη ζηεκ πνυκμηα. Μη αιιαγέξ 

αοηέξ δεκ είκαη απμθιεηζηηθά ειιεκηθυ θαηκυμεκμ, πνμςζμφκηαη ζε υιεξ ηηξ 

θαπηηαιηζηηθέξ πχνεξ, ζηα θνάηε μέιε ηεξ Γ.Γ., ζφμθςκα με ηηξ απμθάζεηξ ημο 

Ιάαζηνηπ, ηε ζηναηεγηθή ηεξ Θηζζαβυκαξ, πμο υια ηα άιια θυμμαηα ηεκ ρήθηζακ, 

αιιά ηαοηυπνμκα θυπημκηαη γηα ηα δηθαηχμαηα ηςκ ενγαδυμεκςκ. Γίκαη μένμξ εκυξ 

ζοκμιηθμφ ζπεδίμο ακηηδναζηηθχκ αιιαγχκ πμο οπενεηεί ηηξ ζφγπνμκεξ ακάγθεξ 

ημο θαπηηαιηζηηθμφ ζοζηήμαημξ. Ε ζηναηεγηθή αοηή επηδηχθεη ηεκ εκίζποζε ηεξ 

ζογθέκηνςζεξ θαη ηεξ ζογθεκηνμπμίεζεξ ημο θεθαιαίμο, ηεκ αφλεζε ηεξ 

ακηαγςκηζηηθυηεηαξ ημο θαη ηεξ θενδμθμνίαξ ηςκ μεγάιςκ πμιοεζκηθχκ. 

Νενηιαμβάκεη ζθιενά μέηνα, πμο αολάκμοκ ηεκ εθμεηάιιεοζε ηςκ ενγαδμμέκςκ 

με ηναγηθέξ ζοκέπεηεξ γηα ηεκ ενγαηηθή ηάλε, ηα ιασθά ζηνχμαηα θαη ηδηαίηενα 

ημοξ κέμοξ θαη ηηξ κέεξ. Νενηιαμβάκεη ζοκδοαζμέκα μέηνα, υπςξ ημ πηφπεμα ηεξ 

πιήνμοξ θαη ζηαζενήξ ενγαζίαξ θαη ημο ζηαζενμφ εμενήζημο πνυκμο. Ηαηάνγεζε 

ηςκ ζοιιμγηθχκ ζομβάζεςκ ενγαζίαξ, θαηάνγεζε ζοκηαλημδμηηθχκ δηθαηςμάηςκ, 

εμπμνεομαημπμίεζε θαη ηδηςηηθμπμίεζε ηεξ ογείαξ,  ηεξ πνυκμηαξ, ηεξ παηδείαξ,  
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απειεοζένςζε ζηναηεγηθήξ ζεμαζίαξ επηπεηνήζεςκ θαη οπενεζηχκ. 

αναθηενηζηηθυ ζημηπείμ ηςκ ακηηαζθαιηζηηθχκ νοζμίζεςκ είκαη ε ακηηζημίπηζε 

ημοξ με ηηξ ειαζηηθέξ ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ, ηεκ επέθηαζε ηεξ μενηθήξ θαη 

πνμζςνηκήξ απαζπυιεζεξ πνμθαιχκηαξ γεκηθεομέκε πεηνμηένεοζε ζημ φρμξ θαη 

ζημοξ υνμοξ ζοκηαλημδυηεζεξ θαη αμμηβήξ θαη βεβαίςξ ηεκ μεγάιε μείςζε ηεξ 

ηημήξ ηεξ ενγαηηθήξ δφκαμεξ. Αγαπεηέξ θίιεξ θαη θίιμη ημ Η.Η.Γ. απυ ηεκ ίδνοζε 

ημο έπεη δχζεη ζεμακηηθέξ μάπεξ γηα ηεκ θμηκςκηθή αζθάιηζε. Ηάζε θαηάθηεζε 

ζημκ ημμέα αοηυ θένκεη θαη ηεκ απμθαζηζηηθή ζθναγίδα ημο θυμμαημξ μαξ. Πα 

εμπυδηα, μη δοζθμιίεξ πμο βνήθακ μη Γ.Γ., μη ενγμδυηεξ, μη εγεζίεξ ηεξ Κ.Δ. θαη 

ημο ΝΑΟΜΗ, ζηεκ οιμπμίεζε ηεξ ακηηδναζηηθήξ ημοξ πμιηηηθήξ μθείιεηαη επίζεξ 

ζε έκα ζεμακηηθυ βαζμυ θαη ζηε δνάζε ημο Η.Η.Γ. Πμ Η.Η.Γ έπεη μηα 

αδηαπναγμάηεοηε ζέζε, μη ενγαδυμεκμη πανάγμοκ ημκ πιμφημ θαη επηβάιιεηαη κα 

ημκ δηεθδηθήζμοκ. Ε αφλεζε ημο πιμφημο, ε ακάπηολε ηεξ επηζηήμεξ θαη ηεξ 

ηεπκμιμγίαξ, έπμοκ δεμημονγήζεη ηεκ βάζε γηα ηεκ πιένηα ηθακμπμίεζε ηςκ ιασθχκ 

ακαγθχκ. Πμ πνυβιεμα βνίζθεηαη ζηεκ ελμοζία ημο θεθαιαίμο, ζηηξ 

εθμεηαιιεοηηθέξ ζπέζεηξ παναγςγήξ, αοηυ ημ πνυβιεμα πνέπεη κα ιοζεί με ηεκ 

ακάπηολε ημο ηαληθμφ θηκήμαημξ θαη ηςκ ζοκδηθαιηζηηθχκ αγχκςκ. Πε μαδηθή 

εγθαηάιεηρε ηεξ Κ.Δ. θαη ημο ΝΑΟΜΗ, απυ ημοξ ενγαδυμεκμοξ, απυ ηα ιασθά 

ζηνχμαηα. Ννέπεη κα ιοζεί με ηεκ μηθμδυμεζε ηεξ θμηκςκηθμπμιηηηθήξ ζομμαπίαξ 

ηεξ ενγαηηθήξ ηάλεξ, με ημοξ μηθνμμεζαίμοξ αγνυηεξ θαη ημοξ 

αοημαπαζπμιμφμεκμοξ ηεξ πυιεξ, με ηεκ απμθαζηζηηθή εκίζποζε ημο Η.Η.Γ. Πμ 

Η.Η.Γ. ημ γκςνίδεηε, έδςζε θαη δίκεη υιεξ ημο ηηξ δοκάμεηξ γηα κα εμπμδηζηεί ε 

ακηηαζθαιηζηηθή μεηαννφζμηζε, ηυζμ ηεξ Κ.Δ. υζμ θαη ημο ΝΑΟΜΗ, κα μνγακςζεί 

ε ακηίζηαζε ηςκ ενγαδυμεκςκ. Γηα ημ Η.Η.Γ θακέκα ακηηαζθαιηζηηθυ έθηνςμα 

Οημφθα-Ξέππα-Νεηναιηά, δεκ κμμημμπμηείηαη, θαη δεκ πνέπεη κα κμμημμπμηεζεί ζηε 

ζοκείδεζε ηςκ ενγαδυμεκςκ. Ιε θάζε ηνυπμ, ζα ηα ακηηπαιέρμομε, ζα 

πνμζπαζήζμομε κα μαηαηχζμομε ζήμενα πιεονέξ ημοξ, κα ζογθεκηνχζμομε 

δοκάμεηξ γηα κα ημ ακαηνέρμομε ζοκμιηθά ζηεκ πμνεία. Οήμενα υμςξ μη 

ενγαδυμεκμη, δεκ μπμνμφκ κα γονίζμοκ πίζς ζημ παιηυ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα, ήηακ 

αθυμα θαη πνηκ ημ ‟80 ακεπανθέξ θαη πίζς απυ ηηξ ακάγθεξ. Ε πάιε ηςκ 

ενγαδυμεκςκ επηβάιιεηαη κα θηκεζεί μπνμζηά, κα εκανμμκίζεη ακάγθεξ θαη 

δοκαηυηεηεξ. Ε θνμκηίδα γηα ηεκ ογεία, ηεκ πνυκμηα, ηεκ ζφκηαλε, είκαη δηθαίςμα 

ημο ιαμφ. Βαζηθυ ζοζηαηηθυ ηεξ ακάπηολεξ θαη ηεξ θμηκςκηθήξ πνμυδμο. Ε 

θμηκςκηθή αζθάιηζε δεκ είκαη αημμηθή οπυζεζε, ημο θάζε έκα θαη ηεξ θάζε μηαξ, 

αιιά λεπςνηζηά υπςξ μδεγμφκ ηα πνάγμαηα μη εγεζίεξ ηεξ Κ.Δ. θαη ημο ΝΑΟΜΗ, 

αιιά ζοκμιηθή θαζμιηθή εοζφκε ηεξ θμηκςκίαξ θαη ημο θνάημοξ. Ε δοκαηυηεηα 

πανμπήξ ορειμφ επηπέδμο οπενεζηχκ, πμο κα ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ ζφγπνμκεξ 
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απαηηήζεηξ μπμνεί κα γίκεη πναγμαηηθυηεηα μυκμ υηακ ε θμηκςκηθή αζθάιηζε είκαη 

οπυζεζε ημο θνάημοξ, με θνηηήνημ πάκς απ‟ υια ηεκ θάιορε ηςκ ζοκεπχξ 

αολακυμεκςκ ακαγθχκ ημο ιαμφ. Γηα ημ Η.Η.Γ. ημ θμηκςκηθμαζθαιηζηηθυ ζφζηεμα 

θαιφπηεη θαζμνηζηηθήξ ζεμαζίαξ ακάγθεξ γηα ηεκ ακαπαναγςγή ηςκ πκεομαηηθχκ 

θαη ζςμαηηθχκ ηθακμηήηςκ ηςκ ενγαδυμεκςκ θαη απμηειεί ακαπυζπαζημ ζημηπείμ 

εκυξ άιιμο θηιμιασθμφ δνυμμο ακάπηολεξ ηεξ Γιιεκηθήξ θμηκςκίαξ με θνηηήνημ 

ηεξ εοεμενία ημο ιαμφ. Ε πνυιερε, ε πνμζηαζία ηεξ ογείαξ θαη ε πενίζαιρε είκαη 

οπυζεζε εκυξ απμθιεηζηηθά δεμυζημο δςνεάκ ζοζηήμαημξ ογείαξ, με θαηάνγεζε 

ημο θιάδμο ογείαξ ηςκ αζθαιηζηηθχκ ηαμείςκ πμο ζα πνεμαημδμηείηαη πιήνςκ 

απυ ημ θνάημξ θαη ζα πανέπεη ηζυηημα, πςνίξ δηαθνίζεηξ ορειμφ επηπέδμο 

οπενεζίεξ ζε υιμοξ ζημοξ μηζζςημφξ, ημοξ αοημαπαζπμιμφμεκμοξ, ημοξ αγνυηεξ, 

ημοξ λέκμοξ ενγάηεξ, ημοξ ζηναηηχηεξ, ηα πνμζηαηεουμεκα μέιε ηεξ ιασθήξ 

μηθμγέκεηαξ. Ε πνυιερε θαη ε πνμζηαζία, ε απμθαηάζηαζε ηεξ ογείαξ, ε θνμκηίδα 

γηα ηε μεηένα θαη ημ παηδί, ηα άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ, ημοξ ειηθηςμέκμοξ, ημοξ 

πνυκηα πάζπμκηεξ, δεκ μπμνεί κα είκαη πεδίμ εθμεηάιιεοζεξ θαη θενδμθμνίαξ ημο 

θεθαιαίμο. Απαηηείηαη ε θαηάνγεζε ηεξ ηδηςηηθήξ θαη θναηηθήξ επηπεηνεμαηηθήξ 

δναζηενηυηεηαξ. Θεηηθέξ αιιαγέξ, πνμξ έκα θμηκςκηθμαζθαιηζηηθυ, 

ζοκηαλημδμηηθυ ζφζηεμα πμο κα ακηαπμθνίκεηαη ζηηξ ακάγθεξ ηςκ ενγαδυμεκςκ, 

ζα γίκμκηαη υζμ ημ ηαληθυ ζοκδηθαιηζηηθυ θίκεμα ζα δοκαμχκεη θαη ζα 

ακαπηφζζμκηαη μη αγχκεξ, υζμ ζα δοκαμχκεη ημ Η.Η.Γ θαη ζα πηίδεηαη ημ ιασθυ 

μέηςπμ ζε βάνμξ ημο θεθαιαίμο θαη ηςκ θμμμάηςκ πμο εθθνάδμοκ ηα ζομθένμκηα 

ημο. Οαξ εοπανηζηχ πμο με αθμφζαηε. 

Ακηώκεξ Αιελόπμοιμξ (οκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε ημκ θμ Οθηαδηχηε, μ μπμίμξ 

ήηακε εθπνυζςπμξ ηεξ θεκηνηθήξ επηηνμπήξ ημο Η.Η.Γ. θαη οπεφζοκμξ ημο 

ζοκδηθαιηζηηθμφ ημήμαημξ. Ηαιςζμνίδμομε ημκ θμ Οθμοιάθε, βμοιεοηή θαη πνχεκ 

Ρπμονγυ Ργείαξ θαη δεηά ζογκχμε ε θα νηζημθοιιμπμφιμο γηαηί γηα 

ακεηιεμμέκεξ οπμπνεχζεηξ ζα απμπςνήζεη, θαη μ θμξ Οθμοιάθεξ ζηεκ πενίπηςζε 

αοηή ζα ηεκ ακαπιενχζεη. Γοπανηζημφμε πμιφ. Θα θαιέζμομε ζημ βήμα ημκ θμ 

Ιπαζθχδμ, ηαηνυ εκδμθνηκμιυγμ, μέιμξ ηεξ θεκηνηθήξ επηηνμπήξ ημο 

Οοκαζπηζμμφ, μέιμξ ηεξ γναμμαηείαξ ημο ημήμαημξ ογείαξ. 
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Ζςάκκεξ Ιπαζθόδμξ (Ζαηνόξ, Ιέιμξ Ηεκηνηθήξ 

Πμιηηηθήξ Γπηηνμπήξ ΤΡΖΔΑ, Τπεύζοκμξ Τγείαξ: 

Αγαπεημί εθπνυζςπμη ηεξ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ, θίιεξ θαη θίιμη, μηα θαη ζοδεηάμε 

γηα ημ μεγάιμ θμηκςκηθυ πνυβιεμα ημο 

αζθαιηζηηθμφ, εμείξ απυ ημ ΟΡΔΖΔΑ πηζηεφμομε 

υηη είκαη θαιυ γηα ημοξ ενγαδυμεκμοξ κα λένμοκ ηη 

έθηαηλε, κα λένμοκ πμηα είκαη ε ζεμενηκή 

θαηάζηαζε, θαη κα λένμοκ επίζεξ θαη κα δνάζμοκ μη 

ίδημη γηα κα γίκεη αοηυ πμο πνέπεη κα γίκεη. Μθείις κα ζαξ πς απυ ηεκ ανπή υηη 

εμείξ δε ζομθςκμφμε μφηε με ηηξ δηαπηζηχζεηξ, μφηε με ημοξ κυμμοξ θαη ηηξ 

πνμηάζεηξ ηεξ Κ.Δ., αιιά θαη μφηε με ηα πεπναγμέκα ημο ΝΑΟΜΗ. Αξ δμφμε 

ιηγάθη, πςξ θηάζαμε ζηεκ ζεμενηκή θαηάζηαζε. Ε θμηκςκηθή αζθάιηζε 

ακαμθηζβήηεηα απμηειεί μία απυ ηηξ μεγαιφηενεξ θαηαθηήζεηξ ηςκ ενγαδυμεκςκ 

ημκ 20μ αηχκα. Οήμενα υμςξ ε θμηκςκηθή αζθάιηζε θηκδοκεφεη απυ ηεκ απιεζηία 

ημο κεμθηιειεοζενηζμμφ. Ηηκδοκεφεη κα ζοζηαζηεί ζημ βςμυ ηςκ θενδχκ ημο 

θεθαιαίμο. Απυ ημ 1990 θαη μεηά, μη θοβενκήζεηξ ηηξ Κ.Δ. θαη ημο ΝΑΟΜΗ 

πνμχζεζακ μηα ζεηνά, αιιαγέξ ζηεκ θμηκςκηθή αζθάιηζε με ηηξ μπμίεξ 

οπμβάζμηζακ ηα αζθαιηζηηθά δηθαηχμαηα ηςκ ενγαδυμεκςκ,  μείςζακ ηηξ 

ζοκηάλεηξ, επηδείκςζακ ημοξ υνμοξ ζοκηαλημδυηεζεξ θαη απμδοκάμςζακ ημ 

δεμυζημ παναθηήνα ημοξ. Ιε αοηέξ ηηξ αιιαγέξ δεκ ακηημεηςπίζηεθακ ηα 

πναγμαηηθά πνμβιήμαηα ηεξ αζθάιηζεξ αιιά πνμςζήζεθε μηα ιμγηθή ηζμπέδςζεξ 

πνμξ ηα θάης. Οήμενα βνηζθυμαζηε ζε μηα κέα θαμπή. Ε Κ.Δ. πνμζπάζεζε κα 

ακμίλεη υιμ ημ παθέημ θάης απυ ηεκ πίεζε ηςκ ενγαδυμεκςκ, δεκ μαξ ημ 

πανμοζίαζε μιυθιενμ. Νανυια αοηά μη θοβενκήζεηξ ημο θηιειεφζενμο 

δηθμμμαηηζμμφ, εοζφκμκηαη γηα ηε ζηένεζε ηεξ Δεμυζηαξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ 

απυ ημοξ πυνμοξ ηεξ. Γηαηί γηα μηα ζεηνά έηε ανκμφκηακ κα ακαιάβμοκ ηηξ 

οπμπνεχζεηξ πμο ακαιμγμφζακ ζημ θνάημξ γηαηί θαηέθεογακ επί δεθαεηίεξ ζε 

μεπακηζμμφξ θαηαιήζηεοζεξ ηςκ δηαζέζημςκ ηςκ ηαμείςκ, γηαηί ακέπμκηακ θαη 

οπέζαιπακ θαηκυμεκα εηζθμνμδηαθογήξ θαη εηζθμνμθιμπήξ. Δφμ είκαη μη βαζηθμί 

πανάγμκηεξ πμο επέδναζακ θαηαιοηηθά ζηεκ απμδοκάμςζε ημο αζθαιηζηηθμφ 

ζοζηήμαημξ ζηε πχνα μαξ. Ε δηαπνμκηθή θαηαιήζηεοζε ηςκ πυνςκ ηεξ 

θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ θαη ε ειαζηηθμπμίεζε ηεξ απαζπυιεζεξ ςξ απμηέιεζμα ηεξ 

ακαδηάνζνςζεξ ηςκ ενγαζηαθχκ ζπέζεςκ θαη κα μεκ λεπκάμε υηη απυ ημ 1950 θαη 

μεηά δηαπνάπζεθε ε μεγάιε ιεζηεία ζε βάνμξ ηςκ απμζεμαηηθχκ ηεξ θμηκςκηθήξ 

αζθάιηζεξ. ια ηα αζθαιηζηηθά ηαμεία ηεξ πχναξ οπμπνέςκακ με ημ κυμμ 1611 

ημο 1950 κα θαηαζέημοκ ημ ζφκμιμ ηςκ απμζεμαηηθχκ ημοξ άημθα ζε εηδηθυ 
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ιμγανηαζμυ ηεξ Πνάπεδαξ ηεξ Γιιάδαξ θαη υιμη ζομάζηε με ηη πμζμζηά έηνεπε μ 

πιεζςνηζμυξ εθείκα ηα πνυκηα. Γκχ ιμηπυκ δε γίκεηαη ιυγμξ γηα ηεκ επηζηνμθή 

αοηχκ πμο πάζεθακ ελαηηίαξ ηςκ θοβενκεηηθχκ πμιηηηθχκ, ε ιεειαζία ηςκ πυνςκ 

ηεξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ ζοκεπίδεηαη. Ηαη ζοκεπίδεηαη μέζς ηεξ αλημπμίεζεξ ηςκ 

πυνςκ ηεξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ γηα ηεκ ακαδςμγυκεζε ηςκ πνεμαηαγμνχκ. 

Ρπάνπεη ε μδεγία ηεξ Γ.Γ. πμο πνμβιέπεη ηεκ ειεφζενε θαη πςνίξ θοβενκεηηθέξ 

πανεμβάζεηξ «επέκδοζε» ιέμε εμείξ, μέπνη θαη ημο 70% ηςκ απμζεμάηςκ ζηηξ 

πνεμαηαγμνέξ. Ηαίνηεξ πνμβιέρεηξ ηεξ μδεγίαξ αοηήξ έπμοκ εκζςμαηςζεί ζηεκ 

Γιιεκηθή κμμμζεζία με ημ γκςζηυ κυμμ Ξέππα ημο ΝΑΟΜΗ. Ιέζς ηεξ 

παναθνάηεζεξ θαη με απυδμζεξ, ηα αζθαιηζηηθά ηαμεία ελαηνεηηθά ζεμακηηθχκ 

πυνςκ μεηχκμκηαη ζοκεπχξ μη δοκαηυηεηεξ ημο αζθαιηζηηθμφ ζοζηήμαημξ. 

Οφμθςκα με ηα ζημηπεία ηεξ μμμζπμκδίαξ ηςκ ενγαδυμεκςκ ζηα αζθαιηζηηθά 

ηαμεία, μη μθεηιέξ ημο θνάημοξ ζηα ηαμεία λεπενκμφκ ηα 8,7 δηξ €, εκχ μη μθεηιέξ 

ηςκ ενγμδμηχκ θζάκμοκ ηα 8,2 δηξ €. Γπίζεξ ημ θνάημξ δεκ έπεη απμδχζεη απυ 

ημ 1993, μφηε έκα εονχ απυ ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο ζηα πιαίζηα ηεξ ηνημενμφξ 

πνεμαημδυηεζεξ. Ένπμμαη θαη ζηεκ ειαζηηθμπμίεζε ηςκ ενγαζηαθχκ ζπέζεςκ, πμο 

δηαμμνθχκεη επίζεξ ημοξ υνμοξ γηα μοζηαζηηθή ακαηνμπή ημο αζθαιηζηηθμφ 

ζοζηήμαημξ υπςξ ημ λέναμε μέπνη ζήμενα. Ιε ηεκ ειαζηηθή, μενηθή απαζπυιεζε 

ακαηνέπεηαη ε βαζηθή ζπέζε πάκς ζηεκ μπμία ζηενίπζεθε ημ θμηκςκηθυ 

αζθαιηζηηθυ μαξ ζφζηεμα. Αξ ακαιμγηζημφμε μυκμ υιμη μαξ πυηε θαη με πμημ ηνυπμ 

ζα πάνεη ζφκηαλε μ απαζπμιμφμεκμξ με μενηθή ή ειαζηηθέξ μμνθέξ απαζπυιεζεξ 

πμο λεθηκάεη κα δμοιεφεη ζήμενα. Πη ζέιεη κα θάκεη ιμηπυκ θαη ηη ρήθηζε αιιά θαη 

ηη πνμηίζεηαη κα θάκεη αθυμα ε θοβένκεζε ηεξ Κ.Δ.; Ηαηανπάξ εμείξ επημέκμομε, 

μ πνςζοπμονγυξ με ημκ αζθαιηζηηθυ κυμμ πμο ρήθηζε ηειηθά πανά ηεκ ηενάζηηα 

δηαμανηονία θαη ηεκ ακηίζεζε ημο ιαμφ, δηέρεοζε ηηξ πνμεθιμγηθέξ οπμζπέζεηξ 

αοηήξ ηεξ θοβένκεζεξ. Πα δεκ, δεκ ηζπφμοκ. Δηυηη, αολάκμκηαη ηα γεκηθά θαη ηα 

εηδηθά υνηα ζοκηαλημδυηεζεξ, μεηχκμκηαη μη επηθμονηθέξ ζοκηάλεηξ θαηανγμφκηαη ε 

πνυςνε ζοκηαλημδυηεζεξ ηςκ μεηένςκ θαη ζοννηθκχκμκηαη υιεξ μη πνυςνεξ 

ζοκηάλεηξ με ανκεηηθέξ νοζμίζεηξ ζε βαζμυ πμο ζα θαηαζημφκ ηειηθά 

απαγμνεοηηθέξ. Γπίζεξ μ κυμμξ πμο ρεθίζηεθε επηθένεη ζανςηηθέξ εκμπμηήζεηξ ζε 

υιμοξ ημοξ ημμείξ ηεξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ με ζηυπμ ηεκ πνμξ ηα θάης ελίζςζε 

ηςκ αζθαιηζηηθχκ δηθαηςμάηςκ θαη πανμπχκ γηα υιμοξ ημοξ ενγαδυμεκμοξ. Ε 

θοβένκεζε με ημ κμμμζπέδημ πνμςζεί ηεκ πενίθεμε εκμπμίεζε ηςκ αζθαιηζηηθχκ 

ηαμείςκ γηαηί έηζη μαξ ιεκ υηη ζα ζςζμφκ απυ ηηξ δημηθεηηθέξ αηαζηαιίεξ απυ ηεκ 

πμιοδηάζπαζε θαη απυ ημκ με έιεγπμ. Γμείξ δηαθςκμφμε με αοηή ηεκ εκμπμίεζε 

γηαηί: πνχημκ, γίκεηαη πςνίξ ακαιμγηζηηθέξ μειέηεξ,  γίκεηαη πςνίξ ηε ζοκαίκεζε 

ηςκ ενγαδυμεκςκ θαη γίκεηαη με πνμθιεηηθέξ πανηζηηθέξ νοζμίζεηξ γηα ημοξ 



37 

 

ενγμδυηεξ γίκεηαη ηαοηυπνμκα με δηαγναθή ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο θνάημοξ γηα 

ηεκ θάιορε ηςκ ειιεημμάηςκ μνηζμέκςκ ηαμείςκ, γίκεηαη με θιμπή ηςκ 

απμζεμαηηθχκ –ηςκ πιεμκαζμαηηθχκ ηαμείςκ θαη γίκεηαη με πακηειή αθαίνεζε 

δηθαηςμάηςκ απυ ημοξ κεμπνμζιαμβακυμεκμοξ ε θοβένκεζε μάιηζηα με ημ 

πνυζπεμα υηη ζέιεη κα πνμζηαηέρεη ημοξ κέμοξ γηα κα πάνμοκ ζφκηαλε επηδηχθεη 

κα θάκεη ζομμέημπμοξ ημοξ αζθαιηζμέκμοξ ζηεκ εγθιεμαηηθή γηα μαξ πμιηηηθή ημο 

λεπμοιήμαημξ ημο δεμυζημο πιμφημο μέζς ηεξ δεμημονγίαξ ημο ιεγυμεκμο 

αζθαιηζηηθμφ θεθαιαίμο αιιειεγγφεξ ηςκ γεκεχκ ημο μπμίμο μη πυνμη ζα 

πνμένπμκηαη, 10% απυ ηα έζμδα ηςκ ηδηςηηθμπμηήζεςκ, 4% απ‟ ηα έζμδα ημο 

θυνμο πνμζηηζέμεκεξ αλίαξ θαη 10% απ‟ αοηά πμο ζα ανπάλμοκ απυ ηα ηαμεία πμο 

θάπςξ ηα θαηαθένακε θαη ήζακ εκηάλεη μέπνη ηχνα. Ναν‟ υια αοηά ημ αζθαιηζηηθυ 

κμμμζπέδημ ιέεη πςξ ζα πάνεη ιέεη πςξ ζα ελμηθμκμμήζεη αιιά δεκ μαξ ιέεη θαη 

δεκ πνμβιέπεη ηίπμηα γηα ηεκ εκίζποζε ηεξ δεμυζηαξ πνεμαημδυηεζεξ ζηε 

θμηκςκηθή αζθάιηζε, γηα ηεκ βειηίςζε ηςκ ζοκηάλεςκ θαη ηςκ πανμπχκ ογείαξ .  

Γμείξ απυ ημ ΟΡΞΖΔΑ θίιεξ θαη θίιμη θαζυιμο δεκ δμνηδυμαζηε επηηνέρηε μμο, 

υηακ μαξ δεηάηε πνμηάζεηξ εμείξ ζεςνμφμε υηη γηα ημκ Οοκαζπηζμυ ηεξ 

Ξηδμζπαζηηθήξ Ανηζηενάξ είκαη πνμκμμηαθυ πεδίμ ημ κα ζοδεηήζμομε ηηξ 

πνμηάζεηξ μαξ γηα ημ θμηκςκηθυ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα. Θα πνέπεη υμςξ πνηκ πς 

μενηθέξ πνμηάζεηξ κα ζαξ πς πμο ημ πάεη ε θοβένκεζε; Γμείξ πηζηεφμομε υηη με 

ηεκ ηζμπέδςζε πνμξ ηα θάης ηςκ πανμπχκ, με ηεκ ζηένεζε αζθαιηζηηθχκ 

δηθαηςμάηςκ, με ηε βίαηε εκμπμίεζε ηςκ ηαμείςκ θαη ηεκ αθαίνεζε δηθαηςμάηςκ 

ζέιμοκ κα δεμημονγήζμοκ έκα παμειυ επίπεδμ δεμυζηςκ θμηκςκηθμαζθαιηζηηθχκ 

ζοκηάλεςκ θαη κα επηηνέρμοκ θαη κα επηηείκμοκ ηεκ είζμδμ ημο ηδηςηηθμφ ημμέα 

ζηηξ θμηκςκηθέξ αζθαιίζεηξ. Γηαηί μ ενγαδυμεκμξ δεκ ζα μπμνεί κα δήζεη με ηεκ 

δεμυζηα με ηεκ θμηκςκηθή ζφκηαλε ζα οπμπνεςζεί κα ζηναθεί ζηηξ ηδηςηηθέξ 

αζθαιίζεηξ θαη ζηα επαγγειμαηηθά ηαμεία ηα μπμία λεθαζανίδμομε δεκ είκαη 

θαζυιμο θμηκςκηθή θαη αζθαιηζηηθή θάιορε είκαη επίζεξ ηδηςηηθή ζοιιμγηθή 

αζθάιηζε. Γμάξ αοηά μαξ βνίζθμοκ νηδηθά ακηίζεημοξ . Πη ιέμε εμείξ, εμείξ ιέμε 

υηη οπάνπεη άιιμξ δνυμμξ υηη μπμνμφμε κα ακαβαζμίζμομε ημ επίπεδμ ηςκ 

ζοκηάλεςκ ηδηαίηενα ηςκ παμειχκ, μπμνμφμε κα ακαβαζμίζμομε ημ επίπεδμ ηςκ 

πανμπχκ οπενεζηχκ ογείαξ μ δνυμμξ αοηυξ έπμομε πιήνε επίγκςζε πενκάεη μέζα 

απυ μηα ακαδηακμμή ημο ζοζζςνεομέκμο πιμφημο θαη απ‟ ηεκ εθανμμγή εκυξ κέμο 

ηφπμο ακάπηολεξ με εθανμμγή πιήνμοξ απαζπυιεζεξ. Ηαηαιαβαίκμομε υηη αοηυξ 

μ δνυμμξ πνμτπμζέηεη άιιμοξ ζοζπεηηζμμφξ δοκάμεςκ άιιμ ζοκαζπηζμυ ελμοζίαξ 

με επίθεκηνμ ηηξ δοκάμεηξ ηεξ ανηζηενάξ θαη μ Οοκαζπηζμυξ ηεξ Ξηδμζπαζηηθήξ 

Ανηζηενάξ αθνηβχξ γη‟ αοηή ηε δηαμυνθςζε ηςκ πνμτπμζέζεςκ αγςκίδεηαη.  Ηαη 

ένπμμαη ζε έκα ηναγηθυ πμο θάκεη μ κυμμξ πμο ρεθίζηεθε. Απυ ΄ θεη πμο ήζειε 
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50 έκζεμα θάπμημξ γηα κα έπεη πνυζβαζε ζηηξ οπενεζίεξ ογείαξ, ημ έθακε 100. 

Νμο πάμε αγαπεημί θίιμη θαη θίιεξ, βαδίδμομε ζημ πνυηοπμ ημο Αμενηθακηθμφ 

ζοζηήμαημξ πμο ζηε πημ πιμφζηα πχνα ημο θυζμμο ηεκ αοημθνάηεηνα, 45 

εθαημμμφνηα ακζνχπςκ δεκ έπμοκ πνυζβαζε ζηηξ οπενεζίεξ ογείαξ; Γμείξ ιέμε 

υηη ηαηνηθή θαη θανμαθεοηηθή πενίζαιρε πνέπεη κα έπμοκ υιμη μη Έιιεκεξ θαη υιεξ 

μη Γιιεκίδεξ θαη υιμη επίζεξ υζμη δμοκ ζηε πχνα μαξ. ζμκ αθμνά ηηξ εκμπμηήζεηξ 

ηςκ ηαμείςκ. Ε ανηζηενά ήηακ ηζημνηθά θαη παναμέκεη οπέν ηεξ εκμπμίεζεξ ηςκ 

ηαμείςκ μαξ. μςξ μη υνμη μαξ επακαιαμβάκς είκαη ζαθείξ: πνχημκ, αληυπηζηεξ 

ακαιμγηζηηθέξ μειέηεξ, θάιορε ηςκ ειιεημμάηςκ, ζοκαίκεζε ηςκ ενγαδυμεκςκ πμο 

πνέπεη κα λένμοκ θαη κα μάζμοκ πςξ ζα γίκεη αοηή ε εκμπμίεζε θαη ηη ζα ζεμαίκεη 

γηα ηα δηθαηχμαηά ημοξ. Πνίημ ζέμα υζμκ αθμνά ημοξ θιάδμοξ ογείαξ. Ε ζεμενηκή 

θαηάζηαζε ζημ ζφζηεμα επηβανφκεηαη θαη με πανμπέξ πμο δεκ αθμνμφκ ηεκ ογεία 

πνάγμαηη είκαη πανμπέξ πνυκμηαξ πμο έπνεπε κα απαζπμιμφκ θαη κα ακαθένμκηαη 

μυκμ ζημκ θναηηθυ πνμτπμιμγηζμυ δεκ έπνεπε κα επηβανφκμκηαη ηα ηαμεία γη‟ αοηά 

ηα πνάγμαηα. μςξ πνάγμαηη έηζη υπςξ είκαη δηαμμνθςμέκμ ημ ζφζηεμα ογείαξ 

δεμημονγεί άκηζα θαζεζηχηα θαη μ μεγαιφηενμξ αζθαιηζηηθυξ μνγακηζμυξ πμο είκαη 

ημ Ζ.Η.Α έπεη πμιιά πνμβιήμαηα ζηεκ ελοπενέηεζε ηςκ αζθαιηζμέκςκ ημο. Γμείξ 

ιέμε υηη πναγμαηηθά μαθνμπνυζεζμα πνέπεη κα δμφμε κα εκηάζζμκηαη υιεξ μη 

οπενεζίεξ ογείαξ ζημ Ρπμονγείμ Ργείαξ θαη κα οπάνπεη εκηαία πανμπή ηςκ 

οπενεζηχκ ογείαξ ζε υιμοξ ημοξ Έιιεκεξ ακελάνηεηα απυ ηεκ αζθάιηζε ημοξ. πη 

υμςξ με αοηυ πμο πάεη κα γίκεη με ημ κα πενημνίδμκηαη μη πανμπέξ ζε αοημφξ πμο 

θάηη θαηάθενακ με ημοξ αγχκεξ ημοξ θαη κα ςζμφκηαη υια πνμξ ηα θάης δηυηη 

θαηαιαβαίκεηε υηη με αοηυ πάιη μη ηδηςηηθέξ αζθαιηζηηθέξ εηαηνείεξ ζα 

ςθειεζμφκ θαη επηηνέρηε μμο γηα κα θάκμομε ιίγμ πημ εοπάνηζηε ηεκ αημυζθαηνα 

ειπίδς θάπμημξ απυ ηηξ αζθαιηζηηθέξ εηαηνείεξ κα με μμο θάκεη αγςγή θαη μέκα 

ζήμενα επεηδή ακαθένμμαη ανκεηηθά εκακηίμκ ημοξ. Δεφηενμκ, ε μοζία ηεξ 

ακαζθάιηζηεξ ενγαζίαξ θαη ηςκ πνμηάζεςκ πμο γίκμκηαη γηα κα ηεκ εκηζπφζμοκ 

μδεγεί ζε θαηαζηνμθή ημ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα εμείξ ζα πμιεμήζμομε αοηέξ ηηξ 

θαηαζηάζεηξ, ηειεηχκς με ημ πενηβυεημ ζέμα ηεξ αιιειεγγφεξ ηςκ γεκεχκ. Γμείξ 

ιέμε υηη μ ηίηιμξ είκαη παναπιακεηηθυξ. Δεκ εθανμυδεη ε θοβένκεζε πμιηηηθή 

αιιειεγγφεξ ηςκ γεκεχκ αιιά δηάζπαζεξ θαη δεμημονγίαξ δηαπςνηζμχκ θαη 

ακηζμηήηςκ γηα ηηξ γεκεέξ, αοηυ λεθίκεζε θαη απυ κμμμζεηηθέξ νοζμίζεηξ πημ πνηκ 

θαη πνμεγμφμεκςκ θοβενκήζεςκ. Μ δηαπςνηζμυξ κέςκ θαη παιηχκ αζθαιηζμέκςκ 

γηα μαξ είκαη απανάδεθημξ, ημ κα ακηημεηςπίδμομε ημοξ ειηθηςμέκμοξ ςξ βάνμξ 

γηα μαξ είκαη απανάδεθημ. Πμ κα ακηημεηςπίδμομε ημ δηθαίςμα ηεξ θμηκςκηθήξ 

αζθάιηζεξ ςξ αημμηθή ηδηςηηθή εοζφκε ημο θαζεκυξ γηα μαξ είκαη απανάδεθημ. Μ 

Οοκαζπηζμυξ ηεξ Ξηδμζπαζηηθήξ Ανηζηενάξ αγςκίζηεθε γηα κα μεκ πενάζεη αοηυξ 
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μ κυμμξ ζα αγςκηζημφμε θαη γηα κα μεκ εθανμμζηεί. Ηαιμφμε ημοξ ενγαδυμεκμοξ 

κα ημκ ακηηπαιέρμοκ θαζεμενηκά θαη ζοκέπεηα μη οπμγναθέξ γηα ημ δεμμρήθηζμα 

είκαη αθυμα ακμηπηέξ, ζαξ εοπανηζηχ. 

Ακηώκεξ Αιελόπμοιμξ (οκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε ημκ θφνημ Ιπαζθυδμ κα 

θαιςζμνίζμομε ημκ θφνημ ηςηάθε, ημκ Δήμανπμ ηεξ Ηεθηζηάξ θαη Ννυεδνμ ημο 

Γκηαίμο Οοκδέζμμο Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ θαη ημκ Ννυεδνμ ημο Ζαηνηθμφ 

Οοιιυγμο ημκ θφνημ Ξεγάθε. Ηαιμφμε ζημ βήμα ημκ θφνημ Ζςάκκε Ηανθυπμοιμ, 

κεονμιυγμ-ηαηνυ μέιμξ ημο ΔΟ ηεξ Έκςζεξ Γιεφζενςκ Γπαγγειμαηηχκ Ζαηνχκ 

Αηηηθήξ. 

Ζςάκκεξ Ηανθόπμοιμξ, Ζαηνόξ Κεονμιόγμξ, 

μέιμξ Δ ηεξ Έκςζεξ Γιεοζενμεπαγγειμαηηώκ 

Ζαηνώκ Αηηηθήξ ΓΓΘΖΑ: Ηονίεξ θαη θφνημη, 

οπμονγέ θφνημη βμοιεοηέξ, θ  φνημη δήμανπμη, θφνηε 

πνυεδνε ημο Ζαηνηθμφ Οοιιυγμο, θφνηε πνυεδνε 

ηςκ γηαηνχκ ημο ΖΗΑ, θονίεξ θαη θφνημη, θίιεξ θαη 

θίιμη. Δεκ λένς πςξ κμηχζεηε εζείξ μεηά απυ αοηή 

ηε μία χνα μηάμηζε χνα μμηιηχκ. Γγχ κμηχζς ιίγμ 

μπενδεμέκμξ, ιίγμ αθνμβαηχκηαξ ακάιμγα με ημοξ 

μμηιεηέξ απυ εκζμοζηαζμυ μέπνη απμγμήηεοζε. Απυ ηθακμπμίεζε μέπνη πακηθυ. 

Δοζηοπχξ πενίμεκα υηη ημ πάκει ζα ήηακ επηθεκηνςμέκμ ζε αοηυ πμο ήηακ ημ 

ζέμα, ε Αζθαιηζηηθή μεηαννφζμηζε. Απέδεηλακ αθυμε μηα θμνά υηη ηειηθά είκαη 

δφζθμιμ μη θμμμαηηθέξ κμμηνμπίεξ κα πάρμοκ κα οπάνπμοκ. ιμη μηιάμε υηη ημ 

αζθαιηζηηθυ είκαη μηα εκηαία μηα εζκηθή οπυζεζε. Νμιφ δε πενηζζυηενμ ημ ζέμα 

γηα ημ μπμίμ θιήζεθα κα μηιήζς ημ ζφζηεμα ογείαξ, μηιάμε Γζκηθυ ζφζηεμα ογείαξ, 

εκηαία πμιηηηθή πμο ζα έπνεπε με ειαθνέξ πανεθθιίζεηξ, κα αθμιμοζείηαη απυ 

υιμοξ. Δεκ αθμφζηεθε θάηη ηέημημ. Αθμοζηήθακε οπεναζπηζηηθέξ γναμμέξ, 

θαηεγμνεηήνηα. Οε αοηυ ημ θιίμα ζα πνμζπαζήζς ζε πμιφ ζφκημμμ πνμκηθυ 

δηάζηεμα γηαηί πηζηεφς υηη είζηε θη εζείξ θμοναζμέκμη υπςξ θη εγχ κα ζαξ δχζς 

πέκηε αδνέξ γναμμέξ. Ήηακ ακαγθαία ε αζθαιηζηηθή μεηαννφζμηζε; Οαθχξ. Γηαηί; 

ενπυηακ μ μπαμπμφιαξ; πη. Ηάζε ζφζηεμα ζηε δηάνθεηα ημο πνυκμο απμθαιφπηεη 

ηηξ εγγεκείξ αδοκαμίεξ ημο αιιά θαη ηηξ ζηνεβιχζεηξ ηηξ μπμίεξ οθίζηαηαη. 

Οαθέζηαηα θαη ζέιεη μεηαβμιέξ απυ θαηνυ ζε θαηνυ. Γηαηί ζέιεη μεηαβμιέξ; Γηα 

δηάθμνμοξ ιυγμοξ. Ακαθένζεθε ε έθνελε ηεξ ειηθηαθήξ ποναμίδαξ πνμξ ηα πάκς, 

απυ ημ baby boom ηεξ δεθαεηίαξ ημο ελήκηα πμο είπαμε πμιιά κέα παηδηά 

θηάζαμε ζημ puppy boom ηεξ δεθαεηίαξ ημο εκεκήκηα με πμιιμφξ ειηθηςμέκμοξ. 

Οαθέζηαηα θαη είκαη πνυβιεμα. Έκα άιιμ ημ μπμίμ δεκ άθμοζα ή ημ άθμοζα 

ηειείςξ επηγναμμαηηθά, μη μηθμκμμηθμί μεηακάζηεξ. Λένεηε θονίεξ θαη θφνημη υηη 
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γηα ημοξ μηθμκμμηθμφξ μεηακάζηεξ πμο αθμοζηήθακε έηζη δηάθμνεξ θμνςκίηζεξ 

είμαζηε ίζςξ ε μυκε πχνα ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε πμο ημοξ έπμομε εκηάλεη ζημ 

ζφζηεμά μαξ, ζημ ζφζηεμα ογείαξ μαξ; Αθυμα θη ακ δεκ έπμοκε αζθάιηζε .Δεκ είκαη 

μη απυβιεημη ηεξ θμηκςκίαξ πμο είκαη ζηα άιια θνάηε μέιε ηεξ Γονςπασθήξ 

Έκςζεξ. Δεκ είκαη μη πανίεξ, αοηυ υμςξ είκαη έκα απυ ηα πνμβιήμαηα ηεξ 

ιεηημονγίαξ ημο ζοζηήμαημξ. Άνα αθμφ ημ έκα είκαη ε παιαηυηεηα ημο ζοζηήμαημξ 

θαη μ δεφηενμξ πανάγμκηαξ είκαη μη μεηαβμιέξ ηςκ ζοκζεθχκ ηεξ δςήξ, εθεί ζα 

έπνεπε κα επηθεκηνχζμομε πχξ μπμνμφμε κα πανέμβμομε. Πη ηνίημξ πανάγμκηαξ 

οπάνπεη; Ια ε ηεπκμιμγηθή ελέιηλε. Οαθέζηαηα οπάνπμοκ υζμ αθμνά ημ ζφζηεμα 

ογείαξ θαηκμφνηεξ ηεπκμιμγηθέξ δοκαηυηεηεξ, θαηκμφνηεξ θανμαθεοηηθέξ αγςγέξ, 

θαηκμφνηεξ ζεναπεοηηθέξ πανεμβάζεηξ. Ηαη ε πνυιερε; πμο δεκ αθμφζαμε θαη 

ειπίδς κα αθμοζηεί ζηε δηεμενίδα θαη ζημ ζοκέδνημ. Ηαη εδχ δυλεξ πεδίμκ 

ιαμπνυκ γηα ημοξ μνγακηζμμφξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ. Γηαηί δοζηοπχξ ημ 

ζφζηεμα ογείαξ μαξ είκαη πμιφ επηθεκηνςμέκμ ζηε ζεναπεία θαη ζηεκ 

απμθαηάζηαζε. Θεξ θαη πνέπεη κα πενημέκμομε ηεκ αζζέκεηα κα ένζεη. Δεκ μηιάμε 

γηα αγςγή πνυιερεξ. Γιάπηζημοξ Δήμμοξ βιέπς ζημ ιεθακμπέδημ Αηηηθήξ 

μεηνεμέκμοξ ζηα δάπηοια πμο κα θάκμοκ μοζηαζηηθή αγςγή πνυιερεξ. Ηαη αγςγή 

πνυιερεξ δεκ είκαη κα θάκεηξ μηα εμενίδα. Αγςγή πνυιερεξ είκαη κα βγεηξ ζημοξ 

μαδηθμφξ πχνμοξ, ζημοξ πχνμοξ ενγαζίαξ, ζηα ζπμιεία, κα θάκεηξ πνμιεπηηθμφξ 

εμβμιηαζμμφξ, κα θάκεηξ μμηιίεξ, κα μμηνάζεηξ θοιιάδηα. Πη κα ημ θάκεηξ ημ κα 

θάκεηξ αθυμα πέκηε Δεμμηηθά πμιοσαηνεία πμο απιχξ ζα ζοκηαγμγναθμφκ ηα 

θάνμαθα; Οοκεπίδς ζημ ζέμα μαξ. Θεςνχ υηη υιμη ημ κηχζμομε θη έηζη είκαη υηη 

ημ αγαζυ ηεξ ογείαξ είκαη θεθηεμέκμ θαη είκαη πνχηε μαξ πνμηεναηυηεηα. 

Θεςνεηηθά ιμηπυκ ζα έπνεπε κα θαημπονχζμομε μέζς ηεξ πμιηηείαξ ημο θνάημοξ 

μαξ ηεκ ειεφζενε θαη απενηυνηζηε πνυζβαζε ημο θαζεκυξ μαξ ζε αοηυ. Αοηυ είκαη 

ημ ηδακηθυ. Απυ ημ ηδακηθυ υμςξ μέπνη ημκ πναγμαηηθυ θυζμμ θαη ζογθεθνημέκα ζε 

μηα μηθμκμμία ζακ ηεκ δηθή μαξ με ηηξ δηθέξ ηεξ δοκαηυηεηεξ θονίςξ μηθμκμμηθέξ 

,ζέιμομε κα ημ παναδεπημφμε ή υπη αοηυ είκαη, ζα πνέπεη κα γίκμοκ θάπμημη 

έλοπκμη ειηγμμί ίζςξ θαη θάπμημη ζομβηβαζμμί γηα κα μπμνέζεη ημ ζφζηεμα κα 

ιεηημονγήζεη. Αοηυ πμιιέξ θμνέξ δε ζομβαίκεη. Ηαη δεκ ζομβαίκεη γηα δομ θονίςξ 

ιυγμοξ. Ννχημκ γηαηί οπάνπμοκ θμηκςκηθέξ μμάδεξ μη μπμίεξ κηχζμοκ υηη πάκμοκ 

ηα θεθηεμέκα ημοξ θαη δηθαηςμαηηθά θη εγχ ημ ίδημ ζα έθακα θαη ηαοηυπνμκα απυ 

ηεκ άιιε πιεονά μη πενηζζυηενμη απυ ημοξ αζθαιηζμέκμοξ κηχζμοκ απμγμήηεοζε. 

Γηαηί; Γηαηί μη οπενεζίεξ πανενπυμεκεξ οπενεζίεξ ογείαξ ζε αοημφξ είκαη πμιφ 

πμημηηθά πεζμέκεξ. Άνα πνέπεη κα ακαβαζμίζμομε θαη ημ ζφζηεμα ογείαξ . ζμκ 

αθμνά ημ ζφζηεμα ογείαξ εάκ αοηυ δεκ γίκεη ακζνςπμθεκηνηθυ εάκ αοηυ δεκ 

ζοκδοαζηεί με πάηαλε ηεξ αηζπνμθένδεηαξ θαη ηεξ θενδμζθμπίαξ θη εδχ γίκμκηαη 
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θάπμηα βήμαηα απυ ημ Ρπμονγείμ Ργείαξ ημκ ηειεοηαίμ θαηνυ με ηεκ ειεθηνμκηθή 

θάνηα ηςκ αζθαιηζμέκςκ πμο ζα μπμνμφμε κα ημοξ θςδηθμπμηήζμομε θαη κα 

παναθμιμοζμφμε ηη ελεηάζεηξ θαη ηη θυζημξ πνεηάδεηαη, θονίςξ με έκα εκηαίμ 

Γζκηθυ ζφζηεμα πνμμεζεηχκ ,ζομάζηε δειχζεηξ πνμγεκέζηενςκ Ρπμονγχκ Ργείαξ 

πενί ηνςθηηθχκ ζημ πχνμ αοηυ. Πνίημξ ηνυπμξ  πανέμβαζεξ πμο ζα μπμνέζμομε 

κα δηαζθαιίζμομε υηη ζα ειαηηχζμομε ηεκ παναμηθμκμμία. Πμ πενίθεμμ C4I ,ημ 

ζθέθηεθε θακέκαξ; Έκα αθνηβμπιενςμέκμ ζφζηεμα παναθμιμφζεζεξ ημ μπμίμ 

ζθμονηάδεη ζε θάπμηεξ απμζήθεξ. Δεκ μπμνχ κα θαηαιάβς γηαηί δεκ μπμνεί κα 

οπάνλεη μηα δηαζφκδεζε μεηαλφ ηςκ κμζμθμμείςκ ημο ΓΗΑΒ ,ημο Γζκηθμφ Ηέκηνμο 

Ακαθμνάξ πενηζηαηηθχκ θαη υιςκ ηςκ οπενεζηχκ Ργείαξ μέζς ημο C4I θαη ηειηθά 

αοηυ ημ μεπάκεμα ημ μπμίμ ημ πιενχζαμε πακάθνηβα γηα ηεκ Μιομπηάδα θαη 

ζθμονηάδεη κα μεκ απμδχζεη. Γθείκμ ημ μπμίμ επίζεξ πνέπεη κα ιάβμομε οπυρε 

μαξ είκαη θάηη γηα ηηξ ενγαζηαθέξ μαξ ζπέζεηξ. Ιπμνεί κα αθμοζηεί ιηγάθη 

δοζμίςκμ ή δοζάνεζημ. Θα πνέπεη κα μάζμομε υμςξ υηη ζε μία ζφγπνμκε θμηκςκία 

θαη ζε έκα ζοκεπχξ μεηαβαιιυμεκμ θυζμμ πνέπεη μ ενγαδυμεκμξ πμο εθηυξ απυ 

ημ κα κηχζεη ηεκ ζηγμονηά θαη ηεκ αζθάιεηα κα μεκ βαιηχκεη με ηεκ αίζζεζε ημο 

βμιέμαημξ θαη ηεξ μμκημυηεηαξ. Δεκ μηιάς γηα λεθάζανε άνζε ηεξ μμκημυηεηαξ 

υπη ,ίζςξ μηιάς γηα ζοκδοαζμυ πανμπήξ θηκήηνςκ θαη ακηαπμδμηηθυηεηαξ. Ιηα 

ηέηανηε πανάμεηνμξ, μ Γζκηθυξ Μνγακηζμυξ θανμάθςκ. Δεκ αθμφζαμε ηίπμηα γηα 

αοηυκ. Πχνα ημκ ζομεζήθαμε με ηεκ οπυζεζε κηυπηκγθ. Πχνα ημκ ζομεζήθαμε, α 

ζογκχμε λέπαζα, θαη πνηκ απυ ηνία πνυκηα με ηεκ οπυζεζε ημο ζθμνπημφ θαη ημο 

δειεηενίμο γηα ημκ θανθίκμ. Αοηυξ είκαη μ νυιμξ ημο; Μ Γζκηθυξ Μνγακηζμυξ 

Φανμάθςκ θφνημη πνέπεη κα μεηελειηπζεί θαη κα παίλεη μοζηαζηηθυ νυιμ ζηεκ 

θαηκμφνηα πνμζπάζεηα, πνέπεη κα γίκεη ημ ακάιμγμ FDA ηεξ Αμενηθήξ. Κα είκαη μ 

ζεμαημθφιαθαξ ημο ζοζηήμαημξ ογείαξ μαξ. Ηαη ηέιμξ, μηιάμε γηα νηδηθή 

ακαδηάνζνςζε θαη ιεηημονγία ηςκ δμμχκ ηεξ ογείαξ, πμο ζεμαίκεη πνχηα απυ υια 

πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ. Γδχ μπνάβμ ζημκ θ. Αβναμυπμοιμ πανυιμ πμο δεκ 

έπεη πνμζέιζεη αθυμα θαη δεκ ημ ιές γηαηί έπεη ακάγθε απυ εοπμιυγηα αιιά ηειηθά 

ήηακ μ πνχημξ Ρπμονγυξ Ργείαξ μ μπμίμξ ηυιμεζε θαη έθακε αοηυ ημ μπμίμ ήηακ 

ακαγθαηυηεηα θαη θμηκςκηθή αιιά θαη ζακ ενγαζηαθή ηςκ γηαηνχκ εδχ θαη 

δεθαεηίεξ. Έκα δίθηομ θνμκηίδςκ ογείαξ. Ννςημβάζμηαξ. Κα λένμομε πμημξ είκαη 

ηη θαη ηη θάκεη. Έπεη αδοκαμίεξ; Καη. Έπεη παναιήρεηξ; Καη. Δεκ είκαη ηεξ 

πανμφζεξ κα ακαιοζεί εδχ πένα ζε αοηυ ημ πχνμ θαη είμεζα απυ ημοξ πνχημοξ 

μπμίμξ πνμζςπηθά δηαθςκχ με πμιιά ζέμαηα αιιά θηκείηαη ζε ζςζηή θαηεφζοκζε. 

Πη πνέπεη κα ζοκδοαζηεί; Ννέπεη κα ζοκδοαζηεί με ηεκ απμζομθυνεζε ηςκ 

κμζμθμμείςκ. Νχξ πνέπεη κα γίκεη αοηυ; Ιε ηεκ ακάπηολε ηεξ πενηθένεηαξ. Δεκ 

είκαη δοκαηυκ κα ένπμκηαη αζζεκείξ απυ ηεκ επανπία γηαηί δεκ οπάνπμοκ μμκάδεξ 



42 

 

εκηαηηθήξ ζεναπείαξ. Γηαηί δεκ οπάνπεη ακάπηολε ημο ΓΗΑΒ. Δηαβάδς με 

ηθακμπμίεζε υηη ζα πάνμομε θάπμηα επηπιέμκ αζζεκμθυνα, ειπίδς κα πάκε ζηεκ 

επανπία θαη υπη ζηεκ Αζήκα. Δεκ είκαη δοκαηυκ κα μεκ πνεζημμπμημφμε θαηκμφνηεξ 

ηεπκμιμγίεξ. Έπμομε μεπακέξ δηθοθιηζηέξ ημο ΓΗΑΒ μη μπμίμη εηδηθά γηα αζηηθά 

θέκηνα υπςξ ε Αζήκα είκαη ηδακηθά θαη ιεηημονγμφκ ειάπηζηα. Ηαη ηέιμξ έκαξ 

άιιμξ ηειεοηαίμξ πανάγμκηαξ πμο ακαθένζεθε απυ ημοξ εθπνμζχπμοξ ηςκ 

θμμμάηςκ θαη ζέιεη ηδηαίηενε πνμζμπή γηαηί θαιχξ ή θαθχξ είκαη οπανθηυξ θαη 

παναδεθηυξ είκαη ημ θακμκηζηηθυ πιαίζημ ιεηημονγίαξ θαη δηαμυνθςζεξ ζπέζεςκ 

μεηαλφ δεμμζίμο θαη ηδηςηηθμφ ημμέα ογείαξ. Δεκ μπμνμφμε κα θνοθημφμε πίζς 

απυ ημ δάπηοιυ μαξ. Ρπάνπεη, οπάνπεη αοηή ηεκ ζηηγμή μ ηδηςηηθυξ ημμέαξ ογείαξ. 

Πη μπμνμφμε κα δεηήζμομε; Πμ κα μεκ γίκμοκ μιηγμπχιηα ζημκ πχνμ ηεξ ηδηςηηθήξ 

ογείαξ, αοηυ μπμνμφμε κα θαημνζχζμομε. Πμ κα δεηήζμομε έκα θακμκηζηηθυ 

πιαίζημ ιεηημονγίαξ μπμνμφμε κα απακηήζμομε θαη κα δηεθδηθήζμομε. Αιιά υηη 

ζοκοπάνπμοκ θαη υηη ιεηημονγεί μ έκαξ ζομπιενςμαηηθά ημο άιιμο αοηυ είκαη 

αοηαπυδεηθημ γεγμκυξ. Νυζμη απυ εζάξ δεκ έηοπε είηε απυ πνμζςπηθή ζαξ 

εμπεηνία είηε απυ ημ δηθυ ζαξ εονφηενμ πενηβάιιμκ κα ηφπεηε ζε έκα 

ηνηημβάζμηαξ θνμκηίδαξ κμζμθμμείμ ηδηςηηθυ θάπμηα κφπηα υηακ ημ εθεμενεφμκ 

είπε οπενβμιηθυ θμνεζμυ, ζομεζείηε ηα πνμεγμφμεκα ιυγηα μμο γηα απμζομθυνεζε 

ηςκ κμζμθμμείςκ, ή πυζμη απυ εζάξ δεκ πήγαηε ζημκ θανδημιυγμ, ζημκ 

μνζμπεδηθυ, ζημκ παζμιυγμ ηεξ γεηημκηάξ ζαξ πμο είκαη ηδηχηεξ γηαηνυξ, 

ζομεζείηε ηα πνμεγμφμεκα ιυγηα μμο γηα πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ. Θέις κα 

πς, υηη αοηή ηεκ ζηηγμή έπμομε θηάζεη ζε έκα μνηαθυ ζεμείμ. Πμ momentum είκαη 

πάνα πμιφ θαιυ. Μπμηαδήπμηε πμιηηηθή εγεζία, μπμημοδήπμηε Ρπμονγείμο 

πηζηεφς υηη απυ εδχ θαη εμπνυξ θαη ζηεκ επυμεκε δεθαεηία, ηνηεηία είκαη μηα 

πνοζή επμπή γηα κα πάνεη απμθάζεηξ. Ηαη ζέις κα πηζηεφς υηη ζα είκαη ζηε ζςζηή 

απυθαζε. Νηζηεφς υηη ε θμηκςκία είκαη χνημε, υηη ςνίμαζακ μη ζοκζήθεξ θαη υηη 

ζέιεη πναγμαηηθά κα ζομβάιιεη. Απυ ηεκ άιιε πιεονά ζέις κα δηαβεβαηχζς υηη μη 

γηαηνμί είκαη επίζεξ χνημμη κα ζομβάιιμοκ ζε αοηήκ ηεκ θαηάζηαζε. Πμ ζέμα είκαη 

ιμηπυκ θονίεξ θαη θφνημη ηυζμ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ υζμ θαη ηεξ Ηεκηνηθήξ 

Νμιηηηθήξ ζθεκήξ εμείξ μ θυζμμξ είμαζηε έημημμη κα ζομβάιιμομε, εζείξ είζαζηε 

έημημμη κα εγεζείηε; Οαξ εοπανηζηχ.  

Ζςάκκεξ Θαδόπμοιμξ (οκημκηζηήξ: Θα εοπανηζηήζμομε υιμοξ ημοξ μμηιεηέξ με 

ηηξ ημπμζεηήζεηξ ημοξ θαη κμμίδς υηη θιείκεη ημ πνχημ ζηνμγγοιυ ηναπέδη ημο 

ζοκεδνίμο μαξ θαη μπςζδήπμηε εθείκμ πμο θαηακμήζαμε υιμη μαξ είκαη υηη ε 

μεηαννφζμηζε ήηακ ακαγθαία, θοζηθά ε δηαθμνμπμίεζε ηςκ δηαθυνςκ θμμμάηςκ ζε 

μνηζμέκεξ ζέζεηξ θαη εηδηθά απυ υηη άθμοζα ημ ΝΑΟΜΗ ρήθηζε θαη μνηζμέκα 

άνζνα αζπέηςξ ακ ζε μνηζμέκα άιια ζέμαηα βαζηθά δε ζομθςκμφζε. Βέβαηα υπςξ 
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απμδείπζεθε ημ αζθαιηζηηθυ θοζηθά πνέπεη κα πνμπςνήζεη θαη εθείκμ πμο 

επηβεβαηχκεηαη γηα άιιε μηα θμνά υηη πνεηάδεηαη πιέμκ θαη ε μεηαννφζμηζε θαη 

ζημ Γζκηθυ Οφζηεμα Ργείαξ. Θα δμφμε πιέμκ ζημοξ βεμαηηζμμφξ αοημφ ημο κυμμο 

μ μπμίμξ πέναζε θαη με ηεκ παναγςγή ηςκ Ννμεδνηθχκ Δηαηαγμάηςκ πχξ ζα 

πνμπςνήζεη θη απυ εθεί θαη πένα μ ιαυξ ζα απμθαζίζεη υηακ ζα ένζεη ε χνα ημο 

ζεηηθά ή ανκεηηθά . Γοπανηζημφμε, είδα ημκ θφνημ Ιαμςκά μ μπμίμξ θνάηεζε 

πμιιέξ ζεμεηχζεηξ θαη πμιφ πνμζεπηηθυξ εάκ ζέιεη κα θάκεη θάπμηα ζοκμπηηθή ή 

θαμηά μιηγυιεπηε δομ-ηνηχκ ιεπηχκ ζα μπμνέζμομε κα ημο δχζμομε δομ, εάκ 

κμμίδεη θαη ζέιεη. Γηα δομ ηνία ιεπηά. Γοπανηζημφμε.  

Ακηώκεξ Αιελόπμοιμξ (οκημκηζηήξ): Ιεηά ηεκ μιηγυιεπηε ημπμζέηεζε ημο 

θονίμο Γεκηθμφ ζα μπμνέζμοκ κα γίκμοκ ενςηήζεηξ θαη κα απακηήζεη ζημ πάκει. 

Γοπανηζηχ πμιφ. Μ θφνημξ Οθμοιάθεξ ζέιεη κα θάκεη μηα ενχηεζε; 

Ιακώιεξ θμοιάθεξ, βμοιεοηήξ Υακίςκ ΠΑΟΗ, μέιμξ ημο Γζκηθμύ 

ομβμοιίμο θαη Γ.Γ. Σμμέα Απαζπόιεζεξ, Ημηκςκηθώκ Τπμζέζεςκ & Τγείαξ: 

Ιηα παναηήνεζε ζημ ζοκάδειθμ. άνεθα πμιφ πμο άθμοζα έκα γηαηνυ μαπυμεκμ 

κα πανεμβαίκεη, μυκμ πμο δεκ ήηακ θαιά πιενμθμνεμέκμξ. Πμ κμμμζπέδημ γηα ηεκ 

πνςημβάζμηα δεκ ρεθίζηεθε αγαπεηέ ζοκάδειθε, ζα ρεθηζηεί. Μη εθιμγέξ έγηκακ 

ημ 2004,ζήμενα έπμομε 2008. Γίπε υηη ζα ένζεη μ θφνημξ Αβναμυπμοιμξ κα μαξ 

πεη. Δεφηενμκ, ημ ζφζηεμα πνμμεζεηχκ πμο ζα θενδίζμομε 500 εθαημμμφνηα εονχ 

δεκ εθανμυζηεθε. Σεθίζηεθε μεκ έκαξ πνυκμξ θαη πιέμκ δεκ εθανμυζηεθε, ε δηθή 

μμο εθηίμεζε είκαη υηη ζα πενάζεη θακέκαξ πνυκμξ αθυμα θη ακ εθανμμζηεί αιιά 

δεκ λένς ακ αοηά ηα μπμία πνμβιέπμκηαη ζημ κμμμζπέδημ υηη ζα ελμηθμκμμεζμφκ, 

ζα ελμηθμκμμεζμφκ .Οαξ ιές μυκμ έκα πνάγμα, αοηή ηεκ ζηηγμή ηα κμζμθμμεία 

μαξ, πνςζηάκε 3,5 δηξ. εονχ. Μ εζηί μεζενμεκεουμεκςκ ζε εθαηυ εθαημμμφνηα 

εονχ ακά παναγςγή πνέμξ ημ μήκα. Δηυηη ε νφζμηζε έγηκε 31/12/2004. Άνα απυ 

1/1/2005 μέπνη 31/12 έπμομε πνέμξ 3,5 δηξ εονχ. Γθαηυ ημ μήκα, εθ ηςκ μπμίςκ 

αθμφζηε ημ αοηυ, επεηδή δεκ εθανμμδυηακ μ κυμμξ ηςκ πνμμεζεηχκ ημ 1δηξ είκαη 

ελςζομβαηηθέξ πνμμήζεηεξ πςνίξ δηαγςκηζμμφξ με απεοζείαξ ακαζέζεηξ. Αοηά 

είκαη ηα απμηειέζμαηα ηεξ με πμιηηηθήξ. Γοπανηζηχ. 

Ακηώκεξ Αιελόπμοιμξ (οκημκηζηήξ): Ηη εμείξ εοπανηζημφμε.  

Ζςάκκεξ Ηανθόπμοιμξ: Ηφνηε Οθμοιάθε, εοπανηζηχ πάνα πμιφ γηα ηεκ 

πανέμβαζή ζαξ. Ννμθακχξ δεκ με ζομάζηε αιιά έπμομε ζοκενγαζηεί ζημ 

πανειζυκ. ηακ δηαηειέζαηε ζηεκ ακηίζημηπε Ρπμονγηθή ζέζε. Δεκ ήηακ ηοπαίμ 

υηη ακ παναηενήζαηε ηεκ μμηιία μμο είπα υηη ημ κμμμζπέδημ έπεη θαη ηηξ αδοκαμίεξ 

ημο θαη ηηξ παναιήρεηξ ημο. Πμ γεγμκυξ ιμηπυκ υηη δεκ ρεθίζηεθε αθυμα είκαη μηα 

πνοζή εοθαηνία κα μπμνέζμομε κα θάκμομε ηηξ οπμδείλεηξ ζηεκ πμιηηεία εγχ δεκ 

μμο ανέζεη κα θαζμνίδς θυμμαηα υπμημξ θαη κα ήηακ. Γγχ ζακ ζοκδηθαιηζηήξ 



44 

 

θμνέαξ γηαηνχκ θαη ζακ γηαηνυξ ζα ζοκενγαζηχ με υιμοξ ημ ίδημ. Κα θάκμομε 

ιμηπυκ ηηξ οπμδείλεηξ ζηεκ πμιηηεία γηα κα θάκεη ηηξ ακηίζημηπεξ δημνζχζεηξ. 

ζμκ αθμνά γηα ημ πνέμξ ηςκ κμζμθμμείςκ λένεηε πμιφ θαιφηενα απυ μέκα 

εθυζμκ έπεηε αζπμιεζεί ζε θαίνηεξ ζέζεηξ υηη δοζηοπχξ ζημ πχνμ ηεξ ογείαξ δεκ 

αθμιμοζείηαη ε ιμγηθή ηεξ αγμνάξ. Δειαδή υια ηα ζοζηήμαηα ογείαξ ζε υιμ ημκ 

θυζμμ ηεκ έπμοκ παηήζεη γηα κα ημ πς έηζη απιά ιασθά ζακ απιυ πνάγμα. Πη, μ 

κυμμξ αγμνάξ ηη ιέεη; ηακ αολάκεηαη ε πνμζθμνά θαη ε δήηεζε πέθηεη ημ θυζημξ. 

Γδχ ζομβαίκεη αθνηβχξ ημ ακάπμδμ. Αολάκεηαη ε πνμζθμνά θαη ε δήηεζε θαη 

ηαοηυπνμκα ακεβαίκεη ημ θυζημξ, γηαηί; Νηζηεφμομε υηη μη θαηκμφνηεξ ηεπκμιμγίεξ 

ζα μαξ ιφζμοκε ηα μέζα. Μη μαγκεηηθέξ ημμμγναθίεξ, ηα πμδηηνυκηα μηηδήπμηε υηη 

ζα πενημνίζμοκ ημ θυζημξ ηεξ ογείαξ. Πα θαηκμφνηα θάνμαθα ζα πενημνίζμοκ ημ 

θυζημξ ηεξ ογείαξ . πη, γηαηί; Γηαηί πμιφ απιά ε ογεία είκαη, κα ζομεζχ ηα ιυγηα 

ημο Γηάκκε ημο Ηονηυπμοιμο ημο θαζεγεηή ηεξ Γζκηθήξ Οπμιήξ Δεμυζηαξ Ργείαξ. 

Ε ογεία είκαη ζακ έκα βανέιη πςνίξ πάημ. ζα ιεθηά θαη κα βάιεηξ μέζα πμηέ δεκ 

πνυθεηηαη κα ημ γεμίζεηξ. Άνα πνέπεη με ηα ζογθεθνημέκα πεναζμέκα μηθμκμμηθά 

μεγέζε κα δμφμε πχξ ζα ημ δηαπεηνηζημφμε. Πυζμ απιά. Γοπανηζηχ.  

Ακηώκεξ Αιελόπμοιμξ (οκημκηζηήξ): Ηη εμείξ εοπανηζημφμε. Μ θφνημξ Γεκηθυξ 

δήηεζε μηα μιηγυιεπηε ημπμζέηεζε.  

Δεμμζζέκεξ Ιαμμςκάξ: Νμιφ ζφκημμα κα απακηήζς μυκμ ζε έκα δομ ζεμεία γηα 

κα μεκ οπάνλμοκ πανελεγήζεηξ. Ακαθένζεθε γηα πανάδεηγμα ακ δεκ θάκς ιάζμξ 

απυ ημκ θφνημ Ιπαζθυδμ, γηαηί ημ θνάημξ δεκ έδςζε μφηε έκα εονχ γηα ηεκ 

ηνηήμενε πνεμαημδυηεζε απυ ημ 1993. Αοηυ είκαη ημοιάπηζημκ ακαθνηβέξ. Πμ 

θνάημξ δηαπνμκηθά απυ ηυηε απυ ηεκ εθανμμγή ημο Κυμμο 2084 θαη απυ υιεξ ηηξ 

θοβενκήζεηξ ζε υηη αθμνά ημοιάπηζημκ ηεκ ηνημενή πνεμαημδυηεζε είκαη 

απμιφηςξ ζοκεπέξ. Κα ζομίζς υηη ε θαηαβμιή αοηχκ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο 

θνάημοξ ζοκδέεηαη θαη με ηεκ μηθμκμμηθή ηαθημπμίεζε ηςκ επημένμοξ 

αζθαιηζηηθχκ ηαμείςκ. Ακ ηα αζθαιηζηηθά ηαμεία μέπνη πνυηηκμξ δεκ ήηακ ζε ζέζε 

κα οπμβάιιμοκ ηζμιμγηζμμφξ θαη οπμπνεχζεθακ μεηά απυ μοζηαζηηθή πανέμβαζε 

ηεξ Ηοβένκεζεξ, αοηυ κμμίδς πνέπεη κα πηζηςζεί ζηεκ Ηοβένκεζε θαη υπη κα 

πνεχκεηαη. Πα αζθαιηζηηθά ηαμεία ιμηπυκ πμο ζα οπμβάιιμοκ θακμκηθά ημοξ 

ηζμιμγηζμμφξ θαη ηα μηθμκμμηθά ημοξ ζημηπεία, ειάμβακακ, ιαμβάκμοκ θαη ζα 

ιάβμοκ πιήνςξ ημ πμζυ πμο δηθαημφκηαη απυ ηεκ ηνηήμενε πνεμαημδυηεζε απυ 

ηεκ πιεονά ημο θνάημοξ. Φέημξ μάιηζηα παναθηενηζηηθά γηα ημ ΖΗΑ είκαη γκςζηυ 

υηη εγγνάθεθε αθνηβχξ ημ 1% ημο ΑΓΝ θαη ελμθιμφκηαη θαη πανειζμφζεξ 

οπμπνεχζεηξ ζημοξ θάδμοξ πνμξ ημ ΖΗΑ πμο θηάκμοκ ημ έκα 1.172 εθαημμμφνηα.  

Έκα ζεμείμ αοηυ ιμηπυκ. Πμ δήηεμα γηα μέκα υμςξ θονίεξ θαη θφνημη ζέις κα ημ 

ημκίζς δεκ εκημπίδεηαη μυκμ ζημ γεγμκυξ ηεξ Ηναηηθήξ πνεμαημδυηεζεξ. Άναγε ε 
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αφλεζε ηεξ Ηναηηθήξ πνεμαημδυηεζεξ απυ μυκε ηεξ απμηειεί ιφζε ημο 

πνμβιήμαημξ; Γηαηί εγχ έπς ηεκ αίζζεζε θαη κμμίδς υηη υιμη ιίγμ πμιφ 

ζομθςκμφμε ζε αοηυ, υηη υηακ ημ ζφζηεμα παναμέκεη θαηαθενμαηηζμέκμ, δηαιομέκμ 

υπςξ είκαη ζήμενα ακμνγάκςημ υζα ιεθηά θαη κα βάιιεη ημ θνάημξ, υζα ιεθηά θαη 

κα εηζθένμοκ μη αζθαιηζμέκμη είκαη ζακ κα ηα νίπκμομε ζε έκα ηνφπημ πηζάνη θαη 

δεκ λένεη θακείξ μφηε έπεη ημκ έιεγπμ πμφ πάκε αοηά ηα ιεθηά. Γπμμέκςξ μ 

πνχημξ ζηυπμξ ηεξ δημηθεηηθήξ ακαδημνγάκςζεξ θαη ημ ηυκηζα αοηυ είκαη μ 

ζημηπεηχδεξ μνζμιμγηζμυξ, ημ κμηθμθφνεμα ημο ζοζηήμαημξ. Έγηκε μηα ακαθμνά 

θαη γίκεηαη ζοκέπεηα γηα ηηξ ακαιμγηζηηθέξ μειέηεξ. Ρπήνπακ, δεκ οπήνπακ θαη 

ιμηπά. Κα λεθαζανίζς εδχ γηα μηα αθυμε θμνά, ημ ιές πμιιέξ θμνέξ. Ρπήνπακ 

ακαιμγηζηηθέξ μειέηεξ θονίεξ θαη θφνημη. Ρπήνπακ θαηαηέζεθακ ζηε δηάνθεηα ημο 

δηαιυγμο πμο έγηκε ζηε Βμοιή θαη ζηεκ πμνεία πνηκ ηεκ θαηάζεζε θαη ρήθηζε ημο 

κμμμζπεδίμο. Πη απμδεηθκφμοκ; με μηα θνάζε ζα ημ πς. Πμ ζφκμιμ ηςκ 

αζθαιηζηηθχκ ηαμείςκ, ημ ζφκμιμ θη επακαιαμβάκς ηςκ αζθαιηζηηθχκ ηαμείςκ, 

πανμοζηάδμοκ ακαιμγηζηηθά ειιείμμαηα ζε βάζμξ πνυκμο δει. δεκ είκαη βηχζημα 

πιεκ θάπμηςκ ειάπηζηςκ πμο δηαζέημοκ θμηκςκηθυ πυνμ. Αοηυ απμδεηθκφεη απυ 

μυκμ ημο ημ γεγμκυξ πμο ζαξ ακέθενα, ηεκ ακαγθαηυηεηα ηεξ μεηαννφζμηζεξ. Ηαη 

μηα πμιφ μηθνή ζε ζπέζε με ηηξ εκμπμηήζεηξ πμο έγηκακ βίαηα εκδεπμμέκςξ 

πναληθμπεμαηηθά πςνίξ ημκ απαναίηεημ δηάιμγμ ζαξ βεβαηχκς επεηδή έπς θαη μηα 

εμπεηνία ζπεδυκ δομ εηχκ ζε αοηυ ημ Ρπμονγείμ είπαμε 133 θμνείξ θαη θιάδμοξ 

αζθάιηζεξ ζηεκ ανμμδηυηεηά μαξ. Γ ιμηπυκ δεκ οπήνπε μφηε έκαξ ζηεκ πμνεία 

αοηχκ ηςκ πνυκςκ μφηε ζα οπάνλεη κμμίδς ζημ μέιιμκ πμο κα ζοκαηκέζεη με ηεκ 

υπμηα πνμζπάζεηα εκμπμίεζεξ, ημ ακηηιαμβάκεζηε, γηαηί οπάνπμοκ άιιμη ιυγμη, 

οπάνπεη ακ ζέιεηε ε κμμηνμπία ημ υηη πάκεηαη μηαξ μμνθήξ ελμοζίαξ, είηε ιέγεηαη 

Δημηθεηηθυ Οομβμφιημ, είηε ιέγεηαη ζομμεημπή ζηα Δημηθεηηθά Οομβμφιηα, είηε 

ιέγμκηαη άιιμο είδμοξ πανεμβάζεηξ ζηεκ μπμία μοδείξ είκαη δηαηεζεημέκμξ κα 

εθπςνήζεη. Οοκεπχξ ηη έπνεπε κα θάκμομε, κα πενημέκμομε επεηδή ανκμφκηαη μη 

133 θαη κα μεκ θάκμομε ηίπμηα ή κα απενγμφμε ζε θάηη, ζε αοηήκ ηεκ πνμζπάζεηα 

εκμπμίεζεξ πμο είκαη νηδηθή μεκ αιιά ζηενίδεηαη υπςξ ζαξ είπα ζε απμιφηςξ ζε 

μνζμιμγηζηηθά, αζθαιηζηηθά θαη μηθμκμμηθά θνηηήνηα. Γοπανηζηχ. 

Ζςάκκεξ Θαδόπμοιμξ (οκημκηζηήξ): Ηιείκμκηαξ ζα ζέιαμε κα εοπανηζηήζμομε 

ημκ Γεκηθυ Γναμμαηέα, υιμοξ ημοξ εθπνμζχπμοξ ηςκ θμμμάηςκ θαη ζα 

πνμπςνήζμομε ζε έκα μιηγυιεπημ δηάιεημμα γηα κα πνμπςνήζμομε μεηά ζημοξ 

παηνεηηζμμφξ ηςκ πνμζθεθιεμέκςκ. Γοπανηζημφμε.       
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Γπίζεμε Έκανλε οκεδνίμο -Υαηνεηηζμμί 
 

Γιέκε Γηακκαθμπμύιμο, (Πανμοζηάζηνηα): Ηφνηε 

Ρπμονγέ Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ, θφνηε  

Γεκηθέ Γναμμαηέα Ρπμονγείμο Απαζπυιεζεξ θαη 

Ημηκςκηθήξ Ννμζηαζίαξ, θφνηε Ρπμονγέ, Βμοιεοηή, 

Πμμεάνπε Ργείαξ ημο ΝΑΟΜΗ, θονία Γθπνυζςπε  ημο 

ΗΗΓ, θφνηε εθπνυζςπε ημο ΟΡΞΖΔΑ, θφνηε Ννυεδνε 

ηεξ Πμπηθήξ Έκςζεξ Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ ημο Κ. 

Αηηηθήξ, θφνηε Ακηηκμμάνπε Αζεκχκ, θφνηε Ννυεδνε 

ημο Γκηαίμο Οοκδέζμμο Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ ημο 

κμμμφ Αηηηθήξ, θφνηε Ννυεδνε ημο Ζαηνηθμφ Οοιιυγμο 

Αζεκχκ, θφνηε Ννυεδνε ηεξ Νακειιήκηαξ Μμμζπμκδίαξ Ζαηνχκ ΖΗΑ, θφνηε 

Ννυεδνε ημο Γζκηθμφ Μνγακηζμμφ Φανμάθςκ, θφνημη Βμοιεοηέξ, θφνημη Δήμανπμη, 

θφνημη Δεμμηηθμί Οφμβμοιμη, θονίεξ θαη θφνημη, θίιεξ θαη θίιμη θαιεζπένα ζαξ. 

Οαξ θαιςζμνίδμομε ζημ 4μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο 

Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ ΜΠΑ, πμο θέημξ θηιμλεκείηαη ζημ Δήμμ 

Ανγονμφπμιεξ. Γοπανηζημφμε ζενμά, ημ Δήμανπμ Ανγονμφπμιεξ ημκ θ. Δεμήηνε 

Γοζηαζηάδε γηα ηε θηιμλεκία θαη γηα ηεκ πνμζςπηθή ημο ζομβμιή ζηεκ μνγάκςζε 

ημο Οοκεδνίμο. Αλίδεη κα επηζεμάκμομε υηη παναβνίζθμκηαη Δήμανπμη θαη 

εθπνυζςπμη θαη απυ ημοξ 109 Δήμμοξ-μέιε ημο  Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο Ργείαξ 

θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ ΜΠΑ θαη έπμομε ηε πανά πμιιμφξ κα ημοξ 

θηιμλεκμφμε ζημοξ λεκχκεξ ημο Δήμμο Αμανμοζίμο, εθεί δειαδή πμο βνίζθεηαη ε 

έδνα ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο Ργείαξ. Πμοξ εοπανηζημφμε γηα ηεκ πανμοζία ημοξ 

θαη ημοξ θαιςζμνίδμομε ζημ Οοκέδνημ μαξ. Ηφνηε Δήμανπε ηεξ Ανγονμφπμιεξ 

έπεηε ημ ιυγμ γηα ημκ εκανθηήνημ παηνεηηζμυ ημο Οοκεδνίμο μαξ. 

 

Δεμήηνεξ Γοζηαζηάδεξ, Δήμανπμξ 

Ανγονμύπμιεξ: Αγαπεηέ Ρπμονγέ, αγαπεημί 

ζοκάδειθμη, θίιμη θαη θίιεξ παίνμμαη θαηανπήκ 

γηα ηε ζομμεημπή ζαξ ζε αοηυ ημ Οοκέδνημ, ημ 4μ 

Οοκέδνημ ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο Ργείαξ θαη 

Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ ΜΠΑ, πμο απμηειεί μηα 

πνμζπάζεηα μνγάκςζεξ ηςκ δνάζεςκ πνυιερεξ 

ζηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε. Δεκ οπάνπεη μέπνη 

ζήμενα ζεζμηθυ πιαίζημ γηα κα θηκμφκηαη μη Δήμμη 

ζηεκ ίδηα θαηεφζοκζε, υηακ ζπεδηάδμοκ ηα 
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πνμγνάμμαηα θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ, ογείαξ θαη πνυκμηαξ θαη πηζηεφς υηη θαη ζημ 

Οοκέδνημ αοηυ, ζα ζοδεηεζμφκ ζέμαηα θαη ζηγά -ζηγά ζα πνέπεη κα βνεη ημ δνυμμ 

ηεξ υιε αοηή ε δηαδεμμηηθή ζοκενγαζία. Αοηή ε ζοκενγαζία, πμο πνμένπεηαη απυ 

ηα ζπιάπκα ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ θαη έπεη θαηαθένεη, κα ζογθεκηνχζεη 110 

Δήμμοξ ςξ μέιε απυ υιε ηε πχνα θη αοηυ είκαη ημ μοζηαζηηθυ, ακαδεηθκφμκηαξ ημκ 

θμηκςκηθυ παναθηήνα ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ. Οε ζοκενγαζία με ημκ θάζε 

Δήμμ μέιμξ θαη ακάιμγα με ηηξ ακάγθεξ ημο, μνγακχκμκηαη δνάζεηξ πμο 

απεοζφκμκηαη ζημοξ πμιίηεξ, με θφνημ ζηυπμ ηεκ εοαηζζεημπμίεζή ημοξ ζε ζέμαηα 

πμο αθμνμφκ ηεκ πνυιερε θαη ηε δηαηήνεζε ηεξ ογείαξ ημοξ. Μ Δήμμξ 

Ανγονμφπμιεξ είκαη απυ ηα ηδνοηηθά μέιε ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο Ργείαξ θαη 

μάιηζηα μ εθπνυζςπυξ μαξ ημο Δεμμηηθμφ Οομβμοιίμο θαηαιαμβάκεη ηε ζέζε ημο 

εηδηθμφ Γναμμαηέα θμκηά ζημκ Ννυεδνμ, ημκ Δήμανπμ Αμανμοζίμο πμο είκαη θαη ε 

ροπή ηεξ υιεξ αοηήξ δηαδηθαζίαξ. Αγαπεημί θίιμη έπμομε απυρε ηεκ ηημή κα 

θηιμλεκμφμε ζημ Δήμμ μαξ ημ 4μ Νακειιήκημ Οοκέδνημ ημο Δηθηφμο θαη εοπυμαζηε 

ημ Οοκέδνημ αοηυ κα ζεμάκεη ηεκ απανπή γηα κα θαηακμεζεί απυ ηεκ πμιηηεία ·είκαη 

εδχ θαη μ Ρπμονγυξ μαξ πμο ζα αθμφζεη πμιιά, ε ζεμαζία ηεξ πνυιερεξ θαη ε 

ζοκεηζθμνά ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ ζημκ ημμέα αοηυ. Ννέπεη υμςξ κα γίκεη 

θαηακμεηυ πςξ απαηημφκηαη πνήμαηα γηα κα πανέμβμομε μιμθιενςμέκα θαη 

ζοκημκηζμέκα θαη αοηυ δεκ βιέπμομε κα ημ εκζηενκίδεηαη πμιιέξ θμνέξ ε θεκηνηθή 

ελμοζία. Αθυμε θαη ηα πνμγνάμμαηα, πμο θαηά θαηνμφξ έπμομε θάκεη, Βμήζεηα ζημ 

ζπίηη, Ημηκςκηθή Ιένημκα, Ηέκηνα Ννυιερεξ με ημκ ΜΗΑΚΑ θαη ηυζα άιια πμο 

ανπηθά πνεμαημδμηήζεθακ  ·ημ ζφκεζεξ είκαη έκα  - δφμ πνυκηα θαη απυ θεη θαη 

πένα βνίζθμκηαη ζηα βάνε πμο έπεη κα ακηημεηςπίζεη ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε απυ 

ημκ πμιφ -πμιφ ιηηυ πνμτπμιμγηζμυ ηεξ. Γκχ έπεη ακαγκςνηζηεί υηη ε πνυκμηα θαη 

ε πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ θαη ηδηαίηενα ζημκ ημμέα πνυιερεξ  πνέπεη κα 

αζθείηαη μέζς ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ, πμο βνίζθεηαη πιεζηέζηενα ζημκ 

πμιίηε, δεκ δίκμκηαη μη απαηημφμεκμη πυνμη θαη οπάνπεη θαη έκα δηεθδηθεηηθυ 

πιαίζημ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ με επηθεθαιήξ ηεκ Ηεκηνηθή Έκςζε Δήμςκ 

θαη Ημηκμηήηςκ αοηυ ημ δηάζηεμα. Δεκ μπμνμφκ κα θαηακμήζμοκ υηη μη δνάζεηξ 

μαξ, ηδηαίηενα ζηηξ μεγάιεξ ειηθίεξ, ζηα άημμα με ακαπενία θαη ζηα παηδηά ζηα 

ζπμιεία θαη έλς απυ ηα ζπμιεία, πμο βμεζμφκ ημοξ θαημίθμοξ με ηηξ δνάζεηξ πμο 

θάκμομε κα εκηάζζμκηαη με ογεία ζημ θμηκςκηθυ ζφκμιμ θαη βέβαηα απαιιάζζεη 

απυ πνυζζεηεξ δαπάκεξ ημοξ θμνείξ ηεξ πνςημβάζμηαξ θαη δεοηενμβάζμηαξ 

θνμκηίδαξ ογείαξ πμο έπεη ημ Ρπμονγείμ θαη μη θοβενκεηηθμί θμνείξ. Νμιιέξ 

θμνέξ θάκμομε πνμγναμμαηηθέξ ζομβάζεηξ θαη υπςξ είπα θαη πνμεγμομέκςξ, έκα 

– δφμ πνυκηα μπμνεί κα πνεμαημδμημφκηαη. Απυ εθεί θαη πένα είκαη έκα ζμβανυ 

βάνμξ, ημ ακηέπμοκ μη Δήμμη μέπνη έκα μνηζμέκμ βαζμυ, γηαηί ακ ημ Ρπμονγείμ 
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θάκεη μηα δνάζε, ε θεκηνηθή ελμοζία θάκεη μηα δνάζε υηακ αοηή μεηαθένεηαη ζημοξ 

Δήμμοξ. Μη απαηηήζεηξ ημο πμιίηε, πμο είκαη πμιφ θμκηά ζηεκ αοημδημίθεζε, είκαη 

πμιφ μεγαιφηενεξ, οπμονγέ θαη ακ ηοπυκ ημ οπμονγείμ θάκεη μηα δνάζε ζηα 100, 

γηα κα ηεκ θένμοκ ζε πέναξ αοηήκ ηε δνάζε μη Δήμμη, ιυγς ηςκ επηζομηχκ ημο 

πμιίηε, πάμε ζημ 150 θαη ζημ 200. Θέις κα πς πάκηα, υηη υζμη πυνμη θαη κα 

δμζμφκ δε θηάκμοκ, γηαηί είκαη μηα ακελάκηιεηε πεγή ελμοζίαξ πμο δεηάεη μ 

πμιίηεξ απυ εμάξ γηα κα ηθακμπμηεζεί. Δε ζέις κα πς ηίπμηα άιιμ, μηα θαη είμαη 

εδχ πμο ζαξ θηιμλεκχ, κα μεκ πς πενηζζυηενα. Έηζη ιμηπυκ, ζημοξ ζοκαδέιθμοξ, 

ζημκ θίιμ οπμονγυ, ζε ζαξ υιμοξ πμο βνηζθυζαζηε εδχ, εοπανηζηχ θαηανπήκ γηα 

ηεκ ακηαπυθνηζε ζηεκ πνυζθιεζή μαξ θαη εφπμμαη θαιή επηηοπία ζηηξ ενγαζίεξ ημο 

Οοκεδνίμο, μηαξ θαη ακαμέκμομε ηα ζομπενάζμαηά ημο, γηα κα βειηηχζμομε υιμη 

μαξ ηηξ οπενεζίεξ ογείαξ, πμο πνμζθένμομε ζημκ πμιίηε θαη κμμίδς πςξ είκαη 

αοηυξ πνςηανπηθυξ ζηυπμξ ηεξ  Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ.Κα „ζηε θαιά. Ηαιή 

δηαμμκή.  

Γιέκε Γηακκαθμπμύιμο,(Πανμοζηάζηνηα):Γοπανηζημφμε ημ Δήμανπμ Ανγονμφπμιεξ θμ 

Δεμήηνε Γοζηαζηάδε. Ηαιμφμε ζημ βήμα ημκ Ννυεδνμ ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο 

Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ ΜΠΑ θαη Δήμανπμ Αμανμοζίμο ημκ θ. Γηχνγμ 

Ναημφιε.  

 

Γηώνγμξ Παημύιεξ: Πνόεδνμξ Δ ημο 

Δηαδεμμηηθμύ Δηθηύμο Τγείαξ & Ημηκςκηθήξ 

Αιιειεγγύεξ ΟΣΑ, Δήμανπμξ Αμανμοζίμο: 

Ηφνηε οπμονγέ Ργείαξ αγαπεηέ θφνηε  Δεμήηνε 

Αβναμυπμοιε, οθοπμονγέ επί ζεηνά εηχκ 

αγαπεηέ θφνηε Οθμοιάθε, Δήμανπε 

Ανγονμφπμιεξ, αγαπεημί ζοκάδειθμη Δήμανπμη, 

Ννυεδνε ηεξ ΓΟΗΚΑ θαη Δήμανπε Ηεθηζηάξ 

Κίθμ ηςηάθε, Ννυεδνε ημο Ζαηνηθμφ Οοιιυγμο 

θφνηε Οςηήνε Ξεγάθε, Ννυεδνε ηεξ 

Νακειιήκηαξ Μμμζπμκδίαξ Γηαηνχκ ΖΗΑ θαη αγαπεηέ θίιε Ιηπάιε Βιαζηανάθμ, 

εθπνυζςπμη ηςκ άιιςκ θμμμάηςκ, θα Ιανηάκζε Αιεηθενμπμφιμο ημο ΗΗΓ, άιιμη 

εθπνυζςπμη ηςκ θμμμάηςκ πμο πηζακυκ κα με βιέπς, θίιεξ θαη θίιεξ. Ιε 

ηδηαίηενε πανά ζαξ θαιςζμνίδς θη εγχ με ηε ζεηνά μμο, ςξ Ννμέδνμο ημο 

Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο Ργείαξ & Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ Μνγακηζμχκ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ, ζηηξ ενγαζίεξ ημο 4μο Νακειιήκημο Οοκεδνίμο ημο Δηθηφμο, με 

ζέμα «Ε πνυιερε γηα ηεκ ογεία θαη ε θμηκςκηθή μένημκα ζημοξ Δήμμοξ». Θα 

ήζεια θαηανπήκ κα εοπανηζηήζς ηδηαίηενα ημκ Δήμανπμ ηεξ Ανγονμφπμιεξ, 
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πνυκηα  αοημδημηθεηηθυ, ζα έιεγα ημκ έπμομε ζοκοθαζμέκμ με ηεκ αοημδημίθεζε, 

θφνηε Γοζηαζηάδε, γηα ηε θηιμλεκία πμο μαξ πνμζθένεη θα βεβαίςξ γηα ηεκ 

ελαηνεηηθή μνγάκςζε, ε μπμία οθίζηαηαη. Θα ήζεια επίζεξ κα επηζεμάκς πυζμ 

ζεμακηηθή είκαη ε πανμοζία ζηεκ έκανλε ηςκ ενγαζηχκ, ημο Ρπμονγμφ Ργείαξ θαη 

Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ ημο θονίμο Δεμήηνε Αβναμυπμοιμο, μ μπμίμξ με ηεκ 

πανμοζία ημο επηβεβαηχκεη ηε βμφιεζε ηεξ πμιηηείαξ κα ακαγκςνίζεη ημκ 

μοζηαζηηθυ νυιμ πμο μπμνεί κα παίλεη ε  Πμπηθή Αοημδημίθεζε, ζηεκ ογεία θαη ζηε 

Ημηκςκηθή Ιένημκα. Φίιεξ θαη θίιμη, ημ Δηαδεμμηηθυ ΔίθηομΔηθηφμο Ργείαξ & 

Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ Μ. Π. Α.,  έπεη ζπεδυκ ηέζζενα πνυκηα δςήξ. Οημ 

δηάζηεμα αοηυ θαηαθέναμε πμιιά. Ηαηανπήκ έπμομε πεηφπεη ε πνμζπάζεηα αοηή 

κα αγθαιηαζηεί απυ δεθάδεξ Δεμάνπμοξ απυ υιε ηεκ Γιιάδα, πμο ζέις επ‟ 

αθμνμήξ ηεξ ζεμενηκήξ μαξ πανμοζίαξ κα ημοξ εοπανηζηήζς μέζα απυ ηεκ θανδηά 

μμο, εθ μένμοξ ημο Δημηθεηηθμφ Οομβμοιίμο. Γπίζεξ ημ Δίθηομ, πνέπεη κα ζαξ πς 

υηη έπεη ήδε 110 μέιε, Δήμμοξ απυ υιε ηεκ Γιιάδα, θαη πμιφ ζφκημμα μ ανηζμυξ 

αοηυξ πνυθεηηαη κα αολεζεί, δηυηη οπάνπμοκ αηηήζεηξ έκηαλεξ. Ηαηαθέναμε επίζεξ 

μέζα απυ ηηξ δνάζεηξ  θαη πνςημβμοιίεξ μαξ, κα ακαδείλμομε ημ δήηεμα ηεξ 

πνυιερεξ ογείαξ, θαζχξ θαη ημ νυιμ πμο μπμνμφκ κα δηαδναμαηίζμοκ ζημκ ημμέα 

αοηυ μη θμνείξ ηεξ  Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ. Ε δναζηενημπμίεζε αοηή θαη μ νυιμξ 

πμο δηεθδηθμφμε επηηέιμοξ απμθηά πενηεπυμεκμ, αθμφ ήδε ημ Ρπμονγείμ Ργείαξ 

πνμπςνά, θαη ειπίδμομε ζφκημμα κα ρεθηζηεί μέζα απυ ημ κμμμζπέδημ ηεξ 

πνςημβάζμηαξ πενίζαιρεξ ε μνηζηηθή θαηάνηηζε ημο κμμμζπεδίμο, υπμο ζα δίκεη 

ζημοξ ΜΠΑ ηε δοκαηυηεηα κα ζομμεηέπμοκ μοζηαζηηθά θαη εκενγά ζηεκ πνυιερε 

ηεξ ογείαξ θαη ζηεκ ακάιερε πμιηηηθχκ δνάζεςκ, πμο ζα αθμνμφκ ηεκ θμηκςκηθή 

μένημκα. Οημ δηάζηεμα αοηυ πεηφπαμε αθυμα κα εκηζπφζμομε ηηξ θμηκςκηθέξ 

οπμδμμέξ ηςκ Δήμςκ μαξ πμο ζομμεηέπμοκ ζημ Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ, με 

πνμζςπηθυ πμο πνμζειήθζεη μέζα απυ ηα πνμγνάμμαηα επηδμημφμεκεξ 

απαζπυιεζεξ θαη απυθηεζεξ ενγαζηαθήξ εμπεηνίαξ. Ιε αοηυκ ημκ ηνυπμ, υπη μυκμ 

δχζαμε ηε δοκαηυηεηα ζε κέμοξ επαγγειμαηίεξ ογείαξ θαη άιιμοξ κέμοξ κα 

απμθηήζμοκ ενγαζία ή θαη απαζπυιεζε, αιιά μοζηαζηηθά κα ακαβαζμίζμομε ηηξ 

πανεπυμεκεξ θμηκςκηθέξ οπενεζίεξ ηςκ Δήμςκ μαξ, πςνίξ κα επηβανφκμομε ημοξ 

πνμτπμιμγηζμμφξ ηςκ Δήμςκ μαξ. Πέιμξ, δχζαμε μυκημε ιφζε ζημ πνυβιεμα ηεξ 

ζηέγαζεξ ηεξ έδναξ ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο Ργείαξ, ημ μπμίμ πιέμκ ζηεγάδεηαη 

ζε έκα κεμθιαζηθυ θηίνημ ημο Δήμμο Αμανμοζίμο. Βέβαηα γηα κα πεηφπμομε υια 

αοηά πνεηάζηεθακ θάπμημη άκζνςπμη κα δμοιέρμοκ ζθιενά γηα κα οιμπμηεζεί έκα 

υναμα πμο ζέιεη ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε κα απμθηήζεη ημκ πνςηαγςκηζηηθυ νυιμ 

θαη υπη απιχξ ζακ ζεαηήξ κα ζομμεηέπεη ζημκ ημμέα ηεξ θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ. 

Γίκαη ζε υιμοξ πνμθακέξ, υηη μη μνγακηζμμί Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ έπμοκ έκα 
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ζεμακηηθυ πιεμκέθηεμα ζηεκ άζθεζε ηεξ θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ, ζε ζπέζε με ηεκ 

θεκηνηθή ελμοζία θαη ημ πιεμκέθηεμα αοηυ έγθεηηαη ζηε δοκαηυηεηά ημοξ κα 

πνμζεγγίζμοκ άμεζα ημκ πμιίηε, με ημκ μπμίμ ένπμκηαη ζε θαζεμενηκή επαθή. 

Γκςνίδμκηαξ μάιηζηα ημ πχξ ιεηημονγμφκ ζηηξ οπυιμηπεξ πχνεξ ηεξ Γονχπεξ ηα 

ζοζηήμαηα πνυιερεξ ογείαξ, πηζηεφμομε πςξ ήνζε επηηέιμοξ ε χνα θαη ζηε πχνα 

μαξ ε  Πμπηθή Αοημδημίθεζε, μη μνγακηζμμί Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ κα ακαιάβμοκ 

ακηίζημηπεξ ανμμδηυηεηεξ ζημκ ημμέα ηεξ ογείαξ ζηε δηαδεμμηηθή ζοκενγαζία, γηα 

ηεκ ακάπηολε πνμγναμμάηςκ πνυιερεξ ογείαξ. Αοηυ είκαη έκα βήμα πμο πνέπεη 

επηηέιμοξ κα γίκεη θαη ζηε πχνα μαξ θαη πνέπεη κα γίκεη γηα πμιιμφξ ιυγμοξ θαη 

είμαη πεπεηζμέκμξ υηη αοηή ε χνα έπεη ένζεη. Μ έκαξ ιυγμξ είκαη θαζανά 

μηθμκμμηθυξ. Πμ κμηθμθφνεμα ηςκ μηθμκμμηθχκ θαη ε μείςζε ηςκ δαπακχκ ογείαξ 

πενκά θαη μέζα απυ ηεκ ζεμειίςζε εκυξ εοενγεηηθμφ θαη πνμιεπηηθμφ ζοζηήμαημξ 

ογείαξ, πμο δεκ πενημνίδεηαη απιά ζηε δηαπείνηζε θνίζεςκ, αιιά ζα δίκεη βάνμξ 

ζηεκ πνυιερε ηςκ θνίζεςκ θαη ζα ακηαπμθνίκεηαη με επηηοπία ζηε δηεονομέκε 

δήηεζε γηα πμημηηθέξ οπενεζίεξ ογείαξ. ιεξ μη πνμζπάζεηεξ  ημο οπμονγείμο 

Ργείαξ, ηςκ αζθαιηζηηθχκ ηαμείςκ πμο έπμοκ ζφζηεμα ογείαξ, ηεξ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ, ζα πνέπεη κα έπμοκ ςξ πνμηεναηυηεηα θαη ςξ θμηκυ πανμκμμαζηή 

κα δηαηενείηαη μ πμιίηεξ ογηήξ, μέζς ηεξ πνυιερεξ θαη υπη κα ζεναπεφεηαη υηακ 

μυκμ είκαη αζζεκήξ, υπςξ γηα πμιιά πνυκηα ακηημεηςπίδμκηακ μ πμιίηεξ μέπνη 

ζήμενα. Μ άιιμξ ιυγμξ είκαη θαζανά ιυγμξ θηιμζμθίαξ. Νηζηεφμομε υηη μέζα απυ 

ηεκ Αοημδημίθεζε, ημ ζφζηεμα πνυιερεξ ζα μπμνέζεη κα ιεηημονγήζεη με γκχμμκα 

ηηξ αημμηθέξ ακάγθεξ ημο θάζε πμιίηε ή ηεξ θμηκςκηθήξ μμάδαξ. Ηάπμημη μπμνεί 

εφιμγα κα ακανςηεζμφκ. Αοηυ ημ κέμ ζφζηεμα, πμο μναμαηηδυμαζηε, πνυιερεξ θαη 

θμηκςκηθήξ μένημκαξ πχξ ζα πνεμαημδμηεζεί ; Γμείξ έπμομε πνυηαζε. Πεκ έπμομε 

δηαηοπχζεη θαη μέζα απυ ημ Δημηθεηηθυ μαξ Οομβμφιημ θαη απυ ηηξ Γεκηθέξ μαξ 

Οοκειεφζεηξ ηςκ μειχκ μαξ θαη βεβαίςξ έπεη δηαηεζεί ζημοξ ανμυδημοξ θμνείξ. 

Ιπμνεί κα πνεμαημδμηεζεί με πμιιμφξ ηνυπμοξ. Ιπμνμφμε θαηανπήκ κα 

αλημπμηήζμομε μένμξ ηςκ πυνςκ ημο οπμονγείμο Ργείαξ πμο δίκμκηαη ζήμενα, γηα 

πνυιερε, αιιά θαίκεηαη υηη δεκ πηάκμοκ θαζμιηθά ηυπμ  θαη είμαη ζίγμονμξ υηη ε 

ζεμενηκή εγεζία έπεη μηα δηαθμνεηηθή θηιμζμθία, θαη εκδεπμμέκςξ θαη θάπμημη απυ 

ημ πανειζυκ. Άιιε πεγή πνεμαημδυηεζεξ μπμνεί κα είκαη ηα θμκδφιηα ημο 

οπμονγείμο Γζςηενηθχκ, αιιά θαη ημο οπμονγείμο Απαζπυιεζεξ θαη Ημηκςκηθήξ 

Αιιειεγγφεξ. Οημ ζφζηεμα αοηυ μπμνμφκ κα εκηαπζμφκ επίζεξ μη δεμμηηθμί θυνμη, 

πμο ήδε δηαηίζεκηαη γηα ηε ιεηημονγία ηςκ οθηζηάμεκςκ θμηκςκηθχκ δμμχκ. Οημ 

επίπεδμ ημο οπμονγείμο Απαζπυιεζεξ ημπμζεηείηαη δηυηη ηα αζθαιηζηηθά ηαμεία 

ακήθμοκ ζημ οπμονγείμ Απαζπυιεζεξ θαη δε δηαηίζεκηαη πμζά ηυζα υζα ζα πνέπεη 

κα δηαηίζεκηαη γηα ημοξ αζθαιηζμέκμοξ γηα ηεκ πνυιερε. Οεμακηηθή πεγή επίζεξ 
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πνεμαημδυηεζεξ, μπμνεί κα απμηειέζεη ε αλημπμίεζε ηςκ εονςπασθχκ 

πνμγναμμάηςκ, υπςξ ημο 4μο θμηκμηηθμφ πιαηζίμο πνεμαημδυηεζεξ, δνάζεηξ πμο 

αθμνμφκ ηεκ πνυιερε, αιιά θαη ηεκ πνμαγςγή ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ. Γλίζμο 

ζεμακηηθή πνεμαημδυηεζε μπμνεί κα είκαη απυ ημ κέμ ζφζηεμα απυ ημοξ 

ηδηςηηθμφξ πμνεγμφξ, ζημοξ μπμίμοξ μπμνμφμε κα απεοζοκζμφμε θαη κα 

δεηήζμομε πνήμαηα γηα κα πνεμαημδμηήζμοκ δνάζεηξ θαη πνςημβμοιίεξ πνυιερεξ, 

με ζογθεθνημέκεξ υμςξ ανπέξ θαη υνμοξ, μη μπμίμη ζα δείπκμοκ θαη ηε δηαθάκεηα 

θαη ηεκ πνυζεζε θαη ηεκ θαηεφζοκζε αοηχκ ηςκ πνεμαημδμηήζεςκ. Φίιεξ θαη 

θίιμη βνηζθυμαζηε μπνμζηά ζε έκα θνίζημμ ζηαονμδνυμη. Πα βήμαηα πμο έπμοκ 

γίκεη, πνμθεημέκμο ε αοημδημίθεζε κα απμθηήζεη έκακ μοζηαζηηθυηενμ νυιμ ζημκ 

ημμέα ηεξ θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ θαη ηεξ πνμιεπηηθήξ ογείαξ, είκαη ζεμακηηθά αιιά 

μπμνμφκ κα γίκμοκ αθυμα πμιιά πενηζζυηενα. Ιε ηε ζοκενγαζία υιςκ μαξ, 

θνάημοξ, αοημδημίθεζεξ θαη ηδηςηηθήξ πνςημβμοιίαξ μπμνμφμε κα δεμημονγήζμομε 

θαιφηενεξ θαη απμηειεζμαηηθυηενεξ θμηκςκηθέξ οπμδμμέξ θαη οπενεζίεξ πμο ζα 

ακηαπμθνίκμκηαη ζηηξ ζφγπνμκεξ απαηηήζεηξ ηεξ θμηκςκίαξ ηςκ πμιηηχκ. Οε αοηήκ 

ηεκ πνμζπάζεηα ημ Δηαδεμμηηθυ ΔίθηομΡγείαξ & Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ Μ. Π. 

Α. μπμνεί κα δηαδναμαηίζεη ζεμακηηθυηαημ ζοκημκηζηηθυ νυιμ θαη βεβαίςξ 

πηζηεφμομε θαη ζηε δφκαμε ημο εζειμκηηζμμφ. Οηε μεγάιε μνγακςηηθή δφκαμε 

ακζνχπςκ πνμζθμνάξ μέζα απυ εθπαίδεοζε, μέζα απυ ζοκημκηζμυ, μέζα απυ 

μνγάκςζε θαη αοηυ μπμνεί ημ Δίθηομ κα ημ ακαιάβεη. Οαξ εοπανηζηχ πμιφ θαη 

θαιή επηηοπία ζηηξ ενγαζίεξ. Δεκ ήλενα, θαη είκαη ηημή μμο θοζηθά, υηη εγχ ζα 

πνέπεη κα ακαιάβς ηα πνέε ημο κα θαιέζς, με ηημή ημ ιές,  θαιχ ιμηπυκ ζημ 

βήμα θαη εοπανηζηχ γηα άιιε μηα θμνά πμο είκαη θμκηά μαξ, ημκ οπμονγυ Ργείαξ 

θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ ημκ θφνημ Δεμήηνε Αβναμυπμοιμ. 

 

Δεμήηνεξ Αβναμόπμοιμξ, οπμονγόξ Τγείαξ & 

Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ ΟΣΑ: Ηαζυηη 

αοημδημηθεηηθυξ ζα ενπυμμοκα θαη μυκμξ μμο, θαμία 

αμθηβμιία. Ηφνηε  Δήμανπε λεθηκχ απυ εζάξ γηαηί 

απυ ημκ θαηνυ πμο ήμμοκ αθυμε πνυεδνμξ ηεξ 

ΗΓΔΗΓ, πάκηα έιεγα υηη έπμοκ πνμβάδηζμα μη 

Δήμανπμη ζημκ ηυπμ ημοξ, αθυμα θαη μπνμζηά απυ 

ηεκ θοβένκεζε. Ηφνημη εθπνυζςπμη ηςκ θμμμάηςκ, 

αγαπεηέ ζοκάδειθε ζηε Βμοιή, θφνηε Ννυεδνε ημο 

Δηθηφμο, θφνηε Ννυεδνε ημο Γκηαίμο Οοκδέζμμο, 

θφνηε Ννυεδνε ημο Ζαηνηθμφ Οοιιυγμο, θφνηε Ννυεδνε ηςκ γηαηνχκ ημο ΖΗΑ, 

αγαπεημί Δήμανπμη θαη εθπνυζςπμη ηςκ Δήμςκ πμο ζομμεηέπεηε ζε αοηυ ημ 
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Δίθηομ, δεκ είκαη θμηκυηοπμ κα πς, υηη ζακ βνίζθμμαη ακάμεζα ζε αοημδημηθεηηθή 

ζοκηνμθηά, αηζζάκμμαη πναγμαηηθά πμιφ πανμφμεκμξ. Ρπενέηεζα θαη εγχ γηα μπηχ 

μιυθιενα πνυκηα ηεκ αοημδημίθεζε, με δηπιή ηδηυηεηα, θαη ημο Δεμάνπμο ηεξ 

Αζήκαξ θαη ημο Ννμέδνμο υιςκ ηςκ Δεμάνπςκ ηεξ πχναξ θαη πάκηα ζα ζομάμαη 

ηεκ ελαίνεηε ζοκενγαζία πμο είπα θαη με ημκ ηυηε Κμμάνπε ηεξ Αζήκαξ, πμο πανά 

ημ γεγμκυξ υηη ακήθαμε ζε δηαθμνεηηθμφξ πμιηηηθμφξ πχνμοξ, πνέπεη κα πς υηη 

δχζαμε ιαμπνά δείγμαηα ημο πςξ μπμνμφκ  κα ζοκενγαζημφκ μη εθπνυζςπμη ηεξ 

αοημδημίθεζεξ θαη πςξ μπμνμφκ κα αιιάλμοκ ηα πνάγμαηα πνμξ ημ θαιφηενμ. 

Ναναθμιμοζχκηαξ ηηξ μμηιίεξ πμο πνμεγήζεθακ μμηναία ζηνάθεθα ζημ πζεξ, υηακ 

είπαμε πάνεη παιηά μηα πνςημβμοιία, μάιηζηα ήμμοκ μπνμζηά ζε αοηή ηεκ θίκεζε 

γηα κα ζογθνμηεζεί έκα μεηνμπμιηηηθυ δίθηομ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ, ε Αζήκα 

δειαδή ημ ιεθακμπέδημ ηεξ Αηηηθήξ, κα μνγακςζεί ζε μεηνμπμιηηηθή βάζε. Αοηυ 

πιέμκ έπεη ςνημάζεη. Γφπμμαη θάπμηε κα γίκεη.  Δεκ βιέπς, εηιηθνηκά, κα οπάνπεη 

δηάζεζε απυ ηεκ απμθαιμφμεκε θεκηνηθή ελμοζία, πμο θαη εγχ ακ ζέιεηε 

εθπνμζςπχ, αιιά μηαξ θαη δεκ ημ θάκεη ε θοβένκεζε, ημ θνάημξ, θαιυ ζα είκαη κα 

ημ θάκμοκ μη ίδημη μη Δήμανπμη. Γκζαννφκμομε ιμηπυκ θαη ζηενίδμομε αοηέξ ηηξ 

δηαδεμμηηθέξ ζοκενγαζίεξ θαη ζα έιεγα υηη αοηυ  μπμνεί κα λεθηκήζεη ζε θαζανά 

ιεηημονγηθή βάζε. Έκαξ απυ ημοξ ημμείξ πμο μπμνεί κα θένεη θμκηά ημοξ θμνείξ 

ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ είκαη θαη μ ημμέαξ ηεξ ογείαξ. Φακηάδμμαη ζομθςκείηε 

μαδί μμο υηη ε ογεία, ε πνυκμηα, ε θμηκςκηθή αιιειεγγφε είκαη βαζηθήξ 

πνμηεναηυηεηαξ γηα ηεκ πμιηηηθή ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ. Ζδηαίηενα ηχνα πμο 

ηα θμηκςκημιμγηθά δεδμμέκα έπμοκ αιιάλεη, μη Δήμμη πνεηάδεηαη κα εκηζπφζμοκ 

αθυμε πενηζζυηενμ ηηξ δμμέξ ημοξ, κα ένζμοκ πμιφ πημ θμκηά ζημκ πμιίηε, αιιά 

θαη ζημκ θάημηθμ πιέμκ ηςκ Δήμςκ ημοξ. Ακηηιαμβάκεζηε πμηα είκαη ε δηαθμνά 

ακάμεζα ζε αοημφξ ημοξ δομ υνμοξ δηυηη εδχ θαη δέθα πνυκηα ε παηνίδα μαξ 

θηιμλεκεί πενίπμο έκα εθαημμμφνημ λέκμοξ πμο απμηειμφκ πιέμκ θμμμάηη ηεξ 

ημπηθήξ θμηκςκίαξ θαη μθείιμομε κα ημοξ πανάζπμομε ηηξ ακηίζημηπεξ οπενεζίεξ 

ογείαξ θαη θμηκςκηθήξ θνμκηίδαξ υπςξ θαη αοηέξ πμο πανέπμκηαη ζημοξ Έιιεκεξ 

πμιίηεξ. Δεκ οπάνπεη, υπςξ είπα πνςηφηενα, θαιφηενμ πεδίμ απυ ημ κα 

επηηεοπζμφκ μη ζηυπμη πμο ζέηεη θαη ημ Δίθηομ, θφνηε Ννυεδνε ημο Δηθηφμο, απυ 

ημκ ημμέα ηεξ ογείαξ. Αθνηβχξ εθεί δειαδή υπμο ζοκακηηέηαη με ηεκ μνγακςμέκε 

πμιηηεία ζηεκ πημ εοαίζζεηε ζπέζε μαδί ηεξ  μ πμιίηεξ. Γγθαζηζηχκηαξ ιμηπυκ 

αοηήκ ηεκ αμθίδνμμε ζπέζε με ηεκ  Πμπηθή Αοημδημίθεζε, ημ Ρπμονγείμ Ργείαξ 

θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ αγθαιηάδεη ηηξ ηαηνηθέξ, ηηξ θμηκςκηθέξ αιιά θαη ηηξ 

ροπμιμγηθέξ οπενεζίεξ, πμο δεμημονγμφκ ζηα πιαίζηα ηςκ Δήμςκ. Παοηυπνμκα 

αλημπμημφμε ηεκ αμεζυηεηα θαη ηεκ εμπηζημζφκε πμο παναθηενίδμοκ ηε ζπέζε ημο 

πμιίηε με ηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε γηα ηεκ πνμαγςγή ηεξ πνυιερεξ θαη υπςξ 
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μνζά ειέγπζεη θαη πνςηφηενα, ηεξ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ. Πεξ 

πνυιερεξ πμο απμηειεί ημ θμμβηθυ ζεμείμ ζημ ζηναηεγηθυ μαξ ζπεδηαζμυ γηα ηεκ 

ογεία, θάηη πμο απμηοπχκεηαη εφζημπα θαη ζημκ ηίηιμ αοημφ ημο θεηηκμφ 

Οοκεδνίμο, ε πνυιερε δειαδή γηα ηεκ ογεία θαη ε θμηκςκηθή μένημκα γηα ημοξ 

Δήμμοξ. Θα ήζεια ζημ ζεμείμ αοηυ κα ακαθενζχ ζημ Νακειιαδηθυ πνυγναμμα 

πνυιερεξ ηςκ θανδημαγγεηαθχκ κμζεμάηςκ με ηίηιμ «Γθζηναηεία θανδηάξ ζε υιε 

ηεκ Γιιάδα», ημ μπμίμ ζέζαμε ζε εθανμμγή ζε ζοκενγαζία με ηηξ θαηά ηυπμοξ 

δεμμηηθέξ ανπέξ. Οηυπμξ αοημφ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη ε εοαηζζεημπμίεζε, αιιά 

θαη ε εκεμένςζε ηςκ πμιηηχκ γηα ηηξ θανδημαγγεηαθέξ παζήζεηξ θαη ημ νυιμ ηεξ 

πμιεζηενυιεξ θαη ηεξ ανηενηαθήξ πίεζεξ, ςξ βαζηθχκ παναγυκηςκ θηκδφκμο. 

Ννηκ απυ ιίγμ, γηα αοηυ θαη δεκ ήμμοκ κςνίηενα θμκηά ζαξ, ήμμοκ ζε έκα Οοκέδνημ 

με ακηηθείμεκμ αοηυ πμο ζαξ  πενηέγναρα  πνηκ. Γγθεθνημέκμη Έιιεκεξ 

επηζηήμμκεξ, θαη πνέπεη κα ζαξ πς υηη ε Γιιάδα μπμνεί κα είκαη πμιφ οπενήθακε 

γηα ημ επηζηεμμκηθυ ημοξ δοκαμηθυ, έπμοκ ζέζεη ζηεκ οπενεζία ηεξ επηζηήμεξ ηε 

γκχζε, ηεκ εμπεηνία ημοξ, αιιά θαη ζημ πεδίμ ηεξ ένεοκαξ έπμοκ θάκεη βήμαηα, 

χζηε μέζα απυ ηα θμηκά πιέμκ πνμγνάμμαηα κα πνμιάβμομε πμιιά απυ αοηά πμο 

παναηενμφκηαη ζηε πχνα μαξ θαη πμο έπμοκ ακ θάκμοκ με ηεκ θαηάζηαζε ογείαξ 

ηςκ πμιηηχκ. Έκα ζημηπείμ μμκάπα ζα ζαξ δχζς, υηη ημ 40%, εθείκςκ πμο 

πεζαίκμοκ θάζε πνυκμ, μθείιεηαη ζε θανδημαγγεηαθά κμζήμαηα. Κα γηαηί ιμηπυκ 

υιεξ ηηξ πνςημβμοιίεξ μέζς ηεξ πνυιερεξ αιιά μέζς θαη ηςκ άιιςκ πμιηηηθχκ 

πμο οημζεημφμε, με θμνοθαία αοηή γηα ηεκ μπμία είμαη βέβαημξ υηη ζα βνς 

ζομμάπμοξ υιεξ ηηξ πμιηηηθέξ δοκάμεηξ, θαη πμο είκαη ε ακηηθαπκηζηηθή 

εθζηναηεία. Γθεί, θφνηε Ννυεδνε ημο Δηθηφμο, ζα ζαξ πνεηαζηεί ε πμιηηεία θμκηά 

ηεξ. Γίμαζηε ε ηειεοηαία πχνα ηεξ Γονχπεξ πμο δεκ έπεη εθανμυζεη ηεκ 

θμηκμηηθή κμμμζεζία, αιιά ίζςξ αοηυ πέθηεη ζε δεφηενε μμίνα. Οεμαζία έπεη υηη 

αθυμα, ςξ μνγακςμέκμ ζφζηεμα, δεκ έπμομε θαηαθένεη κα πείζμομε ημοξ πμιίηεξ 

υηη αοηά ηα μέηνα πμο ζα ζοκμδεφζμοκ ηεκ ακηηθαπκηζηηθή πμιηηηθή είκαη αθνηβχξ 

γηα κα πνμζηαηεφζμοκ ηεκ ογεία αιιά θαη ηε δεμυζηα ογεία. Νανμοζηάζαμε ιμηπυκ 

ζηηξ 7 Απνηιίμο ζημ θαηκμφνημ θηίνημ ημο οπμονγείμο μαξ ηεκ παγθυζμηα εμένα ηεξ 

ογείαξ, πανμοζηάζαμε θαη ζέζαμε ζε δεμυζηα δηαβμφιεοζε, ημ εζκηθυ ζπέδημ 

δνάζεξ θαηά ημο θαπκίζμαημξ, θαζχξ θαη έκα άιιμ εζκηθυ ζπέδημ δνάζεξ γηα ηεκ 

πνυιερε ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ θηκδφκςκ πμο απεηιμφκ ηεκ ογεία. Γίπα πνςηφηενα 

θαη ημ επακαιαμβάκς, υηη πνμζβιέπμομε ζημκ πνάγμαηη ζεμακηηθυ νυιμ πμο 

μπμνμφκ κα δηαδναμαηίζμοκ μη θμνείξ ηεξ αοημδημίθεζεξ ζηεκ οπμζηήνηλε αιιά θαη 

ζηεκ πναγμαημπμίεζε, ζηεκ εθανμμγή δειαδή ηςκ εζκηθχκ αοηχκ ζπεδίςκ 

δνάζεξ. Νανάιιεια πνμςζμφμε ηεκ πνμζθμνά οπενεζηχκ πνυιερεξ, αιιά θαη 

πνμκμζμθμμεηαθήξ θνμκηίδαξ ογείαξ ζημ επίπεδμ ηεξ θμηκυηεηαξ. Ιε κέεξ, 
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ζφγπνμκεξ θαη εοέιηθηεξ δμμέξ πανμπήξ οπενεζηχκ ογείαξ, ζημκ ηυπμ θαημηθίαξ, 

ζημ θοζηθυ οπμζηενηθηηθυ θμηκςκηθυ πχνμ ημο πμιίηε. Δμμέξ πμο δίκμοκ 

βανφηεηα ζηηξ πνςημβάζμηεξ ζοκηζηχζεξ ηεξ πανμπήξ θνμκηίδαξ ογείαξ, ζηεκ 

πνυιερε θαη ζηεκ πνμαγςγή ηεξ ογείαξ ζηεκ θμηκυηεηα. Δμμέξ πμο ήδε 

ιεηημονγμφκ ζηα πιαίζηα ηςκ μνγακηζμχκ ηεξ  Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ θαη έθηαζε 

πιέμκ μ θαηνυξ κα απμθηήζμοκ ηεκ θαηάιιειε ζεζμηθή μμπνέια θάιορεξ θαη 

ζοκημκηζμμφ. Αοηυ δειαδή, πμο ζεμείςζε ζηεκ μμηιία ημο ζηεκ ανπή μ θ. 

Ναημφιεξ  θαη απμηειεί έκακ εθ ηςκ βαζηθχκ πμιηηηθχκ ζηυπςκ, ηεξ 

πνςημβμοιίαξ ίδνοζεξ αοημφ ημο Δηθηφμο ημ μπμίμ υπςξ γκςνίδεηε παηνέηεζα 

απυ ηεκ πνχηε θηυιαξ ζηηγμή θαη είμαη πάκηα θμκηά ζε θάζε εθδήιςζε, 

δημνγάκςζε ή πνςημβμοιία πμο ακαιαμβάκεη. Αιιά θαη με κέεξ δμμέξ, πμο 

ζογθνμημφκηαη θαη απμθημφκ ημ απαναίηεημ ζεζμηθυ πιαίζημ ιεηημονγίαξ με ημ 

κμμμζπέδημ ημο οπμονγείμο μαξ γηα ηεκ πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ. Έκα 

κμμμζπέδημ ημ μπμίμ, υπςξ γκςνίδμοκ υζμη αζπμιμφκηαη με ηεκ ογεία, ζέζαμε ζε 

ακμηπηή δηαβμφιεοζε με ημοξ πμιίηεξ θαη με ημ μπμίμ δεμημονγμφμε έκα 

μιμθιενςμέκμ ζφζηεμα πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ, ε μπμία απμηειεί έκακ απυ ημοξ 

βαζηθμφξ ποιχκεξ ημο κέμο εζκηθμφ ζοζηήμαημξ ογείαξ. Ννέπεη κα ζεμεηςζεί υηη 

πανυμμηεξ πνμζπάζεηεξ έπμοκ γίκεη θαη άιιεξ ζημ πανειζυκ απυ ηηξ 

πνμεγμφμεκεξ θοβενκήζεηξ. Νμιιέξ απυ αοηέξ δεκ εθανμυζηεθακ, πήναμε υμςξ 

πμιιά ζημηπεία ηδηαίηενα πνήζημα, πάκημηε ιαμβάκμκηαξ οπυρε υηη έπνεπε κα ηα 

επηθονςπμηήζμομε με βάζε ηα κέα, επηζηεμμκηθά θαη θμηκςκηθά δεδμμέκα πμο 

έπμοκ δηαμμνθςζεί. Ρπυ αοηή ηεκ έκκμηα ε πνςημβάζμηα θνμκηίδα, πμο ζε ιίγμ 

θαηνυ ζα ζοδεηεζεί ζηε Βμοιή, είκαη ε ελειηγμέκε μμνθή πμιηηηθχκ πμο έπεη 

ακαιάβεη ε ειιεκηθή πμιηηεία, ακελάνηεηα απυ ημ πμηα θοβένκεζε ημ λεθίκεζε. Πμ 

ιές αοηυ γηαηί θάπμηε έπνεπε κα θαηαιάβμομε ζε αοηυκ ημκ ηυπμ υηη ε οπυζεζε 

ηεξ ογείαξ είκαη εζκηθή. Έηζη πνέπεη κα ηεκ ακηημεηςπίδμομε θαη θαθήκ οπενεζία 

πνμζθένμοκ υιμη εθείκμη πμο ηεκ ζέημοκ ζηε ζηεκυθανδε οπενεζία ηςκ 

θμκηυθζαιμςκ θμμμαηηθχκ ή πμιηηηθχκ ημοξ ζθμπημμηήηςκ. Αοηυ αθμνά ζε υιμοξ 

ακελαίνεηα. Γμείξ είμαζηε ακμηπημί ζημ δηάιμγμ, ακμηπημί ζηε ζοκεκκυεζε,θαζεηί 

πμο ένπεηαη ζε δεμυζηα δηαβμφιεοζε βειηηχκεηαη με ηε ζομβμιή υιςκ, θηάκεη κα 

ζέιμοκ κα ζομβάιιμοκ. Κμμίδς υηη ζα ζομθςκήζεηε μαδί μμο, υηη ημ ηειεοηαίμ 

πμο εκδηαθένεη έκακ πμιίηε, ζακ πηοπάεη ηεκ πυνηα εκυξ θέκηνμο ογείαξ ή εκυξ 

κμζμθμμείμο γηα ζέμα ηεξ ογείαξ ημο, είκαη ηη ρεθίδεη μ γηαηνυξ πμο ζα ημκ δεπηεί 

ή ηη ζα ρεθίζεη μ ίδημξ ζηηξ επυμεκεξ εθιμγέξ. Πμκ εκδηαθένεη υμςξ κα βνεη έκα 

ζφζηεμα ιεηημονγηθυ, απμηειεζμαηηθυ, ζφγπνμκμ, ακζνχπηκμ πμο ζα ζηέθεηαη με 

ζεβαζμυ απέκακηη ζηεκ πνμζςπηθυηεηά ημο θαη ζα ημκ βμεζάεη κα ακαθμοθίζεη 

ημκ ακζνχπηκμ πυκμ θαη κα ημκ ζεναπεφζεη. Ηονίεξ θαη θφνημη, με ημκ ηνυπμ αοηυ 
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θαη ηεκ πίεζε ζηα κμζμθμμεία, εθημκχκμομε, δειαδή με ηεκ πνςημβάζμηα 

θνμκηίδα θαη πνυζβαζε με υμμημοξ υνμοξ ζε υιμοξ ημοξ θαημίθμοξ ηεξ 

επηθνάηεηαξ ζημ ζφζηεμα πανμπήξ οπενεζηχκ ογείαξ θαη αζθαιίδμομε. Γηαηί 

πνάγμαηη πηζηεφμομε πςξ μ Έιιεκαξ πμιίηεξ έπεη ακάγθε απυ ζφγπνμκεξ, 

εοέιηθηεξ θαη εφθμια πνμζβάζημεξ μμκάδεξ πνςημβάζμηαξ πενίζαιρεξ, μμκάδεξ 

πμο εκζςμαηςμέκεξ ζημκ πμιεμδμμηθυ ηζηυ ηςκ αζηηθχκ θέκηνςκ, απμηειμφκ  ηα 

δςκηακά θφηηανα πνμαγςγήξ ηεξ ογείαξ ηςκ πμιηηχκ, ζημ επίπεδμ ηεξ πνυιερεξ 

θαη ηεξ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ. Γηα αοηυ ζηενίδμομε ζεζμηθά θαη 

εκδοκαμχκμομε ζε θάζε εοθαηνία ημ Δηαδεμμηηθυ ΔίθηομΡγείαξ θαη ζα ήζεια ζημ 

ζεμείμ αοηυ κα ακαθενζχ ζηεκ αγαζηή πνάγμαηη ζοκενγαζία πμο έπεη ημ 

οπμονγείμ μαξ με ημκ Ννυεδνμ ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο, ημ Δήμανπμ 

Αμανμοζίμο θαη θίιμ ημκ Γηχνγμ Ναημφιε. Αθμιμοζχκηαξ ημκ επμηθμδμμεηηθυ 

δνυμμ αοηήξ ηεξ ζοκενγαζίαξ πμο λεθηκήζαμε με ηηξ δεμμηηθέξ ανπέξ θαη ηεξ 

ζφκζεηεξ πνμζέγγηζεξ ηςκ ημπηθχκ ακαγθχκ θαη ηςκ πνμζθενυμεκςκ 

δοκαημηήηςκ θάιορήξ ημοξ, βνίζθμομε έλοπκεξ θαη παναγςγηθέξ ιφζεηξ γηα ηεκ 

θάιορε ηςκ ακαγθχκ πνμζθμνάξ οπενεζηχκ ογείαξ θαη θμηκμηηθήξ μένημκαξ ζημοξ 

πμιίηεξ. Ε ζοκενγαζία μαξ αοηή, με ημοξ θμνείξ ηεξ αοημδημίθεζε απμθηά κυεμα 

θαη έμπναθηε επηβεβαίςζε μέζα απυ ηηξ πνςημβμοιίεξ μαξ πμο οιμπμημφκηαη 

μεζμδηθά θαη με γμνγμφξ νοζμμφξ ζε μιυθιενε ηε πχνα. Γθανμυδμομε ζε 

ζοκενγαζία με ηηξ δεμμηηθέξ ανπέξ έκα εθηεηαμέκμ ζπέδημ αλημπμίεζεξ ηςκ 

παιαηχκ θηηνίςκ ηςκ κμζμθμμείςκ, γηα ηε ζηέγαζε θέκηνςκ ογείαξ αζηηθμφ ηφπμο 

πνμκμηαθχκ  ηδνομάηςκ θαη δεμμηηθχκ οπενεζηχκ. Ηαη δίκμομε ηέιμξ ζε αοηυκ ημκ 

οπμονγηθυ παηνηςηηζμυ, πμο δηαθνίκεη ηε πχνα μαξ, υπμο ηα οπμονγεία ηα 

πενημοζηαθά ημοξ ζημηπεία, ακ θαη εγθαηαιειεημμέκα, ηα έπμοκ εθεί ενεηπςμέκα 

ακηί κα ηα δίκμοκ ζημ θοζηθυ θμνέα αλημπμίεζεξ, πμο είκαη μη ημπηθέξ θμηκςκίεξ. 

Γη‟ αοηυ πμιιά απυ ηα παιηά κμζμθμμεία, αθμφ πακημφ πηίδμκηαη θαηκμφνηα, 

δίκμκηαη πιέμκ ζηηξ δεμμηηθέξ ανπέξ, γηα ημοξ ιυγμοξ πμο είπα πνςηφηενα. Μη 

αγνμηηθμί μαξ γηαηνμί πνμζθένμοκ ζημοξ πμιίηεξ, μαδί με ημ πνμζςπηθυ ημο 

πνμγνάμμαημξ «Βμήζεηα ζημ Οπίηη», απυ ηεκ πνχηε γναμμή ημο επείγμκημξ θαη 

αοηυ απμθηά ηδηαίηενε ζεμαζία γηα ηα μνεηκά, κεζηςηηθά θαη γεκηθυηενα γηα ηα 

δοζπνυζηηα δεμμηηθά δηαμενίζμαηα ηεξ πχναξ. Αλίδεη κα γκςνίδεηε υηη ζε 

μιυθιενε ηεκ Γιιάδα ακαπηφζζεηαη έκα εονφ δίθηομ θέκηνςκ ογείαξ αζηηθμφ 

ηφπμο. Ηαηανπήκ ηέζεθακ πηιμηηθά ζε εθανμμγή ηέημηα πνμγνάμμαηα ζηεκ Αζήκα, 

οπεδείπζεζακ ηδηαίηενα επηηοπή θαη ημφηε ηεκ χνα πμο μηιάμε, υπςξ είπα, έπεη 

εθπμκεζεί έκα εθηεηαμέκμ πνυγναμμα. Γκςνίδεηε υηη ζηεκ Αηηηθή ιεηημονγεί 

πιέμκ με επηηοπία ημ θέκηνμ ογείαξ αζηηθμφ ηφπμο ζηα Ηαιφβηα ηεξ Αηηηθήξ, εκχ 

βνίζθμκηαη ζε ελέιηλε μη ενγαζίεξ ζημ θέκηνμ ογείαξ ημο Δήμμο Γουζμμο ζηε 
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Θεζζαιμκίθε θαη ζημ θέκηνμ ογείαξ ημο πνχημο δεμμηηθμφ δηαμενίζμαημξ ζηεκ 

μδυ Φνάγθςκ ημο Δήμμο Θεζζαιμκίθεξ. Οηηξ ανπέξ ημο έημοξ πανμοζηάζαμε ηα 

εκηοπςζηαθά ζηαηηζηηθά ζημηπεία ηεξ ηεηναεημφξ επηηοπμφξ ιεηημονγίαξ ημο 

θέκηνμο ογείαξ αζηηθμφ ηφπμο ζημ Βφνςκα. Έκα μμκάπα ζημηπείμ ζα ζαξ δχζς υηη 

εθ ηςκ 100.000 πενηζηαηηθχκ πμο εθιήζε κα ακηημεηςπίζεη ημ θέκηνμ ογείαξ 

αζηηθμφ ηφπμο, μυκμ ημ 2% αλημιμγήζεθε υηη έπνεπε κα πενάζεη ζηεκ ηνηημβάζμηα 

πενίζαιρε. Αοηυ εκκμμφζα πνςηφηενα, υηακ έιεγα υηη με ηεκ ακάπηολε αοημφ ημο 

Δηθηφμο ζα ηειεηχκμομε με εηθυκεξ ζακ θαη αοηέξ, πμο θαηά θαηνμφξ βιέπεηε ζηα 

μέζα μαδηθήξ εκεμένςζεξ, θαη πμο ηδηαίηενα μαξ εκμπιμφκ, πμιιμί δε απυ εμάξ ηα 

έπμομε δήζεη θαη ζημκ ηυπμ πμο εθδειχκμκηαη, με ηα επηθμονηθά θνεβάηηα, με ηεκ 

ακαζηάηςζε, ηεκ πίεζε θαη ημοξ εθκεονηζμμφξ. Ννηκ απυ ιίγμ θαηνυ ζεμειηχζαμε 

κέα Ηέκηνα Ργείαξ Αζηηθμφ Πφπμο ζηε Κέα Ηαιιηθνάηεηα ηεξ αιθηδηθήξ θαη ζηα 

Ηαμέκα Βμφνια. Πμκ πεναζμέκμ πνυκμ ζεμειηχζαμε ημ Ηέκηνμ Ργείαξ ημο 

Νενηζηενίμο, ημ μπμίμ έπεη εκηαπζεί ζημ 3μ Ημηκμηηθυ Νιαίζημ Οηήνηλεξ υπςξ θαη 

ημ Ηέκηνμ Ργείαξ Αζηηθμφ Πφπμο Γιεοζίκαξ. Γπίζεξ ημκ πεναζμέκμ πνυκμ 

λεθίκεζε ηε ιεηημονγία ημο, ημ Ηέκηνμ Σοπηθήξ Ργείαξ ηεξ Ηαιαμάηαξ ζε 

εγθαηαζηάζεηξ υπςξ ζαξ είπα πνςηφηενα παναπςνήζεθακ θαη αοηέξ ζημ Δήμμ. 

Γίκαη μεγάιε ηημή γηα ηηξ ημπηθέξ μαξ θμηκςκίεξ θαη ηηξ Δεμμηηθέξ Ανπέξ πμο 

άκμηλακ ηηξ πυνηεξ ημοξ οπμδεπυμεκεξ ηέημηεξ δμμέξ θαη δεμημονγχκηαξ έηζη 

μηθνμφξ πονήκεξ ημο θμηκςκηθμφ μαξ πμιηηηζμμφ. Γίπα υμςξ πνηκ υηη θαη άιια 24 

Ηέκηνα Ργείαξ Αζηηθμφ Πφπμο έπεη απμθαζηζηεί κα δεμημονγεζμφκ ζε υιε ηεκ 

Γιιάδα. Έπμοκ ελεονεζεί μη πυνμη θαη πνμπςνμφμε με γνήγμνμοξ νοζμμφξ ζηεκ 

οιμπμίεζε. Δεκ ζηαμαηάμε υμςξ εθεί, Δηυηη ε οπυζεζε ηεξ πνςημβάζμηαξ 

θνμκηίδαξ έπεη πμιιά αθυμα κα θαιφρεη. Γπακαθένμομε ημκ μηθμγεκεηαθυ γηαηνυ 

θαη εηζάγμομε θαη ηεκ ειεθηνμκηθή, ηεκ αημμηθή ειεθηνμκηθή θάνηα ογείαξ γηα 

θάζε Έιιεκα πμιίηε πμο ζα ημκ ζοκμδεφεη απυ ημ λεθίκεμα ηεξ δςήξ ημο μέπνη 

ηέιμοξ. Ι‟ άιια ιυγηα ζηαδηαθά θαζηενχκμκηαη θφνηε Δήμανπε ηεξ Ανγονμφπμιεξ 

πμο ακαθενζήθαηε ζηεκ ανπή ηεξ επηθμονηθυηεηαξ , δειαδή υιεξ μη οπενεζίεξ 

ζηαδηαθά κα πενηένπμκηαη κα πεγαίκμοκ ζημ πιεζηέζηενμ δοκαηυκ πνμξ ημκ πμιίηε 

θαζηενχκμομε ηεκ ανπή ηεξ θμηκςκηθήξ επηθμονηθυηεηαξ. Οε μηα επμπή πμο υιμ 

θαη πενηζζυηενμ μη ζοκάκζνςπμη μαξ πνεηάδμκηαη ηεκ οπμζηήνηλε ηεξ πμιηηείαξ 

θαη βεβαίςξ ηςκ δμμχκ ημο εζκηθμφ ζοζηήμαημξ ογείαξ. Γκυξ εζκηθμφ ζοζηήμαημξ 

ογείαξ πμο ζα είκαη πάκηα δεμυζημ θαη δςνεάκ γηα ημοξ πμιίηεξ. Ένπεηαη ιμηπυκ 

μέζα απυ υια αοηά ε μνγακςμέκε πμιηηεία ζε ζοκενγαζία με ηεκ αοημδημίθεζε γηα 

κα απακηήζεη με επάνθεηα θαη πιενυηεηα ζηηξ πναγμαηηθέξ ακάγθεξ ηεξ θμηκςκίαξ 

εθπέμπμκηαξ έκα μήκομα ζε μιυθιενε ηε πχνα, έκα μήκομα ακζνςπηάξ αιιά θαη 

απυθαζεξ υιςκ μαξ κα βνεζμφμε θμκηά ζηηξ εηδηθέξ μμάδεξ ηςκ ζοκακζνχπςκ 
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μαξ πμο ημ έπμοκ ακάγθε γηαηί αθνηβχξ εθεί είκαη πμο θνίκεηαη θαη ημ υπμημ 

επίηεογμά μαξ ζημ θμηκςκηθυ πεδίμ αιιά θαη μ ίδημξ μ πμιηηηζμυξ μαξ. Θίγμη 

γκςνίδμοκ π.π. υηη ημ 10% ημο Γιιεκηθμφ ιαμφ αοηή ηε ζηηγμή είκαη ςξ πνμξ θάηη 

άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ μμκάπα πμο είκαη ε αυναηε πιεονά ηεξ δςήξ. Δεκ 

θαίκεηαη γηαηί δεκ θοθιμθμνμφκ ακάμεζα ζημοξ δνυμμοξ, γηαηί αθυμα δεκ έπμοκ 

δεμημονγεζεί πνμτπμζέζεηξ γη‟ αοηυ. Πμ θμηκςκηθυ θνάημξ απυ αοηυ θνίκεηαη θαη 

οπυ αοηήκ ηεκ έκκμηα μη πμιηηηθέξ πμο οημζεημφκηαη εκηεηαγμέκεξ ζε μηα 

μιμθιενςμέκε εζκηθή ζηναηεγηθή πμο θάπμηε πνέπεη κα οημζεηήζμομε ζημκ ηυπμ 

είκαη βέβαημκ υηη ζα δεμημονγήζμοκε ηηξ θαιφηενεξ ηςκ πνμτπμζέζεςκ γηα ημ 

μέιιμκ αοηήξ ηεξ θμηκςκίαξ θαη θονίςξ γηα ηεκ ακάδεηλε ημο ακζνςπμθεκηνηθμφ 

ηεξ παναθηήνα. Οηυπμξ κα πνμζθένμομε απμηειεζμαηηθά ζε υια ηα επίπεδα ζηεκ 

πνυιερε, ζηεκ έγθαηνε δηάγκςζε ζηεκ ζεναπεία, ζηεκ απμθαηάζηαζε θαη ζηεκ 

θμηκςκηθή επακέκηαλε. Ηαη βέβαηα υια αοηά μέζα ζ‟ έκα πενηβάιιμκ δηάθακμ. Γηαηί 

ε πνςημβμοιία μαξ κα κμμμζεηήζμομε πνηκ απυ έκα πνυκμ θαη ζήμενα κα είκαη 

πναγμαηηθυηεηα μ θαηκμφνημξ κυμμξ γηα ηηξ πνμμήζεηεξ ζ‟ αοηυ απέβιεπε. Κα 

δχζμομε ηέιμξ ζε μηα θαηάζηαζε υπμο ηα μηθμκμμηθά ηεξ ογείαξ, ημ ημπίμ μάιιμκ 

ηςκ μηθμκμμηθχκ ηεξ ογείαξ ήηακ θαηαθενμαηηζμέκμ, άκανπμ, αθαηάζηαημ θαη καη, 

δηεθζανμέκμ. Ηαη μυκμ απυ ηεκ ελμηθμκυμεζε ζε εηήζηα βάζε, υπςξ οπμιμγίδμομε, 

μπμνεί κα είκαη θαη πενηζζυηενα, 500.000.000€ ακηηιαμβάκεζηε με ημ πμο ζα 

επακένπμκηαη αοηά ηα πνήμαηα ζηε θοζηθή ημοξ θμηηίδα πμο είκαη ημ εζκηθυ 

ζφζηεμα ογείαξ, πυζμ ζα βειηηχζμοκ ηηξ οπμδμμέξ, ζα μαξ επηηνέρμοκ κα 

πνμπςνήζμομε ηα πνμγνάμμαηα γηα κέεξ πνμζιήρεηξ θαη κα εκηζπφζμομε 

επηηέιμοξ ημοξ θαθμπιενςμέκμοξ Έιιεκεξ γηαηνμφξ θαη κμζειεοηέξ. Ιε ηεκ 

πμιηηεία ιμηπυκ ανςγυ ζημ Δηαδεμμηηθυ ΔίθηομΡγείαξ πμο εοπυμαζηε κα 

επεθηαζεί ζε μιυθιενε ηε πχνα, είκαη μηα ελαηνεηηθή πνςημβμοιία, ηα είπαμε 

ζηεκ ανπή θαη ζηεκ πνχηε γναμμή ηεξ ζοκμιηθήξ μαξ πνμζπάζεηαξ γηα μηα πημ 

ακζνχπηκε θμηκςκία μέζα ζε έκα πενηβάιιμκ πναγμαηηθά θαη μοζηαζηηθά ογηχκ 

πυιεςκ. Δείγμα ημο θμηκςκηθμφ μαξ πμιηηηζμμφ, ηεξ εοαηζζεζίαξ μαξ θαη ημο 

ακζνςπμθεκηνηθμφ παναθηήνα πμο ζέιμομε κα πνμζδχζμομε ζημ εζκηθυ ζφζηεμα 

ογείαξ. Φίιεξ θαη θίιμη είμαζηε ζήμενα εδχ απμδεηθκφμκηαξ υηη μπμνμφμε κα 

ιεηημονγήζμομε υιμη μαδί γηα ημ θαιυ ηεξ ογείαξ, γηα ημ θαιυ ηςκ πμιηηχκ, αιιά 

θαη ηηξ ίδηεξ ηηξ θμηκςκίεξ. Ιε ηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε κα ακαιαμβάκεη μένηζμα 

ηςκ δηθχκ ηηξ εοζοκχκ, κα επηζεμαίκεη πνμβιήμαηα θαη ακάγθεξ, αιιά θαη κα 

πνμηείκεη ιφζεηξ θαη πνμμπηηθέξ πμο ηεκ ακαδεηθκφμοκ πνάγμαηη ζε θοζηθυ πχνμ 

άμεζεξ έθθναζεξ ηςκ πμιηηχκ θαη με ηεκ πμιηηεία κα πμνεφεηαη με ζμβανυηεηα, 

με εοζφκε, με απμηειεζμαηηθυηεηα μέζα ζε πκεφμα εζκηθήξ ζοκεκκυεζεξ, με ηυιμε 

υπςξ δείπκεη θαη ε απυθαζε μαξ κα πνμπςνήζμομε ζηεκ ακηηθαπκηζηηθή πμιηηηθή 
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ζηηξ βαζηέξ ημμέξ πμο έπεη ακάγθε ε ογεία, ε δεμυζηα ογεία θαη μ ηυπμξ μαξ 

γεκηθυηενα με ηεκ θμηκςκία μδεγυ θαη με γκχμμκα ηεκ πνμζθμνά ζημκ άκζνςπμ 

θαη ημοξ πμιίηεξ. Ιε ηηξ ζθέρεηξ ιμηπυκ αοηέξ παηνεηίδς ηεκ έκανλε ημο 

Οοκεδνίμο ημο Δηθηφμο, ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο Ργείαξ θαη Ημηκςκηθήξ 

Αιιειεγγφεξ θαη ζα „ζεια με ηεκ εοθαηνία κα απεοζφκς θαη έκα αθυμα γεκηθυηενμ 

μήκομα, αθυμα πημ μοζηαζηηθήξ ζηήνηλεξ ηεξ πνμζπάζεηαξ πμο γίκεηαη ζηε πχνα 

μαξ γηα ηεκ πνμζθμνά ηςκ θαιφηενςκ δοκαηχκ οπενεζηχκ ογείαξ θαη θμηκςκηθήξ 

μένημκαξ ζημκ ζοκάκζνςπμ. Ηαη κα είζηε βέβαημη υηη ζηεκ πνμζπάζεηα αοηή ζα 

είμαζηε υιμη μαδί. Γηαηί υπςξ είπα πνηκ μ ημμέαξ ηεξ ογείαξ μαξ θένκεη υιμοξ 

θμκηά, ακμίγεη δνυμμοξ ζοκεκκυεζεξ θαη ζοκενγαζίαξ. Άιιςζηε ε ογεία δεκ έπεη 

πνχμα γηαηί ε ογεία είκαη, επακαιαμβάκς θαη ζα επημέκς υζμ θαη ακ είμαη 

θμοναζηηθυξ, είκαη οπυζεζε εζκηθή θαη θμηκςκηθή. Γηαηί εζηθυ μέηνμ ηεξ πμιηηηθήξ 

θαη ηςκ οπενεζηχκ αοημφ ημο οπμονγείμο είκαη μ άκζνςπμξ. Αοηυ είκαη ημ 

πμιηηηθυ ζηίγμα πμο ζοκμδεφεη ηε δηαδνμμή μαξ μέζα ζημκ εονφηενμ θμηκςκηθυ 

πχνμ, μηα δηαδνμμή δεμημονγίαξ, ζοκζεηηθήξ δμοιεηάξ θαη πνμζθμνάξ ζημκ πμιίηε, 

γη‟ αοηυκ μπμνμφμε κα μηθμδμμμφμε μένα με ηε  μένα έκα μέιιμκ ογηέξ, θμηκςκηθά 

αιιειέγγομ θαη ειπηδμθυνμ γηα υιμοξ. Οαξ εοπανηζηχ πμιφ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ.  

Γιέκε Γηακκαθμπμύιμο,(Πανμοζηάζηνηα): Γοπανηζημφμε πμιφ ημκ οπμονγυ Ργείαξ 

θαη Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγφεξ. Πμ ιυγμ έπεη μ θμξ Ιακχιεξ Οθμοιάθεξ, πνχεκ 

οθοπμονγυξ Ργείαξ, Βμοιεοηήξ ακίςκ ημο ΝΑΟΜΗ, μέιμξ ημο Γζκηθμφ 

Οομβμοιίμο θαη Γναμμαηέαξ Πμμέα Απαζπυιεζεξ, Ημηκςκηθχκ Ρπμζέζεςκ & 

Ργείαξ. 

Ιακώιεξ θμοιάθεξ, πνώεκ οθοπμονγόξ 

Τγείαξ, Βμοιεοηήξ Υακίςκ ΠΑΟΗ, μέιμξ 

ημο Γζκηθμύ ομβμοιίμο θαη Γναμμαηέαξ 

Σμμέα Απαζπόιεζεξ, Ημηκςκηθώκ Τπμζέζεςκ 

& Τγείαξ: Δεκ ζα ακμίλς ημ θάθειμ, είκαη πμιφ 

ιίγα αοηά πμο ζα πς. Ηφνηε οπμονγέ, θφνηε 

Ννυεδνε ημο Δηθηφμο, εθπνυζςπμη ηςκ 

θμμμάηςκ, Δήμανπμη, θονίεξ θαη θφνημη. ζμοξ 

θαη κα πς θάπμημοξ ζα αθήζς. αίνμμαη πμο 

θαηάθενα κα ένζς απυρε εδχ. Ήνζα γηα δφμ 

ιυγμοξ. Ννχημκ, γηαηί θαη εγχ είμαη αοημδημηθεηηθυξ, παιηυξ αιιά δεκ ημ έπς 

βγάιεη πνμξ ηα έλς. Ρπενέηεζα ηεκ αοημδημίθεζε, υκηαξ οθοπμονγυξ επί ηέζζενα 

πνυκηα, ςξ δεμμηηθυξ ζφμβμοιμξ ημο Δήμμο, ημο μηθνμφ Δήμμο Ηηζζάμμο. Γηαηί 

δεκ ημ έβγαιεξ θφνηε Οθμοιάθε; Δεκ πέναζε ζηεκ θμηκςκία ηυηε. Δεκ ημ ήζειε μ 

θυζμμξ. Έμπαζε πενηπηχζεη έθακα ηε ζεηεία μμο, είδα πμιιά  πνάγμαηα ζηεκ 
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πνχηε γναμμή ηεξ μάπεξ θαη πηζηεφς υηη ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε ζέιμκηαξ θαη με, 

ζέιμκηαξ απυ πιεονάξ θεκηνηθήξ ελμοζίαξ θαη με ζέιμκηαξ, ζα πάνεη υια ηα 

θμηκςκηθά ζέμαηα πάκς ηεξ. Γίκαη οπμπνεςμέκε ε θεκηνηθή ελμοζία κα ηα δχζεη 

ζηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε, υιεξ ηηξ ανμμδηυηεηεξ, αιιά ηαοηυπνμκα θαη πυνμοξ, 

υπςξ πμιφ ζςζηά είπε μ αγαπεηυξ Δήμανπμξ πμο μαξ θηιμλεκεί, μ θίιμξ μμο μ 

θμξ Γοζηαζηάδεξ. Δεφηενμκ, ήνζα εδχ, γηαηί πνηκ  έκηεθα πνυκηα δίπια θάπμο 

εδχ, δεκ μπυνεζα κα εκημπίζς πμο ήηακ ημ θηίνημ, ςξ ανμυδημξ οθοπμονγυξ 

πανεονέζεθα ζηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ, μεηαλφ ηςκ ηεζζάνςκ Δήμςκ θαη ημο 

ΜΗΑΚΑ, γηα ηε δεμημονγία εκυξ απυ ηα πνχηα θέκηνα πνυιερεξ ζημ ιεθακμπέδημ 

ηεξ Αηηηθήξ. Ηαη παίνμμαη πμιφ πμο πήνα πιενμθμνίεξ υηη πανά ηα πνμβιήμαηα, 

ελαθμιμοζεί κα δίκεη ηε μάπε ημο ζημ δηθυ ημο θμμμάηη, πμο έπεη κα θάκεη υπη 

μυκμ με ηα κανθςηηθά, με ημ αιθμυι  , θφνηε οπμονγέ, με ημ θάπκηζμα, θφνηε 

οπμονγέ θαη πμιιά άιια. Πχνα, υηακ λεθίκεζε μ θίιμξ μμο μ Γηχνγμξ μ Ναημφιεξ, 

με είπε πάνεη ηειέθςκμ, ζομάμαη θαη μμο έιεγε ηηξ ζθέρεηξ ημο θαη ημκ 

εκζάννοκα, θαη ημο είπα θαιά θάκεηξ γηαηί ίζςξ θαηαθένεηξ κα θαιφρεηξ έκα θεκυ 

ηεξ πμιηηείαξ. Ηαη με πανά βιέπς υηη μεηά απυ ηέζζενα πνυκηα δοζθμιηχκ θαη 

πμιιχκ πνμζπαζεηχκ θαηαθέναηε κα γίκεηε 110 μη Δήμμη θαη πνάγμαηη κα 

ζεμαημδμηήζεηε ηεκ πνμζπάζεηά ζαξ μα Οοκέδνηα, με πανεμβάζεηξ. Γφπμμαη κα 

βνείηε ημ θμονάγημ κα ζοκεπίζεηε θαη αοηά πμο είπε μ οπμονγυξ κα γίκμοκε 

πνάλεηξ. Δηυηη ζε επίπεδμ πνμζέζεςκ είμαζηε θαιμί υιμη. Μ οπμονγυξ έθακε μηα 

θαηαπιεθηηθή μμηιία απυρε, αιιά δεκ λένς ακ πήνε ηεκ άδεηα ημο Αιμγμζθμφθε.  

Έπς ηεκ αίζζεζε υηη αοηά πμο είπαηε απυρε εάκ δεκ ηα εγθνίκεη μ Αιμγμζθμφθεξ 

ζα μείκμοκ ζηεκ ηζημνία ηεξ πενημπήξ ςξ μηα πάνα πμιφ θαιή μμηιία. Ηφνηε 

οπμονγέ μεκ θνοβυμαζηε. 

Δεμήηνεξ Αβναμόπμοιμξ: Ιηιάεη ε εμπεηνία. 

Ιακώιεξ θμοιάθεξ: Βεβαίςξ εγχ ζα ζαξ πς. Γγχ ζα ζαξ ελμμμιμγεζχ. 

Αιίμμκμ ζημκ οπμονγυ Ργείαξ πμο δεκ θαβγαδίδεη θάζε μένα με ημκ οπμονγυ 

Μηθμκμμηθχκ. Ηαη αιίμμκμ ζημκ οπμονγυ Μηθμκμμηθχκ πμο δεκ θναηάεη ηε 

ζηνυθηγγα κα ηεκ ακμίγεη θαηά δηαζηήμαηα. Έμπαζε πενηπηχζεη, μ Αιμγμζθμφθεξ 

ημ έπεη παναθάκεη θ. οπμονγέ. Πμ έπεη παναθάκεη θαη αοηά πμο ιές εδχ, εκχπημκ 

υιςκ θαη εκχπημκ ζαξ, ζαξ βμεζάκε κα δηεθδηθήζεηε. Μ μμηιχκ πήγε ζηεκ Αγηάζμ 

Ιοηηιήκεξ, είκαη πμιιά ηα πενηζηαηηθά, ζα ζαξ ημ πς αοηυ αλίδεη ημκ θυπμ, θαη 

μπήθα μέζα θαη ιές ζημκ Ννυεδνμ ημο ηδνφμαημξ με 150 αζζεκείξ, θςκάληε μμο 

ημ γηαηνυ. Ιε θμίηαδε θαη μμο ιέεη, λένεηξ εμείξ δεκ έπμομε γηαηνυ. Πη; Δεκ 

έπμομε γηαηνυ. Φςκάληε μμο ηεκ πνμσζηαμέκε. Λένεηε, δεκ έπμομε. Θές, 

δηαθυπης ηεκ επίζθερε, δεκ ηεκ μιμθιήνςζα θαη δήιςζα, εκχπημκ ηςκ 

δεμμζημγνάθςκ, πςξ κηνέπμμαη πμο είμαη οπμονγυξ Ργείαξ. Ήνζα ζηεκ Αζήκα θαη 
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είπα ή μμο δίκεηε 30 άημμα πνμζςπηθυ, κα ζηειεπςζεί αοηυ ημ άζοιμ, ή 

παναηημφμαη. Ιμο είπε μ έπςκ ηεκ εοζφκε ηυηε, εκίμηε θ. Οθμοιάθε παναηηήζεηξ 

γίκμκηαη δεθηέξ. Θα είκαη ηημή γηα μέκα κα παναηηεζχ γηα αοηυ ημ πνάγμα. Οε 30 

μένεξ πήνα ηα 30 άημμα θαη ζήμενα ιεηημονγεί πςνίξ πνυβιεμα. Γηαηί ηα ιές 

αοηά; Δηεθδηθήζηε. Ε θςκή ηεξ ακηηπμιίηεοζεξ ζαξ εκηζπφεη. Ηαη απυρε εδχ, απυ 

ηεκ Ανγονμφπμιε, βιέπμομε, ιές λακά γηα δεφηενε θμνά, υηη ε θοβένκεζε δεκ 

έπεη, υπη εζείξ, ε θοβένκεζε, δεκ έπεη ζέζεη ζε πνχηεξ πνμηεναηυηεηαξ  ζέμα ημ 

ζφζηεμα ογείαξ ζηε πχνα μαξ. Θμηπυκ θηάκεη, δεκ ζέις κα μηδενηάζς ηχνα ηε 

βναδηά. Γίκαη θαιή βναδηά, εδχ είκαη άκζνςπμη πμο παιεφμοκ, ηα λένμοκ, ηα 

παναθμιμοζμφκ. Γγχ ζα ήζεια κα ζαξ παναθαιέζς κα μαξ ζηείιεηε, με εκδηαθένεη 

πάνα πμιφ, είμαη άκζνςπμξ ηεξ πνςημβάζμηαξ, υπςξ πηζακυκ λένεηξ Γηχνγμ, ηα 

έπμομε πεη, εγχ δμφιερα εθηά πνυκηα ζε μηα πενημπή, μπηχ, πμο ήμμοκα μυκμξ 

μμο. Γηα κα πς θαη ζημκ οπμονγυ θάηη. Οήμενα οπάνπεη έκα θέκηνμ ογείαξ με 14 

γηαηνμφξ, αοηή είκαη ε μεγάιε πνμζθμνά ημο ΝΑΟΜΗ θαη θαιά ημ είπαηε υηη 

οπάνπεη ζοκέπεηα, πνέπεη κα οπάνπεη ζοκέπεηα. Νήγαμε θαιά ζηεκ φπαηζνμ, υζμκ 

αθμνά ηεκ πνςημβάζμηα θ. Ρπμονγέ. Δεκ μιμθιενχζαμε ημ ζφζηεμά μαξ θαη αοηυ 

είκαη ε μεγάιε μαξ πανάιερε. Δεημφμε ζογγκχμε απυ ημκ ειιεκηθυ ιαυ, γηαηί δεκ 

μιμθιενχζαμε ηα αζηηθά θέκηνα ογείαξ, αιιά ζηεκ φπαηζνμ θάκαμε επακάζηαζε. 

Γθεί ζημ Ηαζηέιη, πμο έπεηε ένζεη θαη βναβεφζαηε θάπμημ θίιμ ζαξ, υηακ ήζαζηακ 

Ννυεδνμξ ηεξ ΗΓΔΗΓ, ημκ ηοθιυ Ννυεδνμ ηεξ θμηκυηεηαξ Νμηαμίδαξ, ημκ θίιμ 

ζαξ ημκ Ηονηάθμ ημκ Παπεηκάθε. Γγχ δμφιερα εκκηά πνυκηα μυκμξ μμο. Οημ 80% 

ηεξ ζεηείαξ μμο ζήμενα  είκαη δχδεθα γηαηνμί, αζζεκμθυνμ, μηθνμβημιμγηθυ 

ενγαζηήνημ, ζηγμονηά γηα ημκ ηυπμ. Αοηά ηα θάκαμε ζηεκ φπαηζνμ. Οηηξ πυιεηξ 

υκηςξ οζηενήζαμε θαη γηα αοηυ εγχ ημοιάπηζημκ ζημ μενάδη πμο μμο ακαιμγεί, 

έπς δεηήζεη πμιιέξ θμνέξ ζογγκχμε, γηαηί δεκ μιμθιενχζαμε ημ ζφζηεμά μαξ. 

Θέις κα πς ιμηπυκ, υηη μπμνείηε κα παίλεηε ζεμακηηθυ νυιμ, ημ Δίθηομ. Δεκ 

θηάκμοκ ηα μεκφμαηα ηςκ μέζςκ μαδηθήξ εκεμένςζεξ, θ. οπμονγέ, πμο ζηέικεηε 

εζείξ ζακ οπμονγείμ, είηε γηα ημ θάπκηζμα, είηε γηα ηεκ παποζανθία, είηε γηα ημ 

δηαβήηε. Αοηά ηα πνάγμαηα γηα κα μεηαηναπμφκ ζε έμπναθηε εοαηζζεημπμίεζε, 

πνεηάδμκηαη κα γίκεηαη εοαηζζεημπμίεζε ζηεκ πνχηε γναμμή, πνεηάδεηαη μ 

θμηκςκηθυξ ιεηημονγυξ, μ ροπμιυγμξ, μ δηαηνμθμιυγμξ κα πάεη ζημ ζπμιεηυ κα 

μηιήζεη, κα επηθμηκςκήζεη, αιιά δε θηάκεη έκα δίθηομ, πμο απμηειείηαη απυ 15 

ακζνχπμοξ γηα υιε ηεκ Γιιάδα, δε θηάκεη αοηυ ημ πνάγμα. Ννέπεη κα 

ελαζθαιίζεηε ακζνχπμοξ πμο ζα εκεμενχκμοκ ζε μηα ζοκεπή βάζε, δειαδή δεκ 

μπμνείξ κα παξ ζε έκα δήμμ θαη κα θάκεηξ έκα ζεμηκάνημ ζημ ζπμιεηυ θαη ιεξ θάζε 

έλη μήκεξ θάκς μηα επηθμηκςκία θαη ηειείςζα. Ννέπεη ακ ελαζθαιίζεηε ημοξ 

πμιιαπιαζηαζηέξ. Αοηυ είκαη ημ μεγάιμ πνυβιεμα θαη ε μεγάιε εοζφκε ημο 
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οπμονγείμο, κα πνεμαημδμηήζεη. Ηαιά είπαηε υιμη ζαξ, ηα ζοκανμυδηα Ρπμονγεία, 

αιιά πνέπεη κα οπάνλεη ζεζμηθυ πιαίζημ, κα αζπμιεζείηε με ηεκ παποζανθία. 

Ποπαίςξ ενπυμμοκα ηχνα ζημ δνυμμ, υηακ ενπυμμοκα ημ ναδηυθςκμ έιεγε, δεκ 

είπα ζοιιάβεη ημ πνυβιεμα ηεξ παποζανθίαξ ζηε πχνα μαξ, πςξ, ακ ημ άθμοζα 

θαιά, είμαζηε πνχημη ζηεκ Γονχπε ζηεκ παποζανθία κέςκ παηδηχκ θαη ηνίημη ζημκ 

θυζμμ. Αοηυ γηα κα γίκεη ζοκείδεζε ημο παηδημφ κα μεκ ηνχεη, πνέπεη κα γίκεη 

ζοκείδεζε ηεξ μάκαξ θαη ημο παηένα. Ννέπεη κα οπάνλμοκ ιμηπυκ ηέημηεξ 

πανεμβάζεηξ γηα ηεκ παποζανθία, γηα ηα θανδηαγγεηαθά, πμιφ ζςζηά ηα είπαηε 

θφνηε οπμονγέ, γηα ημ ζαθπανχδε δηαβήηε, γηα ημ θάπκηζμα, γηα ημ πενηβάιιμκ, ηα 

ηνμπαία. Οε ζαξ ζα πενάζμοκ μμηναία, δε γίκεηαη. Νμημξ ζα θάκεη αγςγή ογείαξ 

γηα ηα ηνμπαία, πμημξ ζα θάκεη εοαηζζεημπμίεζε γηα ηα ηνμπαία; Γζείξ, ημ Δίθηομ, 

μη Δήμμη, μη θμηκςκηθέξ οπενεζίεξ ηςκ Δήμςκ. Νμιοθανμαθία, ηδμφ ιαμπνυκ 

πεδίμκ δνάζεξ. Θα ζαξ παναθαιέζς απυρε θφνηε Ννυεδνε ημο Δηθηφμο, ζαξ έπς 

αθμφζεη θαη‟ επακάιερε κα μηιάηε γηα ηεκ πμιοθανμαθία ζηα πνςσκάδηθα. Έπμομε 

βγεη θαη μαδί, ηδμφ ιαμπνυκ πεδίμκ δνάζεξ. Κα ζαξ πς θάηη; Μη δαπάκεξ ημο 

θανμάθμο ζηεκ παηνίδα μαξ είκαη μεηά ηηξ αμοκηηθέξ, 7,7 δηξ εονχ 

δηαμμνθχζεθακ ζηα 7 δηξ εονχ, δηαμμνθχζεθακ μη δαπάκεξ ημ 2007 γηα ημ 

θάνμαθμ. Ζδμφ ιαμπνυκ πεδίμκ δνάζεξ. Ιηιήζηε γηα ηα πμιοθανμαθία, θάκηε μηα 

ένεοκα, ζα ζαξ ημ επηηνέρμοκ μη άκζνςπμη κα δείηε, κα πάηε ζηα ζπίηηα, ζα 

δεπημφκε κα δείηε ιεγμέκα εθαημκηάδεξ θάνμαθα ζηα θανμαθεία ημο θάζε 

μηθμγεκεηάνπε, υπη κα ημοξ ζηενήζμομε ηα θάνμαθα, υπη γηα υκμμα ημο Θεμφ. Γηαηί 

υηακ θςκάδς γηα ηε ιίζηα, ιέκε ζέιεη κα θαηανγήζεη ηε δοκαηυηεηα ημο γηαηνμφ κα 

δίκεη ημ θάνμαθμ πμο πνεηάδεηαη. πη κα πάνεη ημ θάνμαθμ πμο πνεηάδεηαη, υπη 

Γηχνγμ μμο ημ θάνμαθμ πμο ζέιεη μ γηαηνυξ, αιιά ημ θάνμαθμ πμο πνεηάδεηαη ε 

αννχζηηα. Ηαη ηυζα άιια, μπμνείηε, μπμνείηε εζείξ ζηγά -ζηγά, δεκ μπμνείηε με υια 

κα αζπμιεζείηε, αιιά μπμνείηε κα βάιεηε θάζε πνυκμ έκα μεγάιμ ζέμα μπνμζηά 

ζαξ. Θέης ηα ηνμπαία. ιμη μη Δήμμη ζηεκ Γιιάδα κα αζπμιεζμφκ με ηα ηνμπαία 

αηοπήμαηα θαη θάηη άιια. Ιε ημ πενηβάιιμκ, με ηεκ πμιοθανμαθία, με ηυζα άιια. 

Θέις κα θιείζς, αθμφ ζαξ ζογπανχ γηα αοηυ πμο θάκεηε. Οαξ ζογπαίνς 

πναγμαηηθά, πανά ημ θμονάγημ ζαξ. ηακ λεθίκεζεξ ζομάμαη θαη με είπεξ πάνεη θαη 

δεκ ζε πμιοεκζάννοκα, ζμο είπα υηη είκαη δφζθμιε δμοιεηά, με είπεξ θαιέζεη ζε 

μηα πανυμμηα εθδήιςζε, δεκ θαηάθενα κα ένζς, παίνμμαη πμο ήνζα ζήμενα, ζα 

πενημέκς με πμιφ έηζη εκδηαθένμκ, ηα ζομπενάζμαηα ημο Οοκεδνίμο ζαξ. Ηαη 

ζέις θιείκμκηαξ κα πς ζημκ οπμονγυ, γηα αοηά πμο είπε, πμο ζπεδηάδεη. Γφπμμαη 

οπμονγέ κα ηα θάκεηξ πνάλε. Γηιηθνηκά ημ εφπμμαη. Πμ κμμμζπέδημ γηα ηηξ 

πνμμήζεηεξ, δε ζα εθανμμζηεί θέημξ. Ε παιηά θαναβάκα, ζαξ ιέεη υηη δεκ έπεηε 

εημημαζηεί γηα κα λεθηκήζεηε. Ιαθάνη κα λεθηκήζεηε. Πμ άιιμ ηεξ πνςημβάζμηαξ, 
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ημ έπεηε βγάιεη ζημ Δηαδίθηομ εκηάλεη, μεκ λεπκάηε υηη έπμοκ πενάζεη 50 μήκεξ 

απυ ηυηε πμο ακέιαβε θοβένκεζε ε ΚΔ, 50 μήκεξ. Γφπμμαη κα ημ θένεηε ζηε 

Βμοιή, κα δεπηείηε ηηξ παναηενήζεηξ μαξ, υηη ζέιεηε κα δεπηείηε απυ αοηά πμο 

εμείξ ζα πμφμε, γηαηί θαη εμείξ πηζηεφμομε, θ. οπμονγέ, υηη ε ογεία είκαη πάκς απυ 

πνχμαηα θαη θυμμαηα. Πα πνμβιήμαηα ηεξ ογείαξ υκηςξ είκαη έηζη. Μη ιφζεηξ 

υμςξ έπμοκ πνχμα. Γπηηνέρηε μμο κα ζαξ πς υηη μη ιφζεηξ έπμοκ πνχμα. Μη 

απμθάζεηξ πμο απμηοπχκμκηαη μέζα απυ ηα κμμμζπέδηα, ηεκ πμιηηηθή βμφιεζε ηεξ 

θάζε θοβένκεζεξ έπεη πνχμα. Πα πνμβιήμαηα ηεξ ογείαξ δεκ έπμοκ πνχμα θαη 

πνέπεη υιμη μαδί κα ζοκεπίζμομε ηηξ πνμζπάζεηεξ ηςκ πνμεγμφμεκςκ, γηα κα 

ακηαπελέιζμομε ζηα ηενάζηηα πνμβιήμαηα πμο πναγμαηηθά ακηημεηςπίδεη ημ 

ζφζηεμά μαξ, ηα μπμία έπμοκ κα θάκμοκ θονίςξ με ηε πνεμαημδυηεζε, θονίςξ 

οπμονγέ με ηε πνεμαημδυηεζε. Λένεηε υηη λένς πμηα είκαη ε θαηάζηαζε ζηα 

κμζμθμμεία, ηα κμζμθμμεία είκαη επί λενμφ αθμήξ, 3,5 δηξ μθείιμοκ. Πη θηαίεη; Δεκ 

είκαη ηεξ χναξ. Θμηπυκ, εγχ εφπμμαη αοηά πμο είπαηε κα ηα θένεηε γνήγμνα, κα 

λεθηκήζεηε ημ κυμμ ηςκ πνμμεζεηχκ, μεκ δηζηάζεηε κα ζογθνμοζηείηε με ημκ θ.  

Αιμγμζθμφθε. Γμείξ ζα είμαζηε μαδί ζαξ. Κα ημο πείηε αοηά ηα μπμία 

ελαγγέιιεηε, πνέπεη κα ηα θάκεηε πνάλε. Δειαδή μη πηιηάδεξ πνμζιήρεηξ πνέπεη 

κα γίκμοκ πναγμαηηθυηεηα. Πηξ πενημέκμομε. Ηαη πενημέκμομε κα δμφμε πςξ ζα 

ζηενίλεηε ημ Δίθηομ, πμο πνμζθένεη πναγμαηηθά οπενεζίεξ ζημκ ηυπμ μαξ θαη 

ζημοξ 109 Δήμμοξ πμο ζομμεηέπμοκ, θαη ειπίδς ανγυηενα κα γίκμοκ παναπάκς. 

Ιε αοηέξ ηηξ ζθέρεηξ θαη με ηε δηαβεβαίςζε υηη ζημ μέηνμ πμο μπμνχ ζα είμαη 

δίπια ζαξ θφνηε Ννυεδνε ημο Δηθηφμο. Οαξ εφπμμαη θαιή επηηοπία θαη θαιή 

δφκαμε ζημ δφζθμιμ ένγμ πμο επηηειείηε. Κα είζηε θαιά.  

Γιέκε Γηακκαθμπμύιμο,(Πανμοζηάζηνηα): Γοπανηζημφμε ημκ θφνημ Ιακχιε 

Οθμοιάθε γηα ημκ εκδηαθένμκηα παηνεηηζμυ ημο, ηα έζηεηιε ηα μεκφμαηά ημο ζημκ 

οπμονγυ, θφνηε οπμονγέ κα ζαξ απμδεζμεφζμομε, γκςνίδμομε ημ πνυγναμμα ζαξ 

θαη ζαξ εοπανηζημφμε  πμο ηημήζαηε με ηεκ πανμοζία ζαξ ημ ζοκέδνηυ μαξ.  

Δεμήηνεξ Αβναμόπμοιμξ: Αιιά μ θφνημξ Οθμοιάθεξ ελέθναζε θάπμηεξ απυρεηξ, 

αιιά ζέις κα ημο πς υηη αοηά θαιφηενα κα ηα ζοδεηάμε ζηε Βμοιή. Γηα αοηυ ζα 

πνέπεη κα ακέβς επάκς κα ζαξ απακηήζς. Ημηηάμε ιμηπυκ μπνμζηά  θηηάπκμομε 

μαδί θαη αφνημ ημ πνςί ζα ζαξ πς εοπανηζηχ, γηαηί απυρε είπεξ θάηη πμιφ 

ζεμακηηθυ. Γίπεξ υηη ζα μαξ ζηενίλεηξ ζηηξ πμιηηηθέξ μαξ, κα δς ζηε βμοιή ηη ζα 

γίκεη. 

Γιέκε Γηακκαθμπμύιμο,(Πανμοζηάζηνηα): Γοπανηζημφμε. Θα θαιέζμομε ζημ βήμα 

ηεκ θα Ιανηάκζε Αιηθενμπμφιμο αιβαηδή. Γίκαη ηαηνυξ, μέιμξ ημο ημήμαημξ 

ογείαξ ηεξ θεκηνηθήξ ημο ΗΗΓ. Έπεηε ημ ιυγμ.  
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Ιανηάκζε Αιεηθενμπμύιμο Υαιβαηδή, Ιέιμξ 

Σμήμαημξ Τγείαξ Πνόκμηαξ ηεξ Ηεκηνηθήξ 

Γπηηνμπήξ ημο ΗΗΓ: Ηφνημη εθπνυζςπμη ηςκ 

Δήμςκ, θφνημη εθπνυζςπμη ηςκ θμμμάηςκ, αγαπεηέξ 

θονίεξ θαη θφνημη. Οημ πνυκμ πμο μμο δηαηίζεηαη, 

εγχ ζα πνμζπαζήζς επηγναμμαηηθά είκαη ε αιήζεηα, 

κα πς ηε ζέζε ημο ΗΗΓ, απάκς ζε αοηυ ημ πμιφ 

ζμβανυ ζέμα ηεξ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ θαη ηεξ 

πνυιερεξ θαη βέβαηα θαη γηα ημ νυιμ ηεξ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ ζε αοηυ. Ε ογεία, θαηά ηε γκχμε ημο 

ΗΗΓ, αγαπεημί θίιμη είκαη θμηκςκηθυ αγαζυ θαη δηθαίςμα ημο θάζε ακζνχπμο. πη 

γεκηθά θαη αθενεμέκα υπςξ ημ αθμφζαμε, αιιά με ηεκ έκκμηα υηη ημ  θνάημξ έπεη 

ηεκ θεκηνηθή θαη απμθιεηζηηθή εοζφκε γηα ημκ πνμγναμμαηηζμυ, ημ ζπεδηαζμυ,  ηε 

πνεμαημδυηεζε, ηηξ οπμδμμέξ θαη ηε ιεηημονγία ημο ζοζηήμαημξ ογείαξ, ημ μπμίμ 

βέβαηα πνέπεη κα είκαη θαηά ηε γκχμε μαξ, απμθιεηζηηθά δεμυζημ θαη κα πανέπεη 

ηηξ οπενεζίεξ ημο ηζυηημα ζε υιμοξ. Μη ενγαδυμεκμη πμο με ηεκ ενγαζία ημοξ 

πανάγμοκ ημκ πιμφημ έπμοκ ήδε πιενχζεη ημ θμμμάηη εθείκμ πμο πνέπεη κα 

δηαηεζεί γηα ηεκ πνμζηαζία, ηεκ πνμαγςγή θαη ηεκ απμθαηάζηαζε ηεξ ογείαξ, ηςκ 

ίδηςκ θαη ηςκ παηδηχκ ημοξ. Οήμενα θαη ζημ ζογθεθνημέκμ ζφζηεμα πμο δμφμε, ημ 

θμμμάηη αοηυ ηεξ ενγαζίαξ γίκεηαη θένδμξ θαη ημ θανπμφηαη μ ενγμδυηεξ ή ημ 

θνάημξ, ακάιμγα με ηεκ ενγαζία με ηε ζπέζε ενγαδμμέκμο. Γκχ, μ ενγαδυμεκμξ 

οπμπνεμφηαη κα λακαπιενχζεη γηα ηεκ ογεία είηε ζακ αζθαιηζηηθή εηζθμνά είηε 

θαηεοζείακ ζημκ ηδηςηηθυ ημμέα είηε θαμηά θμνά θαη ηα δφμ μαδί. Γθεί δειαδή πμο 

ημο πνςζηάγακε, ημο ηα παίνκμομε θηυιαξ. Γη‟ αοηυ εμείξ αγαπεημί θίιμη ιέμε, υηη 

ηεκ εοζφκε ηεξ πνεμαημδυηεζεξ ζήμενα πνέπεη κα ηεκ έπεη ημ θνάημξ θαη μη 

ενγμδυηεξ. Γη‟ αοηυ ιέμε υηη πνέπεη κα θαηανγεζεί ε εηζθμνά ηςκ ενγαδυμεκςκ 

ζημκ θιάδμ ογείαξ. Κα θαηανγεζεί μ ηδηςηηθυξ, επηπεηνεμαηηθυξ ημμέαξ αζθάιηζεξ 

θαη ογείαξ. Ε πνυιερε θαη ηδηαίηενα ε πνςημγεκήξ, ε μπμία αθμνά ηεκ ελάιεηρε 

ηςκ αηηηχκ ηεξ κυζμο ζπεηίδεηαη με ημκ ηνυπμ δςήξ ηςκ ενγαδμμέκςκ. Ε 

θηχπεηα, ε ακενγία, μη επαγγειμαηηθέξ αζζέκεηεξ, ε ακαζθάιεηα ζηε δμοιεηά, ε 

θαηαζηνμθή ημο πενηβάιιμκημξ, ε μυιοκζε ημο κενμφ, ηα μεηαιιαγμέκα πνμσυκηα, 

ε έιιεηρε  ιασθμφ μαδηθμφ αζιεηηζμμφ θαη ιμηπά, απμηειμφκ ηζπονμφξ κμζμγυκμοξ 

πανάγμκηεξ γηα ηεκ ενγαηηθή ηάλε θαη γεκηθυηενα ηα ιασθά ζηνχμαηα.  Ε ογεία 

ιμηπυκ αγαπεημί μμο θίιμη, δεκ είκαη θμμμαηηθυ πνυβιεμα είκαη υμςξ ηαληθυ γηαηί 

εθείκμξ πμο αννςζηαίκεη πενηζζυηενμ, είκαη μ ενγαδυμεκμξ, είκαη ε ενγαηηθή ηάλε 

είκαη ηα θηςπά ιασθά ζηνχμαηα θαη εθείκα είκαη πμο έπμοκ θαη δφζθμιε πνυζβαζε 

ζηηξ οπενεζίεξ ογείαξ. Μη ειαζηηθέξ ζπέζεηξ ενγαζίαξ πμο έπμοκ πενάζεη ηυζμ 
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πμιφ ζήμενα, πμο έπμοκ ακηηθαηαζηήζεη ηε ζηαζενή ενγαζία , έπεη απμδεηπζεί με 

ένεοκεξ υηη επηβανφκμοκ ηεκ ζςμαηηθή θαη ροπηθή ογεία ημο ενγαδυμεκμο. Αθυμα 

θαη ημ θάπκηζμα, δεκ είκαη μυκμκ αημμηθή εοζφκε, θαζχξ ηα πνυηοπα θαη ε αγςγή 

ογείαξ δηαμμνθχκμκηαη ζηεκ θμηκςκία. Δεκ πνέπεη ιμηπυκ κα πενημνίδμομε ηεκ 

πνςημγεκή πνυιερε μυκμ ζηα εμβυιηα ή ζε θάπμηεξ επημένμοξ οπενεζίεξ πμο 

αθμφζαμε ζήμενα εδχ. Αοηά  είκαη μένμξ ηεξ πνςημγεκμφξ πνυιερεξ. Ε ελάιεηρε 

ηςκ θμηκςκηθχκ παναγυκηςκ πμο είπα πνμεγμομέκςξ ζα ζομβάιιεη απμθαζηζηηθά 

ζηε βειηίςζε ηεξ ογείαξ ηςκ ενγαδμμέκςκ. Αοημί μη πανάγμκηεξ υμςξ, είκαη 

ζοκδεδεμέκμη με αοηυ ημ εθμεηαιιεοηηθυ ζφζηεμα πμο δμφμε. Αιιά πένα απυ 

αοηέξ ηηξ  βαζηέξ αιιαγέξ, ε πνςημγεκήξ πνυιερε, αθυμα θαη με ηεκ πημ ζηεκή 

ηεξ έκκμηα θαζχξ θαη ε δεοηενμγεκήξ πμο ζπεηίδεηαη με ηεκ έγθαηνε δηάγκςζε, 

πνεηάδμκηαη θεκηνηθυ ζπεδηαζμυ, θεκηνηθέξ πμιηηηθέξ οπμδμμέξ θαη πνμζςπηθυ, 

μαδηθά ζηαζενά πνμγνάμμαηα πμο ζα θηάκμοκ θαη ζα θαιφπημοκ υιμοξ, μέπνη θαη 

ημ πημ απμμμκςμέκμ  πςνηυ ή κεζί. Πέημηεξ οπμδμμέξ θαηά ηε γκχμε μαξ θαη 

πνμγνάμμαηα δεκ μπμνεί θακέκαξ άιιμξ θμνέαξ κα θάκεη, εθηυξ απυ ημ θνάημξ. Μη 

μμκάδεξ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ, μη μμκάδεξ ογείαξ εκκμχ, μηθνέξ, 

ακμμμημγεκήξ, απμζπαζμαηηθέξ, με πνμζςπηθυ με ειαζηηθέξ ζπέζεηξ ενγαζίαξ, πμο 

θφνηε Ναημφιε, αοηή ε ζπέζε είκαη απανάδεθηε θαη δεκ ζα έπνεπε θακέκαξ κα ηεκ 

επηβναβεφεη ζήμενα θαη κα ιέμε υηη μεηχκεη ημ θυζημξ ενγαζίαξ, αοηυ. Πα stage 

δειαδή, είκαη μηα απανάδεθηε ζπέζε ενγαζίαξ ηεκ μπμία εμείξ παιεφμομε κα 

θαηανγεζεί. Ιε ηέημηεξ ζπέζεηξ ενγαζίαξ ιμηπυκ, με δηαθμνεηηθέξ θαη αζηαζείξ 

πνεμαημδμηήζεηξ, υπςξ είπαηε θάιορακ θεκά θαη μεγάιεξ ακεπάνθεηεξ ημο 

θνάημοξ . Γίκαη γκςζηέξ μη ειιείρεηξ οπμδμμχκ πνμζςπηθμφ, ιίζηεξ ακαμμκήξ θηι.  

ε αφλεζε ηςκ ακαζθάιηζηςκ κηυπηςκ θαη μεηακαζηχκ. Γμείξ ιέμε υηη ε 

ακεπάνθεηεξ αοηέξ ήηακ ζθυπημεξ, ήηακ θμμμάηη ηεξ εθανμμδυμεκεξ πμιηηηθήξ, 

δεκ μθείιμκηαη μφηε ζε ιάζε, μφηε ζε ακεπάνθεηα ηθακμηήηςκ ηςκ ζηειεπχκ ηεξ 

ΚΔ ζήμενα θαη ημο ΝΑΟΜΗ, ηα πνμεγμφμεκα πνυκηα. Άκμηγακ  αοηέξ μη 

ακεπάνθεηεξ  ημ δνυμμ ζηε ηδηςηηθή πνςημβμοιία, ζηεκ εηαηνηθή εοζφκε, ζηε 

δήζεκ θηιακζνςπία. Ιείςκακ ημ θυζημξ ημο θναηηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ, αιιά υμςξ 

οπμβάζμηδακ ηεκ ογεία ηςκ ενγαδμμέκςκ, ελοπενεημφζακ ηεκ πμιηηηθή πμο 

ζοκαπμθάζηδακ μη θοβενκήζεηξ, μαδί θαη μη δηθέξ μαξ, με ηεκ έγθνηζε θαη ημο 

Οοκαζπηζμμφ ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε. Γη‟ αοηυ θαη απυ ηεκ ανπή, εμείξ δεκ είπαμε 

ζομθςκήζεη με ηηξ μμκάδεξ αοηέξ. Έιεγακ θάπμημη ηυηε  «θαη εμείξ ζέιμομε ηα 

Ηέκηνα Ργείαξ, μα αθμφ δεκ οπάνπμοκ με ηηξ μμκάδεξ ηςκ Δήμςκ βμεζάμε ηα 

ιασθά θαη θηςπά ζηνχμαηα», μεηαηνέπμκηαξ βέβαηα ημ δηθαίςμα ηεξ ογείαξ ζε 

θηιακζνςπία. Γμείξ δεκ οπμθφραμε ζ‟ αοηέξ ηηξ πηέζεηξ γηαηί λέναμε πςξ 

ακηηθεημεκηθά ελοπενεημφζακ  ηεκ εθανμμδυμεκε πμιηηηθή απυ ημ ΝΑΟΜΗ 
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παιηυηενα θαη απυ ηε ΚΔ ηα ηειεοηαία πνυκηα. Οήμενα πιέμκ ημ ημπίμ έπεη 

θαζανίζεη ανθεηά θαη κμμίδμομε υηη επηβεβαηχκεηαη ε ζέζε μαξ. Πμ κέμ 

κμμμζπέδημ γηα ηεκ πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ πμο θηκείηαη ζηεκ θαηεφζοκζε 

ηδηςηηθμπμίεζεξ θαη εμπμνεομαημπμίεζεξ ηεξ ογείαξ, θαηανγεί ηα θέκηνα ογείαξ 

ςξ βαζηθή μμκάδα άζθεζεξ ηεξ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ υπςξ 

μναμαηηδυμαζηε απυ ημ 1980 θαη ζακ βαζηθή μμκάδα βάδεη ηα δίθηοα 

πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ μέζα ζηα μπμία κμμημμπμηεί, ζεζμμζεηεί θαη ηηξ μμκάδεξ 

ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ. Ιηα πμιοζπενμία δειαδή οπμδμμχκ μεηαλφ ηςκ 

μπμίςκ, υπςξ είπα θαη μη μμκάδεξ αοηέξ. Ιε ηεκ ελίζςζε ημο δεμμζίμο θαη ημο 

ηδηςηηθμφ ημμέα πμο ζεζμμζεηεί ημ θαηκμφνημ κμμμζπέδημ, γηα ηεκ πνςημβάζμηα 

θνμκηίδα ογείαξ θαη θάης απυ ημ κυμμ ηεξ αγμνάξ, μ μπμίμξ ηζπφεη μ κυμμξ ηεξ 

αγμνάξ, ζα θονηανπήζμοκ υπςξ έπεη γίκεη θαη μέπνη ζήμενα μη μεγάιεξ  μμκάδεξ 

επηπεηνεμαηηθχκ μμίιςκ, με απμηέιεζμα ηεκ επηδείκςζε ηεξ ογείαξ θαη ηεξ 

ηζέπεξ ηςκ ιασθχκ ζηνςμάηςκ. Ε θάνηα πιενςμχκ θαη ηα πνςηυθμιια πμο 

αθμφζαμε απυρε εδχ, δεκ είκαη ηίπμηα άιιμ πανά ενγαιεία πενηθμπήξ δαπακχκ. 

Γμείξ πηζηεφμομε υηη ηα δεμυζηα θέκηνα ογείαξ με υιεξ ηηξ ακαγθαίεξ οπμμμκάδεξ 

ημοξ, ηα πανανηήμαηα, γεκηθά θαη ελεηδηθεομέκα,  ηα αημμηθά ηαηνεία, ηηξ θηκεηέξ 

μμκάδεξ, πμο ζα θαιφπημοκ υιεξ ηηξ ακάγθεξ ηεξ θμηκςκίαξ απυ ηεκ ροπηθή ογεία 

μέπνη ηεκ ογηεηκή θαη αζθάιεηα ζημοξ ηυπμοξ δμοιεηάξ, ημ ζπμιείμ, ημ πενηβάιιμκ 

θαη ιμηπά, ηε γοκαίθα θαη ημ παηδί, πνέπεη κα είκαη ε βαζηθή μμκάδα ηεξ 

πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ. Κα ζηειεπχκεηαη με υιεξ ηηξ εηδηθυηεηεξ πμο 

ζπεηίδμκηαη με ηεκ πνυιερε θαη απμθαηάζηαζε, γεκηθμφξ γηαηνμφξ, γηαηνμφξ 

ενγαζίαξ θαη θμηκςκηθήξ ηαηνηθήξ, γοκαηθμιυγμοξ, μδμκηηάηνμοξ, ροπμιυγμοξ, 

κμζειεοηέξ, θοζημζεναπεοηέξ, θμηκςκηθμφξ ιεηημονγμφξ θαη υηη άιιμ πνεηάδεηαη. 

ιμη αοημί με πιήνε απαζπυιεζε, ζηαζενή δμοιεηά δειαδή θαη θαιέξ αμμηβέξ. 

Ηάζε μηθμγέκεηα πνέπεη κα έπεη ημκ μηθμγεκεηαθυ ηεξ γηαηνυ. Γθεί ζ‟ αοηά ηα 

θέκηνα ογείαξ ζα εθπμκμφκηαη ηα θεκηνηθά πνμγνάμμαηα, ζα αλημιμγμφκηαη θαη ζα 

γίκεηαη μ έιεγπμξ γηα ηεκ εθανμμγή ημοξ. Ακ μηα γοκαίθα π.π. λέπαζε θαη δεκ πήγε 

κα θάκεη ημ ΝΑΝ ηεζη ζα πνέπεη απυ ημ θέκηνμ ογείαξ,  κα ηε βνμφκε θαη κα ηεξ 

πμφκε υηη εζφ ημ λέπαζεξ. Αοηυ ζα πεη πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ θαη 

πνυιερεξ. Μη μμκάδεξ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ ηειεηχκμκηαξ, αθμφ  

ακαβαζμηζημφκ, εμείξ πηζηεφμομε υηη πνέπεη κα εκηαπζμφκ ζε αοηυ ημ θέκηνμ 

ογείαξ, ημ μπμίμ βέβαηα ζα είκαη έκα θμμμάηη ημο εονφηενμο δεμυζημο ζοζηήμαημξ 

ογείαξ. Μ νυιμξ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ είκαη μοζηαζηηθυξ ζημκ ημμέα ημο 

πνμγναμμαηηζμμφ θαη ημο ειέγπμο. Ιε εθπνυζςπμ ηεξ  ηε δημίθεζε ηςκ θέκηνςκ 

ογείαξ ηεξ πενημπήξ, αιιά θφνηα αγαπεημί θίιμη θαη ζοκάδειθμη, εμείξ πηζηεφμομε 

υηη μ νυιμξ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ είκαη  δηεθδηθεηηθυξ ή θαη δηεθδηθεηηθυξ  
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πνμξ ηεκ θεκηνηθή ελμοζία θαη ηεκ θοβένκεζε. Ε εθανμμγή αοηήξ ηεξ πνυηαζεξ 

δεκ είκαη ζέμα νεαιηζμμφ ή υπη. Γηαηί θάπμημη ιέκε είκαη νεαιηζηηθά θαιά αιιά είκαη 

νεαιηζηηθά. Δεκ πηζηεφμομε ιμηπυκ υηη είκαη ζέμα νεαιηζμμφ ή υπη είκαη ζέμα 

πμιηηηθήξ επηιμγήξ. Λένμομε υηη μέζα ζηε ζεμενηκή πμιηηηθή αοηή ε πνυηαζε δεκ 

πςνάεη είκαη υμςξ νεαιηζηηθή, γηαηί μ πιμφημξ πμο πανάγμοκ μη ενγαδυμεκμη είκαη 

ανθεηυξ ακ πνεζημμπμηεζεί γηα κα θαιφρεη ηηξ ακάγθεξ ημοξ θαη δεκ γίκεηαη 

θένδμξ γηα ημοξ ιίγμοξ. Γη‟ αοηυ πηζηεφμομε υηη ε δηεθδίθεζε αοημφ ημο 

ζοζηήμαημξ είκαη ζέμα ημο ιασθμφ θηκήμαημξ κα ημκ δηεθδηθήζεη μαδί με μηα άιιε 

βέβαηα ιασθή ελμοζία, ακαηνέπμκηαξ ημοξ ζεμενηκμφξ πμιηηηθμφξ ζοζπεηηζμμφξ, ημ 

δηθμμμαηηζμυ θαη υιεξ ηηξ παναιιαγέξ ημο. Οαξ εοπανηζηχ πάνα πμιφ.  

Γιέκε Γηακκαθμπμύιμο,(Πανμοζηάζηνηα):Οηε ζοκέπεηα ημ ιυγμ έπεη μ θφνημξ  

Δεμήηνεξ Αδαμυπμοιμξ  πμο είκαη οπεφζοκμξ ογείαξ, πνυκμηαξ ημο Οοκαζπηζμμφ 

ηεξ Ξηδμζπαζηηθήξ Ανηζηενάξ.     

Δεμήηνεξ Αδαμόπμοιμξ, Τπεύζοκμξ Τγείαξ – 

Πνόκμηαξ ΤΡΖΔΑ: Δήζαμε υιμη εδχ γηα άιιε μηα 

θμνά ζηε ζεμενηκή εθδήιςζε, ζα μμο επηηνέρεηε μηα 

μηθνή πανέμβαζε ζηεκ ανπή. Θα είμαη ζφκημμμξ, 

υιμη είμαζηε θμοναζμέκμη θαη έπμοκ εηπςζεί ηα 

πενηζζυηενα βαζηθά, απυ αοηά πμο ζα ‟πνεπε κα 

εηπςζμφκε. Ωζηυζμ δήζαμε γηα άιιε μηα θμνά εδχ, 

ημκ ζογθεθνημέκμ ζεμενηκυ θφνημ οπμονγυ, κα 

ένπεηαη κα μαξ θαηαζθεοάδεη μηα εηθμκηθή 

πναγμαηηθυηεηα με ςναία ιυγηα, με εογέκεηεξ, κα 

μαξ βεβαηχκεη υηη πέκηε, εθηά θέκηνα ογείαξ πυζα ακέθενε θαη υηη άιια 

εηθμζηηέζζενα έπεη βνεζεί πνεμαημδυηεζε, υια ρέμαηα. Ηαμηά πνεμαημδυηεζε δεκ 

έπεη βνεζεί γηα ηα 24, πμο έπμοκ θάπμο ζε θάπμηα πανηηά, ημ δε θέκηνμ ογείαξ 

πμο οπάνπεη είκαη έκα θαη είκαη ζημ Βφνςκα. Πμ μπμίμ θαη έπεη εγθαηκηάζεη θαη ημ 

ΝΑΟΜΗ θαη ε ΚΔ. Αθμφ ζηεκ ανπή άιιαλε ηεκ πηκαθίδα θαη είκαη ημ μυκμ πνάγμα 

απυ ημ μπμίμ έπμομε θάπμηα ζημηπεία. Γίκαη θμοναζηηθυ ιμηπυκ θαη βέβαηα είκαη 

θαη οπμηημεηηθυ γηα ηε κμεμμζφκε ηςκ ακζνχπςκ πμο εθηίζεκηαη αοηά. Νμο 

εθηίζεκηαη μη θαηαζηάζεηξ έηζη θαη μη πμιηηηθέξ θαη πνέπεη θάπμηα ζηηγμή υιμη κα 

ακηηδνάζμομε ζε αοηυ ημ πνάγμα. Γίκαη απανάδεθημ. Γδχ δεκ είκαη μφηε ζαιυκη 

μφηε θαθεκείμ μπυηε, ημ ίδημ πνάγμα ζομβαίκεη πμιιέξ θμνέξ θαη ζηε βμοιή θαη 

πνεηάδεηαη κα βάιμομε ηηξ θςκέξ. Γαιαηηθέξ εογέκεηεξ, ακηαιιαγή 

θηιμθνμκήζεςκ, Ιακχιε μμο, Δεμήηνε μμο θαη ιέεη μ θφνημξ Οθμοιάθεξ, μ 

αγαπεηυξ μέζα απυ ηα πνυκηα Οθμοιάθεξ υηη δεηάεη ηαπεηκά ζογκχμε. Πη κα ηεκ 

θάκεη μ ειιεκηθυξ ιαυξ ηε ζογκχμε, μ κυμμξ 1397 ρεθίζηεθε ημ 1983. Θέιεηξ κα 
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πηάζμομε ημ 1988, κα αθήζμομε ηεκ πνχηε πεκηαεηία πμο έγηκε ε επακάζηαζε 

ζηεκ φπαηζνμ, καη βέβαηα έγηκε. Απυ ημ 1988 μέπνη ζήμενα πυζα πνυκηα είκαη? Πη 

έθακε, ημ ΝΑΟΜΗ ηα 18 πμο ήηακ επάκς, ηη έθακε ε ΚΔ πμο 48 μήκεξ άθμοζα  

πμο είκαη επάκς ζήμενα? Πμ κμμμζπέδημ γηα ηεκ πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ 

πάεη θαη ένπεηαη ζηα ιυγηα. Ήηακ ζημ πνυγναμμα ηεξ ΚΔ, ημ θοβενκεηηθυ, 

επνυθεηημ κα ένζεη ημ επυμεκμ βήμα, μάιιμκ μ θφνημξ Ηαθιαμάκεξ ήηακ πημ 

εογεκηθυξ θαη πημ ζομμαδεμέκμξ, θάζε ελάμεκμ έιεγε υηη «ένπεηαη». Μ θφνημξ 

Αβναμυπμοιμξ εδχ θαη δφμ πνυκηα, «ημκ επυμεκμ μήκα μπαίκεη ζηε βμοιή». 

Οφμθςκα με υζμ έπμομε δεη, αμθηβάιμομε ακ ζα μπεη πμηέ ζηε βμοιή, λένμκηαξ 

θαη ηεκ αλία ημο κμμμζπεδίμο. Αγαπεημί θίιμη θαη θίιεξ, ήνζαμε εδχ ζήμενα κα 

παηνεηίζμομε ηε δμοιεηά πμο γίκεηαη ζημ Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ Ργείαξ, 

παναθμιμοζμφμε ηε δμοιεηά ζαξ θαη απυ ηα μέζα, ήμαζηακ πανυκηεξ θαη ζημ 

πενζηκυ ζοκέδνημ, ημοιάπηζημκ υζμκ αθμνά ήηακ ε πνμζςπηθή μμο πανμοζία, γη‟ 

αοηυ ακαθένμμαη μυκμ γηα ημ πένζη, ζηεθυμαζηε δίπια ζαξ θαη είμαζηε 

ζοκαγςκηζηέξ ζε δνάζεηξ πμο έπμοκ ζπέζε με ηεκ ογεία θαη ηεκ θμηκςκηθή 

θνμκηίδα θαη ηδηαίηενα μ‟ αοηέξ ηηξ δνάζεηξ μη μπμίεξ είπακε μηα πνεμαημδυηεζε 

απυ θμηκμηηθά πνμγνάμμαηα θαη μη μπμίεξ απυ ηε ζηηγμή πμο ηειεηχκμοκε ηα 

πνμγνάμμαηα μοζηαζηηθά πάκε ζημ πμοζεκά. Αοηή είκαη μηα δνάζε πμο πνέπεη κα 

παιέρμομε υιμη μαδί μφημξ χζηε κα μπμφκε ζηα θναηηθά θμκδφιηα αοηέξ υιεξ μη 

δνάζεηξ. Πα θέκηνα ακμηπηήξ θνμκηίδαξ ειηθηςμέκςκ, ε βμήζεηα ζημ ζπίηη θ.η.ι. 

Θέιμομε κα βάιμομε με ηαπεηκυηεηα έκα ζεμείμ ζημ ζεμενηκυ ζαξ ζοκέδνημ. Μ 

πμιηηηθυξ ιυγμξ ζήμενα, ακ δε ζηενίδεηαη ζε επηζηεμμκηθά δεδμμέκα θαηανγείηε 

απυ μυκμξ ημο, δεκ οπάνπεη. Γηπχζεθε απυ υιμοξ ημοξ μμηιεηέξ, είκαη θμηκυξ 

ηυπμξ. Ε πνυιερε θαη ε πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ είκαη εθείκεξ μη δνάζεηξ 

πμο είκαη μη πιέμκ θμηκςκηθέξ, μηθμκμμηθέξ, ακζνςπμθεκηνηθέξ. Ακ έηζη έπμοκ ηα 

πνάγμαηα γηαηί επί 25 πνυκηα δεκ εθανμυδεηαη αοηυ ημ ζφζηεμα? Γηαηί? Ακ έηζη 

έπμοκ ηα πνάγμαηα δεκ πνέπεη εζείξ ζηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε ζημ Δηαδίθηομ, 

γηα κα έπεηε ζημπεομέκεξ δνάζεηξ, κα έπεηε θναηήζεη ηα δεδμμέκα? Πη εκκμχ? 

Φμβυμαζηε υηη μη δνάζεηξ πςνίξ πυνμοξ θαη πςνίξ επηζηεμμκηθή ηεθμενίςζε πμο 

εθανμυδεη ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε θηκδοκεφεη κα μδεγήζεη ηηξ οπενεζίεξ αοηέξ ζε 

οπμβάζμηζε. Ηηκδοκεφεη κα εμπιέλεη ηδηςηηθμφξ θμνείξ μέζς ηςκ ΟΔΖΠ, ηςκ 

ζομπνάλεςκ δεμυζημο θαη ηδηςηηθμφ ημμέα θαη ημ πνεμαηηζμυ θάπμηςκ επηηεδείςκ, 

ημκ πιμοηηζμυ θάπμηςκ επηηεδείςκ. Μη δνάζεηξ ιμηπυκ ηεξ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ γηα ογεία, θμηκςκηθή θνμκηίδα θαη αγςγή ογείαξ, δεκ πνέπεη κα 

είκαη λεθμμμέκεξ θαη ζημ πμοζεκά. Πμ δεημφμεκμ θαη γηα ηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε 

θαη γηα ημοξ ακζνχπμοξ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ είκαη ε φπανλε ημο ζεζμηθμφ 

πιαηζίμο, ημ μπμίμ ημ είπε θαη μ θφνημξ Ναημφιεξ απυ ηεκ ανπή θαη μ θφνημξ 
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δήμανπμξ πμο μαξ θηιμλεκεί μ θφνημξ Γοζηαζηάδεξ. Δεκ οπάνπεη ημ ζεζμηθυ 

πιαίζημ ακ ιμηπυκ αοηυ ημ λένμομε, πνμξ αοηή ηεκ θαηεφζοκζε πνέπεη κα ηναβάμε 

υιμη ημ θάνμ. Κα απαηηήζμομε κα εθανμμζηεί αοηυ ημ ζπέδημ. Γζείξ, εμείξ υιμη 

μαξ. ιμη γκςνίδμομε υηη μη πμιηηηθέξ ογείαξ πμο εθανμυδμκηαη ηεκ ηειεοηαία 

δεθαεηία θαη υπη μυκμ, βέβαηα με επίηαζε ηηξ ηειεοηαίεξ πνμκηέξ απυ ηεκ 

θοβένκεζε ηεξ ΚΔ, οπμπνεμαημδμημφκ θαη μεηχκμοκ ημ δεμυζημ ημμέα ογείαξ. Πμ 

Γζκηθυ Οφζηεμα Ργείαξ, βάιεηε απυ υιεξ ηηξ πιεονέξ θαη ε μυκε θοβενκεηηθή 

έγκμηα είκαη κα ακμίγεη οπενεζίεξ ημ ηδηςηηθυ θεθάιαημ. Πμ ζπέδημ, ημ κμμμζπέδημ 

πμο έπεη ακανηήζεη ημ οπμονγείμ, ιέμε εμείξ ζοκμπηηθά θαη βηαζηηθά πςνίξ 

βαζφηενεξ ακαιφζεηξ υηη βαζηθή ημο θηιμζμθία έπεη ηεκ μνγακηγίαζε  ημο 

ηδηςηηθμφ ημμέα ζημ ζφζηεμα πανμπήξ πενίζαιρεξ. Πα πάκηα εθηυξ ηεξ 

ειεθηνμκηθήξ θάνηαξ, πμο θαη αοηή μ ιαυξ ζα ηεκ πιενχζεη, δηυηη υηακ ηειεηχκεη 

ε θάνηα ηςκ ηυζμ εονχ, δεκ λένς πςξ θαη με πμημ ηνυπμ ζα ακαπιενχκεηαη λακά 

θαη πυηε. Μοζηαζηηθά είκαη ζα κα ζμο βάδμοκε έκα πηιηάνηθμ ζηεκ ηζέπε θαη υηακ 

ηειεηχκεη, ζα δμφμε.  Γθηυξ ιμηπυκ,  απυ ηεκ ειεθηνμκηθή θάνηα θαη ηεκ 

δημηθεηηθή έκηαλε θάπμηςκ δηάθμνςκ θμνέςκ, υια ηα οπυιμηπα παναπέμπμκηαη 

ζημ μέιιμκ, υια θαη πνμκηθά θαη με οπμονγηθέξ απμθάζεηξ θαη ηα πάκηα. Έκα 

μέιιμκ υμςξ, μέζα ζημ μπμίμ ζα είκαη πμιφ ακαβαζμηζμέκμξ μ ηδηςηηθυξ ημμέαξ. 

Πμ ίδημ ελάιιμο, επηζομεί δοζηοπχξ θαη έπεη θακεί θαη ζηα θείμεκα ημο θαη ζε 

υιεξ ηηξ ημπμζεηήζεηξ ημο θαη ημ ΝΑΟΜΗ. Μ πχνμξ πμο δίκεη ημ ΝΑΟΜΗ, ζημκ 

ηδηςηηθυ ημμέα μέζα ζημ ζφζηεμα μαξ, είκαη πενίπμο αοηυξ πμο πενηγνάθεη ημ 

κμμμζπέδημ αοηυξ πμο θένκεη ε ΚΔ ζήμενα. Έπμομε μηα δηάποζε θαη μηα δηαπιμθή, 

δεμυζημο θαη ηδηςηηθμφ ημμέα.  Δηάποζε θαη δηαπιμθή, αοηυ μαζεμαηηθά μδεγεί 

ζηεκ ηδηςηηθμπμίεζε, ζηεκ επηθνάηεζε ημο ηδηςηηθμφ ημμέα θαη βέβαηα αοηυ υιμ ημ 

πνάγμα ζα εθηηκάλεη ηηξ δαπάκεξ πάκς απυ εθεί πμο είκαη.  Οήμενα μη ηδηςηηθέξ 

δαπάκεξ πμο βάδμομε απυ ηεκ ηζέπε μαξ είκαη ζημ 57%. Οε ιίγμ ζα είμαζηε πάκς 

θαη απυ ηηξ Ε.Ν.Α. πμο έπμοκε οπμηίζεηαη ειεφζενμ ζημκ ηδηςηηθυ ημμέα υιμ ημοξ 

ημ ζφζηεμα. Γμείξ απυ ημ ΟΡ.ΞΖΔ.Α., θαιμφμε ηα ζηειέπε ηεξ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ ζε υιε ηε πχνα, θαιμφμε ημ Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ, πμο ζήμενα 

είμαζηε εδχ ζημ ζοκέδνημ ημο, ζε αοηυ ημκ υμμνθμ ηυπμ, ζημκ υμμνθμ πχνμ πμο 

έπεη θηηάλεη μ δήμμξ Ανγονμφπμιεξ, ημοξ θαιμφμε ζε ζοζηνάηεοζε, ζηεκ απαίηεζε 

κα απμθηήζεη επηηέιμοξ ε πχνα μιμθιενςμέκμ δεμυζημ ζφζηεμα πνςημβάζμηαξ 

θνμκηίδαξ ογείαξ. Οε μηα επμπή, πμο θαζεηί δεμυζημ θαη είζαζηε ημπηθμί 

άνπμκηεξ, θαζεηί δεμυζημ θαηαζοθμθακηείηαη θαη δαημμκμπμηείηαη, γηαηί έηζη 

επηβάιιεη ημ ζομθένμκ ημο θεθαιαίμο, ζε μηα επμπή πμο αθυμα θαη μη δεμυζημη 

πχνμη έπμοκε θαηαζηεί εμπυνεομα πνμξ πχιεζε, είκαη θαηνυξ κα ορχζμομε ημ 

ακάζηεμά μαξ υιμη, εμείξ, μη πμιιμί. Μ ΟΡ.ΞΖΔ.Α., παιεφεη γηα ηεκ αιιαγή ηςκ 
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πμιηηηθχκ ζοζπεηηζμχκ θαη ηε δεμημονγία θμηκςκηθήξ πιεημρεθίαξ, οπενάζπηζεξ 

θαη εθανμμγήξ ηςκ αληχκ ηεξ θμηκυηεηαξ, ηεξ ζοιιμγηθυηεηαξ, ημο δεμυζημο 

ζομθένμκημξ. Οαξ θαιμφμε ζε ζοζηνάηεοζε. Οφκημμα, δομ ηειεοηαίεξ θνάζεηξ, 

πνμπςνάμε ζηε δεμημονγία παναηενεηενίςκ ογείαξ ζε υιμοξ ημοξ κμμμφξ ηεξ 

πχναξ, πμο ζα απανηίδμκηαη απυ ηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε θαη υιμοξ ημοξ 

εμπιεθυμεκμοξ Πμπηθμφξ θμνεί,  απυ ημκ Ζαηνηθυ Οφιιμγμ, μέπνη ημ ενγαηηθυ 

θέκηνμ ηεξ πυιεξ, ηεξ πνςηεφμοζαξ, ημο κμμμφ. Γοπανηζημφμε πμιφ, εφπμμαη 

θαιή δμοιεηά. 

Γιέκε Γηακκαθμπμύιμο,(Πανμοζηάζηνηα): Γοπανηζημφμε θαη εμείξ ημκ θφνημ 

Δεμήηνε Αδαμυπμοιμ, γηα ημ παηνεηηζμυ ημο. Ηαιμφμε ζημ βήμα ημκ πνυεδνμ ημο 

Ζαηνηθμφ Οοιιυγμο Αζεκχκ ημκ θφνημ Οςηήνε Ξεγάθε. 

 

ςηήνεξ Ρεγάθεξ, Πνόεδνμξ Ζαηνηθμύ οιιόγμο 

Αζεκώκ: Θα πνμζπαζήζς κα είμαη ζφκημμμξ, γηαηί ε 

δηαδηθαζία ηςκ παηνεηηζμχκ ελειίπζεθε ζε έκα 

ζηνμγγοιυ ηναπέδη γηα υια ηα πνμβιήμαηα ηεξ 

ογείαξ. Ηφνημη εθπνυζςπμη θμμμάηςκ, θφνημη 

δήμανπμη, θφνηε πνυεδνε ηεξ ΝΝΜΟΓΡΝ ΖΗΑ, 

θφνηε δήμανπε ηεξ Ανγονμφπμιεξ πμο μαξ 

θηιμλεκείηε, θφνηε δήμανπε, ζοκάδειθε θαη πνυεδνε 

ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο, ζαξ εοπανηζηχ γηα ηεκ 

πνυζθιεζε θαη ζαξ ζογπαίνς γηα ηεκ πιμφζηα ζεμαημιμγία θαη ηυζμ εκδηαθένμοζα 

ημο θεηηκμφ ζαξ πακειιεκίμο ζοκεδνίμο. Οηηξ μένεξ μαξ μη Μνγακηζμμί Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ με ημ πιήζμξ ηςκ ανμμδημηήηςκ πμο ημοξ έπμοκ εθπςνεζεί 

θαιμφκηαη κα ακηαπμθνηζμφκ ζε έκα γηγακηηαίμ ένγμ πμο δεκ αθήκεη αθάιοπημ 

θακέκα θμμμάηη ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ πυιεξ ηεξ θαζεμενηκυηεηαξ ημο πμιίηε θαη 

ηςκ ακαγθχκ ημο, ηεξ πνμζηαζίαξ ημο πενηβάιιμκημξ, ηςκ πάζεξ θφζεςκ ημμχκ 

ηεξ θμηκςκηθήξ, πμιηηηζηηθήξ, αζιεηηθήξ δςήξ ημο ηυπμο θαη υπη μυκμ. Ε ζοκεπήξ 

ελέιηλε, θαζεμενηκά δηεονφκεη ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ πμιηηχκ απυ ηεκ Πμπηθή 

Αοημδημίθεζε θαη υια αοηά ηηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ με ακεπανθείξ θαη εθ ηςκ 

πναγμάηςκ βεβαίςξ μηθμκμμηθμφξ πυνμοξ θαη ειιείρεηξ ζε οπμδμμέξ. Νμιιέξ 

θμνέξ είκαη αλημζαφμαζημ ημ πχξ επηηογπάκεη ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε ζεμακηηθά 

επηηεφγμαηα θάης απυ αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ. Γίκαη γκςζηυ ζε υιμοξ μαξ μη αγχκεξ 

πμο δίκμοκ μη ΜΠΑ, κα ημοξ δμζμφκ πνήμαηα απυ ηεκ Νμιηηεία γηα κα μπμνέζμοκ 

κα ακηαπμθνηζμφκ ζημ εονφηαημ θάζμα οπμπνεχζεςκ πμο θαιμφκηαη κα 

οπενεηήζμοκ. Αοηή ε πναγμαηηθυηεηα θαη μ μαθνφξ δνυμμξ πμο έπεη αθυμα κα 

δηακφζεη ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε γηα κα μπμνέζεη αοημδφκαμα κα ακηαπμθνηζεί 
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ζηεκ ορειή απμζημιή ηεξ, δεκ ζα πνέπεη κα παναβιέπεηαη απυ υιμοξ μαξ. Ηάης 

απυ αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ, θάζε δναζηενηυηεηα ζε επίπεδμ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ, 

μθείιεη κα μνγακχκεηαη θαη κα θηκείηαη μέζα ζε αοζηενά αοημδημηθεηηθά πιαίζηα 

θαη κα μεκ λεπενκά ηα υνηα πμο επηβάιιμοκ μη αοημκυεηεξ οπμπνεχζεηξ εκυξ 

δήμμο πνμξ ημοξ πμιίηεξ ημο. Ακαθένμμαη ζε αοηυ, ζέιμκηαξ κα θαηαδείλς υηη ε 

θαιμπνμαίνεηε πνυζεζε ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ γηα οπενπνμζθμνά ζημκ 

πμιίηε ζε μνηζμέκμοξ εοαίζζεημοξ ημμείξ απαηηεί πνμζμπή, δηυηη εκέπεη θηκδφκμοξ 

πμο εκδέπεηαη θάπμηεξ θμνέξ  κα ηεκ αθήζμοκ εθηεζεημέκε. Έκαξ ηέημημξ 

εοαίζζεημξ ημμέαξ είκαη θαη αοηυξ ηεξ ογείαξ, ημκ μπμίμ μθείιμομε κα 

πνμζεγγίδμομε με ηδηαίηενε πνμζμπή θαη ζφκεζε θαη είκαη ζίγμονμ υηη ε Πμπηθή 

Αοημδημίθεζε έπεη κα παίλεη ζεμακηηθυ νυιμ θαη ζμβανυ ζημκ ημμέα ηεξ ογείαξ. Πμ 

δήηεμα είκαη υμςξ πςξ μνημζεηείηε μ νυιμξ αοηυξ. Οημ ζεμείμ αοηυ ζέις κα 

ημκίδς υηη οπήνλε θαζμνηζηηθή ζομβμιή ημο ζοκαδέιθμο μμο, ημο Ναημφιε, ζε 

αοηή ηεκ ηζημνία, μ μπμίμξ μναμαηίζηεθε πςξ ζα μπμνέζεη κα βάιεη ζε μηα ζεηνά 

μηα δεδμμέκε θαηάζηαζε πμο οπήνπε ζημ πχνμ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ υηακ 

δναζηενημπμηείημ ζημ πχνμ ηεξ ογείαξ θαη πνάγμαηη έζεζακ ελανπήξ θαη ζομάμαη 

πνηκ ηέζζενα πνυκηα ζημ πνχημ ζοκέδνημ με ηίηιμ «Ε πνυιερε ηεξ ογείαξ απυ 

ημοξ ΜΠΑ» ημ ζέζαμε αθνηβχξ ημ θμμμάηη ζηε βάζε ημο, πμο ήηακ ε πνυιερε. 

Αοηυξ είκαη μ νυιμξ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ, ε πνμζηαζία ηεξ ογείαξ ηςκ 

πμιηηχκ απυ πενηβαιιμκηηθμφξ πανάγμκηεξ, ε πνυιερε ζε υια ηα επίπεδα θαη ε 

πνμζηαζία ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ. Απυ ‟θεη θαη πένα εθηημχ υηη θάζε άιιε 

δναζηενηυηεηα εθθεφγεη ηςκ οπμπνεχζεςκ ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ, ε πανμπή 

οπενεζηχκ πνςημβάζμηαξ ογείαξ, ακήθεη πνχηηζηα ζηεκ επίζεμε Νμιηηεία θαη 

ημοξ Αζθαιηζηηθμφξ Μνγακηζμμφξ, απαηηεί ζμβανή θαη δοζβάζηαπηε ζε θυζημξ 

οπμδμμή ζήμενα, ακ ζέιμομε κα ιεηημονγήζμομε ζςζηά. Ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε 

επμμέκςξ, μθείιεη κα ζπεδηάδεη ηηξ δμμέξ ογείαξ ηεξ με ζηυπμ ηεκ πνμζηαζία ηεξ 

δεμυζηαξ ογείαξ θαη ηεκ πνυιερε, ακηαπμθνηκυμεκε ζημ αλίςμα πμο ιέεη  υηη «Πμ 

πνμιαμβάκεηκ είκαη θαιφηενμ απυ ημ ζεναπεφεηκ». Πμ έιιεημμα οθίζηαηαη ζηεκ 

πνυιερε θαη ηεκ πνμζηαζία ηεξ δεμυζηαξ ογείαξ. Οημκ ημμέα αοηυ ηα πενηζχνηα 

ηεξ μοζηαζηηθήξ πνμζθμνάξ ηςκ ΜΠΑ είκαη απενηυνηζηα θαη ε ζομβμιή ημοξ ζηε 

βειηίςζε ηςκ ζοκζεθχκ ογηεηκήξ δηαβίςζεξ ηςκ δεμμηχκ ημοξ θαη θαη‟ επέθηαζε 

ημο επηπέδμο ογείαξ ημοξ , ζα είκαη ζεμακηηθή. Ιε αοηέξ ηηξ ιηγμζηέξ ζθέρεηξ 

παηνεηίδς ημ θεηηκυξ ζαξ Νακειιήκημ Οοκέδνημ θαη εφπμμαη θάζε επηηοπία ζηηξ 

ενγαζίεξ ημο, εοπανηζηχ.        

 

 



71 

 

2μ ηνμγγοιό Σναπέδη «Οη Ανπέξ ηεξ Πνόιερεξ ζηε 

Δηαπείνηζε ημο Πενηβάιιμκημξ» 
 

Γηάκκεξ Ημπίηαξ (οκημκηζηήξ), Ακηηδήμανπμξ 

Πενηβάιιμκημξ, Δήμμο Ανγονμύπμιεξ: Ηαιεμένα, 

μπμνεί κα είμαζηε ιηγυηενμη ζήμενα αιιά εθιεθημί. Ε 

ζεμενηκή μένα είκαη πιμφζηα ζε ζεμαημιμγία. Ιηα 

ζεμαημιμγία πμο αγγίδεη ημκ πονήκα  ηςκ δνάζεςκ ηεξ 

Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ. Γη αοηυ ιμηπυκ λεθηκάμε 

ζήμενα ηηξ ενγαζίεξ, ηεκ 2ε μένα ηςκ ενγαζηχκ ημο 

Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο Ργείαξ & Ημηκςκηθήξ 

Αιιειεγγφεξ ΜΠΑ. Θα μηιήζμομε γηα δεηήμαηα ημο 

πενηβάιιμκημξ, ημ πενηβάιιμκ θαη ε πμηυηεηα δςήξ απμηειεί γηα υιμοξ εμάξ πμο 

αζπμιμφμαζηε με ηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε   , μηα θμνοθαία πμιηηηθή επηιμγή. Ιηα 

επηιμγή πμο έπεη κα θάκεη με ηε δηανθή πνμζπάζεηα υιςκ μαξ γηα βειηίςζε ημο 

επηπέδμο δςήξ ηςκ θαημίθςκ. Γίκαη μηα πνμζπάζεηα πμο ζομβάιεη ζηεκ 

θαιοηένεοζε, ηεξ  πμηυηεηα δςήξ υιςκ μαξ, είκαη μηα δηανθήξ πνμζπάζεηα. Μ 

Ζππμθνάηεξ, ημ μήκομα ημο είκαη θαη δηαπνμκηθυ θαη επίθαηνμ, είπε πεη υηη ημ 

πενηβάιιμκ νοζμίδεη ηεκ ογεία ημο ακζνχπμο θαη δηαμμνθχκεη εθείκα ηα ζημηπεία 

πμο θάκμοκ ημκ άκζνςπμ κα δηαθένεη μ έκαξ απυ ημκ άιιμκ. Οήμενα μη θνάζεηξ 

αοηέξ είκαη πμιφ επίθαηνεξ γηαηί ηα πνμβιήμαηα ημο πενηβάιιμκημξ είκαη ηενάζηηα 

θαη παγθυζμηα.  Γμείξ δεκ έπμομε ηεκ δοκαηυηεηα θαη ημ πνυκμ κα ζοδεηήζμομε 

γηα ηα παγθυζμηα πνμβιήμαηα, έπμομε υμςξ ηεκ δοκαηυηεηα ζήμενα,  μέζα απυ 

αοηή ηεκ αίζμοζα κα ζοδεηήζμομε γηα ηα πνμβιήμαηα πμο απαζπμιμφκ ηηξ ημπηθέξ 

μαξ θμηκςκίεξ. Ε πμηυηεηα ημο πυζημμο κενμφ, ε νφπακζε ημο εδάθμοξ, ηςκ 

ζαιαζζχκ, ηςκ ιημκχκ, ηςκ πμηαμχκ, ε νφπακζε ημο αένα, ηα θαηακαιςηηθά 

πνυηοπα, ε αθηηκμβμιία θαη μη επηπηχζεηξ πμο έπεη ζηεκ ογεία μαξ, μη θοζηθέξ 

θαηαζηνμθέξ, μη πιεμμφνεξ, μη λεναζίεξ θαη μη πονθαγηέξ ηςκ δαζχκ. Βηχζαμε 

πνυζθαηα ηεκ ηενάζηηα μηθμιμγηθή θαηαζηνμθή με ηηξ υπμηεξ ζοκέπεηεξ  πμο είπε  

γεκηθυηενα  ζε υιε ηεκ Γιιάδα. Ννμθαιμφκ μηα ζεμακηηθή θαηαζηνμθή ζημ θοζηθυ 

πενηβάιιμκ θαη θαη επέθηαζε ηεκ οπμδμμή πμο είκαη απαναίηεηε γηα ηεκ 

ακζνχπηκε επηβίςζε. Ηαζήθμκ αιιά θαη οπμπνέςζε υιςκ μαξ  πμο αζπμιμφμαζηε 

ζηε Πμπηθή Αοημδημίθεζε είκαη κα πανέμβμοκ άμεζα θαη απμηειεζμαηηθά, με ηηξ 

μηθνέξ θαη μεγάιεξ δοκάμεηξ πμο έπμομε. Ιε έκα ζεζμηθυ πιαίζημ πμο δοζηοπχξ 

αθυμα δεκ έπεη λεθαζανηζηεί, με πυνμοξ πμο δοζηοπχξ αθυμα δηεθδηθμφμε, 

αγςκηδυμαζηε θαη πνμζπαζμφμε, κα βειηηχζμομε πενηζζυηενμ ηηξ δνάζεηξ αοηέξ. 

Δνάζεηξ γηα κα είκαη απμηειεζμαηηθέξ θαη μοζηαζηηθέξ. Πμ πενηβάιιμκ είκαη έκα 
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θμνοθαίμ δεμυζημ αγαζυ πμο πνέπεη κα πνμζηαηεοζεί. Αοηή είκαη οπμπνέςζε δηθή 

μαξ. Ε πνμζηαζία γηα υιμοξ εμάξ ζεμαίκεη πνχηα απ υια πνυιερε θαη αοηυ είκαη 

ημ ζέμα ηεξ ζεμενηκήξ μαξ ζοδήηεζεξ. Οαξ εοπανηζηχ θαη λεθηκάμε με ηεκ 

ζοκάδειθμ απυ ημκ Δήμμ Αγίςκ  Ακανγφνςκ θα Ανγονχ Γηακκάθε, πμο  ζα έπεη 

θαη ηεκ εοζφκε γηα ηεκ δηαδηθαζία ημο ζοκεδνίμο. 

 

Ανγονώ Γηακκάθε (οκημκίζηνηα) Ακηηδήμανπμξ 

Δήμμο Αγ. Ακανγύνςκ, Ιέιμξ Δ.. Δ.Δ.Τ.& 

Η.Α. ΟΣΑ: Ηαιεμένα θαη απυ μέκα, θαιχξ ήνζαηε  

ζημ ζοκέδνημ μαξ. Γφπμμαη μη ενγαζίεξ κα είκαη 

απμηειεζμαηηθέξ. Κα πανμοζηάζς ημοξ μμηιεηέξ ημο 

ζεμενηκμφ μαξ πάκει.  Ννχημξ μμηιεηήξ είκαη μ 

Δήμανπυξ ημο Δήμμο Γιιεκηθμφ, μ θμξ Ημνηδίδεξ. 

Ηαιχξ ήνζαηε θφνηε Ημνηδίδε, μξ μμηιεηήξ είκαη μ 

Ημξ  νοζυγειμξ Κίθμξ, πνυεδνμξ ημο δημηθεηηθμφ 

ζομβμοιίμο δηθηφμο Ιεζυγεημξ SOS. Ηαιχξ ήνζαηε 

θφνηε νοζυγειε, δοζηοπχξ ε Ηονία Γαδή δεκ ζα πανεονεζεί ζήμενα ιυγς 

έθηαθημο πνμβιήμαημξ υπςξ  επίζεξ θαη ε Ηα Ναπακηςκίμο Αγγειηθή . Ακηί 

αοηήξ ζα πανεονεζεί ε Ηονία Δεογχιε. Δίκς ημκ ιυγμ ζημκ Δήμανπμ ημο 

Γιιεκηθμφ Ηφνημ Ημνηδίδε κα μαξ μηιήζεη.  

 

Υνήζημξ Ημνηδίδεξ, Δήμανπμξ Γιιεκηθμύ: 

Ηαιεμένα ζαξ θαη απυ μέκα. Πμ ζέμα ηεξ μμηιίαξ 

πμο δεηήζεθε κα θάκς είκαη γηα ημ πνχεκ 

αενμδνυμημ ημο Γιιεκηθμφ θαη ηεκ δεμημονγία εκυξ 

μεηνμπμιηηηθμφ πάνθμο ζακ μηα εοθαηνία γηα υιε ηεκ 

Αηηηθή, γηα ηεκ ακαβάζμηζε ημο  πενηβάιιμκημξ θαη 

ηεξ πμηυηεηαξ δςήξ. Ιηαξ θαη μηιάμε ζε έκα 

ζοκέδνημ εκυξ δηθηφμο πνυιερεξ κα πμφμε απυ ηεκ 

ανπή πςξ πνέπεη κα πνμιάβμομε αοηυ ημ ζέμα, κα 

δνάζμομε πνμιεπηηθά δειαδή, γηα κα μεκ γίκεη θάηη πμο εθ ηςκ οζηένςκ ζα 

πνμζπαζμφμε κα δημνζχζμομε. Οοκήζςξ ζε αοηέξ μη πενηπηχζεηξ δφζθμια 

δημνζχκμκηαη ηα πνμβιήμαηα. Κα πηηζηεί δειαδή ημ αενμδνυμημ. Θα ήζεια απυ 

ηεκ ανπή αγαπεημί θίιμη θαη θίιεξ κα πς υηη δεκ κηχζμομε υηη ε οπυζεζε ημο 

μεηνμπμιηηηθμφ πάνθμο ημο Γιιεκηθμφ είκαη θάηη πμο αθμνά μυκμ εμάξ, ημοξ 

θαημίθμοξ ημο Δήμμο ημο ζογθεθνημέκμο, ή έζης ημοξ θαημίθμοξ ηςκ υμμνςκ 

Δήμςκ. Θεςνμφμε υηη αθμνά υιμοξ ημοξ θαημίθμοξ ημο ιεθακμπεδίμο. πη ζακ 
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μηα ηνάπεδα γεξ πμο ζα μπμνμφζε κα ημοξ πνμζθένεη έκα πνάζηκμ ηεηνάγςκμ ζηεκ 

γεηημκηά ημοξ, ακ θυβαμε ημκ πχνμ ζε θμμμάηηα θαη ημκ πμιεμδμμμφζαμε, αιιά ζακ  

έκαξ πκεφμμκαξ πμο ζα δίκεη μλογυκμ. Μλογυκμ πμιφηημμ πμο πάζεθε ζηηξ θςηηέξ 

ηεξ Νάνκεζαξ, ηεξ Νεκηέιεξ θαη ημο Ρμεηημφ. Οακ πχνμξ ήπηαξ άζιεζεξ, 

ακάπαοζεξ θαη ακαροπήξ, ζακ νοζμηζηήξ ημο μηθνμθιίμαημξ ηεξ πνςηεφμοζαξ.  

Οεμεηχκμομε υηη μ πχνμξ αοηυξ με ημ μεηνυ  ζα απέπεη μυιηξ 15 ιεπηά απυ ημ 

Οφκηαγμα. Γίκαη πμιφ ζεμακηηθυ αοηυ, γηαηί πμιιμί ιέκε ηη κα ημ θάκμομε έκα 

μεηνμπμιηηηθυ πάνθμ μεγάιμ ζηεκ άθνε ηεξ πυιεξ. Ιεηά μαδί με αοηυ ε παναιία, 

θοζηθή θαηάιελε αοημφ ημο πάνθμο ζηεκ ζάιαζζα μπμνεί υπςξ ηεκ μκεηνεουμαζηε 

ειεφζενε θαη ακμηπηή ζε υιμοξ κα δχζεη μηα ακάζα ζημοξ ηαιαηπςνεμέκμοξ απυ 

ηεκ πενηβαιιμκηηθή οπμβάζμηζε θαημίθμο ζηηξ μεγάιεξ πυιεηξ. Αγςκηδυμαζηε γη‟ 

αοηυ θαη με ηηξ δνάζεηξ μαξ θαη με ηηξ πνάλεηξ μαξ επηβεβαηχκμομε αοηέξ ηηξ 

πνμζέζεηξ μαξ. Πμ θαιμθαίνη πμο μαξ πέναζε πηιηάδεξ Αζεκαίμη δνμζίζηεθακ ζηεκ 

πιαδ πμο ακμίλαμε με αγχκα, ζημκ μπμίμ ζοκακηήζεθακ πμιίηεξ θαη απυ ημοξ πημ 

μαθνηκμφξ Δήμμοξ ηεξ Αηηηθήξ θαη ηεκ δηαπεηνηζηήθαμε με ηεκ βμήζεηα 

εθαημκηάδςκ εζειμκηχκ υπη μυκμ απυ ημ Γιιεκηθυ. Θεςνμφμε ιμηπυκ υηη ηίπμηα 

απυ αοηά, ημ αενμδνυμημ, ε παναιία, δεκ αθμνά μυκμ εμάξ θαη ακ οπεναζπηδυμαζηε 

ηεκ ακάγθε κα δεμημονγεζεί πάνθμ ζημ ζφκμιμ ηεξ έθηαζεξ ημο πνχεκ 

αενμδνμμίμο δεκ είκαη απυ θάπμηα μαλημαιηζηηθή δηάζεζε θάπμηςκ απυνηαγςκ, 

είκαη γηαηί θάζε ζηνέμμα πμιεμδυμεζεξ ζε αοηυ ημκ πχνμ  ζα αθαηνείηαη απυ ημ 

θμηκυπνεζημ πνάζηκμ ημο ιεθακμπεδίμο πνμζζέημκηαξ δναζηενηυηεηεξ πμο 

αθονχκμοκ ημκ παναθηήνα πμο πενηγνάραμε πημ πάκς. Ε κέα πυιε, μ κέμξ 

εμπμνηθυξ, μηθηζηηθυξ, ημονηζηηθυξ, ροπαγςγηθυξ πυιμξ πμο ζπεδηάδμοκ θάπμημη 

ζημ Γιιεκηθυ θαη ζεμεηχζηε εδχ υηη με βάζε ηα ζημηπεία πμο δίκεη ημ ΡΝΓΩΔΓ, 

ζα οπάνπμοκ ακ οιμπμηεζμφκ αοηά ηα ζπέδηα 1.325.000 ημ δυμεζεξ αοημφ ημο 

πχνμο. Θα θένεη εθεί πηιηάδεξ κέμοξ θαημίθμοξ θαη πνήζεηξ με υηη αοηυ 

ζοκεπάγεηαη. Θα ζοκμδεοηεί απυ κέμοξ αοημθηκεηυδνμμμοξ πμο ζα αθαηνέζμοκ θαη 

άιια ημήμαηα ημο πχνμο, ζα θαηαζηνέρμοκ ημ μηθμζφζηεμα ημο Ρμεηημφ. Ιηιάμε 

εδχ γηα ηεκ ιεςθυνμ ηαπείαξ θοθιμθμνίαξ πμο ζα ζοκδέεη  ηεκ  Νμζεηδχκμξ με 

ημ αενμδνυμημ ηςκ Οπάηςκ μέζς ζήναγγαξ ζημκ Ρμεηηυ θαη ζα εκηζπφζμοκ ηεκ 

ηδηςηηθή αοημθίκεζε ζε μηα πυιε πμο ήδε αζθοθηηά απυ ηα Ζ. Γμείξ ιέμε ιμηπυκ, 

πάνθμ ορειμφ πνάζηκμο ειεφζενμ θαη ακμηπηυ ζε υιμοξ ημοξ πμιίηεξ, ζημ ζφκμιμ 

ηεξ έθηαζεξ ημο πνχεκ αενμδνμμίμο θαη αοηυ πμο ιέμε ορειμφ πναζίκμο με 

δέκηνα δειαδή είκαη ζέζε θαη απάκηεζε ζε εθείκμοξ πμο βάθμοκ με πνάζηκμ ζηα 

ζπέδηα αθυμε θαη ηα πανθηκγθ ηςκ αοημθηκήηςκ γηα κα δεμημονγήζμοκ ηεκ 

εκηφπςζε εκυξ μεγάιμο πάνθμο. Πμ βαζηθυ επηπείνεμα ηςκ οπμζηενηθηχκ ηεξ 

πμιεμδυμεζεξ –ηζημεκημπμίεζεξ μεγάιμο ημήμαημξ ημο πχνμο ημο παιαημφ 
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αενμδνμμίμο  είκαη ε έιιεηρε πυνςκ γηα ηεκ δεμημονγία ημο. Γμείξ οπμζηενίδμομε 

πνυκηα ηχνα υηη ημ πάνθμ μπμνεί κα γίκεη με δεμυζημοξ πυνμοξ ειιεκηθμφξ θαη 

εονςπασθμφξ. Ννυζθαηα επαιεζεοηήθαμε με ημκ πημ επίζεμμ ηνυπμ θαη 

ακαθένμμαη εδχ ζηεκ ενχηεζε πμο έθακε εονςβμοιεοηήξ πνηκ ιίγμοξ μήκεξ ζηεκ 

ανμυδηα θμηκμηηθή επίηνμπμ, ηεκ θονία μφγθκεν, ε μπμία απακηήζεθε, ήηακ υηη 

ζα μπμνμφζε ε Γονςπασθή Έκςζε κα πνεμαημδμηήζεη μέπνη θαη ημ 85% ημο 

θυζημοξ δεμημονγίαξ ημο μεηνμπμιηηηθμφ πάνθμο. Ιεηά απυ αοηυ, ηνμπμπμηήζεθε 

ημ επηπείνεμα  υζςκ οπμζηενίδμοκ ηεκ πμιεμδυμεζε θαη ιέκε υηη εκηάλεη αθυμα 

θαη ακ ημ θάκμομε με θμηκμηηθμφξ πυνμοξ, πμο ζα βνμφμε ηα πνήμαηα γηα κα ημ 

ζοκηενήζμομε ζηεκ ζοκέπεηα. Θέκε ιμηπυκ υηη απυ ηεκ πμιεμδυμεζε εκυξ μεγάιμο 

ημήμαημξ ζα δεμημονγεζεί θαη έκα πνάζηκμ ηαμείμ γηα ηηξ πενηβαιιμκηηθέξ δνάζεηξ  

θαη ζε άιια ζεμεία ηεξ Αζήκαξ. Ιαξ θαηεγμνμφκ υζμη αγςκηδυμαζηε γηα κα γίκεη 

ημ ζφκμιμ ημο πχνμο ημο μεηνμπμιηηηθμφ πάνθμο υηη ζθεθηυμαζηε μυκμ ημκ εαοηυ 

μαξ θαη δεκ ζθεθηυμαζηε ζοιιμγηθά αιά ημπηθηζηηθά. Δειαδή υηη οπάνπμοκ θαη 

άιιεξ πενημπέξ ηεξ Αηηηθήξ, ηεξ Αζήκαξ θαη ημο Νεηναηά πμο έπμοκ ακάγθε απυ 

θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ. Πχνα υζμκ αθμνά ηηξ οπμζπέζεηξ υηη ζα γίκεη έκα 

πενηβαιιμκηηθυ ηαμείμ, ηη κα πμφμε; Κα πμφμε γηα ημ ΓΠΓΞΣ; Νμο ήηακ έκα ηαμείμ 

θαη είκαη, πμο πιενχκμοκ πηιηάδεξ ηδημθηήηεξ γηα κα γίκμοκ ζέζεηξ ζηάζμεοζεξ θαη 

ακηί γηα αοηυ, πνεμαημδμημφκηαη άιιεξ δναζηενηυηεηεξ; Κα ζομίζμομε ημ θυνμ 

πμο μπήθε θάπμηα ζηηγμή ζηεκ βεκδίκε με ζθμπυ κα ζογθεκηνςζμφκ δήζεκ πυνμη 

γηα ημ πενηβάιιμκ πμο υμςξ πήγακ μπμοδήπμηε αιιμφ εθηυξ απυ ημ πενηβάιιμκ; 

Δεκ οπάνπεη θακέκαξ ζπεδηαζμυξ απυ ηεκ θοβένκεζε γηα ηεκ δεμημονγία πχνμο 

πναζίκμο ζηεκ ηαιαίπςνε πναγμαηηθά Αζήκα. Ακηίζεηα βιέπμομε θαζεμενηκά υηη 

υπμο οπάνπμοκ ειεφζενμη πχνμη ε θοβένκεζε ζε ζοκενγαζία με πμιοπμίθηια 

ηδηςηηθά ζομθένμκηα πνμζπαζεί κα ημοξ ηζημεκημπμηήζεη θαη κα ημοξ δχζεη βμνά 

ζηεκ επηπεηνεμαηηθή εθμεηάιιεοζε. ζμκ αθμνά επίζεξ ημ ζέμα ηεξ ζοκηήνεζεξ 

ζέιμομε κα ζεμεηχζμομε υηη ήδε 2 εηαηνίεξ, ε Μιομπηαθά Αθίκεηα ΑΓ θαη ε ΓΠΑ 

ΑΓ εηζπνάηημοκ απυ εθμηζζχζεηξ θαη πνήζεηξ πχνςκ μέζα ζε αοηυ ημ ζογθνυηεμα 

ημο πνχεκ αενμδνμμίμο, πενίπμο είθμζη εθαημμμφνηα εονχ ημ πνυκμ. Θα 

μπμνμφζακ ιμηπυκ αοηά, κα πνεμαημδμηήζμοκ ηεκ ζοκηήνεζε ημο πάνθμο ακ 

πναγμαηηθά αοηυ ήηακ ημ πνυβιεμα θαη υπη κα πεγαίκμοκ γηα ηεκ θάιορε άιιςκ 

ακαγθχκ. Γηα εμάξ είκαη θαζανυ υηη ε ζοκηήνεζε ημο πάνθμο πνεμαημδμηείηαη απυ 

μνηζμέκμοξ ζακ πνυζπεμα γηα κα δηθαημιμγεζεί ε ηζημεκημπμίεζε  θαη ε ακάπηολε 

δηάθμνςκ εμπμνηθχκ ημονηζηηθχκ θαη ροπαγςγηθχκ εθμεηαιιεφζεςκ πμο ζα 

επηβανφκμοκ ημκ πχνμ. Ε ιμγηθή αοηή ηενμφμεκςκ ηςκ ακαιμγηχκ, είκαη αοηή πμο 

πανέδςζε ηεκ πνςηεφμοζα ζημ ηζημέκημ ηεξ ακηηπανμπήξ, είκαη αοηή πμο 

πανέδςζε ηηξ αθηέξ ζηεκ ηδηςηηθή εθμεηάιιεοζε, απμθιείμκηαξ  ηεκ ειεφζενε 
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πνυζβαζε ζημοξ πμιίηεξ. Αγαπεημί θίιμη θαη αγαπεηέξ θίιεξ μη ηέζζενηξ υμμνμη 

ζημ αενμδνυμημ Δήμμη, μ Άιημμξ δειαδή, ε Ανγονμφπμιε, ε Γιοθάδα θαη ημ 

Γιιεκηθυ, αγςκηδυμαζηε δοκαηά γηα ηεκ δεμημονγία  εκυξ πναγμαηηθά θαη υπη ζηα 

πανηηά θαη ζηηξ μαθέηεξ μεηνμπμιηηηθμφ πάνθμο ορειμφ πναζίκμο. Ιε ήπηεξ 

πμιηηηζηηθέξ θαη αζιεηηθέξ πνήζεηξ, ειεφζενμο ζε υιμοξ ημοξ πμιίηεξ  πςνίξ 

θαμηά πμιεμδυμεζε ημήμαημξ ημο γηα μηθηζηηθέξ θαη επηπεηνεμαηηθέξ πνήζεηξ. Πμκ 

Ζακμοάνημ πμο μαξ πέναζε, αοημί μη ηέζζενηξ Δήμμη, με ηεκ οπμζηήνηλε ηεξ 

κμμανπίαξ θαη ζε ζοκενγαζία με πμιιμφξ επηζηεμμκηθμφξ, θμηκςκηθμφξ, 

ζοκδηθαιηζηηθμφξ θαη μηθμιμγηθμφξ θμνείξ, πναγμαημπμηήζαμε έκα ηνηήμενμ 

εθδειχζεςκ  ζημ πχνμ ημο αενμδνμμίμο με μεγάιε επηηοπία. Θέις κα ζομίζς υηη 

ζομμεηείπακ πμιιέξ πηιηάδεξ μαζεηέξ, ζε δεκηνμθφηεοζε πμο θάκαμε υπςξ θαη 

θάημηθμη ηεξ πενημπήξ θαη εονφηενα, ζημ πιαίζημ αοημφ ημο ηνηεμένμο 

πναγμαημπμηήζεθε θαη μηα επηζηεμμκηθή εμενίδα με ζομμεημπή εηδηθχκ ζε αοηά ηα 

ζέμαηα, με ζομμεημπή εθπνμζχπςκ υιμο ημο θάζμαημξ ηςκ πμιηηηθχκ δοκάμεςκ 

με ηεκ πανμοζία ημο επίηνμπμο ηεξ εονςπασθήξ έκςζεξ ημο θονίμο Δήμα υπμο ημ 

ζομπέναζμα ήηακ πναγμαηηθά υηη είκαη μηα μεγάιε εοθαηνία μ πχνμξ ημο πνχεκ 

αενμδνμμίμο, πμο δεκ πνέπεη κα αθήζμομε κα πάεη παμέκε. Δοζηοπχξ ημ  

ΡΝΓΩΔΓ, πμο έπεη θαη ηεκ εοζφκε ημο ζπεδηαζμμφ ηεξ δεμημονγίαξ ημο 

μεηνμπμιηηηθμφ πάνθμο, δεκ αθμφεη ηεκ θςκή ηςκ πμιηηχκ θαη επημέκεη ζηα 

θαηαζηνμθηθά ημο ζπέδηα. Γμείξ ζα ζοκεπίζμομε με μεγαιφηενε έκηαζε, με θάζε 

μέζμ, ζε υια ηα επίπεδα, γηα ηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ δίθαηςκ αηηεμάηςκ μαξ θαη 

κηχζμομε αιιειέγγομη με ημοξ πμιίηεξ ζε υπμημ ζεμείμ ηεξ Αηηηθήξ δηεθδηθμφκ  

ηεκ δεμημονγία πάνθςκ. πςξ ημκ Γιαηχκα, μπμφ ζα έπεηε αθμφζεη θαη δηαβάζεη  

γηα αοηυ, ζημ Γμοδί , ζηα ιηπάζμαηα ηεξ Δναπεηζχκαξ, ηα μηθυπεδα ηεξ νμπήξ 

ζημ Νμηθίιμ νμξ, ζηα ζηναηυπεδα πμο οπάνπμοκ δηάζπανηα ζηεκ Αηηηθή θαη 

ηδηαίηενα ζηεκ δοηηθή Αηηηθή. Ννμζπαζμφμε κα βνηζθυμαζηε θαη εμείξ υπςξ θαη 

πάνα πμιφξ θυζμμξ βνέζεθε μαδί μαξ ζηηξ εθδειχζεηξ πμο θάκαμε, γηα ημ 

αενμδνυμημ θαη γεκηθυηενα ζημκ αγχκα πμο θάκμομε, πνμζπαζμφμε θαη εμείξ κα 

βνηζθυμαζηε θμκηά ζε υζμοξ αγςκίδμκηαη, ζε υπμημ ζεμείμ ηεξ Αηηηθήξ, 

βνεζήθαμε δίπια ζημκ Δήμμ Ιμζπάημο υηακ θηκεημπμηήζεθακ γηα ειεφζενε 

πνυζβαζε ζηεκ παναιία, δίπια ζημκ Δήμμ ηεξ Ηαηζανηακήξ γηα ημ πνυβιεμα εθεί 

πμο ζέιμοκ κα πηίζμοκ ζε μηα δαζηθή έθηαζε, ζοκημκηζηήθαμε με δεθάδεξ Δήμμοξ 

ζημκ αγχκα ηεξ παναιίαξ, βνεζήθαμε δίπια ζημοξ πμιίηεξ πμο δεημφκ ηεκ 

οπμγεημπμίεζε ημο πνμαζηηαθμφ. Οαξ ακαθένς μνηζμέκα παναδείγμαηα γηα κα 

δείλμομε αθνηβχξ, υηη ζεςνμφμε υηη ηα πνμβιήμαηα ηςκ ειεφζενςκ πχνςκ  θαη μ‟ 

αοηυ θιείκς ζε υιε ηεκ Αηηηθή, πμο ζπεδυκ ζε θάζε δήμμ, άμα ράλεηε ζα βνείηε, 

αιιμφ μηθνυηενα θαη αιιμφ μεγαιφηενα πνέπεη κα ηα ακηημεηςπίζμομε υιμη μαδί 
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γηαηί μυκμ έηζη μπμνεί κα έπεη απμηειεζμαηηθυηεηα αοηή ε πνμζπάζεηα θαη 

αηζζακυμαζηε ζε ακηηπανάζεζε με αοηά πμο ιέκε απυ ημ ΡΝΓΩΔΓ θαη απυ 

άιιμοξ θφθιμοξ πμο ζηενίδμοκ αοηή ηεκ ιμγηθή ηεξ ηδηςηηθμπμίεζεξ θαη ηεξ 

πμιεμδυμεζεξ ζεμακηηθμφ ημήμαημξ ημο αενμδνμμίμο, αηζζακυμαζηε ηθακμπμίεζε 

γηαηί κηχζμομε υηη είμαζηε μαδί  με υιμοξ ημοξ πμιίηεξ πμο ζε μπμημδήπμηε 

ζεμείμ ηεξ  Αηηηθήξ αγςκίδμκηαη γηα ηεκ οπενάζπηζε  ηςκ ειεφζενςκ πχνςκ. Οαξ 

εοπανηζηχ    

Ανγονώ Γηακκάθε  (οκημκίζηνηα): Γοπανηζημφμε ημκ Δήμανπμ Γιιεκηθμφ Ηφνημ 

Ημνηδίδε. Οεμακηηθυ είκαη ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε κα μνζχκεηαη ζηα μηθμκμμηθά 

ζομθένμκηα γηα ηεκ πνμαγςγή θαη πνμάζπηζε ημο πενηβάιιμκημξ. Μ Δήμανπμξ 

Γιιεκηθμφ με ημοξ πνυζθαημοξ πνμζςπηθμφξ ημο αγχκεξ απέδεηλε υηη είκαη αοηήξ 

ηεξ άπμρεξ θαη δηεθδηθεί. Κμμίδς υηη πνέπεη κα είκαη ημ πανάδεηγμα γηα υιμοξ μαξ 

θαη ε πμιηηεία κα αθμογθνάδεηαη. Γοπανηζηχ. Γπυμεκμξ μμηιεηήξ είκαη μ θφνημξ 

νοζυγειμξ, πνυεδνμξ ημο δημηθεηηθμφ ζομβμοιίμο ηεξ Ιεζυγεημξ SOS. 

 

Κίθμξ Υνοζόγειμξ: Πνόεδνμξ Δ Δηθηύμο 

ΙΓΟΓΓΖΟ SOS: Ηαιεμένα, είκαη έκα πμιφ 

εκδηαθένμκ  ζέμα, ημ ζέμα ηεξ ζοζπέηηζεξ μεηαλφ 

πενηβάιιμκημξ θαη ογείαξ. Γίκαη αιήζεηα υηη ημ έπμομε 

οπμηημήζεη, ημ οπμηημήζεη υιμη θαη μη θεκηνηθέξ 

θοβενκήζεηξ, θαη ε αοημδημίθεζε θαη μη πμιίηεξ θαη δεκ 

έπμομε δηδαπζεί απυ ημ πανειζυκ. ιμ θαη πενηζζυηενμ 

ηα ζέμαηα αοηά απαζπμιμφκ θαη ζα μηιήζς μεηά θαη γηα 

μενηθέξ πνυζθαηεξ ελειίλεηξ, αιιά δεκ έπμομε δηδαπζεί 

απυ ημ πανειζυκ υηη ηα ζέμαηα ημο  πενηβάιιμκημξ , 

μδήγεζακ θαη ζε θαηαζηνμθή πμιηηηζμχκ. ιμ θαη πενηζζυηενμ μη ανπαημιυγμη 

απμδίδμοκ ηηξ μεγάιεξ θαηαζηνμθέξ μεηά ημκ πυιεμμ ζηεκ Πνμία, ζε αιιαγέξ 

πενηβαιιμκηηθχκ παναγυκηςκ. Ιέπνη ηχνα μη ανπαημιυγμη θαη μη ηζημνηθμί δεκ 

μπμνμφζακ κα ενμεκεφζμοκ ζοκέβε μεηά απυ εθείκε ηεκ ηζημνηθή πενίμδμ, πςξ 

λαθκηθά πήνακ θςηηά θαη θάεθακ θαη θαηαζηνάθεθακ αοηέξ μη πυιεηξ πμο άθμαδακ 

θαη είπακ θονηανπήζεη ζε έκα πυιεμμ. Νανάιιεια ζηεκ οπυιμηπε Ιεζυγεημ είπε 

ακαθενζεί ζε πμιιά έγγναθα ζηεκ Αίγοπημ ςξ ε επίζεζε ηςκ ιαχκ ηεξ ζάιαζζαξ. 

Νμο ηειηθά δε ε Αίγοπημξ θαηάθενε θαη κίθεζε θάπμηεξ μάπεξ, αιιά αοηυ επίζεξ 

ήηακ ζηε ζθαίνα ηεξ πενίενγεξ ελέιηλεξ. ιμ θαη πενηζζυηενμ ιμηπυκ ζήμενα μη 

ένεοκεξ δείπκμοκ υηη μθείιμκηακ ζε ζεμακηηθέξ αιιαγέξ, ζε πενηβαιιμκηηθά 

δεδμμέκα, θάηη ζακ θαη αοηυ πμο δμφμε ζήμενα με ηεκ θιημαηηθή αιιαγή. Ίζςξ 

επίζεξ δεκ είκαη γκςζηυ ζε πμιιμφξ υηη μνηζμέκεξ απυ ηηξ ενμεκείεξ γηα ηεκ 
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θαηαζηνμθή ημο πμιηηηζμμφ ζηε Ιεζμπμηαμία, ζοκδέμκηαη με ημκ ηνυπμ 

δηαπείνηζεξ ημο κενμφ. Ιε ηεκ εθαιμήνςζε ηςκ κενχκ θαη γεκηθά με ηεκ αιιαγή 

ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ παναγυκηςκ πμο μδήγεζακ ζε θαηάννεοζε έκα πμιηηηζμυ 

πμο είπε θηηάλεη θνεμαζημφξ θήπμοξ θαη είπε αθμάζεη πάνα πμιφ. Δεκ είκαη 

επίζεξ πμιφ γκςζηυ ζημοξ πμιίηεξ υηη μη ιημμί ζημκ μεζαίςκα θαη ηδίςξ ε πακχιε 

ζπεηίδμκηαη με ημκ ηνυπμ μνγάκςζεξ ηςκ πυιεςκ, πμιφ ζηεκμί δνυμμη, απμοζία 

αενηζμμφ θαη θςηυξ, ιφμαηα θαη  ζθμοπίδηα ηα μπμία πεηάγμκηακ ζημοξ δνυμμοξ μη 

μπμίμη πανάγμκηεξ βέβαηα επενέαζακ πάνα πμιφ ηεκ ελάπιςζε ηεξ πακχιεξ θαη 

άιιςκ αζζεκεηχκ πμο ελυκηςζακ πενίπμο ημ 1/3 ημο πιεζοζμμφ ζηεκ Γονχπε 

ηεκ πενίμδμ εθείκε θαη πηζακά ζε ζοκδοαζμυ με θάπμηεξ θιημαηηθέξ αιιαγέξ πμο 

επίζεξ ζομπίπηεη κα εμθακίδμκηαη ηεκ πενίμδμ εθείκε  θαηά πενίπμο 0,5 βαζμμφξ 

θειζίμο, άιιαλε ημ μηθνυθιημα ζηεκ Γονχπε ηεκ επμπή εθείκε. Θα έιεγε θακείξ 

ιμηπυκ υηη έπμομε μενηθά ηζημνηθά παναδείγμαηα γηα μεγάιεξ επηπηχζεηξ ζημκ 

πμιηηηζμυ, ζηεκ ογεία θαη ζηεκ δςή ηςκ ακζνχπςκ ελαηηίαξ ηεξ οπμηίμεζεξ ηςκ 

πενηβαιιμκηηθχκ παναμέηνςκ. Ιέπνη ηχνα ζπάκηα ζοδεηάμε ηα ζέμαηα αοηά ζημ 

επίπεδμ ημ ζοιιμγηθυ ηεξ θμηκςκίαξ θαη ηςκ πμιηηηθχκ. Πμ ζοδεηάμε μυκμ ζε 

πνμζςπηθυ επίπεδμ αιιά επίζεξ δεκ ζοκδέμομε πμιφ ζοπκά ημκ ηνυπμ πμο δμφμε 

ζε μηα πυιε με ηηξ επηπηχζεηξ πμο μπμνεί κα έπεη αοηυ, υπη μυκμ ζηεκ πνμζςπηθή 

αιιά θαη ζοιιμγηθή ογεία.  Οηεκ ίδηα ηεκ Γονχπε πςνίξ κα μηιήζς γηα ημκ ηνίημ 

θυζμμ, αιιά ζηεκ ίδηα ηεκ Γονχπε οπάνπμοκ ζήμενα μενηθέξ πηιηάδεξ ζφμαηα ηα 

μπμία μθείιμκηαη ζηεκ θαθή πμηυηεηα ηεξ αημυζθαηναξ. Δεκ είκαη ηοπαίμ υηη ζηεκ 

πχνα μαξ μη έλη απυ ηηξ δέθα πημ νοπαζμέκεξ πενημπέξ ζηεκ Γονχπε πυιεηξ απυ 

άπμρε αημμζθαηνηθήξ νφπακζεξ είκαη Γιιεκηθέξ. Θα έιεγε θακείξ αοηυ δεκ μπμνεί 

κα έπεη δεκ είκαη αοημκυεημ υηη έπεη επηπηχζεηξ ζηεκ ογεία; Αιιά θαίκεηαη υμςξ 

υηη αδηαθμνμφμε. Οηεκ Γαιιία, ε εθηίμεζε απυ μηα πνυζθαηε έθζεζε ημο 2003 

δείπκεη υηη πενίπμο 7000 με 9000 ζφμαηα-κεθνμί είκαη ηα ζφμαηα ηεξ 

αημμζθαηνηθήξ νφπακζεξ ηςκ ακζνχπςκ ηςκ πυιεςκ. Οηεκ Γιιάδα πμιιέξ θμνέξ 

έπμοκ γίκεη ένεοκεξ θαη οπάνπμοκ δεδμμέκα, υπςξ γηα πανάδεηγμα υηη ζα 

μπμνμφζαμε κα μεηχζμομε ημοξ ζακάημοξ εηεζίςξ ζηεκ Αζήκα θαηά 500 με 800 

άημμα, ημοξ ζακάημοξ υπη ηηξ άιιεξ επηπηχζεηξ ζηεκ ογεία, εάκ βειηηχκαμε ηηξ 

αημμζθαηνηθέξ ζοκζήθεξ. Οοκμιηθά ζηεκ Γονχπε μη ζάκαημη πμο μθείιμκηαη ζε 

αημμζθαηνηθή νφπακζε θαη μάιηζηα ζε έκα ζογθεθνημέκμ είδμξ αημμζθαηνηθχκ 

νφπςκ, εθηημμφκηαη ζε πάκς απυ 30.000 θαη ζε παγθυζμημ επίπεδμ πάκς απυ 

300.000 ηα ζφμαηα εηεζίςξ. Βέβαηα πμιιέξ θμνέξ υηακ μηιάμε γηα ηα ζέμαηα 

ζοζπεηηζμμφ πενηβάιιμκημξ θαη ογείαξ μηιάμε γηα ημοξ ζακάημοξ. Αιιά αοηυ είκαη 

ακ ζέιεηε, είκαη έκα πμιφ μηθνυ, εκηάλεη είκαη ζάκαημη θαη έηζη μαξ ζογθιμκίδμοκ 

μενηθέξ θμνέξ αιιά ημ ζεμακηηθυ είκαη πςξ επηδνάκε μη πενηβαιιμκηηθμί 
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πανάγμκηεξ ζοκμιηθά ζηεκ ογεία θαη μηα πμιφ μηθνή έκδεηλε είκαη υηη έπμομε ζηηξ 

ειιεκηθέξ πυιεηξ αολεμέκα πμζμζηά άζζμαημξ ζε παηδηά πμο μπμνεί κα θηάκμοκ 

θαη ζημ 1/3 πενίπμο ηςκ αζζεκεηχκ ηέημημο είδμοξ. Πμ άζζμα είκαη μηα αζζέκεηα ε 

μπμία ημοιάπηζημκ επηδεηκχκεηαη. Ακ δεκ πνμθαιείηαη απυ ηεκ αημμζθαηνηθή 

νφπακζε, ημοιάπηζημκ επηδεηκχκεηαη. Οε παγθυζμημ επίπεδμ δίκεηαη υιμ θαη 

μεγαιφηενε έμθαζε πιέμκ απυ υιμοξ ημοξ δηεζκήξ μνγακηζμμφξ υπςξ είκαη ημ 

πνυγναμμα ΠΜΡΓ γηα ημ πενηβάιιμκ, ημ πνυγναμμα UNEP ή ηεξ παγθυζμηαξ 

μνγάκςζεξ γηα ηεκ ογεία. Γπίζεξ μεγάιε έμθαζε δίκμοκ ζημοξ πενηβαιιμκηηθμφξ 

πανάγμκηεξ πμο επενεάδμοκ ηεκ ογεία ηςκ ακζνχπςκ θαη δεκ είκαη μυκμ βέβαηα 

μη θιαζηθμί πανάγμκηεξ νφπακζε, θαθή πμηυηεηα ηςκ κενχκ θαη νφπακζε ζημ 

εζςηενηθυ ηςκ θηηνίςκ, έπμομε ζμβανά πνμβιήμαηα θαη ζηεκ Γιιάδα θαη ζε αοηυκ 

ημκ ημμέα, αιιά είκαη θαη ηα θαηκμφνγηα ζέμαηα ζα ιέγαμε ζε εηζαγςγηθά 

«θαηκμφνγηα ζέμαηα», ηα μπμία ζπεηίδμκηαη με ηεκ θιημαηηθή αιιαγή. Δεκ λένς ακ 

δηαβάζαηε ηηξ ακαθμηκχζεηξ πνυζθαηα 7 Απνηιίμο πμο ήηακ ε παγθυζμηα εμένα γηα 

ηεκ ογεία, ηυζμ μ Γεκηθυξ Δηεοζοκηήξ ηεξ Ναγθυζμηαξ Μνγάκςζεξ ηεξ Ργείαξ υζμ 

θαη μ Γεκηθυξ Γναμμαηέαξ ημο ΜΕΓ αοηυ πμο είπακ θαη πμοηυκηζακ γηα άιιε μηα 

θμνά είκαη ε  ζφκδεζε μεηαλφ πενηβαιιμκηηθχκ παναμέηνςκ θαη ογείαξ θαη έδςζακ 

πμιφ μεγάιε έμθαζε βέβαηα θαη ζηα ζέμαηα ημο θιίμαημξ πηα, θάηη ημ μπμίμ δεκ 

είδα κα μαξ απαζπμιεί εδχ πένα. Θα‟  ιεγα υηη μη ειιεκηθέξ πμιηηηθέξ γηα ηεκ 

ογεία, δεκ έπμοκ πμηέ ζοζπεηηζηεί μφηε ζημ επίπεδμ ηεξ πνυιερεξ μφηε ζημ 

επίπεδμ ηςκ επηπηχζεςκ, ζε ζπέζε με ημοξ πενηβαιιμκηηθμφξ πανάγμκηεξ. 

Δειαδή μεγαιφηενε εάκ ζέιεηε,  ζοκεηζθμνά ηεξ πνμιεπηηθήξ πμιηηηθήξ γηα ηεκ 

ογεία, ζα ήηακ κα βειηηχζμομε ηηξ ζοκζήθεξ δςήξ ζηηξ πυιεηξ, κα βειηηχζμομε 

ημοξ πανάγμκηεξ ζηηξ πυιεηξ πανυηη ηηξ επενεάδμοκ θαζμνηζηηθά. ζα ακαθένς 

μενηθά ζημηπεία θαη ζα μπς ζε έκα πημ ζογθεθνημέκμ ακηηθείμεκμ μεηά. Ε 

ακαθμίκςζε ηεξ Γεκηθήξ Δηεοζφκηνηαξ ηεξ Ναγθυζμηαξ Μνγάκςζεξ Ργείαξ πμο 

μηιάεη γηα ηα ζέμαηα, με ηεκ εοθαηνία ηεξ ακαθμίκςζεξ πμο έβγαιε ζηηξ 7 

Απνηιίμο  γηα ηα ζέμαηα ογείαξ θαη πενηβάιιμκημξ, ακαθένεη έκα ζημηπείμ-

πανάδεηγμα ημ μπμίμ είκαη ζπεηηθά άγκςζημ αθυμα ζηεκ Γιιάδα. Γίπε πςξ ημ θφμα 

θαφζςκα πμο έπκηλε ημ 2003 ηεκ Γονχπε μδήγεζε ζημ  πνυςνμ ζάκαημ 70.000 

αηυμςκ. Οηεκ Γονχπε, 70.000 αηυμςκ. Πμκ Ζμφκημ ημο 2007 οπήνλε μηα έθζεζε 

ε μπμία γηα πνχηε θμνά εηζάγεη μηα κέα ακηίιερε ε μπμία είκαη ημ πενηβαιιμκηηθυ 

βάνμξ ηεξ αζζέκεηαξ θαη ε μπμία εθηημά υηη  μη πενηβαιιμκηηθμί ζάκαημη ζηεκ 

Γιιάδα είκαη 20.000 εηεζίςξ. Δειαδή, μη ζάκαημη μη μπμίμη μθείιμκηαη ζε 

πενηβαιιμκηηθέξ παναμέηνμοξ ζηεκ Γιιάδα είκαη εηεζίςξ 20.000. Αοηυ ζοκδέεηαη 

θονίςξ με ηεκ αημμζθαηνηθή νφπακζε έηζη υπςξ έπμομε θαηαζηνέρεη ημ 

πενηβάιιμκ ζοκμιηθυηενα ζηεκ Γιιάδα. Αοημί μη ζάκαημη έπμοκ ηδηαίηενε ζεμαζία 
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γηαηί δεκ ζάκαημη μη μπμίμη μθείιμκηαη, αξ πμφμε ζε αιιαγέξ ζημ DNA, ζε άιιμοξ 

θιενμκμμηθμφξ πανάγμκηεξ αιιά είκαη ζάκαημη μη μπμίμη μθείιμκηαη ζε πανάγμκηεξ 

πμο μπμνμφμε κα βειηηχζμομε, μπμνμφμε κα αιιάλμομε. Αοηή είκαη ε ζεμαζία ηςκ 

πμιηηηθχκ πνυιερεξ. Κα μπμνέζμομε κα επενεάζμομε υπη μυκμ ηηξ αημμηθέξ 

ζομπενηθμνέξ δειαδή θαθή δηαηνμθή, οπενβμιηθυ βάνμξ ή άιιμοξ πανάγμκηεξ  

πμο επενεάδμοκ ηεκ θανδηά ή ημ ακαπκεοζηηθυ π.π. θάπκηζμα, αιιά κα 

επενεάζμομε θαη πενηβαιιμκηηθμφξ πανάγμκηεξ ημ μπμίμ δεκ είκαη αθυμα ζημ 

θέκηνμ ηςκ ζοδεηήζεςκ ζηεκ πχνα μαξ. Ήζεια μπαίκμκηαξ ζε αοηή ηεκ εκυηεηα 

κα πς υηη είκαη πμιφ ζεμακηηθυ πηα, υηη θεφγμομε απυ ηεκ αημμηθή πνμζέγγηζε πμο 

οπήνπε, δειαδή πμηα; Αξ πμφμε, υηακ ιέμε αζζεκέξ πνχμημ, ηη επηπηχζεηξ έπεη ζε 

έκακ μνγακηζμυ; Γίκαη ε πνμζέγγηζε απμζπαζμαηηθή δειαδή  νφπμη, αίηημ θαη 

απμηέιεζμα ζε αημμηθυ επίπεδμ ή έζης ζε μηα ζογθεθνημέκε πενημπή θαη 

μπαίκμομε ζημ πνμθίι πηα πςνχκ, ζε ζπέζε με ημ πενηβαιιμκηηθυ βάνμξ ηεξ 

ογείαξ ή ηεξ αζζέκεηαξ θαη αοηυ είκαη ζεμακηηθυ γηαηί έηζη μπμνμφμε κα 

θαηακμήζμομε θαιφηενα θαη μπμνμφμε κα αιιάλμομε πημ απμηειεζμαηηθά ηηξ 

πμιηηηθέξ γηα ηεκ ογεία θαη υπη γηα ηεκ επηδηυνζςζε ηεξ αζζέκεηαξ πμο αοηυ 

μοζηαζηηθά θάκμομε μέπνη ηχνα. ιε ε έμθαζε είκαη ζημ πςξ πηζακά ζα παίνκεη 

πημ θζεκά ημ θάνμαθμ θάπμημξ θαη πςξ ζα βειηηςζμφκ ηα ζοζηήμαηα πενίζαιρεξ, 

αιιά οπάνπεη αδνάκεηα ηενάζηηα ζημ ζέμα ηεξ πνυιερεξ ηεξ ογείαξ. Γηα αοηυ 

ιμηπυκ είκαη πμιφ ζεμακηηθή αοηή ε κέα πνμζέγγηζε ηεξ Ναγθυζμηαξ  Μνγάκςζεξ 

Ργείαξ θαη ζα πνέπεη κα δχζμομε πμιφ μεγάιε έμθαζε θαη ζα έιεγα υηη ζα έπνεπε 

κα ελεηδηθεοηεί ζημ επίπεδμ ηςκ Δήμςκ πμημ είκαη ημ πενηβαιιμκηηθυ βάνμξ γηα 

ηεκ ογεία ζε θάζε Δήμμ θαη βέβαηα κα πηέζμομε αοηυ κα γίκεη θαηακμεηυ θαη κα 

μπεη ζηηξ πμιηηηθέξ γηα ηεκ Ργεία, ζημ Ρπμονγείμ Ργείαξ, ζημ Ρπμονγείμ 

Νενηβάιιμκημξ θαη ζηα άιια Ρπμονγεία, πμημ είκαη  ημ πενηβαιιμκηηθυ βάνμξ γηα 

ηεκ ογεία ζοκμιηθά ζε επίπεδμ πχναξ, πςξ επενεάδεηαη , θαη μάιηζηα αοηυ ημ 

πενηβαιιμκηηθυ βάνμξ ε Ναγθυζμηα Μνγάκςζε Ργείαξ ημ έπεη ζοκδοάζεη με ηνείξ 

πανάγμκηεξ πμο μαξ εκδηαθένμοκ. Πμ έκα είκαη, πανάγμκηεξ υπςξ είκαη ημ κενυ 

θαη ε απμπέηεοζε, ε μπμία παίδεη ζεμακηηθυ νυιμ, υπη μυκμ ζηηξ ακαπηοζζυμεκεξ 

πχνεξ . Πμ πανάδεηγμα ηεξ νφπακζεξ με ημληθά, με αλαζζεκέξ πνχμημ ανζεκηθυ 

θαη άιιμοξ νφπμοξ ζηεκ εονφηενε πενημπή ημο Αζςπμφ, ημ πανάδεηγμα ηεξ 

νφπακζεξ με κηηνηθά ζε πάνα πμιιέξ γεςνγηθέξ πενημπέξ είκαη θάηη ημ μπμίμ μαξ 

εκδηαθένεη ζακ πχνα ηδηαίηενα. Άνα μ έκαξ πανάγμκηαξ είκαη ημ κενυ, μ δεφηενμξ 

πανάγμκηαξ είκαη ε αημμζθαηνηθή νφπακζε θαη ηδηαίηενα ηα μηθνμζςμαηίδηα μπμία 

είκαη ζμβανυ πνυβιεμα ζε πάνα πμιιέξ πυιεηξ ζηεκ πχνα μαξ, είκαη πάνα πμιφ 

οπμηημεμέκμ ςξ πνμξ ηηξ επηπηχζεηξ ζημ ακαπκεοζηηθυ υπη μυκμ ςξ πνμξ ημοξ 

ζακάημοξ θαη ημ ηνίημ είκαη ε νφπακζε ηςκ εζςηενηθχκ πχνςκ. Αοηά είκαη ηνείξ 
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πανάγμκηεξ πμο πμζμηηθμπμημφκηαη δηαμμνθχκμοκ ημ πνμθίι θάζε πχναξ ζε 

ζπέζε με ημ πενηβαιιμκηηθυ θυζημξ ζηεκ ογεία θαη είκαη θαη μη ηνεηξ πανάγμκηεξ 

πμο γηα εμάξ έπμοκ ηδηαίηενμ νυιμ. Ίζςξ έπεηε δεη δηάθμνεξ μειέηεξ πμο 

δείπκμοκ υηη οπάνπεη έκημκε θαη ορειή νφπακζε ζημκ αένα εζςηενηθχκ πχνςκ 

πμο είκαη ζοκδοαζμυξ ηυζμ ημο ελμπιηζμμφ πμο έπμομε ζε έκα ζπίηη ή ζοκήζεηεξ 

πμο έπμομε ζε έκα ζπίηη υζμ θαη ηεξ ζοκεηζθμνάξ ηςκ ελςηενηθχκ νφπςκ.  

Ιπμνεί μέζα ζημοξ εζςηενηθμφξ πχνμοξ κα έπμομε ζήμενα  πμιφ πημ ορειή θαη 

πημ επηθίκδοκε νφπακζε υπςξ γηα πανάδεηγμα θαημηθίεξ ή δναζηενηυηεηεξ πμο 

είκαη θμκηά ζε αοημθηκεηυδνμμμοξ ή ζε ζπμιεία. Γίκαη γκςζηυ υηη ζηα ζπμιεία 

έπμοκ, εηδηθά αοηά πμο είκαη πηηζμέκα θμκηά ζε αοημθηκεημδνυμμοξ μεγάιεξ 

θοθιμθμνίαξ έπμοκ πμιιαπιάζηα νφπακζε αθυμα θαη απυ ημκ ελςηενηθυ πχνμ. 

Πέιμξ ήζεια κα μπς ιίγμ ζημ ζέμα ηεξ πυιεξ μηαξ θαη ακέπηολε μνηζμέκα ζέμαηα 

θαη μ Δήμανπμξ ημο Γιιεκηθμφ. Μη πυιεηξ πηα, παίδμοκ θαζμνηζηηθυ νυιμ ζημκ 

πανάγμκηα ογεία, ημ 50% ημο πιεζοζμμφ παγθμζμίςξ πμο δεη ζε πυιεηξ με ηεκ 

ηάζε κα μδεγεί ζημ 80% ζηηξ επυμεκεξ δεθαεηίεξ, δειαδή ημ 80% ζα δεη πηα ζε 

πυιεηξ, πμο ζεμαίκεη υηη, ακ δεκ πανέμβμομε ζημοξ πανάγμκηεξ πμο δηαμμνθχκμοκ 

ηεκ πμηυηεηα δςήξ ζηηξ πυιεηξ ζα έπμομε ζμβανά πνμβιήμαηα θαη ζηεκ ογεία. 

Ακαθένς μενηθά ζημηπεία ηα μπμία είκαη γκςζηά αιιά δεκ έπμοκ εκζςμαηςζεί 

ζηηξ ημπηθέξ πμιηηηθέξ. Πμ μηθνμθιίμα ηεξ Αηηηθήξ έπεη αιιάλεη ήδε θαη βέβαηα 

ζημ μέιιμκ ιυγς ηεξ αιιαγήξ ημο παγθυζμημο θιίμαημξ ζα αιιάλεη αθυμα 

πενηζζυηενμ. Οφμθςκα με ημ αζηενμζθμπείμ γηα πανάδεηγμα πνμξ ηα μέζα θαη 

ηέιε αοημφ ημο αηχκα ζα δμφμε 60 με 100 μένεξ ζηηξ πυιεηξ θαη εηδηθά ζηεκ 

Αηηηθή πμο μη ζενμμθναζίεξ ζα είκαη μεηαλφ 37-45 βαζμμφξ θειζίμο. Δειαδή 

έπμομε πμιιαπιαζηαζμυ ημο θαφζςκα θαηά 3-3.000%. Γπμμέκςξ μη ζοκζήθεξ πμο 

δμφμε ζήμενα ζα μαξ θαίκμκηαη πανάδεηζμξ ζηηξ επυμεκεξ δεθαεηίεξ. Ίζςξ 

έπμομε λεπάζεη υηη ημ 2007, πέζακακ 2000 άκζνςπμη θονίςξ ζηηξ πυιεηξ 

ελαηηίαξ ημο ζοκδοαζμμφ ογναζίαξ, αημμζθαηνηθήξ νφπακζεξ θαη ορειήξ 

ζενμμθναζίαξ. Πμ 2007 είπαμε ηνείξ δηαδμπηθμφξ θαφζςκεξ μη μπμίμη εοηοπχξ 

θνάηεζακ 3-4 μένεξ αιιά αοημί μδήγεζακ πάνα πμιιμφξ ακζνχπμοξ ζημ κα 

θιεηζημφκ ζημ ζπίηη εηδηθά μη ειηθηςμέκμη μη μπμίμη δμφζακ μυκμ με ηεκ ιεηημονγία 

ημο air-condition  θαη μη μπμίμη είπακ πάνα πμιιά ροπμιμγηθά πνμβιήμαηα, δεκ 

λένς ακ θαηαγνάθεθακ πενηζζυηενμη ζάκαημη, αοηυ δεκ απαζπυιεζε θακέκακ, αιιά 

ημοιάπηζημκ μη πνμζςπηθέξ εμπεηνίεξ ημο θαζέκα είκαη κμμίδς πμιφ πνυζθαηεξ 

πμο ημ θαιμθαίνη ηηξ βναδηκέξ χνεξ έμπαηκε ζηεκ πυιε, επενέαδε ηεκ πυιε ηεκ 

δνυζηδε, θαη ηεκ επυμεκε μένα ε πυιε λεθίκαγε απυ παμειυηενεξ ζενμμθναζίεξ. 

Αοηυ ημ πνάγμα πιέμκ έπεη θαηαζηναθεί. Έπεη θαηαζηναθεί γηαηί έπμομε πηίζεη 

έκα ημίπμξ θηηνίςκ θαηά μήθμξ ηεξ πανάθηηαξ δχκεξ θαη επίζεξ έπμομε πηίζεη 
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αοημθηκεημδνυμμοξ ζημκ άλμκα πμο έμπαηκε ε ζαιάζζηα αφνα. Δειαδή ζφμθςκα με 

ηηξ μεηνήζεηξ ζηεκ πενημπή ημο ασδανίμο, εθεί πμο είκαη μ αοημθηκεηυδνμμμξ ε 

ζαιάζζηα αφνα βνίζθεη έκα ζενμυ ηείπμξ πμο είκαη απυ ηεκ άζθαιημ θαη απυ ηηξ 

εθπμμπέξ ηςκ αοημθηκήηςκ θαη έηζη παναμέκεη ζημ φρμξ αοηυ. Δεκ μπαίκεη πηα 

ζηεκ πυιε. Γπίζεξ υιμ ημ παναιηαθυ μέηςπμ εμπμδίδεη ηεκ είζμδμ ηεξ αφναξ θαη 

απυ ηα βυνεηα πμο ήηακ ε άιιε ακάζα, ε άιιε δηαδνμμή ακακέςζεξ ημο αένα ηεξ 

πυιεξ έπμομε πηίζεη αοημθηκεημδνυμμοξ θαη έπμομε πηίζεη ηεκ Νεκηέιε. Δειαδή 

ημ άκμηγμα μεηαλφ Νεκηέιεξ - Νάνκεζαξ ήηακ  ημ έκα θαη ηα Ιεζυγεηα ήηακ ημ 

δεφηενμ. Πχνα πηίδμκηαη θαη ηα Ιεζυγεηα, πηίζηεθε ημ αενμδνυμημ θηι. Άνα 

μοζηαζηηθά ζθίλαμε αοηή ηεκ πυιε, ηεκ θοθιχκμομε θαη δεκ μπμνεί κα αενηζηεί. 

Δεμημονγμφμε μηα αζθολία θαη δεκ είκαη ηοπαίμ ιμηπυκ πμο ηα ηειεοηαία πνυκηα, 

υηακ έπεη μηα μένα ορειή ζενμμθναζία, ηεκ επυμεκε μένα ε ζενμμθναζία ζοκεπίδεη 

θαη απυ αοηή ηεκ ορειή ζενμμθναζία. Δειαδή δεκ δνμζίδεηαη ε πυιε θαη έηζη 

ιμηπυκ έπμομε μέζα ζε δομ ηνεηξ μένεξ ζοκζήθεξ πμιφ μεγάιεξ δοζθμνίαξ γηα ημ 

θμηκυ, είκαη ημ ιεγυμεκμ stress πμο δεμημονγείηαη γηαηί δεκ δνυζηζε ε πυιε. Δεκ 

έπεη δίθηοα πναζίκμο θαη έηζη ιμηπυκ ζοκεπίδεη μη ζενμμθναζίεξ πμο θάπμηε δε 

μαξ επενέαδακ πάνα πμιφ, γηαηί θαη παιαηυηενα είπε ορειέξ ζενμμθναζίεξ, αιιά 

μη άκζνςπμη δνμζίδμκηακ. Θομάζηε ηηξ θιαζηθέξ εηθυκεξ, βγαίκακε ζημοξ δνυμμοξ 

δνμζίδμκηακ θαη ηεκ επυμεκε εμένα ακηέπακε ηηξ ζενμμθναζίεξ. Πχνα έπμομε θαη 

ηε ιεηημονγία ηςκ air-condition,  πμο ελάγμοκ ζενμυηεηα απυ ημ εζςηενηθυ ηςκ 

πχνςκ θαη έηζη αολάκεηαη ε ζενμυηεηα πμο οπάνπεη ζημοξ δνυμμοξ. Έκηςζακ 

ηενάζηηα δοζθμνία γηαηί δεκ μπμνμφζακ κα βγμοκ έλς, κα ακμίλμοκ ημ πανάζονμ ή 

κα πενπαηήζμοκ ζημ δνυμμ. Άνα ιμηπυκ εμείξ είμαζηε αοημί πμο έπμομε 

δεμημονγήζεη ζοκζήθεξ πμο ακ δεκ ακαηναπμφκ ζα είκαη πηα πάνα πμιφ δφζθμιεξ 

θαη απάκζνςπεξ γηα ηεκ δςή μαξ εδχ ζηεκ πυιε. Οήμενα δεκ πνεηαδυμαζηε μυκμ 

μεγάια πάνθα, πνεηαδυμαζηε ακαθαηακμμή ημο πχνμο, εονφηαηα δίθηοα πναζίκμο 

θαη δχκεξ πςνίξ Ζ. δχκεξ πμο ζα είκαη ζημκ δνυμμ θάης, ζηηξ ηανάηζεξ ζα 

ζοκδέμοκ πάνθα θηι. Άνα ιμηπυκ ζε θαμία πενίπηςζε ε ζοδήηεζε δεκ μπμνεί κα 

πενημνίδεηαη ζε έκα μεηνμπμιηηηθυ πάνθμ ζημ Γιιεκηθυ ή ζημ Γμοδί θηι. πμο 

μπμνεί κα γίκμοκ ή κα με γίκμοκ. Ννέπεη κα λακαδμφμε ηεκ πυιε ζοκμιηθά θαη αοηυ 

ζεμαίκεη υηη ζα πνέπεη κα  δμφμε πςξ επακαζπεδηάδμομε υιε ηε ιεηημονγία ηεξ 

πυιεξ έηζη χζηε αοηυ πμο είκαη απμδεθηυ υηη γηα θάζε πμιίηε πνέπεη κα οπάνπεη 

έκαξ μηθνυξ  πχνμξ πναζίκμο ζε απυζηαζε πενίπμο 200 μέηνςκ μηθνυξ θαη έκαξ 

μεγαιφηενμξ ζε απυζηαζε  500 μέηνςκ. Αοηυ  δεκ είκαη μυκμ γηαηί ζα πνέπεη κα 

θάκεη ηεκ βυιηα ημο μ πμιίηεξ αιιά γηαηί ζα ζηαμαηήζεη ε ιεηημονγία ημο 

ιεγυμεκμο  θαηκυμεκμο αζηηθμφ ζενμμθεπίμο. Γάκ ημ αζηηθυ ζενμμθήπημ 

ζοκδοαζηεί με ηεκ παγθυζμηα αιιαγή ημο θιίμαημξ, ημ παγθυζμημ ζενμμθήπημ,  
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ηυηε ε δςή μαξ ζα είκαη πναγμαηηθά αβίςηε. Αοηά πμο ζήμενα ηα δμφμε ζα είκαη 

αζηεία. Αοηυ δεκ ημ ιές εγχ, δεκ ημ ιέεη μηα Νενηβαιιμκηηθή Μνγάκςζε υπςξ  ε 

Ιεζυγεημξ SOS αιιά ακ δηαβάζεηε υιεξ ηηξ  δηεζκείξ εθζέζεηξ, μηιάκε γηα 

ηενάζηηεξ επηπηχζεηξ ζηεκ ογεία θαη ζηεκ δςή ηςκ ακζνχπςκ. Ηιείκμκηαξ ζα 

ήζεια κα ζαξ πνμζθαιέζς ζε θάπμηεξ δνάζεηξ πμο θάκμομε ςξ δίθηομ Ιεζυγεημξ 

SOS. Πεκ Νέμπηε θαη Ναναζθεοή 17 θαη 18 Απνηιίμο δημνγακχκμομε έκα μεγάιμ 

δηεζκέξ ζοκέδνημ πμο έπεη πμφ πμιφ εκδηαθένμκ θαη γηα ηεκ αοημδημίθεζε αιιά θαη 

γηα ημοξ πμιίηεξ. Πμ ζέμα είκαη «ηίδμκηαξ μηθμιμγηθέξ γεηημκηέξ, μηθμιμγηθέξ 

πυιεηξ ζηε Ιεζυγεημ», θάηη ημ μπμίμ δεκ έπεη ανπίζεη αθυμα κα ζοδεηηέηαη ζηεκ 

πχνα μαξ. Ρπάνπμοκ θαη άιια πνμβιήμαηα, ηεξ  πανάκμμεξ δυμεζεξ αιιά θαη ε 

απμοζία ζπεδηαζμμφ δεκ έπεη επηηνέρεη μέπνη ηχνα κα θάκμομε ηέημηεξ 

ζοδεηήζεηξ. Ηαη βέβαηα ζε μηα άιιε μεγάιε θαμπάκηα πμο θάκμομε θάζε Ιάημ πμο 

έπεη ζπέζε με ημοξ εζειμκηηθμφξ θαζανηζμμφξ ηςκ αθηχκ. Φέημξ δίκμομε μεγάιε 

έμθαζε θαη ζε μηα άιιε δηάζηαζε πμο δεκ έπεη ζοδεηεζεί ηεκ βημπμηθηιυηεηα.  Πεκ 

βημπμηθηιυηεηα ηεξ ζάιαζζαξ θαη ηεξ πνμζηαζίαξ ηεξ πανάθηηαξ δχκεξ. Γπίζεξ 

θαη ηα ζέμαηα ημο θιίμαημξ γηαηί απυ εθεί είκαη θακενυ πςξ ζα έπμομε ηενάζηηεξ 

επηπηχζεηξ, μυκμ ελαηηίαξ ηςκ αιιαγχκ ζημοξ πανάγμκηεξ ογείαξ ζήμενα έπεη 

επηδεηκςζεί, αφνημ ζα έπμοκ ίζςξ γίκεη δναμαηηθά ηα πνμβιήμαηα. Θα ζαξ 

ακαθένς υηη ζφμθςκα με ηεκ παγθυζμηα μνγάκςζε ογείαξ 1800 άημμα βνήθακ ημκ 

ζάκαημ θαη μενηθέξ εθαημκηάδεξ πηιηάδεξ άκζνςπμη ζηεκ Κέα Μνιεάκε, είπακ 

πνμβιήμαηα ζμβανά ογείαξ, ελαηηίαξ ηςκ αθναίςκ θαηνηθχκ θαηκμμέκςκ πμο 

έπιελακ ηεκ πενημπή. Νένζη ημ θαιμθαίνη πενίπμο 30.000.000 πμιίηεξ ζηεκ 

Αθνηθή θαη ζηεκ Αζία ακαγθάζηεθακ κα μεηαζηεγαζημφκ, μα μείκμοκ άζηεγμη, κα 

δήζμοκ δναμαηηθέξ ζηηγμέξ ελαηηίαξ ηςκ αθναίςκ θαηνηθχκ θαηκμμέκςκ  πμο 

επηδεηκχκμκηαη πιέμκ παγθμζμίςξ. Γοπανηζηχ πάνα πμιφ.  

Ανγονώ Γηακκάθε  (ζοκημκίζηνηα): Γοπανηζημφμε ημκ πνυεδνμ ηεξ Ιεζυγεημξ 

SOS θφνημ νοζυγειμ γηα ηεκ μμηιία ημο, μηαξ με θοβενκεηηθήξ μνγάκςζεξ πμο 

θάκεη ζεμακηηθέξ πνμζπάζεηεξ πνμθεημέκμο κα θνμφεη ημκ θμφδμοκα, κα 

εοαηζζεημπμηεί αιιά θαη κα ιεηημονγεί γηα ηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ. 

Γοπυμαζηε κα ζοκεπίζεη δοκαμηθά κα ημ θάκεη θαη ζηεκ ζοκέπεηα ζα δχζμομε ημκ 

ιυγμ ζηεκ θονία Καοζηθά Δεογχιε εθ μένμοξ ηεξ εηαηνίαξ Vodafone. 
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Καοζηθά Δεογώιε, Senior Corporate Responsibility 

Coordinator Vodafone: Γοπανηζηχ πάνα πμιφ, 

θαιεμένα θαη απυ μέκα. Γίκαη πανά μαξ πναγμαηηθά κα 

βνηζθυμαζηε εδχ θαη κα ζομμεηέπμομε ζε μηα ηυζμ 

ζεμακηηθή εθδήιςζε γηα ηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε, 

ηδηαίηενα πανμοζηάδμκηαξ ηεκ θηιμζμθία θαη ηεκ 

πναθηηθή ηεξ Vodafone υζμκ αθμνά ηεκ πενηβαιιμκηηθή 

δηαπείνηζε πμο υπςξ ειπίδς υηη ζα θαηαθένς κα ζαξ 

δείλς, ηαηνηάδεη πάνα πμιφ με ηεκ θηιμζμθία θαη ηεκ 

ζεμαημιμγία ημο ζοκεδνίμο. Νςξ δειαδή ε ανπή ηεξ 

πνυιερεξ, μπμνεί κα εθανμμζηεί ζημ θμμμάηη ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ θαη 

ηα απμηειέζμαηα πμο αοηυ μπμνεί κα έπεη γηα ημ πενηβάιιμκ αιιά θαη ηεκ 

ιεηημονγία μηαξ εηαηνίαξ ζημ πιαίζημ πάκηα ηεξ εηαηνηθήξ οπεοζοκυηεηαξ. 

Ρπάνπμοκ δηάθμνεξ πνμζεγγίζεηξ ηηξ μπμίεξ αθμιμοζμφκ μη εηαηνίεξ ζε ζπέζε με 

ημ πχξ ακηηιαμβάκμκηαη ηεκ έκκμηα ηεξ εηαηνηθήξ οπεοζοκυηεηαξ θαη ημ 

πενηβάιιμκ. Ε μηα είκαη πενηζζυηενμ εζςηενηθή δηαδηθαζία θαη αθυνα ημκ ηνυπμ 

με ημκ μπμίμ ακηημεηςπίδεη ηηξ επηπηχζεηξ πμο έπεη ζημ πενηβάιιμκ  

πνμζπαζχκηαξ κα ηηξ μεηχζεη θαη ε άιιε πνμζέγγηζε αθμνά ηεκ ζοκενγαζία με 

μνγακχζεηξ πενηβαιιμκηηθέξ θαη ηεκ πμνεγία πενηβαιιμκηηθχκ πνμγναμμάηςκ 

υπςξ π.π. εδχ μπμνείηε κα δείηε θςημγναθίεξ απυ ημ πνυγναμμα 

πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ θαη εοαηζζεημπμίεζεξ ημο μπμίμο πμνεγμφμε ζημ 

πάνθμ Ακηχκεξ Πνίηζεξ. Οήμενα, ζα ζαξ μηιήζς πενηζζυηενμ γηα ηεκ πνχηε 

πνμζέγγηζε ηεκ εζςηενηθή δηαδηθαζία θαη δηενγαζία, πμο εθανμυδμομε ζηεκ 

Vodafone θαη ε μπμία μοζηαζηηθά ζηενίδεηαη θαη θαζμδεγείηαη απυ ημ ηη 

ακηηιαμβακυμαζηε εμείξ ςξ εηαηνία ζημκ ημμέα ηεξ εηαηνηθήξ οπεοζοκυηεηαξ. 

Θεςνμφμε ιμηπυκ υηη μηα  εηαηνία είκαη οπεφζοκε υηακ πανάιιεια με ηεκ επίηεολε 

ηςκ εμπμνηθχκ ηεξ ζηυπςκ, ιαμβάκεη οπυρε ημ ακηίθηοπμ πμο έπεη ε ιεηημονγία 

ηεξ ζημ εονφηενμ ζφκμιμ θαη πνμπςνά ζε ακηίζημηπεξ δνάζεηξ  με μεηνήζημα 

απμηειέζμαηα. Ννμθεημέκμο κα θάκμομε αοηή ηεκ ζεςνία πνάλε, με ζογθεθνημέκε 

μέζμδμ θαη με μεηνήζημα απμηειέζμαηα θαη‟ ανπάξ, ακαιφζαμε ηεκ ιεηημονγία ηεξ 

εηαηνίαξ πνμζπαζχκηαξ κα εκημπίζμομε πμηεξ είκαη μη πενηβαιιμκηηθέξ μαξ 

επηπηχζεηξ. Ε μεζμδμιμγία πμο αθμιμοζήζαμε αθμνμφζε ηεκ ζομμεημπή μηαξ 

δηαημεμαηηθήξ  μμάδαξ ηεξ εηαηνίαξ, θαζμνίζαμε ηα θνηηήνηα γηα ημκ εκημπηζμυ 

ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ θηκδφκςκ ηεξ εηαηνείαξ, ακαιφζαμε αοημφξ ημοξ θηκδφκμοξ 

θαη ζηεκ ζοκέπεηα ημοξ πνμηεναημπμηήζαμε. πςξ ζα δείηε θαη ζε αοηή ηεκ εηθυκα 

μοζηαζηηθά θαιφραμε ημ ζφκμιμ ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ εηαηνίαξ. Αοηυ είπε ζακ 

απμηέιεζμα κα έπμομε εκακ θαηάιμγμ, μηα θαηεγμνημπμίεζε ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ 
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θηκδφκςκ ηεξ εηαηνίαξ, ημοξ μπμίμοξ ζηεκ ζοκέπεηα θιεζήθαμε κα 

ακηημεηςπίζμομε με ζογθεθνημέκα δμμεμέκα πνμγνάμμαηα θαη με μεηνήζημα 

απμηειέζμαηα. Ηάηη άιιμ ημ μπμίμ μαξ εκδηαθένεη πάνα πμιφ ζημ ζπεδηαζμυ ηεξ 

πενηβαιιμκηηθήξ μαξ ζηναηεγηθήξ είκαη πμηεξ είκαη μη ακεζοπίεξ ημο εονφηενμο 

θμηκςκηθμφ ζοκυιμο ζε ζπέζε με ημ πενηβάιιμκ. Νένα απυ ημ ηη ζεςνμφμε εμείξ 

υηη είκαη ζεμακηηθυ ςξ πενηβαιιμκηηθή επίπηςζε ηεξ ιεηημονγίαξ μαξ, μαξ 

εκδηαθένεη κα λένμομε υηη ακηίζημηπεξ απυρεηξ έπεη θαη ημ εονφηενμ θμηκςκηθυ 

ζφκμιμ. Αοηά εδχ είκαη ζε γεκηθέξ γναμμέξ ηα πνμγνάμμαηα ηεξ Vodafone  πμο 

εθανμυδεη ζπεδυκ απυ ηεκ έκανλε ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ ζε ζπέζε με ηεκ πνμζηαζία 

ημο πενηβάιιμκημξ θαη ηεκ μείςζε ηςκ υπμηςκ επηπηχζεςκ μπμνεί κα έπεη ε 

ιεηημονγία μαξ  ζημ πενηβάιιμκ. Μοζηαζηηθά πςνίδμκηαη ζε δφμ θαηεγμνίεξ. 

Αθμνμφκ ηεκ εκένγεηα, ηηξ θιημαηηθέξ αιιαγέξ θαη ηεκ ακαθφθιςζε, εθανμυδμομε 

απυ ημ 2003 έπμομε εγθαηαζηήζεη θςημβμιηασθα ζοζηήμαηα ζε 123 ζηαζμμφξ 

βάζεξ πμο βνίζθμκηαη ζε απμμαθνοζμέκεξ πενημπέξ  θαη απυ ημ 2006 οπάνπεη ε 

πηιμηηθή ιεηημονγία, ε δμθημαζηηθή ιεηημονγία ημο πνάζηκμο ζηαζμμφ βάζεξ, μ 

μπμίμξ ιεηημονγεί απμθιεηζηηθά θαη μυκμ με ακακεχζημεξ πεγέξ εκένγεηαξ. 

Αημιηθή, ειηαθή θαη θορέιεξ οδνμγυκμο. Έκα άιιμ ζεμακηηθυ πνυγναμμα ημ μπμίμ 

εθανμυδμομε θαη αθμνά ζηεκ ελμηθμκυμεζε εκένγεηαξ είκαη ημ ιεγυμεκμ free-

cooling,  ημ μπμίμ  εθανμυδεηαη ζημοξ ζηαζμμφξ βάζεξ ηεξ εηαηνίαξ απ‟ υπμο 

θηυιαξ πνμένπεηαη θαη ε ζεμακηηθή θαηακάιςζε εκένγεηαξ ζηεκ εηαηνία θαη είκαη 

έκα ζφζηεμα ημ μπμίμ μεηχκεη θαηά 60% ηηξ θαηακαιχζεηξ πμο έπμομε ζημοξ 

ζηαζμμφξ βάζεξ γηα ρφλε θαη ζένμακζε. Γίκαη έκα ζφζηεμα ημ μπμίμ ιεηημονγεί με 

έκα ζοκδοαζμυ αηζζεηήνςκ, ακεμηζηήνςκ θαη μοζηαζηηθά αλημπμηεί ηεκ 

ζενμμθναζία ημο ελςηενηθμφ αένα γηα κα δηαηενεί ζε ακεθηά επίπεδα ηεκ 

εζςηενηθή ζενμμθναζία ζε έκα ζηαζμυ βάζεξ. Οηα θηίνηα μαξ εθανμυδμομε ημ 

εονςπασθυ πνυγναμμα green light,  είκαη έκα πνυγναμμα απμδμηηθμφ θςηηζμμφ, 

μέπνη ζηηγμήξ έπεη εγθαηαζηαζεί ζε μηα έθηαζε γναθείςκ 28.350 ημ θαη 

πανάιιεια πνεζημμπμημφμε ζηα θηίνηα ηα θεκηνηθά ηεξ Vodafone ζημ αιάκδνη 

αηζζεηήνεξ θίκεζεξ ζημοξ θμηκυπνεζημοξ πχνμοξ έηζη χζηε κα δηαζθαιίζμομε υηη 

οπάνπεη θαηακάιςζε εκένγεηαξ μυκμ υηακ οπάνπεη θάπμημξ, ακ οπάνπεη θοζηθή 

πανμοζία, ζημκ πχνμ. ζμκ αθμνά ζηεκ ακαθφθιςζε, απυ ημ 2003 είμαζηε ε 

πνχηε εηαηνία θηκεηήξ ηειεθςκίαξ πμο εθανμυδμομε ακαθφθιςζε θηκεηχκ 

ηειεθχκςκ, μπαηανηχκ θαη αλεζμοάν ζε υια ηα θαηαζηήμαηα μαξ πακειιαδηθά . 

Οηα θηίνηα μαξ μοζηαζηηθά ακαθοθιχκμομε υηη μπμνεί κα ακαθοθιςζεί θαη ζηα 

θηίνηα γναθείςκ, πανηί, toner, μπαηανίεξ, μμιφβη, ειεθηνμκηθυξ ελμπιηζμυξ θηι. 

Γδχ ζα δείηε θάπμημοξ ζηαζμμφξ ζημ πενηβαιιμκηηθυ πνυγναμμα ηεξ Vodafone ημ 

μπμίμ εκηζπφεη αοηυ πμο είπα ζηεκ ανπή , πςξ δειαδή εθανμυδμκηαξ ζηεκ ανπή 
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ηεξ πνυιερεξ πμιφ πνηκ ημ πενηβάιιμκ γίκεη μυδα, εμείξ είπαμε δηαγκχζεη υηη ε 

ιεηημονγία μαξ έπεη επηπηχζεηξ ζημ πενηβάιιμκ θαη ηηξ μπμίεξ έπνεπε εμείξ κα 

ακηημεηςπίζμομε. Οοζηήμαηα Ηιημαηηζμμφ free-cooling εθανμυδμομε δεηιά  θαη 

ζηγά-ζηγά απυ ημ 1993. Αοηή ηεκ ζηηγμή ζημ 25% ηςκ ζηαζμχκ βάζεξ 

εθανμυδεηαη αοηυ ημ ζφζηεμα. Πμ πνυγναμμα ακαθφθιςζεξ θηκεηχκ ηειεθχκςκ, 

μπαηανηχκ θαη αλεζμοάν υπςξ είπα εθανμυδεηαη απυ ημ 2003, δφμ πνυκηα δειαδή 

πνηκ, πενάζεη ζημ κμμμζεηηθυ πιαίζημ ηεξ πχναξ, υπςξ επίζεξ πνεζημμπμημφμε 

θαη θςημβμιηασθά απυ ημ 2003 ζημοξ ζηαζμμφξ βάζεξ. Νένα υμςξ απυ ηηξ δηθέξ 

μαξ πνμζπάζεηεξ πνέπεη κα πνμζπαζήζμομε θαη ημ θμηκυ κα ακηαπμθνηζεί ζε αοηή 

ηεκ πνμζπάζεηα. Ε ακαθφθιςζε θηκεηχκ ηειεθχκςκ  θαη αλεζμοάν, είκαη έκα 

πνυγναμμα πμο πανυιμ πμο εθανμυδεηαη απυ ημ 2003 έπεη πάνα πμιφ παμειή 

ζομμεημπή ημο θυζμμο. Κα ζαξ δχζς μηα έκδεηλε ημ 2006-2007, ζηα 

θαηαζηήμαηα θαη ζηα θηίνηα ηεξ εηαηνίαξ ζοιιέπζεθε μυκμ ημ 0,2% ηςκ θηκεηχκ 

ηειεθχκςκ ηα μπμία πμοιήζαμε. Νμο ζεμαίκεη, υηη μ θυζμμξ ημοιάπηζημκ ζημ 

ζογθεθνημέκμ πνυγναμμα αθυμα δεκ ακηαπμθνίκεηαη. Γηα ημ ιυγμ αοηυ απυ ημ 

2007 έπμομε λεθηκήζεη μηα ζεμακηηθή επηθμηκςκηαθή θαμπάκηα με ζηυπμ κα 

εοαηζζεημπμηήζμομε ημκ θυζμμ ζε ζπέζε με ηεκ ακαθφθιςζε θηκεηχκ ηειεθχκςκ 

θαη αλεζμοάν θαη κα αολήζμομε ηεκ ζομμεημπή ημο. Γδχ ζα δείηε μηα θαηαπχνεζε 

ζπεηηθά με ηεκ επηθμηκςκία  ηεκ μπμία έπμομε λεθηκήζεη υζμκ αθμνά ηεκ 

ελμηθμκυμεζε εκένγεηαξ. Οηυπμξ μαξ είκαη κα δείλμομε ζημκ θυζμμ, ζημ εονφηενμ 

θμηκυ υηη εθυζμκ ε Vodafone θάκεη αοηά ηα πνμγνάμμαηα, εθανμυδεη δειαδή 

πνμγνάμμαηα ελμηθμκυμεζεξ εκένγεηαξ, ημ ίδημ μπμνεί κα θάκεη μ θαζέκαξ μαξ είηε 

ζηεκ πνμζςπηθή ημο είηε ζηεκ επαγγειμαηηθή ημο  δςή.  Γδχ βιέπεηε θαη ζηα 

δεληά θαη ημκ ειηαθυ θμνηηζηή θηκεηχκ ηειεθχκςκ, είκαη έκα πνμσυκ ημ μπμίμ ημ 

θέναμε ζηεκ ειιεκηθή αγμνά ημ 2005. Μοζηαζηηθά μηιάμε γηα έκα μίκη 

θςημβμιηασθυ ημ μπμίμ αλημπμηχκηαξ ηεκ ειηαθή εκένγεηα απμζεθεφεη εκένγεηα ζε 

μηα μπαηανία θαη ζηεκ ζοκέπεηα μπμνεί κα θμνηίζεη ημ θηκεηυ μαξ ηειέθςκμ. Γίκαη 

δηαζέζημμ απυ ηα θαηαζηήμαηα ηεξ Vodafone απυ ημ 2005. Νάνα πμιφ ζεμακηηθυ 

ζημηπείμ ηεξ θηιμζμθίαξ θαη ηεξ μεζμδμιμγίαξ μαξ είκαη ε αλημιυγεζε ηεξ 

επίδμζεξ μαξ. Αοηυ πμο μαξ εκδηαθένεη είκαη κα επεκδφμομε ζε πνμγνάμμαηα ηα 

μπμία έπμοκ πναγμαηηθά μεηνήζημα απμηειέζμαηα θαη υζμκ αθυνα ηεκ πνμζηαζία 

ημο πενηβάιιμκημξ αιιά θαη υζμκ αθμνά ηεκ βειηίςζε ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ 

εηαηνίαξ. Γδχ μπμνείηε κα δείηε  εκδεηθηηθά ηα απμηειέζμαηα ηςκ πνμγναμμάηςκ 

μαξ γηα ημ 2006-2007. Θα ζηεθυμμοκα ζημ πνχημ bullet,  ημ μπμίμ αθμνά ζηεκ 

απμηνμπή εθπμμπήξ 9.440 ηυκςκ δημλεηδίμο ημο άκζναθα ζηεκ αημυζθαηνα. Αοηυ 

μεηαθνάδεηαη πενίπμο ζε 8.000 μεγαβαηυνεξ,  δειαδή ηα πνμγνάμμαηα 

ελμηθμκυμεζεξ εκένγεηαξ θαη ακακεχζημςκ πεγχκ εκένγεηαξ πμο εθανμυδμομε, 
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μδεγμφκ ζε ηέημηα ελμηθμκυμεζε. Ακαθοθιχζαμε 156,6 ηυκμοξ μπαηανηχκ 

μυιοβδμο, 181,8 ηυκμοξ ειεθηνηθμφ θαη ειεθηνμιμγηθμφ ελμπιηζμμφ ημ μπμίμ 

ακηίζημηπα μεηαθνάδεηαη ζημ 100% ηςκ μπαηανηχκ μμιφβδμο πμο πανάγμκηαη ςξ 

απυβιεημ απυ ηεκ εηαηνία θαη ζημ 95% ημο ειεθηνηθμφ θαη ημο ειεθηνμιμγηθμφ 

ελμπιηζμμφ. Γπίζεξ έκαξ άιιμξ ημμέαξ ημκ μπμίμ έπμομε επεκδφζεη, είκαη ζηεκ 

μείςζε ηεξ επίπηςζεξ πμο μπμνεί κα έπμοκ ηα ροθηηθά ογνά ζηεκ θαηαζηνμθή ηεξ 

ζηηβάδαξ ημο υδμκημξ θαη γηα αοηυ βιέπεηε υηη θάζε πνυκμ έπμομε θάζε πνυκμ 

θαη παναθμιμοζμφμε αιιά θαη ζημπμπμημφμαζηε ζημ κα μεηχκμομε ημ δείθηε 

θαηαζηνμθήξ ηεξ ζηηβάδαξ ημο υδμκημξ ηςκ ροθηηθχκ μαξ ζοζηεμάηςκ. 

Γκδεηθηηθά εδχ μπμνείηε κα δείηε ημοξ ζηυπμοξ μαξ γηα ημ 2007-2008. Ηάζε 

πνυκμ πνμζπαζμφμε γηα ημ θαιφηενμ με ζογθεθνημέκα πάιη πνμγνάμμαηα θαη με 

μεηνήζημα απμηειέζμαηα. Πμ Οεπηέμβνημ, ζα δμφμε υηακ ζα εθδχζμομε ημ κέμ 

μαξ απμιμγηζμυ, ζα εκεμενχζμομε ημ θμηκυ θαη ηα εκδηαθενυμεκα μέιε γηα ημ πχξ 

ηα πήγαμε. Γπίζεξ βιέπεηε υηη έπμομε ζακ ζηυπμ ηεκ απμηνμπή εθπμμπχκ ημο 

δημλεηδίμο ημο άκζναθα θαη γηα ελμηθμκυμεζε ηεξ εκένγεηαξ πμο θαηακαιχκεηαη 

ζημ δίθηομ 15% γηα ημ 2007-2008 θαη 5% μείςζε ηεξ θαηακάιςζεξ ηεξ εκένγεηαξ 

ακά ημ ζηα γναθεία. Νένα απυ ηεκ αφλεζε ημο πμζμζημφ ακαθφθιςζεξ, πιέμκ μαξ 

εκδηαθένεη κα πνεζημμπμημφμε θαη πημ απμδμηηθά ημοξ θοζηθμφξ πυνμοξ υπςξ π.π. 

ημ πανηί. Γη‟ αοηυ θαη απυ πένζη έπμομε εηζάγεη θαη ζηυπμ ζογθεθνημέκμ γηα ηεκ 

μείςζε ηεξ θαηακάιςζεξ πανηημφ πανάιιεια με ημκ ζηυπμ ηεξ αφλεζεξ ημο δείθηε 

ακαθφθιςζεξ. Οηεκ ηζάκηα ημο ζοκεδνίμο ζα δείηε υηη οπάνπεη έκα ακηίηοπμ  ημο 

απμιμγηζμμφ ηεξ εηαηνηθήξ οπεοζοκυηεηαξ ηεξ Vodafone. Γίκαη μ 5μξ θαηά ζεηνά 

απμιμγηζμυξ πμο εθδίδμομε θαη εθεί ζα μπμνμφζαηε κα δείηε πενηζζυηενεξ 

ιεπημμένεηεξ γηα ηα πνμγνάμμαηα πμο εθανμυδμομε θαζχξ θαη γηα ηα 

απμηειέζμαηα ηςκ πνμγναμμάηςκ αοηχκ. Θα δείηε εθεί, υηη αοηυ πμο μαξ 

εκδηαθένεη είκαη κα έπμομε μηα θαζανή θαη ακμηπηή ζπέζε με ηα εκδηαθενυμεκα 

μένε. Νανμοζηάδμομε θαη ηα ζεηηθά απμηειέζμαηα θαη ηα ανκεηηθά γηαηί υπςξ 

θαηαιαβαίκεηε δεκ είκαη δοκαηυκ θάζε πνυκμ κα πηάζμομε υιμοξ ημοξ ζηυπμοξ 

πμο ζέημομε. Ηάηη ηέημημ ζα ζήμαηκε υηη δεκ είκαη ανθεηά challenging μη ζηυπμη 

πμο βάδμομε θαη ηειεηχκμκηαξ ζέις κα ζαξ δείλς έκα ζιάηκη ημ μπμίμ ζεςνμφμε 

υηη είκαη  ιίγμ ηεπκμθναηηθυ θαη μπενδεφεη ημκ θυζμμ αιιά μοζηαζηηθά 

ακηηθαημπηνίδεη ζοκμπηηθά ημ πχξ εμείξ ακηηιαμβακυμαζηε ηεκ πενηβαιιμκηηθή 

δηαπείνηζε ζημ πιαίζημ ηεξ εηαηνηθήξ οπεοζοκυηεηαξ ηεξ Vodafone. Γίκαη θάηη ημ 

μπμίμ απμηειεί θμμμάηη ηεξ εηαηνηθήξ μαξ ζηναηεγηθήξ θαη ηςκ ζηναηεγηθχκ 

ζηυπςκ. Γίκαη θάηη ημ μπμίμ, πνμθεημέκμο κα απμθαζίζμομε πμο ζα επεκδφζμομε 

ημ θάκμομε με ζογθεθνημέκε μεζμδμιμγία, ιαμβάκμκηαξ οπυρε πάκηα θαη ηεκ 

άπμρε ηςκ εκδηαθενυμεκςκ μενχκ, ημο θμηκμφ, ηεξ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ θ.ι.π. 



87 

 

Γθανμυδμομε ζογθεθνημέκα πνμγνάμμαηα, πάιη με ζογθεθνημέκμοξ ζηυπμοξ θαη με 

μεηνήζημα απμηειέζμαηα θαη ζημ ηέιμξ ημο θφθιμο αοηυ πμο θάκμομε είκαη κα 

ειέγπμομε ηεκ επίδμζε μαξ, ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα θαη ζέημομε ζηυπμοξ γηα 

δηανθή βειηίςζε.   Οαξ εοπανηζηχ πάνα πμιφ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ. 

Γηάκκεξ Ημπίηαξ (οκημκηζηήξ): Κα εοπανηζηήζμομε ηεκ θονία Δεογχιε. Ννμημφ 

πνμπςνήζμομε ζε ενςηήζεηξ κα βάιμομε θαη μηα άιιε πανάμεηνμ ζε ζπέζε με ημ 

πενηβάιιμκ πμο ιεηημονγεί ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε. Γηαηί πενηβάιιμκ δεκ είκαη 

μυκμ μη εηζεγήζεηξ θαη ηα υζα αθμφζηεθακ εδχ είκαη θαη μη δμμέξ πμο 

ιεηημονγμφκε. Γίκαη έκα θνίζημμ ζέμα γηα μαξ ημοξ αηνεημφξ ημοιάπηζημκ, γηαηί 

πναγμαηηθά μέζα απυ υια υζα αθμφζηεθακ ακαδεηθκφεηαη ηη; Έπεη ηεκ δοκαηυηεηα 

ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε κα ζπεδηάζεη, κα πνμγναμμαηίζεη, κα μνγακχζεη κα 

ιεηημονγήζεη;  Έκα θνίζημμ ζέμα. Ιε ημ δίθηομ αοηυ θαη υπςξ έπεη απμδεηπηεί 

μέζα απυ αοηή ηεκ πνυκηα πνμζπάζεηα πμο γίκεηαη, απυ ημκ ανηζμυ ηςκ 

ζομμεηεπυκηςκ δηαπηζηχκμομε ημ ελήξ· υηη μέζα απυ ηηξ ζοκενγαζίεξ έπμομε ηεκ 

δοκαηυηεηα κα πανεμβαίκμομε, κα πνμγναμμαηίδμομε, κα οιμπμημφμε πνμγνάμμαηα 

ζηηξ ημπηθέξ θμηκςκίεξ πμο πάκς απυ υια αθμνμφκ ηεκ πνυιερε. Απυ ηεκ άιιε 

μενηά υμςξ ζα πνέπεη κα δμφμε γηαηί αθμφζηεθακ πιεζχνα ζεμάηςκ π.π. ε 

ακαθφθιςζε. Φέημξ ζημ Δήμμ Ανγονμφπμιεξ λεθηκήζαμε ημ πνυγναμμα 

ακαθφθιςζεξ. Ακ ημ δμφμε με μηθμκμμηθμφξ υνμοξ, ζα πς μυκμ υηη επηβανφκεη ημκ 

πνμτπμιμγηζμυ ημοξ, θαη‟ επέθηαζε ημοξ δεμυηεξ πάκς απυ 150.000 εονχ ημ 

πνυκμ. Φοζηθά ηα απμηειέζμαηα θαη ημ πενηβαιιμκηηθυ υθειμξ πμιιαπιάζημ δεκ 

μπμνεί κα απμηημεζεί μηθμκμμηθά. Αιιά ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε πνέπεη κα 

πανέμβεη έηζη χζηε κα μεηςζμφκ π.π. μη εηζθμνέξ ηςκ μειχκ ηςκ ΜΠΑ ζημκ 

εκηαίμ ζφκδεζμμ πμο είκαη ζηαζενά. Ννέπεη κα μπμοκ θάπμηα θίκεηνα. 

Δηαπηζηχκμομε ηεκ ηενάζηηα θαη  ηεκ μεγάιε, ηεκ απυιοηε μπμνχ κα πς 

ζομμεημπή ηςκ πμιηηχκ ζηεκ εοαηζζεημπμίεζε γηα ηεκ δηαπείνηζε ημο 

πενηβάιιμκημξ π.π. πάιη πάκς ζημ πενηβάιιμκ , πάκς ζηεκ ακαθφθιςζε, ζηα 

ζπμιεία, πνμγνάμμαηα, ζηηξ γεηημκηέξ. Μ θφνημξ νοζυγειμξ, έβαιε έκα δήηεμα 

υζμκ αθμνά ηεκ μηθμιμγηθή γεηημκηά. Ιηα αοημδημίθεζε πμο ζέβεηαη ημκ εαοηυ ηεξ, 

γηαηί πναγμαηηθά μ νυιμξ ηεξ Αοημδημίθεζεξ είκαη μυκμ θμηκςκηθυξ θαη ηίπμηα 

άιιμ. Έπεη οπμπνέςζε κα πανέμβεη ζηεκ γεηημκηά, πμο ε πανέμβαζε δεκ είκαη 

μυκμ ένγα, είκαη πνμγνάμμαηα, είκαη μη ζπέζεηξ ζοκενγαζίαξ πμο ακαπηφζζεη με 

ημκ θυζμμ, με ημκ πμιίηε. Αοηή ηεκ χνα μέζα ζε αοηυ ημ γθνίδμ ηζημέκημ πμο υιμη 

δμφμε ζηηξ μεγαιμοπυιεηξ έπμομε ηεκ οπμπνέςζε κα ακαζοκζέζμομε ημκ 

θμηκςκηθυ ηζηυ. Έκαξ θυζμμξ πμο μαιχκεη γηα μηα ζέζε πανθηκγθ κα μπμνέζμομε 

κα πανέμβμομε ζηεκ γεηημκηά έηζη χζηε κα βνμφμε θαη κα ιφζμομε ηα πνμβιήμαηα 

αοηά. Έπμομε ηεκ δοκαηυηεηα; Ιε πμημοξ πυνμοξ; Ννυζθαηα ε Ηεκηνηθή Έκςζε 
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Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ θαη μ θφνημξ Ηαθιαμάκεξ, έζεζε μηα ζεηνά απυ θμνοθαία 

δεηήμαηα υζμκ αθμνά ηεκ πνεμαημδυηεζε ηςκ δμμχκ θαη ηεκ φπανλε ηεξ ίδηαξ ηεξ 

Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ. Άνα μέζα απυ μηα ζςζηή θαη μοζηαζηηθή ζοκενγαζία με ημ 

θεκηνηθυ θνάημξ, με πυνμοξ πμο μθείιμοκ κα δχζμοκ θαη ε δηεθδίθεζε ηςκ πυνςκ 

ζοκάδειθμη δεκ είκαη μηα ζέζε γηα κα μεκ θάκμομε ηίπμηα. Δηαπηζηχκμομε ηα ελήξ, 

υηη ε αοημδημίθεζε είηε με ιίγα είηε με πμιιά έπεη ηεκ δοκαηυηεηα κα πανέμβεη, 

αοηυ είκαη ημ θεκηνηθυ δήηεμα. Ιε υζμοξ πυνμοξ μπμνμφμε πενηζζυηενμ θαη υπη 

με ιηγυηενεξ ανμμδηυηεηεξ, πηζηεφς υηη μπμνμφμε κα θαηαθένμομε πμιιά 

πενηζζυηενα. Κα πνμπςνήζμομε ζε ενςηήζεηξ ζε υιμ ημ αοηυ ημ θάζμα ηςκ 

ημπμζεηήζεςκ πμο έγηκακ θαη κα δμζμφκ θαη μη απακηήζεηξ απυ ημοξ ζεβαζημφξ 

μμηιεηέξ. Γοπανηζηχ πμιφ. Κα ακμίλμομε έκα θαηάιμγμ. Ε θονία Γηακκάθε ζα 

ακαιάβεη ημ ζοκημκηζμυ. 

Ανγονώ Γηακκάθε (οκημκίζηνηα): Ηφνηε Ναπαζπονυπμοιε έπεηε ημ ιυγμ. 

 

ςηήνεξ Παπαζπονόπμοιμξ, Δηεοζοκηήξ 

Δηαδεμμηηθμύ Δηθηύμο Τγείαξ & Ημηκςκηθήξ 

Αιιειεγγύεξ ΟΣΑ: Γγχ ζέις θονίςξ κα 

εοπανηζηήζς ημοξ ηνεηξ μμηιεηέξ. Ννμζπαζήζαμε 

ςξ Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ κα εμθακίζμομε ζε αοηυ ημ 

πενηβαιιμκηηθυ ηναπέδη ημοξ ηνεηξ ζεζμηθμφξ 

πανάγμκηεξ με ημοξ μπμίμοξ έπμομε ζηαζενή 

ζοκενγαζία ζακ Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ. Δειαδή ηεκ 

Πμπηθή Αοημδημίθεζε ζε έκα δήηεμα πμο είκαη θαίνημ 

θαη έπεη ακαδεηπηεί ςξ θαίνημ ζηεκ Αηηηθή αοηή ηεκ 

πενίμδμ, ηηξ εηαηνίεξ με ηηξ μπμίεξ επίζεξ ζοκενγαδυμαζηε ζηεκ πνμχζεζε ηςκ 

πνμγναμμάηςκ μαξ με ηεκ έκκμηα υηη ζέιμομε κα ακαδείλμομε ηεκ ζεμαζία πμο 

μπμνεί κα έπμοκε ηα πενηβαιιμκηηθά πνμγνάμμαηα θαη ε πενηβαιιμκηηθή εοζφκε 

ηςκ εηαηνηχκ πμο είκαη μείδμκ πανάγμκηαξ ακάπηολεξ ηςκ θμηκςκηχκ ζήμενα θαη 

βέβαηα ηεκ Ημηκςκία ηςκ Νμιηηχκ, ζημ πνυζςπμ ημο θονίμο νοζυγειμο ημο 

Ννμέδνμο ημο « Ιεζυγεημξ SOS» θαη θίιμο Κίθμο με ημκ μπμίμ πνέπεη κα πς 

είπαμε ηεκ πανά θαη ηεκ εοθαηνία κα ζοκενγαζημφμε πένζη ζηα πνμγνάμμαηα πμο 

ακέιαβε ημ «Ιεζυγεημξ SOS» θαζανηζμμφ ηςκ αθηχκ, δαζχκ, πμηαμχκ ζηεκ 

Αηηηθή. Νένζη είπαμε μέιε μυκμ απυ ηεκ Αηηηθή. Φέημξ έπμομε 110 δήμμοξ απυ 

υιε ηεκ Γιιάδα. Πα πνμγνάμμαηα απυ υηη άθμοζα ζα επακαιεθζμφκ. Δεκ λένς ακ 

μπμνμφμε κα δμφμε μηα επέθηαζε ημοξ ζε πακειιαδηθυ επίπεδμ, αιιά μηα θαη εδχ 

έπμομε θαη Δεμάνπμοξ θαη Δεμμηηθμφξ Οομβμφιμοξ απυ υιε ηεκ Γιιάδα, κμμίδς 

υηη ζε αοηυ ημ ζέμα ζηεκ πενηβαιιμκηηθή ογεία, ζηα πνμγνάμμαηα πμο 
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ακαιαμβάκμοκ μνγακχζεηξ με γκχζε θαη πείνα πάκς ζημκ ημμέα, ζα πνέπεη υπςξ 

πένζη μη δήμμη ηεξ Αηηηθήξ, μπμφ ζπεδυκ υιμη ζομμεηείπακ, έηζη θαη θέημξ Δήμμη 

απυ υιμη ηεκ Γιιάδα ίζςξ κα θιεζμφκ ζε μηα ζοκενγαζία μέζς ηςκ εζειμκηχκ 

ημοξ, γηα κα πνμπςνήζμομε ζε εονεία πνμγνάμμαηα πηα απυ υιε ηεκ πχνα ζε 

ζοκενγαζία με ημ «Ιεζυγεημξ SOS» ημ μπμίμ πανέπεη, ηεκ εθπαίδεοζε μπμνχ κα 

πς, ημ οιηθυ θαη ηεκ θαζμδήγεζε θαη ημκ ζοκημκηζμυ γηαηί έπεη μηα εμπεηνία έηζη 

χζηε κα πνμπςνήζμομε ζε πακειιαδηθά πνμγνάμμαηα απυ ημκ Ιάημ μέπνη ημκ 

Οεπηέμβνημ. πςξ θάκαμε πένζη ζηεκ Αηηηθή. Οαξ εοπανηζημφμε πμιφ. 

Ανγονώ Γηακκάθε  (οκημκίζηνηα): Κα „ζηε θαιά Η. Ναπαζπονυπμοιε. πμημξ 

ζέιεη κα νςηήζεη θάηη ημ μηθνυθςκμ βνίζθεηαη θμκηά ζαξ. Απιά κα ιέηε πμημξ θαη 

απυ πμφ πνμένπεηαη ε ενχηεζε. 

Γνςηήζεηξ από ημ θμηκμ 

Ιανία Παιζαιίδμο-Ιακημύβαιμο, Ακηηπνυζςπμξ Δήμανπμο Οηαονμφπμιεξ 

Λάκζεξ: Ήζεια κα νςηήζς μήπςξ έπνεπε μ Δήμμξ κα ακαιάβεη μνηζμέκεξ 

ανμμδηυηεηεξ πενηζζυηενεξ απυ υζεξ έπεη. π.π. δεκ μπμνεί κα πενάζεη θακείξ 

ειηαθυ ζενμμζοζζςνεοηή γηα ηεκ ελμηθμκυμεζε εκένγεηαξ πμο μηιμφζε ε 

ακηηπνυζςπμξ ηεξ Vodafone, ακ δεκ δχζεη ηεκ ζοκαίκεζε ημο μ δηαπεηνηζηήξ ηεξ 

πμιοθαημηθίαξ. Δειαδή ζε πενίπηςζε, έπς μηιήζεη με ηεκ πμιεμδμμία θαη με 

μεπακηθμφξ θαη μ δηαπεηνηζηήξ έπεη δηαμενίζμαηα πάκς απυ 51% υπςξ ήηακ μηα 

πνμζςπηθή μμο πενίπηςζε θαη δεκ ήζειε ιυγς ηδημννοζμίαξ ή  δεκ λένς γηα πμημ 

άιιμ ιυγμ, κα δχζεη ηεκ άδεηα κα πενάζς ειηαθυ ζενμμζοζζςνεοηή. Δεφηενμ, κα 

μπμνμφζε μ Δήμμξ κα αζθήζεη πηέζεηξ ζηεκ θοβένκεζε γηα ηεκ δηαθμπή ημο 

θαπκίζμαημξ θαη ηνίημκ μ ροπηζμυξ μαξ δεκ έπεη ζέζε ζηεκ ογεία μαξ εθυζμκ γηα 

κα μεηαθηκεζμφμε ιίγμ πνμβιεμαηηδυμαζηε. Ιε ημ αοημθίκεημ, πμφ ζα πανθάνμομε 

υηακ έπμοκ βάιεη ζηοιίζθμοξ ζηηξ πμιοθαημηθίεξ απ‟ έλς θαη δεκ μπμνμφμε κα 

βάιμομε ημ αοημθίκεημ μαξ;  Έπς πάνεη ημ Δήμμ μμο, μέκς ζηεκ Κ. Ομφνκε θαη 

μμο είπακ πςξ θαιά θάκμοκ θαη βάδμοκε ηηξ νάμπεξ γηα κα μεκ πανθάνμομε ζηα 

πεδμδνυμηα. Δεκ οπάνπεη άιιμξ πχνμξ. Έπς ημ ηαηνείμ μμο ζηεκ πιαηεία θαη 

ιυγς ηναμ θαη πεδμδνμμίμο, μμο είκαη αδφκαημ κα βάδς ημ αοημθίκεηυ μμο, γη‟ 

αοηυ θαη ημ μεηαθηκχ μεηά απυ έκα μήκα. Γοπανηζηχ πμιφ. 

Ανγονώ Γηακκάθε  (οκημκίζηνηα):  Γοπανηζημφμε πμιφ. Γπυμεκε ενχηεζε. Κα 

πνμπςνήζμομε ζε ζοκμιηθέξ ενςηήζεηξ χζηε κα δμφμε ζοκμιηθά θαη ηηξ 

απακηήζεηξ.  

Ζςάκκεξ Γνοπηώηεξ, Δήμανπμξ θάιαξ Θαθςκίαξ:  ζμκ αθμνά ημ «Ιεζυγεημξ 

SOS»  ζομμεηείπαμε θαη εμείξ πένζη, μεμμκςμέκα ζηεκ πνμζπάζεηα θαζανηζμμφ 

παναιίαξ.  Θα έιεγα υηη εδχ ημ Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ Ργείαξ θφνηε 

Ναπαζπονυπμοιε ζα έπνεπε απυ θέημξ κα μνίζεη μηα δοκαηή θαμπάκηα με 
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ζοκημκηζμέκεξ πιέμκ εκένγεηεξ. Μοζηαζηηθά εζείξ ζε ζοκενγαζία με ημ 

«Ιεζυγεημξ SOS» θαη απυ εθεί θαη πένα ημ Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ κα μαξ 

θμηκμπμηήζεη ηηξ εμενμμεκίεξ, έηζη χζηε ζοκημκηζμέκα πιέμκ κα βγμφμε κα 

ακαδείλμομε  θαη κα απμδείλμομε πμημηηθά αοηυ πμο ζέιμομε κα πνάλμομε. Απυ 

εθεί θαη πένα ζπεηηθά με ηεκ θηκεηή ηειεθςκία, ζα έιεγα πςξ δοζηοπχξ ζήμενα 

μη υνμη ηςκ πενηβαιιμκηηθχκ υνςκ δεκ ηενμφκηαη αοζηενά. Κμμίδς υηη εδχ 

παναγκςνίδμομε ημ Δήμμ θαη ηεκ εοαίζζεηε θμηκή γκχμε. Δοζηοπχξ ή εοηοπχξ 

γηα εζάξ, εθείκμ πμο έπεη ηενάζηηα ζεμαζία είκαη υηη ζα πνέπεη κα ακαγκςνίζμομε 

υηη ημ αίζζεμα θαη μ πνμβιεμαηηζμυξ ημο πμιίηε γηα ηεκ ογεία γεκηθυηενα, δεκ 

ακηηθαημπηνίδεη ηα μηθμκμμηθά θίκεηνα πμο μπμνεί κα έπεη ε μπμηαδήπμηε θηκεηή 

ηειεθςκία θαη υπη μυκμ, γηαηί εμείξ μη ίδημη μη πμιίηεξ ζηενίδμομε ηεκ μηθμκμμηθή 

πμνεία ηεξ. Οοκεπχξ μέζα απυ αοηή ηεκ μηθμκμμηθή ηεξ πμνεία, ζα πνέπεη ηα 

θμκδφιηα ζαξ κα είκαη ηέημηα μφηςξ χζηε κα δηεκενγμφκ μεγαιφηενεξ ένεοκεξ ζε 

ηαηνηθυ επίπεδμ μφηςξ χζηε κα μαξ απμδεηθκφμοκ θαη εμάξ έμπναθηα γηα κα μεκ 

έπμοκ πιέμκ αμθηζβεηήζεηξ. ζμκ αθμνά ημκ Δήμανπμ ημο Γιιεκηθμφ, θαιή 

δφκαμε Δήμανπε. Δεκ λένς θαηά πυζμ εμείξ ςξ κευηενμη ζα μπμνμφζαμε κα 

αθμιμοζήζμομε ηα δηθά ζαξ βήμαηα, αιιά κα κμμίδς πςξ ημ μεηνμπμιηηηθυ πάνθμ 

άζπεηα ακ μ πνυεδνμξ ημο «Ιεζυγεημξ SOS» ημ αμθηζβήηεζε ιηγάθη, εγχ ζα 

έιεγα υηη είπε πνμεγμομέκςξ, θάηη υηη είμαζηε έκα ζενμμθήπημ. Ίζςξ απυ εθεί κα 

οπάνπεη μηα δίμδμξ ζηηξ αφνεξ ηεξ ζάιαζζαξ γηα κα μεκ μπμνεί μοζηαζηηθά κα μαξ 

δίκεη θαη εμάξ ηεκ δφκαμε. Δεκ μέκμομε ζηεκ Αζεκά. Ηάπμηε μέκαμε ςξ γηαηνμί 

αιιά εκ ηη αφηε πενηπηχζεη ημ ζενμμθήπημ μαξ πκίγεη θαη ίζςξ θαη ε πενηθένεηα. 

Άθμοζα πνηκ πμο είπαηε γηα έκα δνυμμ. ηη μ δνυμμξ αοηυξ εμπμδίδεη ηεκ 

δηέιεοζε ηεξ αφναξ. Γγχ είμαη ζε έκα Δήμμ πμο έπς δηέιεοζε θαη μάιηζηα ήηακ 

έκα ηδηαίηενα ζεμακηηθυ ζεμείμ πμο μμο δχζαηε δηυηη μη πενηζζυηενμη θάημηθμη 

ζέιμοκ κα πενάζεη μ δνυμμξ μπνμζηά απυ ηεκ πυιε. Έκαξ πνμβιεμαηηζμυξ πμο ζα 

μπμνμφζαμε κα ζοδεηήζμομε θάπμηα ζηηγμή ζε μηα μηθνή εμενίδα πμο μπμνμφμε κα 

θάκμομε κα ημ ζοδεηήζμομε γηα κα μπμνέζμομε κα απμδείλμομε υηη θάηη πνέπεη κα 

δηαθμνμπμηεζεί. Γοπανηζηχ πμιφ. 

Ανγονώ Γηακκάθε (ζοκημκίζηνηα): Κα είζηε θαιά. Μ θφνημξ; 

Ιπαμπάκαξ: Γίμαη απυ ημ Δήμμ ημο Αγ. Δεμεηνίμο. Γηιηθνηκά ήζεια κα θάκς έκα 

μηθνυ ζπυιημ υηη ε ημπμζέηεζε ηςκ πναγμάηςκ απυ ημκ θφνημ νοζυγειμ με 

άθεζε άθςκμ ιηγάθη. Ιμο άνεζε, με άγγηλε θαη ζέις κα πς υηη ίζςξ ζημ μοαιυ 

μαξ υιςκ ζα πνέπεη κα πενάζεη ε άπμρε υηη ε ογεία δεκ είκαη μηα αζζέκεηα. Μη 

πενηζζυηενμη πνμενπυμαζηε απυ ηαηνηθυ θιάδμ. Απυ ημκ παγθυζμημ Μνγακηζμυ 

Ργείαξ έπμοκ αιιάλεη μη θακυκεξ. Ργεία είκαη αοηή ηεκ ζηηγμή, υιεξ μη ζοκζήθεξ 

πμο μαξ δεμημονγμφκ ζημοξ πμιίηεξ, ζοκζήθεξ πνμαγςγήξ ηεξ ογείαξ ημο θαη 
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πμηυηεηα δςήξ. ιμη δειαδή μη πανάγμκηεξ είηε ιέγμκηαη πενηβάιιμκ αζηηθυ, 

θμηκςκηθυ, ροπμιμγηθυ, ζπμιηθυ υιμ υηη ιέγεηαη πενηβάιιμκ θαη ημ ζθαιμπαηάθη 

ζημ ζπίηη μαξ είκαη ογεία. Γηιηθνηκά μμο άνεζε ε ημπμζέηεζε ημο θονίμο 

νοζυγειμο θαη εηιηθνηκά πηζηεφς υηη είκαη γηα πέκηε ζοκέδνηα αοηά πμο είπαηε. 

Θέις κα πς υηη μη Δήμμη έπμομε αοηή ηεκ έπμομε αοηή ζηηγμή ηεκ δοκαηυηεηα, με 

άιια θαζεμενηκά πνάγμαηα κα πανάγμομε πμιηηηθή ογεία υπςξ ηεκ ακέθενα, υπη 

ηεκ μία αζζέκεηα, πμιηηηθή ογεία με ημ πναγμαηηθυ πενηβάιιμκ, ημ μηθμγεκεηαθυ, 

ημ θηιηθυ, ημ αζηηθυ με υιμοξ ημοξ υνμοξ ημο πενηβάιιμκημξ. Θα μπμνμφζαμε ζηεκ 

θαζεμενηκυηεηά μαξ θαη με ημ μηθνυ πανθάθη αιιά θαη με ηα πεδμδνυμηα πμο 

παίνκμομε ηηξ επηπμνεγήζεηξ απυ ηεκ Γονςπασθή Έκςζε θαη είκαη αθαηάιιεια υια 

γηα θοθιμθμνία, αοηή ηεκ ζηηγμή ακ υιμη μη πμιίηεξ έθακακ μεκφζεηξ ζημοξ Δήμμοξ 

γηα ηα πεδμδνυμηα, πμο πήναμε επηπμνεγήζεηξ απυ ηεκ Γονςπασθή Έκςζε γηα κα 

ηα θηηάλμομε, ζα έπνεπε κα πάμε υιμη θοιαθή. Δειαδή, ηα δηαζηνέμμαηα, ηα 

θαηάγμαηα, μη θαθχζεηξ, υιε αοηή ε ηζημνία πμο οπμβάιιεηαη μ πμιίηεξ μαξ είκαη 

αοηή ηεκ ζηηγμή μηα θαθή πμηυηεηα ογείαξ, απυ ημοξ Δήμμοξ. Νηζηεφς ζηεκ 

θαζεμενηκυηεηα μαξ, ε μμηιία ημο θονίμο νοζυγειμο κα είκαη μηα βάζε κα 

πανάγμομε πμιηηηθή, πμηυηεηα δςήξ μέζα ζηεκ πυιε μαξ. Γοπανηζηχ. 

απηκίδεξ: Μ θφνημξ μ ηειεοηαίμξ με θάιορε με ηα πεδμδνυμηα. Γίκαη αίζπμξ γηα 

υιμοξ ζαξ πμο απμηειείηε πμιίηεξ ζθεπηυμεκμη θαη δεμμθνάηεξ, εμέκα, ημ θάζε 

πμιίηε κα με ζηέικεηε αδηάβαζημ ζηεκ άζθαιημ. Νάς ηχνα ζε έκα άιιμ ζέμα. Οηα 

κεθνμηαθεία. Κα μμο πεη ε αοημδημίθεζε πμο κα πάς κα ζαθηχ μεηά ζάκαημκ. ια 

είκαη θμνεζμέκα, ηα κεθνμηαθεία γεμάηα θαη μέζα ζηηξ πυιεηξ, ζε απυζηαζε 50-

100 μέηνςκ βνίζθεηαη ημ ηειεοηαίμ εδχ ζηεκ Ανγονμφπμιε. Γομκαζηήνηα δίπια, 

ζμφπεν μάνθεη παναδίπια θαη ηη άιιμ κα πς; Κηνέπμμαη πμο είμαη Έιιεκαξ. 

Ακηώκεξ Ιακηόξ, Ακηηδήμανπμξ Δναμαιίαξ Κάλμο: Γεηα ζαξ. Γγχ πάκηςξ δεκ 

κηνέπμμαη αγαπεηέ θίιε κα είμαη Έιιεκαξ. Απιά ζα ήζεια απυ ημκ πνυεδνμ ημο 

«Ιεζυγεημξ SOS» πενηζζυηενε εκεμένςζε. Γίμαη εθπαηδεοηηθυξ θαη πνεηάδεηαη 

πενηζζυηενε εκεμένςζε ζηα ζπμιεία γηα ζέμαηα πενηβάιιμκημξ, γηαηί πηζηεφς 

είκαη ε βάζε γηα κα ζςζεί ημ πενηβάιιμκ. Πα παηδηά  ηα ίδηα, ζα μεηαθένμοκ ζημ 

ζπίηη ηεκ κμμηνμπία αοηή θαη πηζηεφς υηη αοηυ είκαη έκα μοζηχδεξ βήμα γηα κα 

γιηηχζμομε υηη μπμνμφμε κα γιηηχζμομε. Γοπανηζηχ. 

πειηώηεξ, Ννυεδνμξ Ημηκςθειμφξ Γπηπείνεζεξ Δήμμο Άκμηλεξ:  Ηαιεμένα ζαξ, 

μ πμιίηεξ, δχζαμε θαη αοηυκ ημκ υνμ γηα κα δείλμομε ηεκ ακαγθαηυηεηα 

εκενγμπμίεζεξ υπη μυκμ ηςκ ζεζμηθχκ θμνέςκ αιιά θαη ηεξ ημπηθήξ θμηκςκίαξ 

θαη ηςκ πμιηηχκ γηα δεηήμαηα πμο αθμνμφκ ηα δηθαηχμαηά ημοξ θαη υηη έπεη ζπέζε 

με ηεκ ογεία ημοξ, ζηεκ ζογθεθνημέκε πενίπηςζε. Οογπανεηήνηα ζημοξ 

δημνγακςηέξ γηαηί μαξ δίκμοκ ηεκ εοθαηνία κα ακηαιιάλμομε απυρεηξ θαη κα 
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πνμβιεμαηηζημφμε γφνς δεηήμαηα πμο αθμνμφκ ζέμαηα ηεξ θαζεμενηκυηεηαξ μαξ 

θαη πμο αθμνμφκ ζηεκ ροπηθή θαη ζςμαηηθή ογεία.  Γθείκμ ημ μπμίμ ζέις κα 

ημκίζς πνηκ πνμπςνήζς ζε θάπμηεξ ενςηήζεηξ, είκαη υηη πνεηάδεηαη μηα πημ 

απμηειεζμαηηθή ζοκενγαζία μεηαλφ ημο θεκηνηθμφ δηθηφμο δηαδεμμηηθήξ 

ζοκενγαζίαξ με ημοξ Δήμμοξ, έηζη χζηε κα μπμνέζμομε πναγμαηηθά ηα 

απμηειέζμαηα ηςκ δνάζεςκ κα πενάζμοκ ζημοξ πμιίηεξ θαη κα μπμνέζμομε κα 

έπμομε θαιφηενε επηθμηκςκία. Θέις κα ζογπανχ ημκ Δήμανπμ ημκ θφνημ 

Ημνηδίδε, γηα ημοξ αγχκεξ ζημοξ μπμίμοξ πνςημζηάηεζε, εθθνάδμκηαξ μαδί με 

ημκ πιεζοζμυ, με ημ πμιηηηθυ θαη δεμμηηθυ πνμζςπηθυ γηα ηεκ πνμζηαζία ημο 

πενηβάιιμκημξ ηεξ πενημπήξ ημο. Απιχξ ήζεια κα θάκς μηα παναηήνεζε. 

Οομθςκχ θφνηε Ημνηδίδε  θαη εγχ γηα ηεκ δεμημονγία ημο μεηνμπμιηηηθμφ πάνθμο. 

Πμ ζέμα είκαη υηη αοηέξ μη ήπηεξ υπςξ ηηξ παναθηενίζαηε πμιηηηζηηθέξ θαη 

αζιεηηθέξ πνήζεηξ δεκ ζα οπμζηενηπημφκ απυ θάπμο; Δειαδή, μέζα δεκ ζα 

μπμνμφζακ κα οπάνπμοκ με ζογθεθνημέκεξ πενηβαιιμκηηθέξ μειέηεξ, 

εγθαηαζηάζεηξ μη μπμίεξ ζα ελοπενεημφκ αθνηβχξ αοηέξ ηηξ πμιηηηζηηθέξ θαη 

αζιεηηθέξ πνήζεηξ. Οογπανεηήνηα θφνηε νοζυγειε γηα ηεκ δναζηενηυηεηα ζαξ 

μέζα απυ αοηά πμο ακαθέναηε. Γθηυξ απυ ηεκ ζάιαζζα οπάνπεη θαη οπυιμηπε 

Γιιάδα ηεκ μπμία ζα πνέπεη θαη εζείξ θαη εμείξ κα ηεκ ακηημεηςπίζμομε. Γίμαζηε 

έκαξ Δήμμξ θμκηά ζηεκ Νάνκεζα θαη πναγμαηηθά ε δνάζε πνέπεη κα επεθηαζεί 

υπμο μπμνεί. Οογπανεηήνηα ζε υιμοξ θαη εοπανηζηχ πμιφ γηα ηεκ δοκαηυηεηα πμο 

μαξ δχζαηε κα ακηαιιάλμομε αοηέξ ηηξ απυρεηξ. Θέις κα θάκς μηα ενχηεζε πνμξ 

ηεκ εθπνυζςπμ ηεκ θονία Δεογχιε ηεξ Vodafone. Ηονία Δεογχιε, οπάνπμοκ 

υπςξ ιέηε θαη ζημ θοιιάδημ ζαξ δηεζκείξ θακμκηζμμί γηα ηηξ μεηνήζεηξ πμο 

αθμνμφκ ηεκ αθηηκμβμιία ηςκ θεναηχκ θηκεηήξ ηειεθςκίαξ. Ιπμνείηε κα μαξ 

πείηε πμημη θαη πμηεξ πανάμεηνμη μεηνχκηαη θαη με πμημοξ δείθηεξ ακηίζημηπα, μη 

μπμίμη είκαη ακεπημί γηα ηεκ ιεηημονγία αοηχκ ηςκ θεναηχκ θαη εζείξ ςξ εηαηνία ή 

ακ γκςνίδεηε θαη γηα άιιεξ εηαηνίεξ ημ ελήξ, ακ έπμοκ γίκεη ηειεοηαία μεηνήζεηξ 

πμο κα πηζημπμημφκ ηεκ πνμζανμμγή ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ θεναηχκ ηςκ 

εγθαηαζηάζεςκ ζαξ, με ηηξ δηεζκείξ ζομβάζεηξ; Γοπανηζηχ πμιφ. 

Ανγονώ Γηακκάθε (ζοκημκίζηνηα): Κα θαιέζμομε ημκ θφνημ Ναπαζπονυπμοιμ γηα 

δομ ιεπηά κα απακηήζεη ζηηξ απυρεηξ πμο ηέζεθακ ςξ πνμξ ηεκ ακαγθαηυηεηα 

ζοκενγαζίαξ με ηεκ «Ιεζυγεημξ SOS» θαη ακ είκαη ζηηξ πνμζέζεηξ ημο 

Δηαδεμμηηθμφ κα ζοκεπίζεη ζε υιμοξ ημοξ Δήμμοξ.  

Βιάπμξ Υνήζημξ, Ννυεδνμξ ημο Οοιιυγμο «Νίζηε Γμκηχκ Ναηδηχκ με Ηανθίκμ 

ζημ Ναίδςκ Αγ. Ομθία»:  Γεηα ζαξ, μηα ενχηεζε ζημκ Ννυεδνμ ημο Δηθηφμο 

«Ιεζυγεημξ SOS». Θα ήζεια κα μμο πείηε ακ έπεηε θάκεη πανεμβάζεηξ θαη πμο 

γηα ημ ζέμα ηεξ Βμηςηίαξ θαη ημο Αζςπμφ, μπμφ ηα ηειεοηαία ηέζζενα πνυκηα έπεη 
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αολεζεί θαηαθυνοθα μ θανθίκμξ ηυζμ ζημοξ εκήιηθεξ υζμ θαη ζηα 

παηδηά.Γοπανηζηχ. 

Ανγονώ Γηακκάθε (ζοκημκίζηνηα): Γοπανηζημφμε. Ηφνηε Δήμανπε, έπεηε ημ ιυγμ. 

Υνήζημξ Ημνηδίδεξ: Κα πς δφμ ιυγηα με βάζε αοηά πμο αθμφζηεθακ μέπνη ηχνα. 

Ηαηανπήκ επ‟ αθμνμή απυ αοηυ πμο είπε μ θφνημξ νοζυγειμξ ζηεκ ημπμζέηεζε 

ημο, ημ ζέμα δεκ είκαη κα γίκμοκ 1-2 μεηνμπμιηηηθά πάνθα αιιά γεκηθά κα 

πναζηκίζμομε αξ πμφμε ηεκ πυιε. Δεκ είκαη ακηηπαναζεηηθυ ημ ζπυιημ μμο αιιά 

ζομπιενςμαηηθυ θαη αοηυ γηα κα μεκ οπάνπμοκ πανενμεκείεξ. Έηζη είκαη. Δεκ 

ανθεί κα θάκεηξ 1,2 ή 3 μεγάια μεηνμπμιηηηθά πάνθα. Ννέπεη κα οπάνπεη θαη ζηηξ 

γεηημκηέξ πνάζηκμ θαη ζηηξ ζθεπέξ αθυμα ηςκ θηηνίςκ, ζηα πεδμδνυμηα θηι. Δεκ 

πνέπεη αοηά κα ηα δμφμε ακηηπαναζεηηθά. Γη‟ αοηυ είπα θαη έδςζα έμθαζε ζηεκ 

ημπμζέηεζε μμο υηη εκηαία πνέπεη κα βιέπμομε ημ ζέμα ηςκ ειεφζενςκ πχνςκ 

ζηεκ Αζήκα θαη υπη μ θαζέκαξ γηα ηεκ γεηημκηά ημο. πςξ είπα θαη ζημ ηνηήμενμ 

ηςκ εθδειχζεςκ πμο θάκαμε ημκ Ζακμοάνημ μέζα ζημ αενμδνυμημ, μηα απυ ηηξ 

ζεμακηηθυηενεξ αοημφ ημο ηνηεμένμο ήηακ μηα ζοκάκηεζε- ζοκέιεοζε ηςκ 

Ηηκεμάηςκ πυιεηξ θαη ηςκ Μηθμιμγηθχκ Μνγακχζεςκ απυ υιε ηεκ Αηηηθή υπμο 

ζομμεηείπακ πενίπμο 100 ηέημηεξ Μνγακχζεηξ θαη Ηηκήμαηα πυιεηξ  πμο μ 

θαζέκαξ ζηεκ γεηημκηά ημο θάηη παιεφεη γηα αοηά ηα δεηήμαηα. Γηα αοηυ ημκ ιυγμ 

ιμηπυκ είπα υηη αηζζακυμαζηε ηθακμπμίεζε γηαηί είμαζηε μαδί με αοημφξ ημοξ 

ακζνχπμοξ πμο αγςκίδμκηαη θαη αοημί είκαη μαδί μαξ. Δεκ είκαη ημ ΡΝΓΩΔΓ, 

πμο μπμνεί κα εθθνάζεη ηε ζοιιμγηθή ακάγθε γηα ημ πνάζηκμ θαη ζε αοηυ ζέιμομε 

κα ζηαζμφμε, δειαδή μεκ δμφμε ημ ηονί θαη δεκ δμφμε ηεκ θάθα. Γηαηί ένπεηαη ημ 

ΡΝΓΩΔΓ θαη ζμο ιέεη : έια μςνέ, ζα ημ θάκμομε υιμ ημ πνάζηκμ εθεί πένα πμο 

είζαζηε θαη πνμκμμημφπμη; Κα μεκ ημ πμοιήζμομε ημ αενμδνυμημ γηα κα θάκμομε 

θαη πνάζηκα μηθνυηενα; Αοηυ είκαη ημ ηονί ηεξ θάθαξ. Πα ζηάκηαν πμο οπάνπμοκ 

θαη ημο ΡΝΓΩΔΓ, μηιμφκε γηα πνάζηκμ μεηνμπμιηηηθυ θαη ηη ακάγθεξ έπεη μηα 

πυιε, μηιμφκε γηα πνάζηκμ ζε ημπηθυ επίπεδμ, ζοκεπχξ ζοκδοαζμέκα έπνεπε κα ηα 

βιέπμομε αοηά ηα πνάγμαηα. Δεκ είκαη ιίγεξ μη θηκήζεηξ πμο γίκμκηαη, δειαδή ημ 

κα γίκεη μ Γιαηχκαξ έκα πάνθμ, ημ Γμοδί έκα πάνθμ, ηα ιηπάζμαηα ηεξ 

Δναπεηζχκαξ, ηα μηθυπεδά ηεξ νμπή θαη εθεί πμο οπάνπμοκ Μιομπηαθέξ 

εγθαηαζηάζεηξ,  ζημ Γαιάηζη, ημ Ναιαί πμο ημ δίκμοκ γηα εμπμνηθυ θέκηνμ. 

Νακημφ ζα βνείηε, ζπεδυκ ζε υιε ηεκ Αζήκα ηέημηα πνμβιήμαηα. Γη‟ αοηυ ιμηπυκ 

μαδί πνέπεη κα ημ παιέρμομε. άνεθα πμιφ γηαηί ζε μηα ζοδήηεζε πμο θάκαμε 

ζηεκ ΠΓΔΗΚΑ γηα ημ ζέμα ημο μεηνμπμιηηηθμφ πάνθμο θαη έμπαηκε ημ δήηεμα  ημο 

ηη ζα γίκεη ζημ Γιιεκηθυ ζα ημ θάκμομε; Θα μαξ πάνεηε θαη υια ηα ιεθηά απυ ημ 

4μ θμηκμηηθυ πιαίζημ ζηήνηλεξ, πμο ιέμε εμείξ υηη πνέπεη κα πνεμαημδμηεζεί; Ηαη 

πάνεθα πάνα πμιφ πμο άθμοζα ημκ Δήμανπμ Δοηηθχκ Οοκμηθηχκ πμο είπε υηη 
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εμείξ, υηακ ρεθίζηεθε έκαξ κυμμξ γηα ηα ζηναηυπεδα, πμο έιεγε υηη υηακ 

απμμαθνοκζμφκ ηα ζηναηυπεδα ζηεκ ιμγηθή ηεξ ακηηπανμπήξ, γηα κα θάκμομε 

πνάζηκμ πνέπεη έκα μένμξ κα ημ δχζμομε γηα εμπμνηθέξ πνήζεηξ, ημ ακηηπαιέραμε 

αοηυ είπε αοηυξ μ Δήμανπμξ. Θα ημ βνμφμε μπνμζηά μαξ ακ δεπημφμε ηεκ ιμγηθή 

ηεξ ακηηπανμπήξ. Γίκαη βέβαημ, με πμηα θοβένκεζε θαη υπη μυκμ θοβένκεζε, με 

πμημ πμιηηηθυ ζφζηεμα γεκηθυηενα ζα έιεγα εγχ κα δηαπναγμαηεοηείξ, ηη; Κα πεηξ 

υηη άκηε νε παηδηά αξ πηίζμομε έκα θμμμάηη εδχ θαη πναγμαηηθά απυ ημοξ πυνμοξ 

ζα θάκμομε θαη πέκηε πάνθα; Γίκαη θακέκαξ εδχ πένα πμο κα πηζηεφεη υηη ζα γίκεη 

αοηυ ημ πνάγμα; ηακ απέκακηί ζμο έπεηξ μηα θοβένκεζε πμο υηη ειεφζενμ πχνμ 

θαη έπεη εμπμνηθή αλία θμηηάεη κα ημ εμπμνεομαημπμηήζεη;  Νμο είκαη ημ ζπέδημ 

γηα ειεφζενμοξ πχνμοξ ηεξ θοβένκεζεξ, κα ημοξ θάκεη πνάζηκμοξ θαη κα ένζεη κα 

ζμο πεη, λένεηε θάηη παηδηά, εγχ ημ παιεφς ημ ζέμα θαη ζημκ ειαηχκα πνμζπαζχ 

κα θάκς πνάζηκμ. Δεκ είκαη μυκμ ημ γήπεδμ με 220 ζην. εμπμνηθήξ πνήζεξ, ζημ 

Γμοδί ή ζημ Γαιάηζη θαη μμο ιείπμοκε θαη θάπμηα ιεθηά. Ηακέκα ηέημημ πνυγναμμα 

δεκ οπάνπεη, ακηίζεηα βιέπμομε μηα πμιηηηθή πμο υηη ειεφζενμη πχνμη είκαη θαη 

έπμομε ημ πεδίμ ημο Άνεςξ αξ πμφμε αθυμα, με μεγάια ζομθένμκηα θαη με 

μεγάιμοξ επηπεηνεμαηίεξ. Γη‟ αοηυ ιές με δμφμε ημ ηονί θαη δεκ δμφμε ηεκ  θάθα. 

Γκηαία πνέπεη κα ηα παιεφμομε αοηά ηα πνάγμαηα. Γη‟ αοηυ θαη εμείξ ζημ μέηνμ 

ηςκ δοκαημηήηςκ μαξ πνμζπαζμφμε κα είμαζηε πακημφ υπμο γίκμκηαη 

θηκεημπμηήζεηξ έζης θαη γηα έκα μηθνυ ειεφζενμ πχνμ. Βεβαίςξ είκαη θαη ε 

εοζφκε ηςκ Δήμςκ πςξ ζοκηενμφμε θαη αοηά πμο έπμομε ζηεκ ανμμδηυηεηα μαξ. 

Πα πάνθα, ηηξ πιαηείεξ, ηηξ παηδηθέξ πανέξ πμο θαη εθεί πνέπεη κα γίκμοκ πμιιά 

πνάγμαηα γηα κα είμαζηε αληυπηζημη θαη εμείξ υηακ δηεθδηθμφμε γεκηθυηενα 

δεηήμαηα. Πμ έκα πμο ζέις κα λεθαζανίζς είκαη υηη είμαζηε μαδί με ημοξ πμιίηεξ 

θαη αγςκηδυμαζηε γηα υιμοξ ημοξ ειεφζενμοξ πχνμοξ ηεξ Αηηηθήξ. Πμ δεφηενμ 

ζπυιημ πμο ζα ήζεια κα θάκς αθμνά ηεκ θηκεηή ηειεθςκία. Οε αοηυ κα με 

ζογπςνέζεη ε θονία Δεογχιε, ζα είκαη εοζέςξ ακηηπανάζεζεξ. Γηαηί, δεκ είκαη 

μυκμ ημ ζέμα ζηαζμχκ βάζεξ θεναηχκ θηκεηήξ ηειεθςκίαξ πμο υιμη ζηηξ γεηημκηέξ 

μαξ ζα έπμομε παναδείγμαηα υπμο ζα ζηήκεηαη μηα ηέημηα θεναία. Νμιιέξ θμνέξ 

θαμμοθιανηζμέκε, πανάκμμα. Έηζη ακεζοπεί μ θυζμμξ. Οθέθημκηαη, δίπια απυ ημ 

ζπίηη μμο με βμμβανδίδεη θάζε μένα. Γίκαη ζμβανυ αοηυ ημ πνυβιεμα αιιά δεκ 

είκαη ημ μμκαδηθυ θαη ίζςξ εγχ ζα έιεγα δεκ είκαη θαη ημ θφνημ. Πμ θφνημ είκαη ε 

πνήζε ηεξ θηκεηήξ ηειεθςκίαξ θαη εδχ είκαη θαη ημ δήηεμα πμο ζέις κα 

ημπμζεηεζχ. Ε επίηεολε ημο εμπμνηθμφ ζηυπμο μηαξ, δφμ, ηνηχκ εηαηνηχκ πμο 

μμκμπςιμφκ αοηυ ημκ πχνμ ένπεηαη ζε εοζφ ακηηπανάζεζε, υπη μυκμ με δεηήμαηα 

ογείαξ αιιά θαη δεμημονγίαξ θαηακαιςηηθχκ πνμηφπςκ θαη ζομπενηθμνάξ. Μη 

μηζέξ δηαθεμίζεηξ ζηεκ ηειευναζε είκαη γηα θηκεηή ηειεθςκία θαη μη άιιεξ μηζέξ 
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γηα αοημθίκεηα. Ιε αοηυ ημκ ακηαγςκηζηή πμο έπμοκ μη εηαηνίεξ ζηα πιαίζηα  

«ειεφζενεξ αγμνάξ» κα πμοιήζμοκ ηειέθςκα, αλεζμοάν θηι. Πη πνυηοπα 

δεμημονγμφκ ζημκ θυζμμ; ηη ημ θηκεηυ δεκ είκαη γηα μηα ακάγθε κα με πάνεη 

θάπμημξ, μυκμ θαθέ δεκ θάκμομε με ημ θηκεηυ αγαπεημί μμο θίιμη θαη θίιεξ. Κα 

δμφμε ηα παηπκίδηα, ημ ζέαηνμ, ημκ θαηνυ, αοηά υια ιμηπυκ είκαη βμμβανδηζμμί ημο 

θαηακαιςηή απυ ηηξ εηαηνίεξ γηα κα πμοιάκε θαη κα πεηοπαίκμοκ ημκ εμπμνηθυ 

ημοξ ζηυπμ. Δεμημονγμφκε ζηνεβιά θαηακαιςηηθά πνυηοπα θαη ημ θηκεηυ είκαη πηα 

πνήζημμ ζακ έκα ενγαιείμ  πμο θαηαδοκαζηεφεη ηεκ δςή μαξ  θαη υπη ζακ θάηη 

ακαγθαίμ. Οοκεπχξ εδχ οπάνπεη πμιφ μεγάιε εοζφκε απυ ημ θνάημξ γηα ημ πχξ 

πεηνίδεηαη  αοηή ηεκ οπυζεζε. Γγχ κμμίδς υηη ζα έπνεπε κα βγεη αοηή ε οπενεζία 

απυ ηεκ ιμγηθή ημο εμπμνηθμφ ακηαγςκηζμμφ θαη εδχ έπεη εοζφκε ημ θνάημξ γηαηί 

δεκ ζομβηβάδεηαη ε επίηεολε ημο εμπμνηθμφ ζηυπμο με ηεκ δεμημονγία ζςζηχκ 

πνμηφπςκ θαηακάιςζεξ θαη πνήζεξ ηεξ θηκεηήξ ηειεθςκίαξ. Βμμβανδίδμοκ ημκ 

θυζμμ απυ ημ πνςί έςξ ημ βνάδο κα αιιάλεη θαη κα πάνεη ημ θαηκμφνγημ πμο έπεη 

πενηζζυηενεξ δοκαηυηεηεξ . ζμκ αθμνά ηα κεθνμηαθεία πμο εηπχζεθε, είκαη έκα 

πμιφ ζμβανυ πνυβιεμα θαη ζα έιεγα πςξ εθηυξ ηςκ άιιςκ ζα πνέπεη κα 

πνμζπαζήζμομε κα ανπίζεη ε οιμπμηείηαη ζηεκ πχνα μαξ θαη ε θαφζε. Θα μμο 

επηηνέρεηε κα ημ πς αοηυ θαη δεκ κμμίδς υηη πνμζβάιεη θακέκακ. Γίκαη ζεβαζηέξ 

μη ζνεζθεοηηθέξ πεπμηζήζεηξ ημο θαζεκυξ αιιά πνέπεη κα δίκμομε ημ δηθαίςμα θαη 

ζημοξ άιιμοξ πμο ημ ζέιμοκ. Βέβαηα δεκ ζα ιφζεη μυκμ αοηυ, ημ πνυβιεμα αιιά 

πνέπεη κα παιέρμομε θαη μη Δήμμη κα βνμφμε πχνμοξ γηαηί ηα κεθνμηαθεία ζηηξ 

πενηζζυηενεξ πυιεηξ είκαη θναθανηζμέκα. Έκα ηειεοηαίμ ζπυιημ γηα ηα αοημθίκεηα. 

Ηαηεγμνεμαηηθά ακηίζεημξ με ηεκ άπμρε ηεξ θονίαξ υηη γηαηί μαξ βάδεηε 

θμιμκάθηα θαη δεκ μπμνχ κα πανθάνς ημ αοημθίκεημ πάκς ζημ πεδμδνυμημ. 

Αθνηβχξ ηεκ ακηίζεηε ιμγηθή ζα έπνεπε κα έπμομε. ζμ μπμνμφμε κα 

πενημνίδμομε ημ αοημθίκεημ, κα δίκμομε πχνμ ζημκ πεδυ. Νμο ζα πανθάνμομε; 

Ννέπεη κα αιιάλμομε θαη εθεί ζοκήζεηεξ γηα ηε πνήζε ημο αοημθηκήημο, Ιέζα 

μαδηθήξ μεηαθμνάξ, κα θνμκηίδμομε υπμο μπμνμφμε θαη γηα ζέζεηξ ζηάζμεοζεξ θαη 

γηα οπυγεηα πάνθηκγθ βεβαίςξ, αιιά ημ πνχημ πμο πνέπεη κα θάκμομε είκαη κα 

πνμζηαηεφζμομε ηα πεδμδνυμηα. Ε θαθή μνγάκςζε ηςκ Δήμςκ πμο ημοξ έπμοκ 

θμνηςζεί πάνα πμιιέξ ανμμδηυηεηεξ θαη δεκ είκαη έημημμη κα ακηαπμθνηζμφκ ζε 

θναθάνεη. Ε ιμγηθή πμο πνέπεη υμςξ κα αθμιμοζήζμομε είκαη ε ακάπμδε απυ αοηή 

θαη δεκ είκαη κα βάδμομε ηα αοημθίκεηα πάκς ζηα πεδμδνυμηα αιιά κα ηα 

θαηεβάδμομε απυ εθεί. Αοηυ πνμζπάζεζα κα πς. 

Ανγονώ Γηακκάθε (ζοκημκίζηνηα): Γοπανηζημφμε θφνηε Δήμανπε, επεηδή 

πηεδυμαζηε απυ ημ επυμεκμ ηναπέδη θαη ημ πάκει πμο έπεη ζεμακηηθυ ζέμα· ε 

πνυιερε γηα ηεκ ογεία, ζε 1 ιεπηυ ζα ζέιαμε ηεκ απάκηεζε εθ μένμοξ ηεξ 
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ακηηπνμζχπμο ηεξ Vodafone θαη ημο Η. νοζυγειμο γηα έκα αίηεμα πμο έπεη 

θαηαηεζεί. Νμιφ ζφκημμα ζα παναθαιέζς. 

Καοζηθά Δεογώιε: Θα είμαη πμιφ ζφκημμε. ζμκ αθμνά ζε ζέμαηα ογείαξ αοηυ 

πμο ζέις κα ζαξ πς είκαη πςξ εγχ δεκ είμαη ανμυδηα γηα κα απακηήζς ζε αοηυ, 

δεκ είκαη δειαδή μ ημμέαξ ηεξ ανμμδηυηεηαξ μμο, εγχ είμαη ζημ πενηβάιιμκ. Αοηυ 

υμςξ πμο ζα ζαξ πνυηεηκα είκαη ημο πνυκμο πάιη ζημ επυμεκμ ζοκέδνημ ημ μπμίμ 

ζα θάκεηε κα οπάνπεη θαη θάπμημ πάκει ημ μπμίμ κα ζοδεηήζεη ηέημημο είδμοξ 

ζέμαηα. Ιε μεγάιε πανά κα ζομμεηέπμομε θαη εμείξ. Δοζηοπχξ ημ ζέμα θέημξ 

ήηακ πενηβάιιμκ. 

Ανγονώ Γηακκάθε  (ζοκημκίζηνηα): Γοπανηζημφμε. Ηφνηε νοζυγειε. 

Κίθμξ Υνοζόγειμξ: Ηαηανπήκ, έηζη αθνηβχξ με αοηή ηεκ πνμζέγγηζε πμο 

ζοδεηάμε εδχ πένα με γηα ζέμαηα ογείαξ θαη πενηβάιιμκημξ πνάγμαηη μη Δήμμη 

είκαη θνίζημμξ πανάγμκηαξ ζηα ζέμαηα ογείαξ. Δειαδή μ πμιίηεξ υηακ αθμφεη 

ογεία, ηη ζπέζε μπμνεί κα έπεη μ Δήμμξ με ηεκ ογεία μπμνεί κα ζθέθηεηαη. Αιιά 

πνάγμαηα πμο μπμνεί κα ζομβάιιμοκ πανεμβαίκμκηαξ ζημοξ πανάγμκηεξ πμο 

δηαμμνθχκμοκ ηεκ ογεία, ημοιάπηζημκ ημοξ πενηβαιιμκηηθμφξ πανάγμκηεξ μπμνεί 

κα έπμοκ ζεμακηηθυ νυιμ ζε ζέμαηα ογείαξ θαη γη‟ αοηυ απυ ηεκ ανπή έπμομε 

εθδειχζεη ηε δηάζεζή μαξ κα ζοκενγαζημφμε με ημ Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ θαη θοζηθά 

ζηεκ θαμπάκηα πμο θάκμομε ηχνα γηα ηηξ αθηέξ θαη ηεκ ζάιαζζα γεκηθυηενα αιιά 

θαη ζε άιιεξ θαμπάκηεξ. Γπίζεξ βνίζθεηαη ζε ελέιηλε μηα μεγάιε θαμπάκηα μέπνη 

ημκ Ζμφκημ. Ννυθεηηαη γηα ηα ζέμαηα ημο κενμφ, ηυζμ ηεξ πμηυηεηαξ υζμ θαη ηεξ 

δηαπείνηζεξ, ηεξ ελμηθμκυμεζεξ ημο κενμφ. Γίκαη μηα ηενάζηηα θαμπάκηα πμο 

ακαπηφζζεηαη ζε ζοκενγαζία θαη με μέζα εκεμένςζεξ υπςξ είκαη μ ΟΗΑΖ θαη ε 

Ηαζεμενηκή. Γπίζεξ ζοκδέεηαη απυιοηα θαη απυ άπμρε πμηυηεηαξ κενμφ, υπη μυκμ 

ημ πυζημμ κενυ, είπαμε πνηκ μενηθά παναδείγμαηα θαη πνμθακχξ μαξ έπεη 

απαζπμιήζεη απυ ηεκ ανπή ημ ζέμα ηεξ νφπακζεξ ζημκ Αζςπυ, έπμομε ζηεκή 

ζοκενγαζία με ημοξ ακζνχπμοξ πμο ημ ακέδεηλακ αιιά θαη ζε άιιεξ πενημπέξ.Γηα 

πανάδεηγμα ζηεκ ίμ οπάνπεη ημ πνυβιεμα ημο οδνάνγονμο ιυγς ηηξ 

οθαιμφνςζεξ ηςκ κενχκ, οπενάκηιεζεξ ηςκ κενχκ, ειεοζενχκεη οδνάνγονμ απυ 

ηα πεηνχμαηα θαη πενκάεη ζημ πυζημμ κενυ. Αοηυ δεκ είκαη μυκμ ζηε ίμ αιιά δεκ 

έπεη απαζπμιήζεη άιιεξ πενημπέξ πμο πηζακυκ κα έπμοκ πανυμμηα πνμβιήμαηα. 

Ποπαία μη άκζνςπμη εθεί ζηεκ Ιοηηιήκε ζημ γεκηθυ πεμείμ ηεξ ακέιοζακ θάπμηα 

δείγμαηα θαη βνήθακ οδνάνγονμ ζημ πυζημμ κενυ θαη ημ ζοκέδεζακ με ηεκ 

οπενάκηιεζε ηςκ κενχκ θαη ηεκ εηζβμιή αιμονμφ κενμφ ζημ πυζημμ κενυ. Νηζακά 

κα οπάνπεη θαη ζε άιιεξ πενημπέξ αοηυ, ακ οπάνπμοκ πεηνχμαηα οδνανγφνμο. 

Πέημηα πνάγμαηα πνεηάδεηαη κα ηα ζοδεηήζμομε θαη εθεί είκαη πμιφ ζεμακηηθυξ μ 

νυιμξ ηεξ αοημδημίθεζεξ. Ννάγμαηη πνέπεη κα πενάζμομε ζε θαηκμφνγημοξ νυιμοξ. 
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Νηζακά δεκ έπεη ημ θαηάιιειμ ζεζμηθυ πιαίζημ, πυνμοξ θαη ζηειέπε αιιά κμμίδς 

υηη ζηα ζέμαηα αοηά, πνέπεη κα ανπίζεη κα δηαμμνθχκεη πμιηηηθέξ θαη κα 

δεμημονγεί θαη ηηξ πνμτπμζέζεηξ γηα κα αιιάλμοκ. Δεκ αιιάδμοκ ηα πνάγμαηα 

αοηυμαηα μέζα ζε μηα μένα. Πχνα ςξ μνγάκςζε, δε αζπμιμφμαζηε μυκμ με ηεκ 

πανάθηηα δχκε θαη ηε ζάιαζζα. Ηακείξ μπμνεί κα μπεη ζηεκ ηζημζειίδα μαξ www. 

medsos.gr   ή κα επηθμηκςκήζεη ηειεθςκηθά, γηαηί μαδί μπμνμφμε κα θάκμομε 

πμιιά πνάγμαηα θαη ε ζηναηεγηθή μαξ είκαη ε ζοκενγαζία, με ηηξ ημπηθέξ 

θμηκςκίεξ θαη με ημοξ δήμμοξ, γη‟ αοηυ πνεζημμπμημφμε θαη ηεκ έκκμηα δίθηομ. 

Νανυιμ υηη λεθηκήζαμε ημ 1990, ε έκκμηα ηεξ ζοκενγαζίαξ με ηεκ αοημδημίθεζε 

θαη με ηηξ επηπεηνήζεηξ πμο ζέιμοκ κα αιιάλμοκ θαη κα ακαιάβμοκ ηηξ θαηκμφνγηεξ 

εοζφκεξ πμο οπάνπμοκ, είκαη θάηη ημ μπμίμ γηα εμάξ είκαη ζεμακηηθυ. Αιιά βέβαηα 

με ηεκ πνμτπυζεζε υηη αοηέξ μη αιιαγέξ είκαη μοζηαζηηθέξ. Δεκ μαξ εκδηαθένεη μηα 

ηοπηθή ζοκενγαζία, αιιά μηα μοζηαζηηθή ζοκενγαζία. Πα ζέμαηα ιμηπυκ 

ζοκενγαζίαξ πένα απυ ηηξ αθηέξ, μπμνεί κα είκαη γηα ημ κενυ, γηα ηεκ θιημαηηθή 

αιιαγή αιιά θαη ημ ζέμα βηχζημεξ πυιεξ. Γίκαη έκαξ ημμέαξ ημκ μπμίμ δμοιεφμομε 

πάνα πμιφ ηα ηειεοηαία πνυκηα, είηε αοηυ αθμνά ηηξ μεηαθηκήζεηξ, είηε ημ 

πμδήιαημ, θάκμομε ανθεηέξ δνάζεηξ γηα ημ πμδήιαημ με Δήμμοξ, αζηηθέξ 

ακαπιάζεηξ,  πνμζπάζεηεξ κα ζοκδέζμομε πυιεηξ με ημ πανάθηημ μέηςπμ υπςξ 

πανάδεηγμα με ημκ Δήμμ ηεξ Γιεοζίκαξ πμο έπμοκ γίκεη απυ θμηκμφ πανεμβάζεηξ. 

Ρπάνπμοκ πμιιά πνάγμαηα ζηα μπμία μπμνμφμε κα θάκμομε θαη κα δμφμε πμιιέξ 

ηδέεξ. Οηε Κάλμ έπμομε θάκεη πμιιά πνάγμαηα. Δμοιεφμομε πμιφ ζηεκά με ηα 

ζπμιεία, πηιηάδεξ μαζεηέξ εκεμενχκμκηαη απεοζείαξ απυ εμάξ. Έπμομε ηενάζηηεξ 

δοκαηυηεηεξ ζοκεκχκμκηαξ δοκάμεηξ θαη θάκμκηαξ μηθνά πνάγμαηα. Νμιιέξ θμνέξ 

πειαγμδνμμμφμε γηαηί ζεςνμφμε υηη πνέπεη κα θάκμομε ηενάζηηα project θαη 

επεηδή δεκ βνίζθμομε πνεμαημδμηήζεηξ, ιέμε υηη δεκ μπμνμφμε κα ηα θάκμομε. 

μςξ με μηθνέξ δνάζεηξ ηα πνάγμαηα μπμνμφκ κα αιιάλμοκ. Φακηαζηείηε έκα 

μεγάιμ πμζμζηυ ηςκ δηθχκ μαξ δνάζεςκ γίκεηαη εζειμκηηθά. Δειαδή αοηυ πμο 

ακέθενε μ Οςηήνεξ πνηκ γηα ηεκ θαμπάκηα ζηηξ αθηέξ, είκαη μηα εζειμκηηθή δνάζε 

ε μπμία θηκεημπμίεζε πένζη 15.700 άημμα ζε δηάθμνεξ πενημπέξ, 219 πενημπέξ 

θαη  θακηαζηείηε υηη ακ είπαμε πενηζζυηενμοξ οπμζηενηθηέξ, μέιε θαη ζοκενγαζίεξ 

ζα θάκαμε πμιιά πνάγμαηα με μηθνυ θυζημξ θαη με πμιφ μεγάιμ απμηέιεζμα. 

Πχνα ηέζεθακ πάνα πμιιά ενςηήμαηα αιιά επεηδή μ πνυκμξ είκαη πενημνηζμέκμξ, 

ζα θιείζς ιέγμκηαξ θάηη ηειεοηαίμ. ηη πναγμαηηθά μπμνεί κα δεη θακείξ έκα εονφ 

πεδίμ ζοκενγαζίαξ με ηεκ αοημδημίθεζε θαη θοζηθά με ηεκ θμηκςκία ηςκ πμιηηχκ 

πμο έηζη θαη αιιηχξ είκαη πνμηεναηυηεηα γηα εμάξ. Γοπανηζηχ πμιφ. 

Γηάκκεξ Ημπίηαξ (οκημκηζηήξ): Αγαπεημί θίιμη θιείκμκηαξ ημ ζεμενηκυ θμμμάηη 

ηεξ ζοδήηεζεξ θαη παίνκμκηαξ δομ θνάζεηξ απυ ημκ θφνημ νοζυγειμ πμο είπε υηη 



98 

 

θάπμηα ζηηγμή, ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε πηζακά κα μεκ έπεη πυνμοξ, ζηειέπε πμο 

είκαη γκςζηυ αοηυ ελάιιμο, μθείιμομε κα πμφμε υμςξ υηη ε Πμπηθή Αοημδημίθεζε 

πανυια αοηά έπεη υνελε, έπεη υναμα γηα δμοιεηά, δηυηη έπεη δηάζεζε γηα πνμζθμνά 

θαη ζε αοηυ ημ ηαλίδη ηεξ πνμζθμνάξ ζα είμαζηε υιμη εδχ. Γίκαη απυδεηλε μ νυιμξ 

ημο δηθηφμο πμο εοπυμαζηε ημο πνυκμο κα είμαζηε πενηζζυηενμη απυ 200 μέιε. 

Οαξ εοπανηζηχ πμιφ υιμοξ. Κα εοπανηζηήζμομε πμιφ υιμοξ ημοξ μμηιεηέξ, ημκ θ. 

Ημνηδίδε Δήμανπμ Γιιεκηθμφ, ημκ θ. νοζυγειμ, Ννυεδνμ ημο Ιεζυγεημξ SOS, 

ηεκ θα Δεογχιε απυ ηε Vodaofone θαη υιμοξ εζάξ πμο είπαηε ηεκ οπμμμκή κα μαξ 

αθμφζεηε. Πεκ θα Γηακκάθε επίζεξ, ζοκάδειθμ απυ ημκ Δήμμ ηςκ Αγ. Ακανγφνςκ 

πμο είκαη θαη μέιμξ ημο δημηθεηηθμφ ζομβμοιίμο ημο δηθηφμο. Γοπανηζηχ πμιφ. 

Γιέκε Γηακκαθμπμύιμο (πανμοζηάζηνηα): Ηαη εμείξ ημκ θφνημ Γηάκκε Ηυπηηα πμο 

είκαη Ακηηδήμανπμξ Νενηβάιιμκημξ ζηεκ Ανγονμφπμιε. Οοκεπίδμομε με ημ ηνίημ 

ζηνμγγοιυ ηναπέδη πμο έπεη ςξ ζέμα ηεκ «Ννυιερε γηα ηεκ ογεία». Θα θαιέζμομε 

ημκ ζοκημκηζηή θφνημ Γοάγγειμ Βαδαίμ, γηαηνυξ θαη Ννυεδνμξ ημο ΗΑΝΕ ημο 

Δήμμο Ανγονμφπμιεξ θαη ημοξ θονίμοξ εηζεγεηέξ  ημο 1μο μένμοξ κα ιάβμοκ ηηξ 

ζέζεηξ ημοξ. Πμ δηάιεημμα ζα γίκεη ζηηξ 12:30. Γπεηδή μη ενγαζίεξ ημο ζοκεδνίμο 

επμγναθμφκηαη παναθαιμφμε κα ειαπηζημπμηήζεηε θαηά ημ δοκαηυκ ηηξ εηζυδμοξ 

θαη ηηξ ελυδμοξ απυ ηεκ αίζμοζα. Γοπανηζημφμε.  

 

3μ ηνμγγοιό Σναπέδη «Ε Πνόιερε γηα ηεκ Τγεία»  

Α’ ΙΓΡΟ 

 
Γοάγγειμξ Βαδαίμξ, (οκημκηζηήξ) Πνόεδνμξ 

ΗΑΠΕ Δήμμο Ανγονμύπμιεξ: Αληυηημεξ θονίεξ θαη 

θφνημη ζαξ εοπανηζημφμε πμο είζαζηε εδχ μαδί μαξ, 

αοηυ γηα εμάξ είκαη μεγάιε δφκαμε γηα ημοξ 

ακζνχπμοξ ηεξ δεμμηηθήξ ανπήξ θαζχξ θαη γηα ημ 

πανυκ θαη ημ μέιιμκ ημο ΔΔΡ. Θέις κα πς έκα 

μεγάιμ εοπανηζηχ ζημκ θφνημ πνυεδνμ ημο ΔΟ ημο 

ΔΔΡ θαη Δήμανπμ Αμανμοζίμο ημκ θφνημ Ναημφιε 

θαη ηεκ ηημή πμο μαξ έθακε θέημξ.  Πα έπεη 

ακαιάβεη μ Δήμμξ ηεξ Ανγονμφπμιεξ. Πμκ Γηχνγμ 

ημκ Ναημφιε ημκ λένμομε απυ πμιφ παιηά, απυ ηεκ 

δεθαεηία ημο 90 γηα ημοξ αγχκεξ πμο είπε θάκεη υηακ ήηακ αθυμα εηδηθεουμεκμξ 

γηαηνυξ θαη ημκ εοπανηζημφμε πμιφ γηαηί μέζα απυ ημοξ αγχκεξ ημο, λεπχνηζε θαη 

θαηαιάβαμε υηη αοηυξ μ άκζνςπμξ ζα θακεί πνήζημμξ θαη ζημοξ γηαηνμφξ θαη ζηεκ 

θμηκςκία. Γη‟ αοηυ θαη ε Ανγονμφπμιε απυ ηεκ ανπή, υηακ μ θφνημξ  Ναημφιεξ θαη 
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μη ζοκενγάηεξ ημο, ημ πνμεδνείμ, δεμημφνγεζακ αοηή ηεκ πμιφ ςναία ηδέα πμο ακ 

πνμπςνήζεη ζα είκαη πάνα πμιφ ζεηηθή γηα ηεκ Πμπηθή Αοημδημίθεζε  θαη γηα ηεκ 

πνςημβάζμηα πενίζαιρε ογείαξ, έηζη υπςξ ημ έπμοκ ζθεθηεί. Δεμημφνγεζακ ημ 

Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ Ργείαξ, απ‟ ηεκ ανπή ιμηπυκ, εμείξ ημ θαηαιάβαμε ζακ Δήμμξ 

θαη είμαζηε απυ ηα ηδνοηηθά μέιε ημο ΔΔΡ. Γη‟ αοημφξ ημοξ δομ ιυγμοξ ημοξ 

εοπανηζημφμε πάνα πμιφ. Ιπμνμφμε κα ανπίζμομε. Ακήθμομε ζημ 3μ ζηνμγγοιυ 

ηναπέδη ηεξ πανέαξ ημο ζοκεδνίμο. Θα αζπμιεζμφμε με ηεκ πνυιερε γηα ηεκ ογεία 

θαη ζακ πνυιερε δεκ μπμνμφμε κα μεκ ανπίζμομε απυ ηα εμβυιηα. Ε πνχηε μαξ 

μμηιήηνηα  είκαη ε θονία Γιοθενία Ιμζηνμφ-Ακηςκέιιμο, ακαπιενχηνηα 

δηεοζφκηνηα ΓΟΡ  Ά Ναηδηαηνηθή Ηιηκηθή Νακεπηζηεμίμο Αζεκχκ θαη ζα ακαιφζεη 

ημ ζέμα, «Ε ζεμαζία ηεξ πνυιερεξ μέζς ηςκ εμβμιίςκ». Ε θα Γιοθενία 

Ιμζηνμφ-Ακηςκέιιμο έπεη ημκ ιυγμ. 

 

Γιοθενία Ιμζηνμύ-Ακηςκέιιμο, Ακαπιενώηνηα 

Δηεοζύκηνηα ΓΤ, Ά Παηδηαηνηθή Ηιηκηθή 

Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ: Ηαιή ζαξ μένα αγαπεημί 

ζοκάδειθμη, Δήμανπμη, Ακηηδήμανπμη μη 

Μνγακςηέξ αοηήξ ηεξ εμενίδαξ πμο πναγμαηηθά 

είκαη πάνα πμιφ ζεμακηηθμί. Απυ υηη άθμοζα θαη 

πνηκ γηα ημ πενηβάιιμκ, ημ πυζμ επενεάδεη ηεκ 

ογεία μαξ θαη πναγμαηηθά ηα επηηεφγμαηα ηεξ 

ηαηνηθήξ ένπμκηαη δεφηενα απυ ηα επηηεφγμαηα ηεξ 

πνμζθμνάξ ηςκ ζοζηεμάηςκ ηεξ θμηκςκηθήξ 

πανέμβαζεξ ηα μπμία έπμοκ βμεζήζεη πάνα πμιφ ζηεκ ακφρςζε ημο επηπέδμο ηεξ 

ογείαξ. Πα εμβυιηα πμο ζε ιίγμ ζα ακαιφζμομε είκαη ε θυνε ηςκ μθζαιμχκ ηεξ 

παηδηαηνηθήξ θαη έπμοκ πνμζθένεη ζηεκ ζοκμιηθή πνμζθμνά ηεξ ηαηνηθήξ γηα ηεκ 

ογεία ηςκ ακζνχπςκ ημ 40%. Μ εμβμιηαζμυξ είκαη μηα πμιφ απιή θαη δοκαμηθή 

μέζμδμξ γηα κα πνμάγμομε ηεκ ογεία θαη κα ζχδμομε δςέξ παηδηχκ αιιά θαη 

εκειίθςκ ζε υιμ ημκ θυζμμ. Θα πς δφμ ιυγηα γηα ηεκ ηζημνία ηςκ εμβμιίςκ. Πμ 1μ 

εμβυιημ λεθίκεζε γηα ηεκ εοιμγηά ημ 1798 απυ έκακ Άγγιμ μκμμαζηυ πηα ζηεκ 

βημγναθία μ μπμίμξ εθάνμμζε ημ εμβυιημ πνχηα ζημκ εαοηυ ημο. Ε εοιμγηά 

έθημηε, μάιιμκ ημ 1980 έπεη ελαιεηθηεί απυ υια ηα μήθε θαη πιάηε ηεξ γεξ θαη γηα 

αοηυ θαη γηα αοηυ ημκ ιυγμ ημ εμβυιημ δεκ γίκεηαη πηα. Πμ 1985 αζπμιήζεθε γηα ημ 

εμβυιημ ηεξ ιφζζαξ μ μεγάιμξ Ναζηέν μ μπμίμξ μαξ βμήζεζε κα έπμομε αθυμα θαη 

ζήμενα ημ εμβυιημ θαη κα ακηημεηςπίδμομε ηα θνμφζμαηα. Γοηοπχξ ζηεκ Γιιάδα 

δεκ έπμομε ιφζζα ηα ηειεοηαία 30 πνυκηα. Άιια εμβυιηα ηα μπμία έπμοκ ελαιείρεη 

κμζήμαηα ζακαηεθυνα είκαη ημ εμβυιημ ηεξ δηθζενίηηδαξ. Γπίζεξ υπςξ βιέπεηε 
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ζηεκ δηαθάκεηα ημ εμβυιημ ηεξ γνίπεξ ημ μπμίμ έπεη βμεζήζεη πμιφ γηα ηεκ με 

ελάπιςζε επηδεμηχκ, ημ εμβυιημ ηεξ πμιομειίηηδμξ μπμφ πάιη έπεη ζπεδυκ 

ελαιεηθηεί απυ υιμ ημκ πιακήηε θαη ηειεοηαία είκαη ηα θαηκμφνγηα εμβυιηα ηα 

μπμία επίζεξ έπμοκ βμεζήζεη πάνα πμιφ θαη ζηα ηνία εμβυιηα εκάκηηα ζημ 

μεκηγγηηηδμθμθμ, ζημκ πκεομμκυθμθθμ θαη ημκ αημυθηιμ ηεξ ημθιμοέκηδαξ   ζα 

εκημπίζς ηεκ μμηιία μμο γηαηί βεβαίςξ δεκ μπμνμφμε κα μηιήζμομε γηα υια ζε αοηή 

ηεκ εμενίδα. Πμ πνχημ εμβυιημ εκάκηηα ζημκ αημυθηιμ ηεξ ημθιμοέκηδαξ,   

δεμημονγήζεθε υπςξ ζα πμφμε παναθάης, ημ 1994 ήνζε ζηεκ Γιιάδα. Μ 

αημυθηιμξ πνμθαιεί ζμβανέξ ιμημχλεηξ υπςξ θαίκεηαη ζηεκ πίηα αοηή πμο 

βιέπεηε θαη απυ αοηέξ ημ 50% αθμνά ηεκ μεκηγγίηηδα, 17% ηεκ επηγιςηίηηδα θαη 

έκα οπυιμηπμ άιια κμζήμαηα υπςξ επίζεξ θαη ηεκ μηθνμβηαημία πμο είκαη επίζεξ 

ζμβανή θαη ζα έιεγα θαη ηεκ επηγιςηίηηδα πμο παιηυηενα ήηακ μ θυβμξ θαη μ 

ηνυμμξ ηςκ παηδηάηνςκ δηυηη εμθακηδυηακ λαθκηθά θαη πναγμαηηθά μπμνμφζε κα 

πάζεη θακείξ ημ παηδί ημο απυ ηεκ απυθναλε πμο δεμημονγμφζε ζημκ ιάνογγα. 

Οήμενα ημ εμβυιημ πμο δεμημονγήζεθε γηα ημκ αημυθηιμ θαη ημ μπμίμ εθανμυζηεθε 

ζηεκ Αμενηθή ημ 1992 γηα πνχηε θμνά θαη υπςξ θαίκεηαη ζε αοηή ηεκ γναμμηθή 

πανάζηαζε εκχ μ ανηζμυξ ηςκ αηυμςκ πμο πνμζβάιιμκηακ απυ ημκ αημυθηιμ  ήηακ 

ζηα 35 πενηζηαηηθά ημ πνυκμ, ηχνα μεηά ηεκ εθανμμγή ημο εμβμιηαζμμφ έπμοκ 

ειαηηςζεί υπςξ θαίκεηαη ζηε δηαθάκεηα θάης απυ δέθα. Γδχ είκαη μία δηαθάκεηα 

απυ ηεκ ειιεκηθή πναγμαηηθυηεηα, ημο κμζμθμμείμο Ναίδςκ Αγία Ομθία υπμο 

ζηεκ Γιιάδα ημ εμβυιημ εθανμυζηεθε ημ 1994 βιέπμομε ζηηξ πνμεγμφμεκεξ 

ζηήιεξ υηη είπαμε γφνς ζηα πέκηε με έλη θνμφζμαηα ημ πνυκμ ημο αημμθίιμο πιεκ 

πμο δεκ έπεη θαηαγναθεί εδχ ημο 1984 πμο είπαμε 22 πενηπηχζεηξ μεκηγγίηηδαξ 

απυ αημυθηιμ θαη μάιηζηα ακζεθηηθυ ζηεκ αμπηθηιιίκε θαη απυ ημ '94 θαη μεηά ηα 

θνμφζμαηα πμο κμζειεφμκηαη ζημ κμζμθμμείμ είκαη έκα με δφμ ημ πνυκμ. Έκα άιιμ 

ζμβανυ κυζεμα μθείιεηαη ζημ μεκηγγηηηδυθμθθμ θαη ηδηαίηενα ζημ μεκηγγηηηδυθμθθμ 

ηφπμο C. Γδχ είκαη μενηθέξ εηθυκεξ απυ ηε δενμαηηθή πνμβμιή ηεξ μεκηγγίηηδαξ 

απυ μεκηγγηηηδυθμθθμ βιέπεηε ηηξ δενμαηηθέξ βιάβεξ πμο δεμημονγμφκηαη θαη 

είκαη θαη ηα πνχηα ζεμεία ηα μπμία μπμνμφκ κα θηκεημπμηήζμοκ θαη ημοξ γμκείξ 

θαη ημοξ παηδηάηνμοξ υηη εδχ ζομβαίκεη θάηη ζμβανυ θαη πνέπεη κα θναηήζμομε 

ιίγμ βέβαηα δεκ εμθακίδμκηαη ηυζα πμιιά θαη μαδεμέκα αμέζςξ αιιά εμθακίδμκηαη 

ζακ μηθνέξ θειίδεξ ζημ δένμα ηςκ παηδηχκ ηα μπμία έπμοκ θαη πονεηυ θαη αοηυ 

είκαη έκα θμοδμοκάθη πμο πνέπεη κα εηδμπμηήζεη ημοξ γμκείξ υηη πνέπεη κα πάκε ημ 

παηδί ημοξ ζημ γηαηνυ ή ζημ κμζμθμμείμ θαηεοζείακ. Ε μεκηγγηηηδμθμθηθή ιμίμςλε 

υπςξ ιέγεηαη γηαηί θαη αοηυ ημ μηθνυβημ πνμζβάιιεη υπη μυκμ ηηξ μήκηγγεξ ημο 

θεκηνηθμφ κεονηθμφ ζοζηήμαημξ αιιά πνμζβάιεη μπμνεί κα θάκεη βανφηαηε 

μηθνμβηαημία ζεραημία υπςξ ιέγεηαη θαη κα είκαη ζημ 20% ζακαηεθυνμξ, βιέπμομε 



101 

 

εδχ υηη ζηεκ Αγγιία ημ 1997 έςξ ημ 2003 ηα απμηειέζμαηα πνηκ θαη μεηά ημκ 

εμβμιηαζμυ. Βιέπμομε υηη γφνς ζηα 140 άημμα ημ πνυκμ ήηακ ηα θνμφζμαηα γηα ημ 

μεκηγγηηηδυθμθμ ζηεκ Αγγιία, εκχ μεηά ηεκ εθανμμγή ημο εμβμιίμο υπςξ θαίκεηαη 

με ημ θυθθηκμ βειάθη έπμοκ πέζεη γφνς ζηα 40 ημ πνυκμ είκαη μηα πηχζε πάνα 

πμιφ θαιή θαη ειπηδμθυνα. Οημ ζεμείμ επίζεξ αοηυ θαίκεηαη ε ακμζία ηεξ 

θμηκυηεημξ θαη ηδηαίηενα γηα ηηξ μηθνέξ ειηθίεξ έκα έςξ ηεζζάνςκ εηχκ παηδηά απυ 

ηα μπμία θάκμοκ πμιφ ζοπκά πημ ζοπκά απυ ηα μεγαιφηενα παηδηά μεκηγγίηηδα 

έπμομε ειάηηςζε θαηά 50%. Πμ δμζμιμγηθυ ζπήμα ημο εμβμιίμο λεθηκάεη απυ ηεκ 

ειηθία ηςκ δφμ μεκχκ θαη γίκεηαη μία δυζε ζημοξ δφμ μήκεξ ζημοξ ηέζζενηξ θαη μηα 

επακαιεπηηθή μεηά ηεκ ειηθία ηςκ δχδεθα μεκχκ. Γηαηί πνέπεη κα εμβμιηάζμομε 

θαηά ημο μεκηγγηηηδμθυθμο ηα παηδηά μαξ; Γηαηί υπςξ ακαθέναμε είκαη μηα κυζμξ 

πμιφ επηθίκδοκε πμο ελειίζζεηαη ηαπφηαηα πμο δεκ αθήκεη πμιιά πενηζχνηα 

ακαβμιήξ ηεξ δηάγκςζεξ θαη ηεξ ζεναπείαξ. Ννέπεη κα γίκεη άμεζα ε ζεναπεία 

γηαηί μπμνεί κα πάζμομε ημ μηθνυ αζζεκή. Γπίζεξ δεκ μπμνμφμε κα πνμβιέρμομε 

ηηξ επηδεμίεξ πμο μπμνεί κα εμθακηζημφκ υπςξ εμθακίζηεθε επηδεμία γηα ημ 

μεκηγγηηηδυθμθμ C ημ '96 θαη  '97 ζε υιε ηεκ Γονχπε θαη μεηά απ' αοηυ έγηκε θαη 

ε δεμημονγία ημο εμβμιίμο. Πα πνχημα ζεμεία ηεξ μεκηγγηηηδμθμθηθήξ κυζμο 

μμηάδμοκ ζηεκ ανπή με μηα ειαθνά γνίπε θαη γη' αοηυ μπμνεί κα θάκμοκ πμιφ 

δφζθμιε ηε δηάγκςζε αθυμε θαη γηα ημκ έμπεηνμ παηδίαηνμ.Μ εμβμιηαζμυξ επίζεξ 

πνμζηαηεφεη απυ ηε θμνεία θαη άνα γηα ηε δηαζπμνά ηεξ κυζμο πνμιαμβάκεη ηε 

δηαζπμνά ηεξ κυζμο. Μη επηπιμθέξ επίζεξ οπάνπμοκ θαη εκχ ημ παηδί παίνκεη 

ζεναπεία δεκ μπμνμφμε κα ηηξ απμθφγμομε βέβαηα δεκ είκαη πάνα πμιιέξ αιιά 

οπάνπμοκ. Ιία άιιε κυζμξ ε μπμία θαηκυηακ παιηυηενα υηη ήηακ ε πημ αζχα αιιά 

είκαη ελίζμο ζμβανή θαη οπάνπμοκ θαη πμιιέξ  πμιιά ζφμαηα ζε υιμ ημκ θυζμμ 

είκαη ε κυζμξ ηα κμζήμαηα μάιιμκ πμο ζα ζαξ δείλς αμέζςξ μεηά απυ ημκ 

πκεομμκηυθμθμ. Μ πκεομμκηυθμθμξ ή ζηνεπηυθμθμξ ηεξ πκεομμκίαξ γηαηί εθεί ζημ 

θέκηνμ θαίκμκηαη θάηη μηθνά ζηνεπηά αοηή είκαη ε εμθάκηζε ημοξ ζημ μηθνμζθυπημ, 

γη' αοηυ μκμμάδεηαη θαη ζηνεπηυθμθμξ οπάνπεη ποναμίδα δίπια πμο θαίκεηαη ε 

βανφηεηα ηςκ ιμημχλεςκ. Οημ επάκς μένμξ ηεξ ποναμίδαξ είκαη ε μεκηγγίηηδα 

πνμθαιεί πμιφ ζμβανή μεκηγγίηηδα θαη οπμιμγίδμκηαη ζηηξ Εκςμέκεξ Νμιηηείεξ ηα 

θνμφζμαηα γφνς ζηα 1400 ημ πνυκμ. Ε μηθνμβηαημία είκαη γφνς ζηα 17000 

θνμφζμαηα, ε πκεομμκία ζηα 71000 θνμφζμαηα θαη υζμκ αθμνά γηα ηε μέζε ποχδε 

ςηίηηδα πμο λένμομε πυζμ ηαιαηπςνεί ηα παηδηά είκαη 5 με 7 εθαημμμφνηα ημ 

πνυκμ. Οηηξ δηαθάκεηεξ επίζεξ βιέπεηε ζηεκ πνχηε δηαθάκεηα ανηζηενά ηεκ 

πκεομμκία απυ πκεομμκηυθμθμ κα θαηαιαμβάκεη ημ ήμηζο  ημο ζχναθμξ ηε 

μεκηγγίηηδα θαη ηε θιεγμμκή ημο εγθεθάιμο. Πμ παηδάθη ζηεκ εκηαηηθή μμκάδα γηα 

κα ακηημεηςπίζεη ηε βανφηαηε πκεομμκία ή μεκηγγίηηδα θαη επίζεξ θαίκεηαη θαη ε 
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ηομπακηθή μεμβνάκε ε μεγάιε ενοζνυηεηα ιυγς ηεξ ιμίμςλεξ ηεξ ςηίηηδαξ. Γίκαη 

ημ πημ θμηκυ αίηημ ιμημχλεςξ ηεξ θμηκυηεημξ μ πκεομμκηυθμθμξ θαη με μεγάιε 

επίπηςζε ζε υια ηα μήθε θαη ηα πιάηε ηεξ γεξ. Έπμοκ θαηαγναθεί ημ πνυκμ 

θάπμο 1500000 ζάκαημη ελαηηίαξ αοηήξ ηεξ ιμίμςλεξ. Ννμζβάιιεη θαη είκαη θαη 

πμιφ πημ βανηά παηδάθηα ειηθίαξ θάης ηςκ 5 εηχκ εκήιηθεξ άκς ηςκ 65 εηχκ θαη 

επίζεξ πμιφ ζμβανή μπμνεί κα είκαη ε ιμίμςλε ζε άημμα με οπμθείμεκεξ 

παζμιμγηθέξ θαηαζηάζεηξ ή άημμα με ακμζμιμγηθέξ δηαηαναπέξ. Ε εηήζηα 

επίπηςζε ηςκ πκεομμκημθμθηθχκ ιμημχλεςκ ζηα παηδηά θάης ηςκ 5 εηχκ είκαη 

παιηυηενα ημ '98 θαη πνηκ ηεκ εθανμμγή υπςξ ζα πμφμε ηχνα ημο κέμο εμβμιίμο 

πμο θοθιμθμνεί ακέβαηκε ζηα 200 πενηζηαηηθά πάιη ζε μία ενγαζία απυ ημCDC 

ηςκ Εκςμέκςκ Νμιηηεηχκ γφνς ζηα 200 πενηζηαηηθά ημ πνυκμ εκχ μεηά ηεκ 

εθανμμγή ημο εμβμιίμο μεηά ημ 2000. 2001 θαη 2002 έπμομε ανπίζεη μία πηχζε 

ηςκ πενηζηαηηθχκ θαη θζάκμομε ζε έκα μίκημμομ ζηαζενυ πμο είκαη θάης απυ 

πεκήκηα πενηζηαηηθά ημ πνυκμ ημ 2005. Γπίζεξ ζε αοηή ηε δηαθάκεηα θαίκεηαη 

πάιη ε μείςζε ηςκ πενηζηαηηθχκ ακά ειηθίεξ. Βιέπμομε υηη ζηεκ ειηθία άκς ηςκ 

65 εηχκ ιυγς ηεε εθανμμγήξ ημο εμβμιίμο πμο έπεη ημ εμπμνηθυ υκμμα 

“prevenar" θαη ημ μπμίμ είκαη ζε υιε ηεκ εμθφιημ έπεη αοηυ ημ υκμμα δεκ έπμομε 

δεφηενμ δειαδή δεκ θοθιμθμνεί δεφηενμ μέπνη ηχνα έπεη μεηχζεη ηεκ επίπηςζε 

ηεξ κυζμο Πα άημμα άκς ηςκ 65 εηχκ θαηά 39% θαη ζηα παηδηά ηςκ 2 έςξ 4 εηχκ 

μεηχζεθε ε επίπηςζηξ θαηά 71%. Γπίζεξ θαη ζε αοηή εδχ ηε δηαθάκεηα βιέπμομε 

πάιη ηε μεηαβμιή ηεξ επίπηςζεξ θάης ηςκ 5 εηχκ ζηηξ Εκςμέκεξ Νμιηηείεξ  

μεηαλφ ημο '96 θαη 2005. Γδχ ζε αοηή ηε δηαθάκεηα θαίκεηαη πυζμ έπμοκ 

απμηειεζμαηηθυηεηα υζμκ αθμνά ηεκ πκεομμκία πμο θομαίκεηαη ζε πμζμζηά 30 με 

37% ε μείςζε ηεξ πκεομμκίαξ ζφμθςκα με ηηξ πνμβαιιυμεκεξ μειέηεξ. Γπίζεξ 

έπμομε μηα επίδναζε ημο εμβμιηαζμμφ υζμκ αθμνά ηεκ εηζαγςγή ηςκ παηδηχκ γηα 

πκεομμκίεξ ζηα κμζμθμμεία ζε αοηή ηε μειέηε θαίκεηαη υηη παηδηά θάης ηςκ 2 

εηχκ μεηχζεθε ε εηζαγςγή ημοξ γηα πκεομμκία γεκηθά θάης απυ 39% θαη γηα ηεκ 

πκεομμκημθμθηθή πκεομμκία θάης απυ 65%. Πμ ίδημ πανμμμίςξ έπμομε μία μείςζε 

ηεξ πκεομμκημθμθηθήξ πκεομμκίαξ εδχ ακαθένμομε υηη αοηυ είκαη θαη μία έμμεζε 

πνμζηαζία δειαδή ε εθανμμγή ημο εμβμιηαζμμφ μπμνεί κα επενεάζεη θαη έμμεζα 

ημκ πιεζοζμυ θαη κα μεηχζεη ηεκ ημκ επηπμιαζμυ ακ ζέιεηε ημο μηθνμβίμο θαη έηζη 

κα έπμομε μεηςμέκε θαη πμιφ θαιή ακηαπυθνηζε θαη ζε άημμα πμο δεκ έπμοκ 

εμβμιηαζηεί. πςξ είδαηε ζημ θάης μένμξ ηεξ ποναμίδμξ είκαη θαη μη ςηίηηδεξ ηηξ 

μπμίεξ επίζεξ επενεάδεη ε εθανμμγή ημο εμβμιίμο θαη βιέπεηε ζε αοηή ηε 

δηαθάκεηα υηη ακάιμγα ημ εμβυιημ ημο πκεομμκηυθμθμο ημ prevenar, βιέπεηε 

δίπια ημκ ανηζμυ 7 πενηιαμβάκεη 7 μνμηφπμοξ δειαδή υιμη μη μνυηοπμη ημο 

πκεομμκηυθμθμο με ηηξ ηειεοηαίεξ δε μεηνήζεηξ είκαη ζοκμιηθά 90. Αοηυ ιίγμ 
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ηνμμάδεη ημ κμφμενμ αιιά μη πημ ζοκεζηζμέκμη είκαη γφνς ζημοξ 20. θαη απυ ημοξ 

πημ ζοκεζηζμέκμοξ αοημφξ 20 μη 23 πμο πενηέπμκηαη ζε έκα πνμεγμφμεκμ εμβυιημ 

ημ μπμίμ υμςξ δεκ αθήκεη μυκημε ακμζία πνεζημμπμηήζεθακ μη 7 αοημί μνυηοπμη 

πμο είκαη μη πημ ζοκεζηζμέκμη ζε υιμ ημκ θυζμμ. Ηάηη άιιμ πμο είκαη ζφκεζεξ ζηα 

παηδηά υηακ θάκμοκ ςηίηηδα είκαη ημ κα ημπμζεημφκ ζςιεκίζθμοξ θαη κα 

δεμημονγμφκ ηε ιεγυμεκε ηομπακμζημμία γηα ηεκ απμβμιή ημο ογνμφ πμο 

μαδεφεηαη ζημ αοηί ηςκ παηδηχκ θαη πνμθαιεί έκημκμ πυκμ θαη γη' αοηυ πμιιέξ 

θμνέξ γίκεηαη παναθέκηεζεξ μπαίκμοκ μη ζςιεκίζθμη θαη βιέπμομε υηη ιυγς ηεξ 

μείςζεξ ηεξ ποχδμοξ αξ πμφμε ςηίηηδαξ έπμομε θαη μείςζε ηεξ ημπμζέηεζεξ 

αοηχκ ηςκ ζςιεκίζθςκ. πςξ είπαμε υηη μπμνεί κα γίκεη θαη μία έμμεζε ημο 

πιεζοζμμφ πμο δεκ έπεη εμβμιηαζηεί ηςκ ιμημχλεςκ θαη θαίκεηαη ζε αοηή ηε 

δηαθάκεηα υηη μεηχκεηαη ε ζοπκυηεηα ηεξ πκεομμκημθμθηθήξ κυζμο θαη ζε εκήιηθεξ 

μη μπμίμη δεκ έπμοκ αοημί μη ίδημη εμβμιηαζηεί άιια έπεη εμβμιηαζηεί ημ πενηβάιιμκ 

υπςξ είκαη εκήιηθεξ ζηεκ ειηθία 20 με 39 εηχκ δεκ έπεη δμζεί ζακ απυιοηε 

έκδεηλε μ εμβμιηαζμυξ υμςξ αοημί επεηδή εμβμιηάδμκηαη μη οπενήιηθεξ ή ηα μηθνά 

παηδηά πνμζηαηεφμκηαη θαη αοημί απυ ημ εμβυιημ. Νανυμμηα είκαη θαη αοηή ε 

δηαθάκεηα. Έκα άιιμ θαιυ πμο έπεη πνμθφρεη απυ ηεκ εθανμμγή αοημφ ημο 

εμβμιηαζμμφ είκαη υηη έπεη ζε μειέηεξ βνεζεί υηη ειαηηχκεηαη ε ακημπή ημο 

πκεομμκημθυθμο ζηεκ πεκηθηιίκε. Ε ακημπή ημο πκεομμκημθυθμο ζηεκ πεκηθηιίκε 

είκαη έκα ζέμα ζμβανυ πμο απαζπμιεί ηε δηεζκή θμηκυηεηα δηυηη οπάνπμοκ 

ακάιμγα ηηξ πενημπέξ θαη ηα θνάηε αολεμέκεξ ακημπέξ. Κα ζαξ πς εκδεηθηηθά ζηηξ 

Εκςμέκεξ Νμιηηείεξ ε ακημπή θηάκεη ημ 35% δειαδή εθεί δεκ μπμνείξ κα 

πνεζημμπμηήζεηξ εφθμια ηεκ πεκηθηιίκε ακ δεκ έπεηξ ακηηβηυγναμμα δηυηη ηα 

επίπεδα ακημπήξ είκαη ζπεηηθά ορειά. Πμ ίδημ ζηε Γαιιία ζηεκ Ζζπακία θαη ζε 

άιια μένε.Βάζε ιμηπυκ εκυξ δηεζκμφξ πνμγνάμμαημξ πμο παναθμιμοζεί ηεκ 

ακημπή ημο πκεομμκημθυθμο ζηεκ πεκηθηιίκε θαη πμο ιέγεηαη έπεη ημ επηθμονηθυ 

υκμμα Αιέλακδνμξ θαη ημ μπμίμ έθακε μειέηεξ μεηά ηε πμνήγεζε ημο εμβμιίμο θαη 

ζηεκ Αμενηθή θαη ζε άιιεξ πχνεξ πμο ήδε εθανμυδεηαη μ εμβμιηαζμυξ βνέζεθε 

υηη έπεη μεηςζεί ε ακημπή ζηεκ πεκηθηιίκε ημο πκεομμκημθυθμο. Οηε δηαθάκεηα 

αοηή θαίκεηαη υηη ημ 15% έπεη πέζεη ζημ 5% θαη βεβαίςξ θαη ζε άιια μένε ζε μία 

πενημπή ηςκ Εκςμέκςκ Νμιηηεηχκ υπμο ε ακημπή ήηακ 60 ζημ Πεκεζί εθεί μεηά 

ηεκ εθανμμγή ημο εμβμιηαζμμφ θαη ζημοξ εκήιηθεξ θαη ζηα παηδηά μεηχζεθε ε 

ακημπή ημο πκεομμκημθυθμο πενίπμο ζημ μηζυ. Γδχ βιέπμομε ζηεκ θυθθηκε 

γναμμή ηα ζηειέπε ηα μπμία είπακε ακημπή ζηεκ πεκηθηιίκε θαη ηα μπμία θαη ε 

μπμία μεηχζεθε θαηά 81% εκχ επίζεξ ε πνάζηκε γναμμή δείπκεη ηα εοαίζζεηα 

ζηειέπε ζηεκ πεκηθηιίκε ε μπμία θαη αοηή βέβαηα έπμοκε μεηςζεί ζακ ανηζμυξ. Ηαη 

'δς πάιη μηα δηαθάκεηα υπμο ε μπιε θαμπφιε πμο αθμνά ημοξ εκήιηθεξ άκς ηςκ 



104 

 

65 εηχκ δείπκεη ηεκ πηχζε ηεξ ακημπήξ θαηά 49% θαη ζηεκ θαμπφιε επίζεξ πμο 

αθμνά ηηξ ειηθίεξ 2 έςξ 4 εηχκ θαη είκαη ε βεναμάκ πνάζηκε θαμπφιε θαη εθεί 

έπμομε μία πηχζε ηεξ ακημπήξ θαηά 60%. Ννέπεη ιμηπυκ κα εμβμιηάζμομε ηα 

παηδηά μαξ θαηά ημο ζηνεπηυθμθθμο ηεξ πκεομμκίαξ γηαηί  πνμιαμβάκμομε 

ζακαηεθυνεξ θαη βανηέξ μμνθέξ πκεομμκημθμθηθχκ ιμημχλεςκ, Ιεηχκμομε ηα 

επεηζυδηα ηεξ πκεομμκίαξ θαη ηεκ μλεία μέζε ςηίηηδα. Ιεηχκμομε επίζεξ ηε 

θμνεία ηςκ ακζνχπςκ πμο απυ ημοξ μπμίμοξ μέζα απυ ημοξ μπμίμοξ μπμνεί κα 

μεηαδμζεί μ ζηνεπηυθμθθμξ ηεξ πκεομμκίαξ. Ιεηχκμομε έηζη θαη ηε μεηάδμζε ηεξ 

κυζμο, μεηχκεηαη ε ακημπή ζηα ακηηβημηηθά θαη θονίςξ ζηεκ πεκηθηιίκε ηα 

πεκηθηιιηκμφπα γεκηθχξ θαη δηαηενμφμε έηζη θαη ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ηςκ 

ακηηβημηηθχκ έκακηη ημο πκεομμκημθυθμο. Μ Ναγθυζμημξ Μνγακηζμυξ Ργείαξ μ 

μπμίμξ εκδηαθένεηαη θαη παναθμιμοζεί ηα ηεθηαηκυμεκα υζμκ αθμνά ηα εμβυιηα 

θαη άιιεξ παναμέηνμοξ ογείαξ ζεχνεζε υηη ημ επηαδφκαμμ ζοδεογμέκμ 

πκεομμκημθμθηθυ εμβυιημ πνέπεη κα απμηειεί πνμηεναηυηεηα γηα ηα εζκηθά 

πνμγνάμμαηα εμβμιηαζμχκ υιςκ ηςκ πςνχκ. Ε πκεομμκημθμθηθή κυζμξ είκαη ε 

πνχηε κυζμξ πμο ακ ηεκ πνμιάβμομε θαη ακ γίκεη θαιή πνυιερεξ ειαηηχκμομε ηα 

αίηηα ζακάημο ζηα παηδηά θάης ηςκ 5 εηχκ παγθμζμίςξ θαη επίζεξ ε 

πκεομμκημθμθηθή κυζμξ ζοκηζηά μηα πνμηεναηυηεηα γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ ή γηα 

ηεκ πνυιερε ηεξ μέζς ηςκ εμβμιίςκ γηα ηε δεμυζηα ογεία ζε παγθυζμημ επίπεδμ 

θαη βεβαίςξ πνέπεη κα πνεζημμπμηεζμφκ ηα εμβυιηα εθυζμκ ηα έπμομε. Γηαηί 

πνέπεη κα εθανμυζμομε ζε έκα θνάημξ ημ εζκηθυ πνυγναμμα εμβμιηαζμχκ; Γηα κα 

έπμομε ημ μέγηζημ υθειμξ εκυξ εμβμιίμο γηα κα έπμομε ηε ζοζηεμαηηθή ημο 

εθανμμγή ή κα ημ δίκμομε ζηε ζςζηή δμζμιμγία θαη ζηεκ θαηάιιειε ειηθία. Αοηυ 

είκαη πάνα πμιφ ζεμακηηθυ δηυηη εάκ δεκ εμβμιηάζμομε ηηξ μμάδεξ μη μπμίεξ 

πνέπεη κα εμβμιηαζημφκ δε ζα έπμομε ζμβανυ υθειμξ ζα οπάνπμοκ πάκηα ηα 

ακμηπηά πανάζονα υπςξ είπε έκαξ άιιμξ ενεοκεηήξ αοηυξ πμο δεμημφνγεζε ημ 

εμβυιημ seibin θαηά ηεξ πμιομμοειίηηδμξ, υηη υζμ ζα έπμομε ακμηπηά πανάζονα 

δειαδή ακζνχπμοξ ακεμβμιίαζημοξ ζε μηα θμηκυηεηα ηυηε εφθμια ζα 

επακένπμκηαη ηα κμζήμαηα αοηά θαη δε ζα έπμομε πμηέ ημ μέγηζημ αξ πμφμε ηεξ 

ςθέιεηαξ εκυξ εμβμιίμο. Ννέπεη κα ηενμφμε ημ εζκηθυ πνυγναμμα εμβμιηαζμχκ 

θαη εμείξ ζακ παηδίαηνμη θαη μη γηαηνμί γεκηθυηενα γηαηί ηα εμβυιηα πνέπεη κα 

γίκμκηαη θαη ζημοξ ειηθηςμέκμοξ υπςξ είπαμε θαη πνηκ άκς ηςκ 65 εηχκ πνέπεη 

κα εμβμιηάδμκηαη μη εκήιηθεξ γηα ημκ πκεομμκηυθμθθμ δηυηη είκαη μία απυ ηηξ 

πνχηεξ αηηίεξ ζακάημο υηακ θάκμοκ αοηή ηε ιμίμςλε μη εκήιηθεξ θαη πμιιά άιια 

υπςξ είκαη ημ εμβυιημ ηεξ επαηίηηδμξ θ.η.ι .Ο' αοηή εδχ ηε δηαθάκεηα βάδς ημ 

πνμκμδηάγναμμα ηςκ εμβμιηαζμχκ πμο ίζποε ημ 2003. Βιέπμομε εδχ υηη ζηε 

μεδέκ ειηθία δειαδή ζημ κεμγέκκεημ επηβάιιεηαη κα λεθηκήζμομε με ημ εμβυιημ 
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ηεξ επαηίηηδαξ Β θαη ζηε ζοκέπεηα κα θάκμομε ηηξ άιιεξ δυζεηξ. Γπίζεξ ζηεκ 

ειηθία ηςκ 2 μεκχκ λεθηκμφμε ημκ εμβμιηαζμυ με ημ ηνηπιυ δηεοζενίηηδμξ,  

ηεηάκμο, θμθθίημο, ζημκ μπμίμ ζήμενα έπεη εκζςμαηςζεί ημο αημμθίιμο ηεξ 

ηκθιμοέκηδαξ. Ηαη ηεξ πμιομμοειίηηδμξ θαη έηζη με μία έκεζε μπμνμφμε κα θάκμομε 

ζηα παηδηά πέκηε εμβυιηα πμο ηα πνμζηαηεφμοκ θαη κα ηα επακαιάβμομε ηνεηξ 

θμνέξ ημκ ίδημ πνυκμ θαη μία επακαιεπηηθή ημκ επυμεκμ θαη άιιε μηα ζηα 4 με 6 

πνυκηα..Γπίζεξ είκαη ημ εμβυιημ ηιανάξ, πανςηίηηδαξ, ενοζνάξ, πμο γίκμκηαη ζε 

δφμ δυζεηξ ε μία ζημοξ 12 με 15 μήκεξ θαη μία άιιε ζηα 6 πνυκηα. Αοηά ίζποακ ημ 

2003. Ιηα ηειεοηαία δηαθάκεηα. Πμ εζκηθυ πνυγναμμα εμβμιηαζμμφ ημο 2008 

πενηιαμβάκεη εθηυξ απυ ηα θιαζηθά εμβυιηα πμο πνμακαθέναμε θαη ημ 

μεκηγγηηηδυθμθθμ C, ημκ πκεομμκηυθμθθμ επίζεξ θαη επίζεξ μ αημυθηιμξ έπεη 

εκηαπζεί απυ ημ '94 ζηα εμβυιηα θαη επίζεξ ηεξ ακεμμβιμγηάξ μπαίκεη μέζα ζημ 

εζκηθυ πνυγναμμα εμβμιηαζμχκ ηεξ επαηίηηδμξ Α, Β, θομαηίςζεξ παναμέκεη ζημ 

εζκηθυ πνυγναμμα ηςκ εμβμιηαζμχκ θαη εηζένπεηαη ηχνα θαη μ ηυξ ηςκ 

ακζνχπηκςκ ζειςμάηςκ ημ ΕPV γηα ημ μπμίμ ζα αθμφζεηε εκδεπμμέκςξ θαη 

παναθάης ζηα θμνίηζηα ειηθίαξ 12 με 15 εηχκ. Θέις κα ημκίζς γηαηί είκαη 

ηειεοηαίμ αοηυ, ημο ηειεοηαίμο ζπεδυκ μεκυξ, υηη υια ηα εμβυιηα πιέμκ 

πιενχκμκηαη απυ ηα ηαμεία θαη επμμέκςξ μ γμκηυξ δεκ επηβανφκεηαη θαζυιμο. 

Οαξ εοπανηζηχ πάνα πμιφ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ .Ηαη εοπανηζηχ θαη ηεκ επηηνμπή.   

Γοάγγειμξ Βαδαίμξ,(ζοκημκηζηήξ): Γμείξ εοπανηζημφμε θα Ακηςκέιιμο. Οηε 

ζοκέπεηα ημ δεφηενμ μαξ ζέμα είκαη ε ζοπκυηεηα εμθάκηζεξ ημο ημφ HPV, ζε 

θοζημιμγηθά θαη παζμιμγηθά θοηηανμιμγηθά δείγμαηα ηναπήιμο ηεξ μήηναξ. Θα ημ 

ακαιφζεη ε θονία Γφε Νακμημπμφιμο μμνηαθυξ ημιυγμξ οπεφζοκε ημο ημήμαημξ  

ημιμγίαξ ημο Γ. Ναπακηθμιάμο θαη Αγίμο Οάββα. Ε θονία Γφε Νακμημπμφιμο έπεη 

ημ ιυγμ.  

Γύε Πακμημπμύιμο, Ιμνηαθόξ Ζμιόγμξ, 

Τπεύζοκε Σμήμαημξ Ζμιμγίαξ ΗΟΓΠΥ «Γ. 

Παπακηθμιάμο», ΑΟΚΑ «ΑΓ. ΑΒΒΑ»: 

Ηαιεμένα ζαξ θονίεξ θαη θφνημη, εοπανηζηχ θη εγχ 

απυ ηε μενηά μμο ηεκ μνγακςηηθή επηηνμπή γηα ηεκ 

ηημεηηθή αοηή πνυζθιεζε. Λένμομε υιμη μαξ υηη δεκ 

κμείηαη πνυιερε γηα θάπμημ κυζεμα πςνίξ 

ηαοηυπνμκε ή θαη πνμγεκέζηενε αθυμα θαηαγναθή 

ηςκ επηδεμημιμγηθχκ ζημηπείςκ ηα μπμία 

παναθηενίδμοκ ημ κυζεμα αοηυ. Γγχ ζήμενα ζα ζαξ 

μηιήζς γηα ηεκ επηδεμημιμγία ηεξ HPV ιμίμςλεξ ημο οπ' ανηζμυκ έκα αηηίμο 

δεμημονγίαξ θανθίκμο ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ. Αιιά λεθηκχκηαξ ηεκ μμηιία ζα 
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ήζεια κα παναζέζς θάπμηα ζημηπεία γηα ημκ ακζνχπηκμ ηυ ηςκ ζειςμάηςκ ημο 

HPV. Μ HPV είκαη έκαξ θιαζηθυξ DNA ηυξ πμο υπςξ βιέπμομε ζε αοηή ηε 

δηαθάκεηα πενηβάιιεηαη απυ μία θάρα ε μπμία ζημ εζςηενηθυ ηεξ πενηέπεη ημ DNA 

ημο ημφ. Αοηυ ημ θοθιηθυ μυνημ ημο DNA απμηειείηαη απυ δφμ βαζηθέξ μμάδεξ 

βημιμγηθχκ μμνίςκ ηςκ πνςηεσκχκ πμο ιέμε εμείξ ηεκ μμάδα ιάμδα πμο είκαη μη 

υρημεξ πνςηεΐκεξ ημο ημφ θαη αοηέξ είκαη οπεφζοκεξ γηα ηε δυμεζε ημο ημφ, ηε 

ζογθνυηεζε ημο. Ηαη ηηξ έρηιμκ πνςηεΐκεξ πμο είκαη μη πνχημεξ πνςηεΐκεξ ημο ημφ 

θαη αοηέξ είκαη οπεφζοκεξ γηα ηε ιεηημονγηθυηεηα ημο. Μη υρημεξ πνςηεΐκεξ είκαη 

αοηέξ μη μπμίεξ μειεηχκηαη γηα ημ ζπεδηαζμυ ηςκ εμβμιίςκ θαη μη έρηιμκ 

πνςηεΐκεξ είκαη αοηέξ μη μπμίεξ μειεηχκηαη γηα ημ ζπεδηαζμυ ηςκ ακηησθχκ 

θανμάθςκ. Αξ ένζμομε ηχνα ζηα επηδεμημιμγηθά παναθηενηζηηθά ηεξ HPV 

ιμίμςλεξ. πςξ είπα θαη ζηεκ ανπή θάζε ιμίμςλε έπεη θάπμηα ηοπηθά 

παναθηενηζηηθά ηα μπμία ζε γεκηθέξ γναμμέξ έπμοκ κα θάκμοκ με ηεκ ειηθία με ημκ 

ηφπμ ηεξ ιμίμςλεξ με ηε γεςγναθηθή θαηαγναθή ημο επηθναημφκημξ ηφπμο αιιά 

θαη ηε ζελμοαιηθή ζομπενηθμνά ημο πιεζοζμμφ ημκ μπμίμ μειεηάμε. ζμκ αθμνά 

ηχνα ηεκ HPV ιμίμςλε ζε ζπέζε με ηεκ ειηθία ε HPV ιμίμςλε πανμοζηάδεη θάπμηα 

ζογθεθνημέκα παναθηενηζηηθά μηα ζογθεθνημέκε πνμηίμεζε ζα μπμνμφζαμε κα 

πμφμε θαη μεγάιεξ ζοπκυηεηαξ ηηξ πημ κεανέξ ειηθίεξ μέπνη 35 πενίπμο εηχκ. Μ 

ηφπμξ ηεξ ιμίμςλεξ είκαη πάιη πάνα πμιφ ζεμακηηθυξ ζε ζπέζε με ηεκ έθβαζε ηεξ 

ιμίμςλεξ υπςξ ζα δμφμε θαη ζηα επυμεκα ζιάηη δειαδή ακ είκαη πενηζηαζηαθή ή 

είκαη επίμμκε. Έκα άιιμ ζεμακηηθυ ζημηπείμ πμιφ θνίζημμ γηα ηεκ ελάπιςζε ηεξ 

ιμίμςλεξ είκαη ε γεςγναθηθή θαηακμμή ηςκ ηφπςκ μη μπμίμη επηθναημφκ ζε θάζε 

πχνμ ζε θάζε πιεζοζμυ θαη ηέιμξ ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ηεξ ζελμοαιηθήξ 

ζομπενηθμνάξ ημο πιεζοζμμφ ζημκ μπμίμ απεοζοκυμαζηε πμο θοζηθά 

θαηαιαβαίκεηε υηη έπμοκ μεγάιε ζπέζε με ηηξ θμηκςκηθέξ ηδηαηηενυηεηεξ ημο 

πιεζοζμμφ ζημκ μπμίμ ακαθενυμαζηε. Πα δφμ βαζηθά είδε ιμημχλεςκ υζμκ αθμνά 

ζηεκ HPV ιμίμςλε είκαη ε πενηζηαζηαθή ιμίμςλε ε ιμίμςλε δειαδή ε μπμία 

παναμέκεη γηα  έκα δηάζηεμα ζημκ μνγακηζμυ θαη μεηά ελαθακίδεηαη θαη ε επίμμκε 

ιμίμςλε αοηή δειαδή  ε μπμία μέκεη ζηαζενά θαη δεμημονγεί θαη ηα βαζηθυηενα 

πνμβιήμαηα δειαδή μδεγεί ζηε δεμημονγία θανθίκμο. Ε πενηζηαζηαθή ιμίμςλε 

αθμνά πενηζζυηενμ ζε κευηενεξ ειηθίεξ υπμο θαη έπμομε βαζηθά θμηκςκηθά 

παναθηενηζηηθά πενηζζυηενμοξ ζοκηνυθμοξ, πενηζζυηενμ πμζμζηυ ακφπακηνςκ 

γοκαηθχκ ζε δηάζηαζε ή δηεδεογμέκςκ. Ε επίμμκε ιμίμςλε ηεκ μπμία βέβαηα δεκ 

πνέπεη κα οπμηημμφμε υηη μπμνμφκ κα οπάνπμοκ θαη ηα παναθηενηζηηθά ηεξ 

πνμεγμφμεκεξ ημο πνμεγμφμεκμο ηφπμο ιμίμςλεξ δειαδή θαη πμιιμί ζελμοαιηθμί 

ζφκηνμθμη θαη γοκαίθεξ ζε αοηή ηεκ θαηάζηαζε εμθακίδεηαη υμςξ πανυια αοηά 

πενηζζυηενμ ζε γοκαίθεξ άκς ηςκ 30 θη εγχ ζα 'ιεγα θαη άκς ηςκ 40 εηχκ με 
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ηδηαηηένεξ επηπηχζεηξ. Αξ δμφμε θάπμηα γεκηθά ζημηπεία παγθυζμηα 

επηδεμημιμγηθά ζημηπεία γηα κα πάνμομε μία εηθυκα ημ ηη γίκεηαη ζημκ θυζμμ μαξ ζε 

ζπέζε με ηεκ HPV ιμίμςλε. Ιε βάζε ιμηπυκ  δεδμμέκα ηα μπμία δεμμζηεφηεθακ 

ζημ μεγαιφηενμ επηδεμημιμγηθυ πενημδηθυ ημο θυζμμο ημ  Yama, ημ 2007 

παναηενμφμε υηη ημ pick ηεξ HPV ιμίμςλεξ είκαη ζηεκ ειηθία 20 με 24 εηχκ. 

Βέβαηα ανθεηά μεγάιμ είκαη θαη ημ πμζμζηυ 14 με 19 θαη βιέπμομε υηη δηαηενείηαη 

ζε έκα ανθεηά θαιυ φρμξ θαη ημ  πμζμζηυ 25 με 50 έηε. Απυ ηα 50 έηε θαη μεηά 

έπμομε μία ζηαδηαθή μείςζε ηεξ ζοπκυηεηαξ εμθάκηζεξ. Αξ δμφμε ηχνα πμηα είκαη 

ε θαηακμμή ηςκ δηαθμνεηηθχκ ηφπςκ ηεξ HPV ιμίμςλεξ παγθυζμηα ζφμθςκα με 

ηεκ ειηθία πάκηα. Θμηπυκ εδχ πανεκζεηηθά ζα θάκς μία μηθνή επελήγεζε με ηεκ 

άζπνε μπάνα πνμζδημνίδμομε ημοξ παμειμφ θηκδφκμο ηφπμοξ HPV αοημφξ πμο δεκ 

ζοκδέμκηαη άμεζα με ηε δεμημονγία θαθμήζεηαξ εκχ  με ηε γναμμςηή μπάνα ημοξ 

ορειμφ θηκδφκμο ηφπμοξ HPV αοημί μη μπμίμη ζοκδέμκηαη άμεζα με ηε δεμημονγία 

θαθμήζεηαξ. Βιέπμομε ιμηπυκ υηη ζηεκ ειηθία 20 με 24 πνμκχκ έπμομε έκα μεγάιμ 

πμζμζηυ μγθμγυκςκ  ηφπςκ, μεγαιφηενμ υμςξ θαη εδχ δε ζα 'ζεια κα ημ 

λεπάζεηε ζέις κα ημ ζεμεηχζεηε αοηυ, ημ μεγαιφηενμ πμζμζηυ μγθμγυκςκ ηφπςκ 

εμθακίδεηαη ζηεκ ειηθία 14 με 19 εηχκ. Ιεηά έπμομε μία ηζμτρή θαηάζηαζε απυ ηα 

25 έςξ ηα 50 έηε θαη μία θάμρε μεηά ηα 50 έηε. Οημ παγθυζμημ πάνηε βιέπμομε 

θάπμηα παναθηενηζηηθά ζε απυιοημοξ ανηζμμφξ πιέμκ δειαδή ηα μεγαιφηενα 

πμζμζηά HPV ιμίμςλεξ αιιά θαη ζακάημοξ μη μπμίμη πνμλεκμφκηαη απυ αοηή 

έπμομε ζηε κυηηα θεκηνηθή Αζία, έπεηαη ε Αθνηθή, ε ακαημιηθή  Αζία θαη ε 

Γονχπε μη Εκςμέκεξ Νμιηηείεξ θαη μ Ηακαδάξ. Πη πνεζημυηεηα έπεη αοηή ε 

δηαθάκεηα .Γηαηί ηεκ παναζέης. Γζκηθά πνμγνάμμαηα ειέγπμο πιεζοζμμφ ηα μπμία 

πνηκ απυ πάνα πμιιά πνυκηα εθανμυδμκηαη ζηηξ Εκςμέκεξ Νμιηηείεξ μεηχκμοκ 

ηυζμ ηα πμζμζηά εμθάκηζεξ ηεξ ιμίμςλεξ υζμ θαηά ζοκέπεηα θαη ημοξ ζακάημοξ μη 

μπμίμη πνμθφπημοκ απυ αοηή. Βέβαηα ηα πμζμζηά αοηά ζηηξ μένεξ μαξ ε δηαθάκεηα 

αοηή είκαη ημο 2004 έπμοκ μεηςζεί αθυμε πενηζζυηενμ γηαηί ζηεκ Γονχπε έπμοκ 

εθανμμζηεί αοηά ηα πνμγνάμμαηα εζκηθμφ ειέγπμο. Ακ νίλμομε μηα μαηηά ηχνα 

ζημκ παγθυζμημ πάνηε θαη ζε ζπέζε με ηα ζηειέπε αοηά ημοξ ηφπμοξ αοημφξ ημο 

ημφ μη μπμίμη ζοκδέμκηαη άμεζα με ηε δεμημονγία θανθίκμο βιέπμομε υηη μ βαζηθυξ 

ηφπμξ είκαη μ 16 γκςζηυξ ζε υιμοξ ζαξ έπεηαη μ 18 θαη ζηε ζοκέπεηα 45, 31, 33, 

52 θαη 58. Ε HPV ιμίμςλε ανπηθά ζοκδέεηαη με πμιιέξ θιηκηθέξ εθδειχζεηξ 

δειαδή με ηεκ εθδήιςζε ηε δεμημονγία θανθίκμο ζε πμιιέξ πενηπηχζεηξ ζε 

δηαθμνεηηθά υνγακα ημο ακζνχπμο. Ννχημ ζηε ζεηνά ζοκδέεηαη θαη ένπεηαη ζε 

ζοπκυηεηα εμθάκηζεξ ηα μλοηεκή θμκδοιχμαηα μαδί με ηηξ δοζπιαζίεξ θαη ημκ 

θανθίκμ ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ. Γίκαη υμςξ ανθεηά εκδηαθένμκ ζηηξ μένεξ μαξ ε 

ναγδαία αφλεζε θανθίκςκ πμο ζοκδέμκηαη με ημκ HPV με ηε ιμίμςλε απυ ημκ HPV 
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θαη εζηηάδμκηαη ζημκ θυιπμ, ζημ αηδμίμ, ημ πέμξ, ημ ζηυμα, ημ θάνογγα, ημκ 

πνςθηυ, υια αοηά μαδί μαξ θένκμοκ αμέζςξ ζημ μοαιυ μαξ ηηξ δηαθμνεηηθέξ 

ζελμοαιηθέξ ζομπενηθμνέξ ηςκ αηυμςκ πμο απανηίδμοκ έκακ πιεζοζμυ υπςξ 

επίζεξ θαη με ηεκ ακαπκεοζηηθή ζειςμάηςζε. Ρπυ δηενεφκεζε αθυμα αιιά με πμιφ 

ζεμακηηθά ζημηπεία είκαη ε ζοζπέηηζε ηεξ HPV ιμίμςλεξ με ημοξ θανθίκμοξ ημο 

επηπεθοθυηα ημο δένμαημξ θαη ημο πκεφμμκα. Ηαη ενπυμαζηε ζημ βαζηθυ ζημ 

βαζηθυ μμκηέιμ ζα έιεγα εγχ ζοζπέηηζεξ HPV ιμίμςλεξ θαη ακάπηολεξ θανθίκμο 

πμο είκαη αοηυ ημο θανθίκμο ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ. Αοηυ είκαη ημ παηνηθυ 

μμκηέιμ πάκς ζημ μπμίμ ζηενίδμκηαη μη ενεοκεηέξ γηα κα μειεηήζμοκ θαη ημοξ 

άιιμοξ ηφπμοξ θανθίκμο ημοξ μπμίμοξ ζαξ ακέθενα ζηεκ πνμεγμφμεκε δηαθάκεηα. 

Γκ ζοκημμία ηα ζηειέπε ημο HPV πςνίδμκηαη ζε δφμ μεγάιεξ θαηεγμνίεξ. Δε ζα 

ζαξ θμονάζς δηαβάδμκηαξ. Ηναηήζηε 16, 18, 80% οπεοζοκυηεηα γηα  δεμημονγία 

θανθίκμο ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ θαη 6, 11 παναθηενηζηηθά γηα ηε δεμημονγία 

μλοηεκχκ θμκδοιςμάηςκ. Οε αοηά ένπεηαη κα πνμζηεζεί μία μεζαία υπη θαηεγμνία 

εκδεηθηηθά ζαξ ηα ιές είκαη ηνεηξ ηφπμη μη μπμίμη έπμοκ πανμοζηάζεη μηα μεγάιε 

ζοζπέηηζε με θανθίκμ ζημκ ηνάπειμ ηεξ μήηναξ δεκ έπμοκ αθυμα παναθηενηζηεί 

μμνηαθά θαη επημέκς ζ' αοηυ μμνηαθά με ηε δεμημονγία ημο θανθίκμο ημο ηναπήιμο 

ηεξ μήηναξ πανμοζηάδμοκ ορειυ μγθμγυκμ δοκαμηθυ υπςξ ιέμε εμείξ μη μμνηαθμί 

βημιυγμη. Θμηπυκ μλοηεκή θμκδοιχμαηα βαζηθά ζηειέπε πμο ζοζπεηίδμκηαη 6 11 

40 42, ζηαμαηχ εδχ. Ηανθίκμη θαη δοζπιαζίεξ ηναπήιμο ηεξ μήηναξ, θυιπμο 

αηδμίμο, 16 18 45 52 31 33 βαζηθά ζηειέπε. Γίκαη θαιυ ημ ιές θαη ημ ημκίδς γηαηί 

ηχνα αθμφγμκηαη πενηζζυηενα απυ ημο 16 18 ζηειέπε θαη πνέπεη κα λένμομε πμηα 

είκαη αοηά γηα ηα μπμία πνέπεη ζε εηζαγςγηθά θαη κα ακεζοπμφμε. Θμηπυκ μία 

γνήγμνε μαηηά ηεξ πμνείαξ ηεξ HPV ιμίμςλεξ. Θμηπυκ μ HPV ηυξ πνμζβάιιεη  ημ 

θοζημιμγηθυ επηζήιημ ζηεκ ηναπειηθή επηθάκεηα θαη εηζένπεηαη μέζα ζημ θφηηανμ. 

Ιέζα ζημ θφηηανμ παναμέκεη πηζμμεθή  μμνθή. Πη εκκμχ ιέγμκηαξ αοηυ. 

Δμνοθμνηθά με ημ DNA ημο θοηηάνμο μέζα ζημ θφηηανμ μαξ έπμομε έκα DNA 

πάεη θαη θμιιάεη μ HPV θαη εθεί παναμέκεη γηα έκα ανθεηά μεγάιμ πνμκηθυ 

δηάζηεμα υπμο μπμνεί δφμ πενηπηχζεηξ οπάνπμοκ ή κα αοημθαζανζεί ή κα 

παναμείκεη. Ακ αοημθαζανζεί δεκ έπμομε θαμία επίπηςζε. Ακ παναμείκεη γηα έκα 

μηθνυ πνμκηθυ δηάζηεμα μπμνμφκ κα πανμοζηαζημφκ θάπμηεξ αηοπίεξ θαη θάπμηεξ 

παμειμφ βαζμμφ δοζπιαζίεξ. Ακ υμςξ παναμείκεη πμιφ πενηζζυηενμ ηυηε πιέμκ 

μπμνεί κα έπμομε  μπαίκεη μέζα ζημκ πονήκα ζπάεη ημ DNA ημο θοηηάνμο 

εκζςμαηχκεηαη με αοηυ θαη μπμνμφκε κα μδεγεζμφμε ζε βανηέξ δοζπιαζίεξ ή θαη 

δεμημονγία θανθίκμο. Οε αοηυ ημ slide ημ βιέπμομε πμιφ πημ ακάγιοθα ηεκ πμνεία 

δειαδή μέπνη ηε δεμημονγία θανθίκμο. Γκ ζοκημμία ιμηπυκ ζέις κα ζαξ δείλς αοηά 

ηα κμφμενα γηαηί είκαη πάνα πμιφ ζεμακηηθά γηα ημ πχξ δηαμμνθχκεηαη ελειίζζεηαη 
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μηα ιμίμςλε θαη θαηαιήγεη ζημκ θανθίκμ. Λεθηκάμε ιμηπυκ με ηεκ HPV ιμίμςλε. 

Βιέπμομε υηη μέζα ζε έκα πνυκμ πενίπμο ημ 90% ηςκ πενηπηχζεςκ ζα αοημσαζεί. 

Αοηή είκαη ε πανμδηθή ε πενηζηαζηαθή  ιμίμςλε. Ννμπςνάμε. Ε ιμίμςλε ε μπμία 

ζα παναμείκεη γηα πάκς απυ δφμ πνυκηα μεηαηνέπεηαη ζε επίμμκε εμμέκμοζα 

ιμίμςλε. Αοηή ιμηπυκ ακ παναμείκεη ζημ θφηηανμ ζε 5 πνμκηά ζα μαξ θάκεη CIN 1  

δειαδή παμειμφ ηφπμο δοζπιαζία. Γάκ παναμείκεη αιιά 5 πνυκηα θαη δεκ ηαζεί δεκ 

ακηημεηςπηζηεί γεγμκυξ ιίγμ δφζθμιμ αιιά δε ζα' ζεια κα επεθηαζχ κα με ζαξ 

θμονάζς πχξ μπμνεί  κα ακηημεηςπηζηεί δεκ είκαη θαη ακηηθείμεκμ μμο εγχ είμαη 

Ζμιυγμξ. Θμηπυκ ζα μαξ μδεγήζεη ζε ορειμφ βαζμμφ δοζπιαζία θαη θάπμηα άιια 

πνυκηα μεηά μπμνμφμε κα μδεγεζμφμε ζημ δηεζεηηθυ θανθίκμ. μςξ ζα ήζεια κα 

πνμζέλεηε ημοξ ανηζμμφξ γηαηί είκαη πμιφ πανεγμνεηηθμί. Γκχ λεθηκμφμε με έκα 

μεγάιμ πμζμζηυ ηεξ HPV ιμίμςλεξ αμέζςξ μέζα ζε έκα πνυκμ ημ 90% 

αοημθαζάνεηαη. Νενκάμε ιμηπυκ με έκα 10–12 % γηα κα πνμπςνήζμομε ζηεκ 

επίμμκε ιμίμςλε θηάκμομε ζηε παμειμφ ηφπμο δοζπιαζία. Απυ „θεί θαη έπεηηα 

βιέπμομε υηη ηα πμζμζηά μεηχκμκηαη θμηηάληε ημοξ ανηζμμφξ ορειμφ βαζμμφ 

δοζπιαζία είκαη ημ 20% ηεξ παμειμφ ηφπμο, δηεζεηηθυξ θανθίκμξ ημ 25% ηεξ 

ορειμφ βαζμμφ δοζπιαζίαξ. Ακ θάκμομε έηζη μία αζνμηζηηθή οπμιμγηζηηθή ζα 

δμφμε υηη απυ ηεκ ανπηθή ιμίμςλε αοηυ ημ μπμίμ μδεγείηαη ηειηθά ζημκ θανθίκμ 

είκαη πενίπμο ημ 2 με 2,5%. Αοηυ βέβαηα δεκ απαιφκεη ηα πνμεγμφμεκα ζηάδηα ηα 

μπμία ηαιαηπςνμφκ πμιφ ηηξ γοκαίθεξ υμςξ δε ζεμαίκεη HPV ιμίμςλε θαηεοζείακ 

δεμημονγία δηεζεηηθμφ θανθίκμο. Ηαη θηάκμομε ζηα επηδεμημιμγηθά ζημηπεία μαξ. Ε 

επηδεμημιμγία υπςξ είπα θαη ζηεκ ανπή είκαη πάνα πμιφ βαζηθή γηα μηα πχνα θαη 

παγθυζμηα. Οηε πχνα μαξ δεκ έπμοκ γίκεη πμιιέξ επηδεμημιμγηθέξ μειέηεξ. Δφμ 

είκαη μη πημ βαζηθέξ μη μπμίεξ έπμοκ λεθηκήζεη απυ ημ 2000 πενίπμο θαη είκαη 

αθυμα  εκενγέξ μέπνη ηηξ μένεξ μαξ. Ε μία πναγμαημπμηείηαη ζα έιεγα αθυμα ζηε 

βυνεημ Γιιάδα οπυ ηεκ θαζμδήγεζε ημο θαζεγεηή Αγμναζημφ θαη αθμνά ημ 

πιεζοζμυ ηεξ βμνείμο Γιιάδμξ. Ε δεφηενε είκαη μία μειέηε ε μπμία λεθίκεζε θαηά 

ημ 2000 πενίπμο ζημ ημήμα ημιμγίαξ ημο ακηηθανθηκηθμφ κμζμθμμείμο Άγημξ 

Οάββαξ θαη αθμνά ηεκ πενημπή ηεξ Αηηηθήξ. Θίγα ζημηπεία γηα αοηή ηε μειέηε 

γηαηί κμμίδς Γπί ζοκυιμο 2.500 γοκαηθχκ πμο ελεηαζηήθακε ήηακ γοκαίθεξ μη 

μπμίεξ πνμζήιζακ ζηα ελςηενηθά ηαηνεία ημο κμζμθμμείμο γηα ηαθηηθυ έιεγπμ. Πμ 

56,4% βνέζεθακ ζεηηθέξ γηα ημκ ηυ θαη 43% ανκεηηθέξ. Μη γοκαίθεξ αοηέξ ακήθακ 

ζε υια ηα ζηάδηα, ζηα δηάθμνα ζηάδηα ηεξ θοηηανμιμγίαξ δειαδή παζμιμγηθά θαη 

θοζημιμγηθά. Ήηακ πενίπμο με ειαθνηά αφλεζε ηςκ παζμιμγηθχκ πενηζηαηηθχκ 

πενίπμο ηζμμμηναζμέκεξ. Οε αοηέξ ιμηπυκ ζηηξ θοζημιμγηθέξ γοκαίθεξ 

παναηενήζεθε  θαη εθεί θαη είκαη εκδηαθένμκ γη 'αοηυ ζαξ ημ ιές έκα πμζμζηυ 

26% ζεηηθέξ γηα ημκ ηυ, εκχ ζηηξ παζμιμγηθέξ ημ πμζμζηυ ήηακ πμιφ μεγαιφηενμ 
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υπςξ ακαμέκεηαη ημ 75%. ζμκ αθμνά ηα ζηειέπε ηα μπμία είκαη παναθηενηζηηθά 

γηα ηεκ πενημπή ηεξ Αηηηθήξ πνχημ ήηακ ημ ζηέιεπμξ 11, δεφηενμ ημ 18, έκα 

δειαδή έκα με μγθμγυκμ θαη έκα μγθμγυκμ πνχηα ζηε ζεηνά ζοπκυηεημξ. Οηα 

παζμιμγηθά δείγμαηα είπαμε ηεκ ίδηα εηθυκα ζηα θοζημιμγηθά άιιαδε υπςξ 

ακαμέκεηαη ε εηθυκα πνχηα ημ 6 θαη 11 αθμιμοζμφμεκα απυ ημ ζηέιεπμξ 33. Έκα 

άιιμ ζεμακηηθυ ζημηπείμ ήηακ ε εμθάκηζε πμιιαπιχκ ιμημχλεςκ δειαδή ιμίμςλε 

απυ πμιιά ζηειέπε απυ 1 έςξ 5 ημο ημφ ηαοηυπνμκα ζε πμζμζηυ 22,6% ζε 

παζμιμγηθά δείγμαηα θαη 8,3% ζε θοζημιμγηθά. Γδχ είκαη ε εμθάκηζε υπςξ είκαη 

θαηαγεγναμμέκε ζε μία πίηα ηεξ πανμοζίαξ θακεκυξ ζηειέπμοξ εκυξ δφμ ή 

πενηζζμηένςκ ζηειεπχκ. Απιχξ αοηή ε δηαθάκεηα ηεκ  ακαθένς γηα κα ζαξ πς υηη 

επεηδή αοηή ηε ζηηγμή ημοξ επηζηήμμκεξ ημοξ εκδηαθένμοκ πμιφ πενηζζυηενα 

ζηειέπε απυ ηα βαζηθά ηα μπμία ειέγπαμε μέπνη πνυηηκμξ μία ηειεοηαία δμοιεηά 

ζημ ενγαζηήνημ με ηεκ εοαίζζεηε ηεπκηθή mikro – aris, απέδεηλε υηη εθηυξ 

επηβεβαίςζε ανπηθά ηα πνχηα απμηειέζμαηα μαξ υηη ηα πνχηα ζηειέπε είκαη γηα 

ηεκ Αηηηθή μηιχ πάκηα 11 18 6 16 31 33 αιιά θαη ηεκ εμθάκηζε ηνηχκ θαηκμφνηςκ 

ζηειεπχκ ημ 45 θαη ημ 51 πμο είκαη πάνα πμιφ εκδηαθένμκηα γηαηί είκαη μγθμγυκα 

ζηειέπε θαη ημ 42 ημ μπμίμ ζοκδέεηαη με πημ ειαθνηέξ θαηαζηάζεηξ. Πειεηχκμκηαξ 

ζα 'ζεια κα πς υηη ε επηδεμημιμγία είκαη πάνα πμιφ ζεμακηηθή γηα ηεκ θαηαγναθή 

ηςκ παναθηενηζηηθχκ μηαξ κυζμο. Νμηέ υμςξ δεκ είκαη ανθεηή ακ δε ζοκμδεφεηαη 

απυ μέηνα γηα ηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ κυζμο αοηή. Ηαη ζηεκ πενίπηςζε ημο 

θανθίκμο ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ θαη υπη μυκμ θαη ηςκ μλοηεκχκ θμκδοιςμάηςκ 

θαη ηςκ αηοπηχκ θαη υηη ζοκδέεηαη με ηηξ επηπηχζεηξ ηεξ ιμίμςλεξ απυ αοηυκ ημκ 

ηυ ηα άμεζα ζπέδηα εκυξ θναηηθμφ ζπεδηαζμμφ πνέπεη κα είκαη πνχημκ ε άμεζε 

εθανμμγή ημο εζκηθμφ πνμγνάμμαημξ εμβμιηαζμμφ ηςκ κέςκ γοκαηθχκ απυ 12 ςξ 

26 πνμκχκ θαη δεφηενμκ ε ακάπηολε πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ημ μπμίμ 

απμηειεί θαη έκα πάγημ αίηεμα θαη ηςκ δεμμηηθχκ ανπχκ βέβαηα ε μπμία ζα 

ακηημεηςπίζεη υπη μυκμ αοηυ ημ κυζεμα αιιά πάνα πμιιά κμζήμαηα υζμκ αθμνά 

υμςξ ημκ θανθίκμ ηεξ μήηναξ είκαη πάνα πμιφ ζεμακηηθυ γηαηί αοηή είκαη πμο ζα 

οιμπμηήζεη, αοηή είκαη πμο ζα εθανμυζεη ηα εζκηθά πνμγνάμμαηα ειέγπμο πμο 

ζεμαίκμοκ παναθμιμφζεζε υιςκ ακελανηήηςξ ηςκ γοκαηθχκ εμβμιηαζζέκηςκ θαη 

με με ηεζη Ναπακηθμιάμο θαη HPV DNA ηεζη υπμο αοηυ θνίκεηαη απαναίηεημ. 

Ηιείκμκηαξ απιχξ έηζη κα δείηε ημοξ ζοκενγάηεξ πμο ζομμεηείπακ ζε αοηή ηε 

δμοιεηά. Οαξ εοπανηζηχ. 

Γοάγγειμξ Βαδαίμξ (οκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε πμιφ ηεκ θονία Νακμημπμφιμο 

θαη θαιμφμε ημκ επυμεκμ μμηιεηή θφνημ Θευδςνμ Νακμζθάιηζε, Ιαηεοηήνα 

Γοκαηθμιυγμ ημο Πμήμαημξ Γοκαηθμιμγηθήξ Μγθμιμγίαξ ηεξ Γ‟ Ιαηεοηηθήξ & 

Γοκαηθμιμγηθήξ Ηιηκηθήξ Νακεπηζηεμίμο Αζεκχκ, ζημ βήμα. Πμ ζέμα πμο ζα 
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ακαπηφλεη είκαη «Κευηενα Δεδμμέκα ζηεκ Ννυιερε ημο Ηανθίκμο ημο Πναπήιμο 

ηεξ Ιήηναξ». 

  

Θεόδςνμξ Πακμζθάιηζεξ, Ιαηεοηήναξ Γοκαηθμιόγμξ ημο 

Σμήμαημξ Γοκαηθμιμγηθήξ Ογθμιμγίαξ ηεξ Γ’ Ιαηεοηηθήξ & 

Γοκαηθμιμγηθήξ Ηιηκηθήξ Πακεπηζηεμίμο Αζεκώκ: Ηφνηε 

πνυεδνε εοπανηζηχ πμιφ γηα ηεκ ηημεηηθή 

πνυζθιεζε κα μηιήζς, γηα ηεκ θαηελμπήκ κυζμ ηεξ 

Αοημδημίθεζεξ ζα έιεγα θαη πηζηεφς πςξ ζημ 

ηέιμξ ηεξ μμηιίαξ μμο υιμη ζα ζομθςκήζμομε, γηαηί 

μ θανθίκμξ ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ είκαη μ 

πενηζζυηενμ μειεηεμέκμξ θανθίκμξ ημο ακζνχπμο. 

Γίκαη ε πνχηε αηηία ζακάημο ζηηξ γοκαίθεξ ζημκ 

ηνίημ θυζμμ θαη ε δεφηενε ζοπκυηενε ζηηξ γοκαίθεξ 

ζημ δοηηθυ θυζμμ. Γδχ βιέπεηε ηη ζομβαίκεη ζηεκ Γονχπε ζηηξ κέεξ γοκαίθεξ πμο 

ε μεγαιφηενε εμενίδα ηςκ θανθίκςκ είκαη μ θανθίκμξ ημο μαζημφ αιιά 

αθμιμοζείηαη ζε πμιιή ζηεκή ζπέζε με ημκ θανθίκμ ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ.  Ακ 

δμφμε ηη ζομβαίκεη γεκηθά ζημκ θυζμμ οπμιμγίδμομε υηη έπμομε πενίπμο 500.000 

πενηζηαηηθά ακά έημξ ζε υιε ηεκ οθήιημ θαη απυ αοηυ ημ πμζμζηυ μη μηζέξ 

γοκαίθεξ πεζαίκμοκ απυ ηεκ κυζμ. Αοηυ ζομβαίκεη γηαηί ε δηάγκςζε γίκεηαη ζε έκα 

ζηάδημ πμο είκαη πένα απυ μηα ηάζημε πνμζπάζεηα απυ ημοξ γηαηνμφξ. Ακ ηα 

πνάγμαηα πάκε υπςξ ζαξ ζηα είπε ε θονία Νακμημπμφιμο πμο οπάνπεη μηα έλανζε 

ημο HPV, οπμιμγίδεηαη υηη ζα έπμομε έςξ ημ 2050 δηπιαζηαζμυ ηςκ θνμοζμάηςκ 

ημο θανθίκμο ηεξ μήηναξ ζε υιμ ημκ θυζμμ, πενίπμο 1.000.000 θνμφζμαηα. Πχνα 

ακ δμφμε ζηεκ Γονχπε ηη ζομβαίκεη θαη μαξ εκδηαθένεη ηδηαίηενα ε Γιιάδα, αοηά 

πμο μπμνμφμε κα πμφμε πνηκ απυ υια είκαη υηη θάζε μένα πεζαίκμοκ 40 γοκαίθεξ 

απυ θανθίκμ ηναπήιμο ηεξ μήηναξ θαη μέπνη ζηηγμήξ έπμομε παμειή επίπηςζε 

αοηήξ ηεξ αννχζηηαξ ζηεκ παηνίδα μαξ. Ιε ημ πνάζηκμ είκαη ε Γιιάδα αιιά 

πενηβαιιυμαζηε απυ ηηξ πχνεξ ηεξ Ακαημιηθήξ Γονχπεξ πμο υμςξ ηχνα 

μπαίκμοκ ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε πμο έπμομε ακμηπηά ζφκμνα θαη ακάμεηλε 

πιεζοζμχκ μεγαιφηενε, πμο εθεί έπμομε ηενάζηημοξ ανηζμμφξ θανθίκμο ηεξ 

μήηναξ θαη πνμζβμιήξ απυ ημκ HPV θαη είκαη ιμγηθυ κα οπμζέζμομε υηη ε επηδεμία 

ζηεκ παηνίδα μαξ θαη ιυγς αιιαγήξ ηςκ ζελμοαιηθχκ ζοκεζεηχκ ηςκ κεανχκ 

θμνηηζηχκ είκαη πνμ ηςκ ποιχκ. Απυ ηεκ θιηκηθή μμο πναθηηθή λένς πμιφ θαιά 

υηη οπάνπεη μηα ακεζοπία ζημκ θυζμμ γηα ημ ηεζη ΝΑΝ θαη ηη αθνηβχξ θάκεη. Γηα 

αοηυ έπς βάιεη αοηή ηεκ δηαθάκεηα, ζηεκ μοζία μ ηνάπειμξ ηεξ μήηναξ γηα κα 

ζοκεκκμμφμαζηε είκαη ημ θαηχηενμ θμμμάηη ηεξ μήηναξ θαη με ημ ηεζη ΝΑΝ 
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παίνκμομε θφηηανα απυ ηεκ επηθάκεηα ημο ηναπήιμο θα απυ ημ εζςηενηθυ ημο 

ηναπήιμο. Γίκαη μηα επχδοκε εμπεηνία γηα ηηξ γοκαίθεξ ζίγμονα. Αοηά είκαη ηα 

ιεγυμεκα πνμγνάμμαηα δεοηενμγεκμφξ πνυιερεξ, δειαδή πάμε κα βνμφμε ηηξ 

αιιμηχζεηξ ηηξ πνμθανθηκηθέξ πμο οπάνπμοκ ζημκ ηνάπειμ χζηε κα μπμνέζμομε 

κα ζεναπεφζμομε ημ πνυβιεμα θαη κα μεκ ακαπηφλεη μηα γοκαίθα θανθίκμ. Πμ 

δεφηενμ βήμα υπςξ λένεηε πμιφ θαιά υηακ έπμομε έκα παζμιμγηθυ ηεζη ΝΑΝ 

είκαη κα θάκμομε θμιπμζθυπεζε. Γίκεηαη με μεγεζοκηηθμφξ θαθμφξ θαη με 

δηάθμνεξ πνςζηηθέξ ακαδεηθκφμομε ηηξ πνμθανθηκηθέξ αιιμηχζεηξ πμο οπάνπμοκ 

ζημκ ηνάπειμ ηεξ μήηναξ θαη ηηξ μπμίεξ έπεη οπμδείλεη ημ ηεζη. Γδχ βιέπεηε ηηξ 

απκέξ άζπνεξ πενημπέξ, υπςξ αοηή ππ πμο είκαη αυναηε ζημ γομκυ μάηη αιιά 

ακαδεηθκφμκηαη μυκμ με αοηή ηεκ ηεπκηθή. Γδχ έπμομε πημ βανηέξ πνμθανθηκηθέξ 

βιάβεξ θαη πναγμαηηθυ θανθίκμ. πςξ λένεηε πμιφ θαιά ε θςκμεηδήξ εθημμή 

είκαη ε ζεναπεία αοηχκ ηςκ πνμθανθηκηθχκ αιιμηχζεςκ θαη γηα κα θαηαιάβεηε ηη 

ζεμαίκεη είκαη αθαίνεζε αοημφ ημο ημήμαημξ εδχ είηε με ημπηθή είηε με γεκηθή 

ακαηζζεζία αοηχκ ηςκ πνμθανθηκηθχκ βιαβχκ.  Οημκ Ναπακηθμιάμο ε 

ακζνςπυηεηα μθείιεη πμιιά ζε υηη αθμνά ηεκ πνυιερε ημο θανθίκμο ηεξ μήηναξ 

θαη ακ δμφμε ζε πχνεξ πμο έπμοκ πμιφ θαιυ ζφζηεμα πνυιερεξ ζε μαδηθυ 

επίπεδμ βιέπεηε μηα ηενάζηηα μείςζε ηςκ πενηζηαηηθχκ. Ακ δμφμε ζηεκ Γονχπε 

ηη ζομβαίκεη θαη εδχ είκαη ζηεκ Ιεγάιε Βνεηακία βιέπεηε υηη εθεί πμο είκαη έκα 

πναγμαηηθυ ελαηνεηηθυ ζφζηεμα ογείαξ δςνεάκ γηα υιμ ημκ θυζμμ πςνίξ θαμία 

ζομμεημπή κα πιενχκμοκ, μφηε μέζς ηςκ αζθαιηζηηθχκ ηαμείςκ, ζηεκ μοζία μ 

θαζέκαξ μπμνεί κα θαιοθζεί ζηε Ιεγάιε Βνεηακία. ηακ μ πιεζοζμυξ είκαη 

θαιομμέκμξ ζημ πμζμζηυ ημο 90% πνμιεπηηθμφ ειέγπμο με ηεζη ΝΑΝ ηυηε 

πανμοζηάζηεθε δναμαηηθή μείςζε ημο θανθίκμο ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ. Γηα αοηυ 

ιές υηη είκαη θαη ζέμα ηεξ αοημδημίθεζεξ, μέζα απυ ηα δεμμηηθά ηαηνεία θαη μέζα 

απυ ημκ πονήκα ηεξ πμιηηηθήξ δηενγαζίαξ ζηεκ παηνίδα μαξ ζα μπμνέζμομε κα 

θάκμομε ημ ίδημ. Οηεκ Γιιάδα υπςξ λένεηε δεκ έπμομε εζκηθυ πνυγναμμα θαη 

πνέπεη μέζα απυ εζάξ κα πηέζμομε αθυμα πενηζζυηενμ ηεκ πμιηηεία κα εθανμυζεη 

ημ αοημκυεημ θαη κα δχζεη ημ πνέμξ πμο μθείιεη. Γπίζεξ πνέπεη κα ειέγπμομε 

ημοξ γηαηνμφξ πμο θάκμοκ ημ ηεζη, κα ειέγπμομε ηα ενγαζηήνηα πμο γίκεηαη θαη 

ημοξ γηαηνμφξ πμο ζεναπεφμοκ ηηξ αιιμηχζεηξ θάηη πμο δοζηοπχξ δεκ οπάνπεη 

αθυμα ζηεκ παηνίδα μαξ. Ιυκμ ημ 20% ηςκ Γιιεκίδςκ θάκμοκ ηεζη ΝΑΝ. Νμιιέξ 

έπμοκ ηεκ μηθμκμμηθή άκεζε κα πάκε θαη ζημκ ηδηχηε γηαηνυ κα θάκμοκ ημ ηεζη θαη 

πνμθακχξ αοηέξ είκαη θαη ημο παμειμφ θηκδφκμο ακ ζέιεηε γηαηί μ θανθίκμξ ημο 

ηναπήιμο ηεξ μήηναξ εμθακίδεηαη ζηηξ θηςπυηενεξ θμηκςκηθέξ  ηάλεηξ. Μ 

θανθίκμξ ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ είκαη έκαξ ημγεκήξ θανθίκμξ, ίζςξ μ πημ 

ιμημςληαθήξ αηηημιμγίαξ θανθίκμξ πμο οπάνπεη. Πχνα βιέπμομε έκα μπμομ 
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πμιιχκ αζζεκεηχκ, πμιιχκ θανθίκςκ πμο ζπεηίδμκηαη με ημκ HPV, δεκ είκαη μυκμ 

μ θανθίκμξ ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ αιιά θαη άιιμη θανθίκμη ηεξ γεκεηηθήξ πχναξ 

υπςξ ημο αηδμίμο, ημο θυιπμο, ημο πέμοξ, ημο πνςθημφ, ημο ζημμαημθάνογγα, ηεξ 

ζημμαηηθήξ θμηιυηεηαξ θαη ημο ιάνογγα ζε έκα μηθνυηενμ βαζμυ βέβαηα. Γίκαη έκα 

ζέμα πμο αθυνα υιμοξ μαξ, είκαη έκα μεγάιμ πνυβιεμα θαη υζμ πενκάεη μ θαηνυξ 

ζα ακαδεηθκφεηαη πενηζζυηενμ θαη ζηεκ παηνίδα μαξ. Ιπμνμφμε κα μηιήζμομε γηα 

μηα παγθυζμηα επηδεμία πιέμκ ημο HPV πμο εφθμια μπμνεί κα μεηαδμζεί δειαδή 

δεκ είκαη ακάγθε κα ημκ ζοκδέζμομε με μηα ζελμοαιηθή ζομπενηθμνά πμο είκαη 

πένακ ηςκ θοζημιμγηθχκ μνίςκ θαη μηα μυκμ θμνά κα πάεη μηα κέα θμπέια εφθμια 

μπμνεί κα θμιιήζεη ακ δεκ πνμζέλεη. Ρπμιμγίδεηαη υηη ημ 80% ηςκ ακζνχπςκ ζε 

θάπμηα ζηηγμή ηεξ δςήξ μαξ ζα ημκ θμιιήζμομε ημκ HPV, είκαη θοζημιμγηθυ κα 

ένζμομε ζε επαθή με ημκ HPV. Ηαη υπςξ είπαμε θαη παναπάκς πάεη θαη θάζεηαη μ 

HPV μέζα ζημκ ηνάπειμ ζογθεθνημέκα θμκηά ζημ DNA ημο θοηηάνμο αιιά υηακ 

δηεηζδφζεη θαη αιιμηχζεη ημ θφηηανμ ηυηε θάκμοκ ηηξ πνμθανθηκηθέξ αιιμηχζεηξ  

θαη ακ πνμπςνήζμοκ ζε υιμ ημ ημίπςμα ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ ηυηε 

ελειίζζεηαη ζε θανθίκμ. Έκα επίζεξ ζεμακηηθυ πνυβιεμα Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ 

είκαη θαη ηα θμκδοιχμαηα.  Γίκαη HPV  θαη ηα θμκδοιχμαηα αιιά δεκ είκαη 

μγθμγυκμη ηφπμη αιιά πνμθαιμφκ δέμξ θαη θυβμ ζηηξ γοκαίθεξ θαη ζημοξ άκηνεξ 

βέβαηα γηαηί είκαη μναηέξ βιάβεξ θαη επίζεξ βάδμοκε θαη μηα ηαμπέια. Μη γοκαίθεξ 

αηζζάκμκηαη έκμπεξ, βνχμηθεξ θάηη πμο δεκ έπνεπε κα ηζπφεη θοζηθά ιυγς 

έιιεηρεξ εκεμένςζεξ. Έπμκηαξ αοηή ηεκ έλανζε έπμομε θαη ηεκ έλανζε ηςκ 

μηθμκμμηθχκ πυνςκ πμο δηαηίζεκηαη γηα ηεκ ζεναπεία ηςκ θμκδοιςμάηςκ θαη αοηυ 

είκαη έκα ηενάζηημ μηθμκμμηθυ πνυβιεμα αοηή ηε ζηηγμή ζε υιε ηεκ Γονχπε. Οε υηη 

αθμνά ημκ HPV πμο είκαη θανθηκηθυξ έπμομε θονίςξ ηα ζηειέπε 16 θαη 18 θαη ακ 

δμφμε ηη ζομβαίκεη ζε υιμ ημκ θυζμμ, οπάνπεη μηα ηζμθαηακμμή ζηεκ Γονχπε, 

Αζία, Ωθεακία. Μ 16 θαη μ 18 είκαη μη θφνημη ηφπμη ακά ημκ θυζμμ πμο θάκμοκ 

θανθίκμ ηεξ μήηναξ θαη πμο εοζφκμκηαη γηα ημ 80%. Ιε ημ εμβυιημ ημο HPV ζηεκ 

μοζία δεκ ζηαμαηάμε ζηηξ πνμθανθηκηθέξ βιάβεξ αιιά μπιμθάνμομε απυ ηεκ ανπή 

ηεκ θανθηκμγέκκεζε, δειαδή δεκ αθήκμομε ημκ μνγακηζμυ κα μμιοκζεί. Γίκαη πμιφ 

θαιά μειεηεμέκμ, έπμοκ πενάζεη ημοιάπηζημκ 20 πνυκηα πμιιχκ ενεοκχκ θαη ζα 

ήζεια κα δμφμε ιίγμ μαδί γηα κα θαηαιάβεηε πςξ δεμημονγείηαη ζημ ενγαζηήνημ. 

Γίκαη απιυ, ακ θακηαζημφμε μηα μπάια υηη είκαη μ ηυξ θναηάμε μυκμ ημ πενίβιεμα 

ημο ημφ ημ μπμίμ δεκ μμιφκεη ηεκ γοκαίθα θαη ημ μπμίμ υμςξ έπεη μέζα ημο οιηθυ, 

πνςηεΐκεξ  ηέημηεξ πμο ακ ημ εκέζμομε ζημκ μνγακηζμυ ζα δεμημονγήζεη  

ακηηζχμαηα ζακ κα είπε πνμζβιεζεί απυ ημκ ίδημ ημκ ηυ. Οηεκ μοζία δειαδή ημ 

εμβυιημ είκαη ε θάρα ημο ημφ ε μπμία δίκεηαη με αοηή ηεκ μμνθή ζηεκ κέα γοκαίθα 

θαη έηζη πνμθαιείηαη ε παναγςγή ακηηζςμάηςκ. Οηεκ Γιιάδα θοθιμθμνμφκ δομ 



114 

 

είδε εμβμιίςκ υπςξ θαη ζε υιμ ημκ θυζμμ. Πμ έκα είκαη ηεηναδφκαμμ πμο πηάκεη 

ημοξ ημφξ  πμο θάκμοκ ημ 80% ηςκ θανθίκςκ ηςκ 16 θαη 18 θαη ημοξ ημφξ πμο 

θάκμοκ ημ 90% ηςκ θμκδοιςμάηςκ πμο είκαη μ 6 θαη μ 11. Πμ άιιμ είκαη έκα 

δοδφκαμμ ημ μπμίμ είκαη απμθιεηζηηθά γηα ημοξ ημφξ πμο θάκμοκ θανθίκμ ημο 

ηναπήιμο ηεξ μήηναξ. Ηαη ηα δομ εμβυιηα είκαη άθνςξ απμηειεζμαηηθά. Πχνα 

θάπμηα πναθηηθά ενςηήμαηα πμο ίζςξ έπεηε υιμη· πνχημκ ε ειηθία εμβμιηαζμμφ, 

ημ ζίγμονμ είκαη υηη υζμ πημ γνήγμνα θάκμομε ημκ εμβμιηαζμυ ηυζμ θαιφηενα είκαη. 

Οε υηη αθμνά ημκ HPV ζίγμονα ζα πνέπεη κα ζοζπεηηζηεί μ εμβμιηαζμυξ πμο ζα 

μπμνμφζε κα γίκεη θαη ζηεκ ειηθία ηςκ δφμ πνυκςκ με ηεκ έκανλε ηεξ ζελμοαιηθήξ 

δςήξ με ηεκ εθεβεία χζηε κα θαηαιάβεη ημ θμνίηζη γηα πημ ιυγμ εμβμιηάδεηαη. 

Ηαηά ζοκέπεηα γφνς ζηα 12 ζα πνέπεη κα είκαη ε έκανλε ημο εμβμιηαζμμφ θαη 

ζίγμονα πνηκ ανπίζμοκ μη κέεξ θμπέιεξ κα έπμοκ ζελμοαιηθέξ επαθέξ γηαηί υπςξ 

θαηαιαβαίκεηε μ HPV δεκ πνμτπμζέηεη δηεηζδοηηθυ ζελ. Γίκαη πναγμαηηθά θμβενυ 

ακ δμφμε ηη ζομβαίκεη ζε υιμ ημκ θυζμμ υηη έκα πμζμζηυ 30% ηςκ εθήβςκ, ηςκ 15 

πνυκςκ ακά ημκ θυζμμ έπμοκ μιμθιενςμέκε ζελμοαιηθή δςή. Δεκ πνέπεη κα 

θιείκμομε ηα μάηηα μαξ ζε αοηυ αιιά μφηε θαη κα θαηαθεναοκχκμομε ημοξ κέμοξ 

πμο αιιάδμοκ ζελμοαιηθή ζομπενηθμνά. Ννέπεη κα ημ δμφμε ζακ έκα γεγμκυξ, κα 

ακαδεηήζμομε ηηξ αηηίεξ, κα ηηξ ζοδεηήζμομε αιιά ζακ γηαηνμί εμείξ ζα πνέπεη κα 

επηθεκηνςζμφμε ζημ υηη έπμομε μηα θαηκμφνγηα πναγμαηηθυηεηα υπμο αιιάδμοκ ηα 

ζελμοαιηθά ήζε θαη ηςκ κέςκ Γιιεκίδςκ γοκαηθχκ θαη ζα πνέπεη κα μπμνέζμομε 

κα βμεζήζμομε έηζη χζηε κα μεκ θηάκμοκ ζημ ζεμείμ κα πεζαίκμοκ  απυ θανθίκμ 

ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ. Γπίζεξ ημ εμβυιημ μπμνεί κα γίκεη ζε γοκαίθεξ πμο ημ 

υνημ ειηθίαξ είκαη μεγαιφηενμ, ζίγμονα ακ δεκ έπμοκ μμιοκζεί αθυμα θαιφηενα 

αιιά θαη ακ έπμοκ μπμνμφκ κα εμβμιηαζημφκ. Δεκ λένμομε ακ ημ εμβυιημ είκαη 

100% απμηειεζμαηηθυ ζε μηα γοκαίθα 28 πνμκχκ αιιά μη μειέηεξ αοηέξ ζα 

δεμμζηεοημφκ ημ ανγυηενμ ζε έκα πνυκμ αιιά πηζηεφμομε θαη αοηυ ιέεη ε ιμγηθή 

θαη ε ηαηνηθή επηζηήμε υηη μηα γοκαίθα ογηήξ 28 εηχκ ζα έπεη ηεκ ίδηα κμζμιμγηθή 

απάκηεζε υζμ μηα θμπέια 24 εηχκ. Νάκηςξ επίζεμα ημ εμβυιημ ζηεκ Γιιάδα 

θοθιμθμνεί γηα κα ζοκηαγμιμγείηαη μέπνη ηεκ ειηθία ηςκ 26 πνμκχκ. Μη μειέηεξ 

έπμοκ γίκεη μέπνη  αοηή ηεκ ειηθία πμο δείπκεη υηη είκαη απμηειεζμαηηθυ. Έκα άιιμ 

ενχηεμα είκαη ακ πνέπεη κα εμβμιηαζημφκ θαη ηα θμνίηζηα θαη ηα αγυνηα. Γδχ 

μπαίκμοκ θαη δεηήμαηα μηθμκμμηθά γηαηί αξ πμφμε ζα δηπιαζηαζηεί ημ θυζημξ, πένα 

απυ υια αοηά πηζηεφμομε υηη ζε επίπεδμ ζοιιμγηθήξ πμιηηηθήξ ηεξ πμιηηείαξ γηα 

ηεκ θάιορε ημο πιεζοζμμφ υηη ζα έθηακε κα εμβμιηαζημφκ μυκμ ηα θμνίηζηα 

αθνηβχξ γηαηί ζα είπαμε εμβμιηάζεη ηεκ μηα μενίδα ημο θμπαδημφ με ηεκ μπμία ε 

άιιε μηζή μενίδα ζα ένζεη ζηεκ ζοκεφνεζε θαη ζε υιμ ημκ θυζμμ αοηή ε πμιηηηθή 

αθμιμοζείηαη δειαδή κα εμβμιηάδμκηαη μυκμ ηα θμνίηζηα θαη εθηυξ απυ μυκμ μηα 
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πχνα ζημκ θυζμμ πμο είκαη ε Αοζηνία. Γθεί εμβμιηάδμκηαη θαη ηα αγυνηα. Ιηα άιιε 

ενχηεζε πμο θάκμοκ είκαη ακ μηα γοκαίθα είκαη 23 πνμκχκ θαη θάκεη ημ εμβυιημ 

θαη μείκεη έγθομξ θαη δεκ ημ έπεη θαηαιάβεη ηη ζομβαίκεη. Πα επίζεμα ζημηπεία 

είκαη πςξ υηακ μηα γοκαίθα είκαη έγθομξ δεκ πνέπεη κα θάκεη ημ εμβυιημ αιιά αοηυ 

είκαη θάηη πμο ημ θάκμομε με υια ηα θάνμαθα, πάκηςξ απυ ηηξ γοκαίθεξ πμο 

εμβμιηαζηήθακε θαη ζομμεηείπακ ζε μεγάιεξ μειέηεξ γηα κα δεμημονγεζμφκ ηα 

εμβυιηα θάκεθε υηη ε επίπηςζε μπμηαζδήπμηε ζογγεκμφξ ακςμαιίαξ ζηα κεμγκά 

απυ θμπέιεξ πμο θαηά ηφπε έμεηκακ έγθοεξ θαη εμβμιηαζηήθακε δεκ ήηακ 

δηαθμνεηηθή απυ αοηέξ πμο είπακ θάκεη ημ εμβυιημ. Νάκηςξ θαιυ ζα ήηακ κα μεκ 

γίκεηαη ημ εμβυιημ υηακ μηα γοκαίθα είκαη έγθομξ. Γηα κα μεκ ζαξ θμονάζς θαη γηα 

κα ηειεηχζς γνήγμνα εάκ ζέιεηε κα ζοδεηήζμομε θαη θάπμηα ζέμαηα. Απιχξ κα 

ζαξ δείλς θάηη εκηοπςζηαθυ, μη μειέηεξ δείπκμοκ 100% θάιορε ηςκ γοκαηθχκ πμο 

θάκμοκ ημ εμβυιημ έκακηη ηςκ ζογθεθνημέκςκ ηφπςκ ημο ημφ. Έκα άιιμ ζεμακηηθυ 

δήηεμα είκαη πςξ μη ηφπμη ημο ημφ είκαη πάκς απυ 120 θαη είπαμε πςξ μ 16 θαη μ 

18 είκαη ημ 80% ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ. Νένα απυ αοηυ μη άιιμη ηφπμη πμο ζαξ 

είπε θαη ε θα Νακμημπμφιμο έπμοκε πανυμμημ  DNA θαηά ζοκέπεηα θαίκεηαη υηη 

αοηέξ πμο εμβμιηάδμκηαη έμμεζα πνμζηαηεφμκηαη θαη απυ άιιμοξ ηφπμοξ πμο δεκ 

είκαη εκηαγμέκμη ζημ εμβυιημ αιιά πενίπμο έπμοκ ημ ίδημ γμκηδηαθυ πνμθίι  πμο 

έπμοκ μη ηφπμη απυ ημοξ μπμίμοξ θαιφπηεη ημ εμβυιημ. Ηάηη πμο δεκ λένμομε 

αθυμα με ζηγμονηά είκαη πυζμ ζα θναηήζεη ε πνμζηαζία εκυξ θμνηηζημφ πμο έπεη 

θάκεη ημ εμβυιημ θαη θακηαζηείηε κα είκαη 12 εηχκ, κα εμβμιηαζηεί, κα μεκ έπεη 

ζελμοαιηθέξ επαθέξ, κα ανπίζεη κα έπεη ζελμοαιηθέξ επαθέξ υηακ ζα πάεη ζημ 

πακεπηζηήμημ θαη υηακ ζα θαηέβεη ζηεκ Αζήκα απυ επανπία θαη θακηαζηείηε ηυηε 

κα μεκ έπεη ηεκ θάιορε πμο ηεκ  είπε υηακ δεκ ηεκ πνεηαδυηακ. Ηαηά ζοκέπεηα ζα 

πνέπεη κα ζηγμονεοημφμε υηη ημ εμβυιημ ακ πνεηάδεηαη ακαμκεζηηθή δυζε θαη αοηυ 

ζα βγεη μέζα ζημκ επυμεκμ πνυκμ θαη ημ πηζακυηενμ είκαη πςξ ζα πνεηάδεηαη κα 

επακαιεθηεί ζηα 5 πνυκηα πμο ζημ δηάζηεμα αοηυ ε θάιορε θηάκεη ζημ 100%. Γδχ 

βιέπεηε υηακ θάκακε ηεκ έκεζε ηεκ ακαμκεζηηθή παναηήνεζακ μηα αφλεζε μεγάιε 

ηςκ ακηηζςμάηςκ θάηη πμο δείπκεη υηη οπήνπε θαιή ακμζμιμγηθή απάκηεζε  απυ 

ηεκ ανπή ημο εμβμιηαζμμφ. Νμιιέξ γοκαίθεξ νςηάκε ακ είκαη αζθαιέξ ημ εμβυιημ 

απυ παναπιενμθυνεζε  δηάθμνςκ αηυμςκ πμο δεκ λένμοκ ηα πνάγμαηα ςξ έπμοκ. 

Έπμομε αθμφζεη αξ πμφμε πμιιά απυ ηεκ ηειευναζε γηα αοηυ ημ εμβυιημ υηη 

μπμνεί κα δεμημονγήζεη ζεμακηηθά πνμβιήμαηα θάηη πμο δεκ έπεη απμδεηπηεί κα 

ζομβαίκεη. Έπμοκε δμζεί πάκς απυ 20.000.000 δυζεηξ ζε υιμ ημκ θυζμμ θαη δεκ 

έπεη δεμημονγεζεί θαμία ζμβανή πανεκένγεηα απυ ημ εμβυιημ. Πα μυκα πμο 

μπμνμφκ κα ζομβμφκ υπςξ ζε υια ηα εμβυιηα είκαη ημπηθυξ πυκμξ εθεί πμο έγηκε 

ημ εμβυιημ, ιίγμξ πονεηυξ γηα 2 εηθμζηηεηνάςνα, ζηεκ μοζία αοηέξ είκαη μη 
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πανεκένγεηεξ πμο μπμνμφκ κα δεμημονγεζμφκ θαη επίζεξ πμιφ ζπάκηα. Πχνα ζηεκ 

Γιιάδα ζηεκ ανπή ε εζκηθή επηηνμπή εμβμιηαζμμφ δεκ ήζειε κα ημ εηζάγεη ημ 

εμβυιημ ζημ εζκηθυ πνυγναμμα εμβμιηαζμμφ, εμείξ πηέζαμε πμιφ ζοζηεμαηηθά θαη 

μ θαζεγεηήξ μ Ημξ Ηςκζηακηυπμοιμξ πμο είκαη πνμξ ηημήκ ημο δέπηεθε κα 

ζοδεηήζμομε θαη ηειηθά θαηάιαβε ημ μέγεζμξ ημο πνμβιήμαημξ θαη υηη έπμομε κα 

θάκμομε με μηα επηδεμία πνμ ηςκ ποιχκ έηζη ηειηθά εγθνίζεθε θαη απυ ηεκ εζκηθή 

επηηνμπή εμβμιηαζμμφ ζηεκ Γιιάδα ζηηξ ειηθίεξ 12 έςξ 15 εηχκ θαη αοηυ ήηακ ημ 

2007 αιιά πιέμκ έπεη επεθηαζεί ανθεηά μέπνη ηεκ ειηθία ηςκ 26. Οε υιε ηεκ 

Γονχπε έπεη μπεη μ εμβμιηαζμυξ ζε εζκηθυ επίπεδμ θαη πηζηεφς πςξ είκαη μηα 

ζεμακηηθή επηηοπία υηη ζηεκ παηνίδα μαξ ηειηθά ημ οπμονγείμ δέπηεθε κα μπεη ημ 

εμβυιημ δειαδή κα οπάνπεη θάιορε θαη απυ ηα αζθαιηζηηθά ηαμεία. Γίκαη μηα 

μεγάιε θαηάθηεζε ηεξ Ζαηνηθήξ Ημηκυηεηαξ πμο έπεη πενάζεη ζηα ρηιά ηςκ 

εθεμενίδςκ. Γπεηδή υμςξ οπάνπεη πνυβιεμα με ηα αζθαιηζηηθά ηαμεία πνέπεη κα 

λένεηε υηη δεκ οπάνπεη ιυγμξ κα πνμζθμμίζεη μηα γοκαίθα γηα ημ παηδί ηεξ ή 

θάπμηα κεανή γοκαίθα απυ έκα πηζημπμηεηηθυ υηη δεκ έπεη ένζεη ζε επαθή με ημκ 

ηυ γηα κα θάκεη ημκ εμβμιηαζμυ. Νμιιά ηαμεία βάδμοκ θάπμημ θνέκμ γηα θάπμημοξ 

ιυγμοξ θαη δεηάκε πηζημπμηεηηθά. Δεκ πνεηάδεηαη θακέκα πηζημπμηεηηθυ θαη κα 

λένεηε πςξ υια ηα ηαμεία είκαη οπμπνεςμέκα κα θαιφρμοκ ημ εμβυιημ 100%. 

Γοπανηζηχ πμιφ.  

Γοάγγειμξ Βαδαίμξ (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε θφνηε Νακμζθάιηζε. Ηαιμφμε 

ημκ επυμεκμ μμηιεηή, ημκ θφνημ Δημκφζε Γηακκαθυπμοιμ, Δηεοζοκηή ημο θιάδμο 

δςήξ ηεξ ΑΟΝΖΟ ΝΞΜΚΜΖΑ, κα ακαπηφλεη ημ ζέμα «Ε πνμχζεζε ηεξ 

Ννυιερεξ μέζα απυ ηα Αζθαιηζηηθά Ννμγνάμμαηα Ργείαξ ηεξ Ζδηςηηθήξ 

Αζθάιηζεξ: ηάζεηξ θαη πνμμπηηθέξ».  Μ θφνημξ Δημκφζεξ Γηακκαθυπμοιμξ έπεη ημ 

ιυγμ. 

 

Δημκύζεξ Γηακκαθόπμοιμξ, Δηεοζοκηήξ ημο 

θιάδμο δςήξ ηεξ ΑΠΖ ΠΡΟΚΟΖΑ: 

Γοπανηζηχ πμιφ. Ηαιεμένα θαη απυ μέκα. Θα 

πνμζπαζήζς μέζα απυ μηα ζφκημμε εκεμένςζε κα 

πανμοζηάζς ηεκ ακηίιερε ηεξ εηαηνίαξ μμο αιιά 

θαη γεκηθυηενα ηεκ ακηίιερε πμο ηζπφεη ζημ πχνμ 

ηεξ αζθάιηζεξ ςξ πνμξ ηεκ πνυιερε αιιά θαη ςξ 

πνμξ ημ πχξ πνέπεη κα ιεηημονγεί ε ζογθεθνημέκε 

δηαδηθαζία. Μη αζθαιηζηηθέξ εηαηνίεξ ςξ ζφγπνμκεξ 

μηθμκμμηθέξ μμκάδεξ απμηειμφκ έκα ζεμακηηθυ 

πεδίμ απαζπυιεζεξ ηςκ ενγαδμμέκςκ αιιά θαη πεγή θμνμιμγηθχκ εζυδςκ ημο 
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θνάημοξ θαη ηαοηυπνμκα έπμοκ δεμημονγήζεη θαη ακαπηφζζεη έκα ζεζμυ με πμιιέξ 

θμηκςκηθέξ θαη μηθμκμμηθέξ πνμεθηάζεηξ γηα ημοξ πμιίηεξ ηεξ πχναξ μαξ. Μ 

αζθαιηζηηθυξ θιάδμξ απμηειεί ηεκ ζεμακηηθυηενε πανάμεηνμ γηα ηεκ μηθμκμμηθή, 

ζςμαηηθή θαη ροπμιμγηθή ογεία ηςκ μειχκ ηεξ θμηκςκίαξ με ηεκ έκκμηα υηη 

πνμζθένεη ζημοξ πμιίηεξ μαξ ημ αίζζεμα ηεξ αζθάιεηαξ ζε πνμζςπηθυ, 

επαγγειμαηηθυ θαη μηθμγεκεηαθυ επίπεδμ. Αοηυ ημ αίζζεμα ηεξ αζθάιεηαξ είκαη 

πμο μεηχκεη δναμαηηθά ηεκ ακεζοπία θαη ημ άγπμξ πμο απυ ηεκ  θφζε ημοξ είκαη μη 

ζεμακηηθυηενεξ αηηίεξ ροπμιμγηθχκ θαη μνγακηθχκ αζζεκεηχκ. ζμ πημ 

ακεπηογμέκμξ είκαη μ αζθαιηζηηθυξ ζεζμυξ ζε μηα θμηκςκία ηυζμ πημ ιίγα είκαη θαη 

ηα πνμβιήμαηα ηα θμηκςκηθά πμο εμθακίδμκηαη. Έκημκε ακάπηολε γκςνίδεη μ 

αζθαιηζηηθυξ θυζμμξ ηεξ ογείαξ ηα ηειεοηαία δέθα πνυκηα υπμο εθζογπνμκηζμυξ 

θαη ε ακάπηολε ηςκ αζθαιηζηηθχκ εηαηνηχκ δεμημφνγεζακ ηηξ πνμτπμζέζεηξ γηα 

ηεκ δυμεζε  ηςκ ζφγπνμκςκ πνμγναμμάηςκ ογείαξ με δηεονομέκεξ πανμπέξ θαη 

ορειμφ επηπέδμο ηαηνηθέξ οπενεζίεξ. Απυ ηεκ άιιε πιεονά ημ δεμυζημ ζφζηεμα 

ΓΟΡ έπεη αλημιμγεζεί απυ ηεκ παγθυζμηα  μνγάκςζε ογείαξ ζακ έκα πμιφ θαιυ 

ζφζηεμα. Μη Έιιεκεξ έπμοκ απυ ηα θαιφηενα επίπεδα ογείαξ ζημκ θυζμμ υγδμμη 

ζηεκ μέζε δηάνθεηα δςήξ. Παοηυπνμκα υμςξ με αοηά ημ δεμυζημ ζφζηεμα ογείαξ 

ζοπκά απαληχκεηαη θαηαγνάθμκηαξ παμειμφξ δείθηεξ ηθακμπμίεζεξ ιυγς φπανλεξ 

αδοκαμηχκ υπςξ είκαη ε έιιεηρε πνςημβάζμηαξ πενίζαιρεξ θαη πνμγναμμάηςκ 

πνυιερεξ ηεξ ογείαξ, ηθακμπμηεηηθχκ λεκμδμπεηαθχκ οπενεζηχκ ζε μεγάιμ 

ανηζμυ κμζμθμμείςκ θαη ζμβανέξ ειιείρεηξ κμζειεοηηθμφ πνμζςπηθμφ θαη ζε 

μηθνυηενμ ηαηνηθμφ. Βέβαηα γκςνίδμομε υιμη πςξ μη παναπάκς αδοκαμίεξ 

πεγάδμοκ θαη δηαηςκίδμκηαη θονίςξ ιυγς ηεξ οπμ-πνεμαημδυηεζεξ ημο 

ζοζηήμαημξ. Μη πμιίηεξ ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε πμηέ δεκ δμφζακ ηυζα πμιιά 

πνυκηα υζα ζήμενα  ςζηυζμ ηα πμζμζηά κμζενυηεηαξ θαη πνυςνεξ ζκεζημυηεηαξ  

παναμέκμοκ ορειά. Ννάγμαηη ε θαηάζηαζε ηεξ ογείαξ ηςκ Γονςπαίςκ ελανηάηαη 

ζοπκά απυ ημκ ηνυπμ με ημκ μπμίμ ακηημεηςπίδμοκ μ θαζέκαξ ηα ζέμαηα ηεξ 

ογείαξ. Δηαηνμθηθέξ ζοκήζεηεξ, άζθεζε, θάπκηζμα θαζχξ θαη απυ ηηξ ζοκζήθεξ 

δηαβίςζεξ πμο έπεη δειαδή ηεκ ζηέγαζε θαη ημ πενηβάιιμκ. Πμ πνυγναμμα γηα ηεκ 

δεμυζηα ογεία πμο εθανμυδεη ζήμενα ε Γονςπασθή Έκςζε πενηιαμβάκεη δνάζεηξ 

πνμαγςγήξ ηεξ θαιήξ ογείαξ μέζς ηεξ ακηημεηχπηζεξ θαζμνηζηηθχκ παναγυκηςκ 

ηεξ θαθήξ ογείαξ πμο μδεγμφκ ζηεκ κμζενυηεηα θαη ηεκ πνυςνε ζκεζημυηεηα. 

Γπίζεξ ε Γονςπασθή Έκςζε δίκεη πμιφ μεγάιε έμθαζε ζηεκ εθανμμγή 

πνμγναμμάηςκ δηαγκςζηηθχκ ελεηάζεςκ πμο ζα πνέπεη κα ζεςνμφκηαη ςξ 

ζεμακηηθά πνμιεπηηθά μέηνα δεδμμέκμο υηη πάνα πμιιέξ αζζέκεηεξ μπμνμφκ κα 

απμθεοπζμφκ μέζς ηεξ ακίπκεοζεξ ημοξ. Ε Γιιάδα ηχνα επεκδφμομε ειάπηζηα 

ζηεκ πνυιερε θαη οπενβμιηθά ζηεκ θαηαζηαηηθή ακηημεηχπηζε πνμβιεμάηςκ 
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ογείαξ. Δαπακά οπένμγθα πμζά γηα θανμαθεοηηθέξ θαη ζεναπεοηηθέξ δαπάκεξ. 

Γάκ δεκ αιιάλμομε αοηή ηεκ κμμηνμπία ζφκημμα μηα δςή ζα ζεναπεφμομε μυκμ ημ 

ζφμπηςμα. Οήμενα ε γκχζε γηα ηεκ ογεία, ηηξ αζζέκεηεξ, ηηξ ζεναπεοηηθέξ 

μεζυδμοξ έπεη θηάζεη ζε πμιφ ορειά επίπεδα εκχ ακηίζεηα μ ημμέαξ ηεξ 

πνυιερεξ δεκ έπεη πνμβιεζεί υπςξ ζα έπνεπε. Δεκ είκαη εφθμιμ θάπμημξ με απιή 

μεηάδμζε γκχζεςκ κα οημζεηήζεη ογηή ζηάζε ζηεκ δςή θαη μοζηαζηηθά κα αιιάλεη 

κμμηνμπία. Ε δεμημονγία αοηή ηεξ κμμηνμπίαξ θαη πνυιερεξ απμηειεί ημ 

ζεμακηηθυηενμ πανάγμκηα επίηεολεξ θαη ζοκηήνεζεξ ζςμαηηθήξ, ροπηθήξ θαη 

πκεομαηηθήξ ογείαξ εκυξ θμηκςκηθμφ ζοκυιμο. Γηα ηεκ πνυιερε πμο είκαη μ ζηυπμξ 

μαξ ζα πνέπεη κα λεθηκήζεη με πμιφ θαιή εκεμένςζε ηςκ πμιηηχκ ζε ζέμαηα 

πνμαγςγήξ πνυιερεξ ηεξ ογείαξ θαη ηδηαίηενα ημ επίπεδμ ηςκ παηδηχκ πμο ζα 

απμηειέζμοκ ηεκ επυμεκε γεκηά. Θα πνέπεη κα δεμημονγεζεί θαη έκα ζεζμηθυ 

πιαίζημ πμο κα δίκεη ηεκ δοκαηυηεηα ζημ δεμυζημ ζφζηεμα ογείαξ κα ζοκενγάδεηαη 

γηα ηεκ οιμπμίεζε ηςκ πνμγναμμάηςκ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ με ηηξ 

αζθαιηζηηθέξ εηαηνίεξ θαη ημοξ δεμμηηθμφξ θμνείξ. Ε ζοκενγαζία θαη ε ακηαιιαγή 

ηεξ ήδε οθηζηάμεκεξ εμπεηνίαξ ζημ πχνμ ηεξ πνυιερεξ, ηεξ ηδηςηηθήξ αζθάιηζεξ 

αιιά θαη ηεξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ είκαη ημ άιμα πμο ζα μαξ μδεγήζεη ζημκ ζηυπμ 

αοηυ. Οήμενα ε ακάγθε γηα μηα ηέημηα γέθονα επηθμηκςκίαξ μεηαλφ θνάημοξ θαη 

ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ θαη ηδηςηηθχκ αζθαιηζηηθχκ εηαηνηχκ είκαη επηηαθηηθή. 

Νηζηεφς ςξ πμιίηεξ θαη ςξ επαγγειμαηίαξ πμο δμοιεφεη ζημκ πχνμ αοηυ υηη 

πνέπεη κα γίκεη αοηή ε δηαδηθαζία ηεξ πνυιερεξ θαη κα γίκεη μέζα απυ ηεκ ημπηθή 

αοημδημίθεζε ζε ζοκενγαζία με μεγάιεξ ηδηςηηθέξ αζθαιηζηηθέξ εηαηνίεξ. Νμο 

έπμοκ ηεκ γκχζε θαη ηεκ εμπεηνία ηεξ πνυιερεξ ηεξ ογείαξ ηεκ μπμία 

πναγμαημπμημφκ μέζα απυ αληυπηζηα δίθηοα ογείαξ. Οήμενα μη αζθαιηζηηθέξ 

εηαηνίεξ ιεηημονγμφμε πνμγνάμμαηα πμο πενηιαμβάκμοκ παθέηα πνμιεπηηθμφ 

ειέγπμο δηαμμνθςμέκα ακάιμγα με ηεκ ειηθία θαη ημ θφιμ. Γηαηί δίθηοα ογείαξ; μη 

ηάζεηξ ηεξ αγμνάξ εμθακίδμοκ ημοξ απμδέθηεξ οπενεζηχκ ογείαξ, ημοξ πμιίηεξ κα 

πνμηημμφκ κα απεοζφκμκηαη ζε έκα εκςμέκμ ζφζηεμα ογείαξ ημ μπμίμ εκζςμαηχκεη 

υια ηα μνγακςμέκα επί μένμοξ ζοζηήμαηα θαη οπενεζίεξ θνμκηίδαξ ακηί κα έπμοκ 

κα θηκεζμφκ ζε έκα πχνμ ακελάνηεημ πανμπχκ ογείαξ. Αοηά ηα δίθηοα ογείαξ 

δηαζέημοκ μεγαιφηενε ηζπφ θαη πενηζζυηενμοξ πυνμοξ θαη μοζηαζηηθά μπμνμφκ κα 

πηίζμοκ μηα πμιφ ηζπονή γκχζε πανμπήξ οπενεζηχκ με μηθνυηενμ θυζημξ ακά 

μμκάδα. Πα δίθηοα ογείαξ είκαη έκα πημ γνήγμνμξ ηφπμξ πανμπέα θαη απμηειμφκηαη 

απυ ηαηνηθέξ θαη κμζμθμμεηαθέξ μμκάδεξ. Ε ζηναηεγηθή ζομμαπία μεηαλφ πανμπχκ 

ογείαξ θαη αζθαιηζηηθχκ εηαηνηχκ ζοκδοάδεη ηεκ γκχζε, ηεκ εμπεηνία ηςκ 

πανμπχκ θαη δηαπεηνηζηχκ ογείαξ με ζηυπμ ηεκ θαιφηενε πανμπή οπενεζηχκ πνμξ 

ημοξ πμιίηεξ. Πα δίθηοα ογείαξ ειέγπμκηαη μέζς εκυξ θεκηνηθμφ ζοζηήμαημξ 
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ειεθηνμκηθήξ δηαζφκδεζεξ μπμφ ημ έπεη ε  αζθαιηζηηθή εηαηνία θαη ημ ειέγπεη με 

απμηέιεζμα υιμ ημκ έιεγπμ ηςκ οπενεζηχκ υπςξ θαη ηεκ θαηαγναθή υιςκ ηςκ 

ελεηάζεςκ πμο γίκμκηαη ζηεκ πνςημβάζμηα θνμκηίδα θαη ηδηαίηενα ζηεκ πνυιερε. 

Πα ζημηπεία πμο απμζεθεφμομε μέζα απυ υιε αοηή ηεκ δηαδηθαζία, μαξ δίκμοκ ηεκ 

δοκαηυηεηα κα δεμημονγήζμομε δφμ πμιφ ζεμακηηθά πνάγμαηα: ημκ ειεθηνμκηθυ 

θάθειμ ογείαξ ημο εθάζημηε αζθαιηζμέκμο θαζχξ θαη ηεκ ειεθηνμκηθή θάνηα 

ογείαξ. Μ ειεθηνμκηθυξ θάθειμξ ογείαξ είκαη αοηυξ πμο μπμνεί μ θάζε ζενάπςκ 

γηαηνυξ πμο είκαη εκηυξ εκυξ δηθηφμο ή εθηυξ κα έπεη μηα εηθυκα είηε απυ θμκηά ή 

μαθνηά μέζς ηεξ ηειεδηάγκςζεξ θαη με έκα ηζημνηθυ ημο πειάηε ημο γηα κα 

πνμπςνήζεη ζε πενεηαίνς εκένγεηεξ. Ε ειεθηνμκηθή θάνηα ογείαξ είκαη μηα 

πνμζςπηθή θάνηα ε μπμία πενηέπεη υιεξ ηηξ απαναίηεηεξ πιενμθμνίεξ πμο 

πνεηάδμκηαη ζε πενίπηςζε θάπμημο επείγμκημξ πενηζηαηηθμφ αιιά ηαοηυπνμκα 

υηακ ε ζφκδεζε με ημ θεκηνηθυ ζφζηεμα δεκ είκαη εθηθηή. Γεκηθά ε θάνηα ογείαξ 

δηεοθμιφκεη πμιφ ηεκ πνυζβαζε ημο αζθαιηζμέκμο γηαηνμφ ημο ζημκ ειεθηνμκηθυ 

θάθειυ ημο αιιά μοζηαζηηθά δέκεη ημκ αζζεκή με ημ δίθηομ. Πμ δίθηομ ογείαξ αοηυ 

με ηεκ μμνθή πμο πανέπμκηαη ε πνςημβάζμηα πανμπή ογείαξ επηηνέπεη ζημκ 

δηαπεηνηζηή ημο κα δεμημονγήζεη  δηάθμνεξ παναμέηνμοξ, κα θςδηθμπμηήζεη 

δηαγκςζηηθέξ ελεηάζεηξ, κα δεμημονγήζεη ηαηνηθά πνςηυθμιια γηα κα πανέπεη ηεκ 

θαιφηενε δοκαηή πανμπή οπενεζηχκ πνμξ ημοξ αζθαιηζμέκμοξ θαη κα ημ 

πνμζανμυδεη ακάιμγα ζημ θμηκςκηθυ ζφκμιμ πμο απεοζφκεηαη. Πειεηχκμκηαξ θαη 

με βάζε ηα παναπάκς πμο είπαμε ζημκ πχνμ αζθαιηζηηθχκ οπενεζηχκ ογείαξ  θαη 

ηδηαίηενα ζηεκ αζπίδα πνυκμηα ε αηπμή ημο δυναημξ υιςκ ηςκ οπενεζηχκ ογείαξ 

είκαη ηα πνμγνάμμαηα πνυιερεξ, ηα μπμία εθηυξ ημο θμηκςκηθμφ ημοξ παναθηήνα 

μεηχκμοκ δναζηηθά ηεκ μηθμκμμηθή επηβάνοκζε πμο οθίζηακηαη μη μνγακηζμμί 

θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ, μη ίδηεξ μη αζθαιηζηηθέξ εηαηνίεξ αιιά θαη μη πμιίηεξ απυ 

ημ θυζημξ απμθαηάζηαζεξ ηεξ ογείαξ. Γοπανηζηχ πμιφ. 

Γοάγγειμξ Βαδαίμξ (ζοκημκηζηήξ): Ηαη εμείξ εοπανηζημφμε ημκ θφνημ 

Γηακκαθυπμοιμ, ηχνα ζα δεπημφμε μενηθέξ ενςηήζεηξ απυ ημ θμηκυ θαη μεηά ζα 

έπεη έκα δηάιεημμα μηζήξ χναξ πενίπμο. Νμημξ ζέιεη κα θάκεη ενχηεζε; 

Γνςηήζεηξ από ημ θμηκό 

Ηώζηαξ Κηαιμύθαξ: Γοπανηζημφμε πμιφ ημ πάκει. Θέγμμαη Ηχζηαξ Κηαιμφθαξ, 

είμαη Ναηδίαηνμξ θαη Ννυεδνμξ ζημκ Μνγακηζμυ Ργείαξ ζημ Ιανμφζη. Ήζεια κα 

νςηήζς ημ ελήξ· μάιιμκ ζπυιημ θαη αθμνά ημ ζέμα γηα ημκ θανθίκμ ημο ηναπήιμο 

ηεξ μήηναξ επεηδή ζακ επαγγειμαηίαξ κμμίδς υηη ακηημεηςπίδμομε έκα πνυβιεμα 

με ηα δφμ εμβυιηα πμο οπάνπμοκ, βέβαηα δεκ πενημέκς κα μμο απακηήζεηε αιιά 

απιχξ ημ ζέης επεηδή ζα ημ ακηημεηςπίζμοκ μη γμκείξ με ηα παηδηά ημοξ. Ε 

ενχηεζε πμο δεπυμαζηε απυ ημοξ γμκείξ είκαη πημ απυ ηα δφμ κα θάκμομε. Ε θάζε 
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εηαηνία βέβαηα δηαηείκεηαη γηα ημ δηθυ ηεξ ημ εμβυιημ, οπάνπεη υμςξ έκα πνυβιεμα 

δηυηη εμείξ ζακ επαγγειμαηίεξ ζα πνέπεη κα πμφμε θάκε ημ έκα ή θάκε ημ άιιμ θαη 

ημ πνυβιεμα γίκεηαη μεγαιφηενμ επεηδή μ ίδημξ μ γμκηυξ μπμνεί κα πάεη ζε έκα 

αζθαιηζηηθυ θμνέα, γηα θάπμημ ιυγμ κα ημο έπμοκ πεη ημ έκα εμείξ κα ημο έπμομε 

πεη ημ άιιμ θαη έηζη κα δεμημονγείηαη ίζςξ μηα αιιμπνυζαιιε θαηάζηαζε. Αοηυ 

είκαη ηη έκα πμο ζέις κα πς γηαηί έηζη πμο ηέζεθε ημ ζέμα θαίκεηαη υηη ημ έκα 

εμβυιημ οπενηενεί απυ ημ άιιμ γηαηί έπεη αθνηβχξ θαη ημοξ ηφπμοξ γηα ηα 

θμκδοιχμαηα. Κα μεκ λεπκάμε υμςξ υηη θάκμομε εμβυιημ γηα ημκ θανθίκμ ημο 

ηναπήιμο ηεξ μήηναξ. Πα θμκδοιχμαηα είκαη μηα ζμβανή αννχζηηα αιιά δεκ είκαη 

θανθίκμξ εθηυξ θαη ακ θάηη άιιμ ζέιεηε κα πείηε. Γπίζεξ ήζεια κα νςηήζς γηα ηηξ 

αζθαιηζηηθέξ εηαηνίεξ μη μπμίεξ δεημφκ κα ακαγνάθμομε πάκς ζηηξ απμδείλεηξ ή 

ζηα ζεμεηχμαηα πμο πεγαίκμομε πνμξ ηηξ αζθαιηζηηθέξ εηαηνίεξ θαη δεκ μαξ 

πείζμοκ γηα ηεκ αγαζυηεηα ημοξ, ηεκ δηάγκςζε. Έπς ηεκ αίζζεζε υηη 

θαηαζηναηεγμφμε ημ ηαηνηθυ απυννεημ, είκαη έκα πάνα πμιφ ζμβανυ πνυβιεμα θαη 

δεκ είκαη δοκαηυκ κα ζέημομε θάης απυ ηα θμηκά βιέμμαηα ημο θαζεκυξ 

πνμζςπηθά ζημηπεία θαη δεδμμέκα γηαηί ακ πνυθεηηαη γηα μηα κυζμ ε μπμία ιέγεηαη 

βνμπίηεξ ημ ζέμα είκαη απιυ ακ υμςξ πνυθεηηαη γηα μηα κυζμ πμο ιέγεηαη Aids 

κμμίδς απμηειεί θμηκςκηθυ πνυβιεμα. Γηα αοηυ πηζηεφς πςξ μη αζθαιηζηηθέξ 

εηαηνίεξ πνέπεη κα επακελεηάζμοκ ημ πνυβιεμα αοηυ.  

Ιηπάιεξ Παηεκηαιάθεξ:  Ήζεια κα νςηήζς ημκ θφνημ Γηακκαθυπμοιμ θάηη 

πανεμθενέξ με ημκ πνμιαιήζακηα. Ιπμνεί υια αοηά πενί πνμιεπηηθμφ ειέγπμο κα 

αθμνμφκ ηεκ αζθαιηζηηθή εηαηνία πάκηςξ ε εμπεηνία είκαη ηειείςξ δηαθμνεηηθή. 

Ίζα –ίζα μη πενηζζυηενεξ  ηέιμξ πάκηςκ υπςξ λένς εγχ, δεκ μπαίκμοκ θακ ζημκ 

θυπμ κα πνμζπαζήζμοκ κα πανέπμοκ πνυιερε ζημοξ αζθαιηζμέκμοξ. 

Ηύνημξ από ημ θμηκό: Οπεηηθά με ηεκ κυζμ ηςκ ηχκ οπάνπεη θάπμηα ελέιηλε  

επίζεξ ζα ήζεια κα νςηήζς ημ ελήξ. Ε δεφηενε Ηονία πμο μηιμφζε μαξ είπε δείλεη 

πςξ θάπμημη θανθηκμγυκμη ημί είκαη οπυ ένεοκα. Οπεηηθά με ηεκ ιεφθε ε μπμία 

ίζςξ είκαη έκαξ θανθίκμξ ημο δένμαημξ, οπάνπεη θάπμηα ελέιηλε ζημ ζέμα αοηυ; 

Γπίζεξ ζα ήζεια κα εοπανηζηήζς ημκ θφνημ Γηακκαθυπμοιμ  γηα ηηξ πνήζημεξ 

πιενμθμνίεξ πμο μαξ έδςζε θαη ζα ήζεια κα επηζεμάκς ημ ελήξ: βιέπμομε απυ 

μένα ζε μένα κα αολάκμκηαη ηα ηδηςηηθά κμζμθμμεία θαη μη ηδηςηηθέξ θιηκηθέξ. 

Οφκημμα, ακ υπη άμεζα ζα πνέπεη κα επηβανοκζμφμε ημ επηπιέμκ θυζημξ γηα ηεκ 

ηδηςηηθή αζθάιηζε. Γοπανηζηχ πμιφ. 

Ηύνημξ από ημ θμηκό:  Γνχηεζε ζημκ εθπνυζςπμ ηεξ αζθαιηζηηθήξ. Ναηδηά μεηά 

απυ δέθα πνυκηα πμο ζεςνμφκηαη υηη έπμοκ βνεζεί ζε φθεζε απυ ημκ θανθίκμ 

υηακ έπμοκ πενάζεη μηα κεμπιαζία, ηα δεμυζηα ηαμεία, ΖΗΑ, ΠΓΒΓ θιπ ιέκε υηη 

είκαη μηα πανά, ιέκε υηη ζα πάκε θακηάνμη θαη έηζη απμθαζίδμοκ ηα μγθμιμγηθά 
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ζομβμφιηα. Αθμφ ιμηπυκ είκαη μηα πανά ηα παηδηά γηαηί εζείξ ζηηξ αζθαιηζηηθέξ 

εηαηνίεξ δεκ ηα αζθαιίδεηε επεηδή έπμοκ πενάζεη έκα θανθίκμ; Γοπανηζηχ. Γίκαη 

πμιηηηθυ ημ ζέμα βέβαηα αιιά δχζηε ιφζε. 

Γιοθενία Ιμζηνμύ-Ακηςκέιιμο: Θα ήζεια κα απακηήζς ζημκ Ηφνημ με ηεκ 

ενχηεζε γηα ηεκ κυζμ ηςκ πηεκχκ. Δεκ έπμομε αοηή ηεκ ζηηγμή έλανζε επηδεμίαξ, 

δεκ λένς αθνηβχξ ηη ζέιεηε κα πμφμε, δειαδή ακ οπάνπμοκ εμβυιηα ή ακ έπεη 

γίκεη θάπμημ. Αοηυ ελανηάηαη απυ ηα ζηειέπε πμο εκδεπμμέκςξ ζα απμμμκςζμφκ 

υηακ ζα έπμοκ θάπμηα επηδεμία. 

Ηύνημξ από ημ θμηκό: Οπεηηθά με ηεκ κυζμ ηςκ πηεκχκ εγχ εζηηάδς ζημ ελήξ· 

εάκ οπάνλεη μηα μεηάιιαλε ημο ημφ μάιιμκ ζα γίκεη μάζηηγα ημ ζέμα αοηυ. 

Γοάγγειμξ Βαδαίμξ (ζοκημκηζηήξ): Γίμαζηε εθηυξ ζέμαημξ ηειείςξ, πνχηα ζα 

αζπμιεζμφκ με αοηά μη πηεκμιυγμη, θηεκίαηνμη. Γμείξ είμαζηε ηαηνμί θαη ζε αοηυ 

ημ ζέμα ε γκχμε μαξ ένπεηαη δεφηενε.  

Γιοθενία Ιμζηνμύ-Ακηςκέιιμο: Θα μπμνμφζα κα απακηήζς ζημκ Ηφνημ, επεηδή 

εκδεπμμέκςξ κα έπμομε μεηαιιάλεηξ ε παγθυζμηα θμηκυηεηα είκαη ζε επηθοιαθή 

γηα κα ακηημεηςπίζμοκ ημ ζέμα ζε πενίπηςζε ελέιηλεξ. Γοπανηζηχ. 

Γύε Πακμημπμύιμο: Κα απακηήζς θαη εγχ ζημκ Ηφνημ, θάκαηε μηα ενχηεζε γηα 

ηεκ ιεφθε. Δεκ οπάνπεη θαμηά ζοζπέηηζε ημγεκμφξ πνμέιεοζεξ ιμίμςλεξ ζε ζπέζε 

με ηεκ ιεφθε, πηζακά κα είκαη μηα θαθμήζεηα θαη δεκ είμαη ζε ζέζε κα ημ γκςνίδς. 

Γίμαη ημιυγμξ αιιά  πάκηςξ ζαθή ζοζπέηηζε με ημγεκή πνμέιεοζε δεκ οπάνπεη άνα 

δεκ εκηάζζεηαη ζε αοηή ηεκ θαηεγμνία. ζα μπμνμφζα κα θάκς θαη έκα ζπυιημ ζε 

ζπέζε με ηα εμβυιηα αιιά αξ ημπμζεηεζεί θαιφηενα μ Ημξ Νακμζθάιηζεξ. ζμκ 

αθμνά ημ εμβυιημ ημο θανθίκμο ηεξ μήηναξ βεβαίςξ θαη είκαη έκα εμβυιημ ημ 

μπμίμ απεοζφκεηαη ζηεκ θαηαπμιέμεζε ημο θανθίκμο υμςξ πμηα είκαη ε άπμρή 

ζαξ; Ιπμνμφμε κα θαηαπμιεμήζμομε θαη θάπμηα άιιεξ θιηκηθέξ εθδειχζεηξ μη 

μπμίεξ είκαη ανθεηά ζοπκυ θαηκυμεκμ ζημκ γοκαηθείμ πιεζοζμυ  αιιά θαη ημκ 

ακηνηθυ. ηακ αοηυ ημ υπιμ, μαξ δίκεηαη δεκ είκαη ζαθέξ υηη πνέπεη κα ημ 

πνεζημμπμηήζμομε; Αοηυ ζα ήζεια κα ζπμιηάζς. 

Θεόδςνμξ Πακμζθάιηζεξ: Οομθςκχ απυιοηα μαδί ζαξ θαη είκαη έκα πμιφ 

ζεμακηηθυ δήηεμα αοηυ πμο ζέζαηε θαη ακαδεηθκφεη υηη είμαζηε γομκμί απέκακηη ζε 

μηα ζαθή ζηναηεγηθή γηα ημ πχξ μπμνμφμε κα ακηημεηςπίζμομε ημ πνυβιεμα ζηεκ 

πχνα μαξ. Δεκ έπμομε ιφζεη αθυμα πμημη ζα θάκμοκ ηα εμβυιηα, πμημξ πνέπεη κα 

ηα θάκεη, πμημξ δεκ πνέπεη, πμημξ πνέπεη κα ηα ζοκηαγμιμγεί θαη μφης θαζελήξ. 

Κμμίδς υηη ζα πενάζεη ανθεηυξ θαηνυξ γηα κα μπεη ημ κενυ ζημ αοιάθη θαη 

πηζηεφς υηη ηα επυμεκα δέθα πνυκηα δεκ ζα έπμομε θηάζεη ζε επίπεδα ρειά 

εμβμιηαζμμφ δειαδή ζα πάνεη πάνα πμιφ θαηνυ γηαηί ημ ζέμα είκαη θαη άγκςζημ 

γεκηθά ζημκ πιεζοζμυ θαη υζμ πενκάεη μ θαηνυξ θαη ζοκεηδεημπμημφκ μη γμκείξ υηη 
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είκαη έκα πνυβιεμα πμο μαξ αθμνά υιμοξ ηυηε ζηγά-ζηγά ζα αολεζμφκ ηα πμζμζηά 

εμβμιηαζμμφ. Αθυμα ζεςνχ δεκ είμαζηε έημημμη. Πχνα ζε υηη αθμνά ηη εμβυιημ ζα 

πνέπεη κα πμφμε απυ ηα δφμ ε γκχμε μμο είκαη υηη δεκ πνέπεη κα μπμφμε ζημκ 

πυιεμμ ηςκ εηαηνηχκ θαη δεκ πνέπεη κα πμφμε θακ υηη αοηυ ημ εμβυιημ είκαη 

θαιφηενμ απυ ημ άιιμ. Γμείξ ζα πνέπεη κα ημοξ παναζέζμομε ηα ζημηπεία θαη δεκ 

πνέπεη με θακέκα ηνυπμ κα ημπμζεηεζμφμε γηαηί δεκ ζα πάνμομε ημ μένμξ θαμίαξ 

εηαηνίαξ. Απυ θεη θαη πένα είκαη ζέμα ηεξ πμιηηείαξ θαη ηςκ εηδηθχκ θμνέςκ ακ 

ζέιμοκ κα πνμςζήζμοκ θάπμηα εμβυιηα ζε ζπέζε με άιιμ. Γονςπασθέξ πχνεξ ημ 

έπμοκ αοηυ δειαδή ζε μνηζμέκεξ ηα οπμονγεία έπμοκ πάνεη απυθαζε πμημ εμβυιημ 

είκαη πενηζζυηενμ θαηάιιειμ. Οηεκ  Γιιάδα δεκ έπμομε θηάζεη ζε αοηυ ημ ζεμείμ 

αιιά εμείξ δεκ πνέπεη κα εμπιαθμφμε ζημκ πυιεμμ ηςκ εηαηνηχκ. 

Δημκύζεξ Γηακκαθόπμοιμξ: Θα απακηήζς θαηά πνχημκ γηα ηεκ ακαγναθή ημο 

κμζήμαημξ επάκς ζηα παναπεμπηηθά πμο ζηέικμοκ πνμξ ζηηξ αζθαιηζηηθέξ 

εηαηνίεξ γηα κα απμδεμηςζμφκ μη αζθαιηζμέκμη. Πμ παναπεμπηηθυ εκυξ γηαηνμφ 

ζεςνχ υηη πνέπεη κα έπεη αθνηβχξ ηεκ ίδηα μμνθή πμο ζηέικεη μ γηαηνυξ θαη ζημκ 

αζθαιηζηηθυ θμνέα. Δεκ μπμνεί πνμξ ημκ αζθαιηζηηθυ θμνέα κα έπεη έκα πιήνεξ 

παναπεμπηηθυ θαη πνμξ μηα ηδηςηηθή αζθαιηζηηθή εηαηνία κα έπεη έκα 

παναπεμπηηθυ πμο δεκ ακαγνάθεη ημ πνυβιεμα γηα ημ μπμίμ ζοκηαγμγναθείηαη 

θάηη. Απυ ηεκ άιιε μη αζθαιηζηηθέξ εηαηνίεξ θάζε έκκμμμ ζομθένμκ κα 

δηαπεηνίδμκηαη ημ ηαηνηθυ απυννεημ. Γπίζεξ ζα ήζεια κα απακηήζς ζπεηηθά με ηα 

παθέηα πνυιερεξ. Πμοιάπηζημκ γηα ηεκ εηαηνία ηεκ ζογθεθνημέκε αιιά θαη άιιεξ 

ζημκ πχνμ αοηυ ιεηημονγμφκ αζθαιηζηηθά, πνμιεπηηθά παθέηα. Ε ζογθεθνημέκε 

εηαηνία, αζπίδα πνυκμηα  ζε θάζε κμζμθμμεηαθυ παθέημ ηεξ έπεη θαη πνμιεπηηθυ 

παθέημ. Πμ πνμιεπηηθυ παθέημ ζα ήζεια κα ζαξ πς υηη ζακ εηαηνία πανμπήξ 

οπενεζηχκ αθεκυξ ζθμπεφεη ζηεκ θαιφηενε πανμπή οπενεζηχκ πνμξ ημοξ 

αζθαιηζμέκμοξ θαη αθεηένμο δηαζθαιίδεη μειιμκηηθά ηα ζομθένμκηά ηεξ 

δηαηενχκηαξ ηεκ ογεία ηςκ αζθαιηζμέκςκ  ζε ορειά επίπεδα. Θα πνεζημμπμηήζς 

αοηή ηεκ ενχηεζε γηα κα επακέιζς ζε αοηά πμο είπα πνηκ ζηεκ πανμοζίαζε. Δεκ 

οπάνπεη κμμηνμπία πνυιερεξ, είκαη πμιφ παμειά ημ θμμμάηη ηεξ εκεμένςζεξ γηα 

ηεκ πνυιερε. Έκα ζημηπείμ πμο ηζπφεη ζηεκ εηαηνία μαξ θαη ζημκ πχνμ ηδηαίηενα, 

πανέπμομε μέζα ζημ αζθάιηζηνμ παθέηα πνυιερεξ πμο ηα έπεη πιενχζεη μ 

αζθαιηζμέκμξ θαη μπμνεί κα θάκεη πνήζε δςνεάκ θαη γίκεηαη απυ 18 έςξ 22% ηςκ 

αζθαιηζμέκςκ. Αοηά ηα ζημηπεία μαξ δείπκμοκ υηη μφηε δςνεάκ δεκ μπαίκμοκ ζηεκ 

δηαδηθαζία κα ζοκηενήζμοκ έκα πνμιεπηηθυ έιεγπμ ογείαξ θαη γηα αοηυ ζα πνέπεη 

ε αηπμή ημο δυναημξ κα είκαη ε εκεμένςζε. Ιεηά υια ηα άιια είκαη εφθμια. 

Γίμαζηε ζε έκα επίπεδμ πμο μπμνμφμε κα ηα ιφζμομε. Πμ δφζθμιμ είκαη ε 

εθπαίδεοζε θαη ε εκεμένςζε. Ηάηη άιιμ πμο ζα ήζεια κα ζπμιηάζς ςξ πνμξ ηεκ 
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ακάπηολε ηςκ ηδηςηηθχκ  αζθαιηζηηθχκ κμζμθμμείςκ ηα μπμία ιεηημονγμφκ 

θάπμηεξ θμνέξ ζε ημπηθυ επίπεδμ, ζε μεγάιεξ επανπηαθέξ πυιεηξ, εηξ βάνμξ ηςκ 

θναηηθχκ θαη δοζηοπχξ αοηυ ηζπφεη. Έκαξ ηδηχηεξ μ μπμίμξ γηα κα θάκεη έκα 

κμζμθμμείμ ζε μηα επανπηαθή πυιε ζα πάνεη γηα ηεκ ιεηημονγία κμζμθμμείμο ημο 

ημ θαιφηενμ δοκαμηθυ γηαηνχκ πμο εκδέπεηαη κα ζοκενγάδεηαη θαη με ημ δεμυζημ 

κμζμθμμείμ. Αοηυ δεμημονγεί έκα πνυβιεμα, απυ ηεκ άιιε υμςξ ζα πνέπεη κα 

θαηαιήλμομε υηη θάπμηα ζηηγμή ζα πνέπεη κα οπάνπεη αοηή ε ζοκενγία ηδηςηηθχκ 

αζθαιηζηηθχκ εηαηνηχκ ηδηςηηθχκ κμζειεοηηθχκ ηδνομάηςκ θαη θμηκςκηθχκ 

αζθαιηζηηθχκ ηδνομάηςκ. Θα πνέπεη ηα αζθαιηζηηθά ηαμεία ζηα ηδηςηηθά 

κμζειεοηήνηα κα έπμοκ μηα ζομμεημπή γηα κα δηεοθμιφκμομε ημοξ αζθαιηζμέκμοξ 

κα θάκμοκ θαη μηα ηδηςηηθή πενίζαιρε γηα κα μπμνμφκ κα ελοπενεημφκηαη θαη ζηα 

ηδηςηηθά κμζμθμμεία. Πμ ηειεοηαίμ ζέμα γηα ηα παηδηά ηα μπμία έπμοκ ηα 

ζογθεθνημέκα πνμβιήμαηα, μμο είκαη δφζθμιμ απυ ημ βήμα κα ζαξ απακηήζς 

ηεπκηθά ζακ εθπνυζςπμξ αζθαιηζηηθήξ εηαηνίαξ ζε έκα ηέημημ εοαίζζεημ ζέμα, 

υμςξ ζα ζαξ πς με δφμ ιυγηα υηη ζηηξ αζθαιηζηηθέξ εηαηνίεξ ε εθηίμεζε ημο 

θηκδφκμο θαηά θφνημ ιυγμ δεκ γίκεηαη με ηεκ έκκμηα ημο ακ κμζεί ζήμενα θάπμημξ 

αιιά ηη πηζακυηεηα έπεη κα κμζήζεη ζημ μέιιμκ γηαηί ηα ζομβυιαηα είκαη ηζυβηα. 

Δεκ είκαη εηεζίςξ ακακεςμέκα με απμηέιεζμα υηακ έπεηξ έκα ηζυβημ ζομβυιαημ, 

βαζίδεζαη ζε ζηαηηζηηθά ζημηπεία. Μ θίκδοκμξ είκαη αολεμέκμξ γηα ηα ζογθεθνημέκα 

παηδηά, έηζη ακ πνμζπαζμφζαμε κα ημ μεηαθνάζμομε ζε έκα ηεπκηθυ αζθάιηζηνμ ζα 

ήηακ δοζβάζηαπημ γηα ημκ αζθαιηδυμεκμ. Γηα αοηυ ημκ ιυγμ οπάνπεη μηα ζηάζε 

ακαμμκήξ ηςκ αζθαιηζηηθχκ εηαηνηχκ απέκακηη ζε αοηά ηα πενηζηαηηθά. 

Γοπανηζηχ πμιφ. 

Γοάγγειμξ Βαδαίμξ (ζοκημκηζηήξ): Ηαη εμείξ εοπανηζημφμε, ζα θάκμομε έκα 

ηέηανημ δηάιιεημα θαη ζοκεπίδμομε. 

 

3μ ηνμγγοιό Σναπέδη «Ε Πνόιερε γηα ηεκ ογεία» 

 Β’ Ιένμξ 
Πακαγηώηεξ Βιαζζάξ (ζοκημκηζηήξ),Ακηηδήμανπμξ Κ. 

Ζςκίαξ, Ακηηπνόεδνμξ Δηαδεμμηηθμύ Δηθηύμο Τγείαξ & 

Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ ΟΣΑ,: Θα λεθηκήζμομε γηαηί 

έπμομε λεπενάζεη ημ ςνάνημ θαηά πμιφ θαη γηα εζάξ θαη γηα 

ημοξ μμηιεηέξ. Θα παναθαιέζς ημοξ μμηιεηέξ κα οπάνλεη 

μηα αιιαγή ζηε ζεηνά. Γπεηδή μ θφνημξ Ξίπηεν ζα πνέπεη κα 

απμπςνήζεη ακ μπμνεί κα πνμεγεζεί. Ννχημξ μμηιεηήξ 

αοημφ ημο ηναπεδημφ ζα είκαη μ θφνημξ Δεμήηνεξ Ξίπηεν, 

Δηεοζοκηήξ Ηανδημιμγίαξ ηεξ Γονςθιηκηθήξ Αζεκχκ θαη  
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Ννυεδνμξ Μμάδαξ Ννυιερεξ Οηεθακηαίαξ Κυζμο ηεξ Γιιεκηθήξ Ηανδημιμγηθήξ 

Γηαηνείαξ. Ηφνηε Ξίπηεν έπεηε ημ ιυγμ. 

 

Δεμήηνεξ Ρίπηεν, MD, FESC, FAHA, Δηεοζοκηήξ 

Ηανδημιμγηθήξ Ηιηκηθήξ Γονςθιηκηθήξ Αζεκώκ, 

Πνόεδνμξ Ομάδαξ Πνόιερεξ ηεθακηαίαξ Κόζμο 

ηεξ Γιιεκηθήξ Ηανδημιμγηθήξ Γηαηνείαξ: Ηφνηε 

πνυεδνε, θφνηε Ναπαζπονυπμοιε, ζοκάδειθμη, θίιμη 

θαη δεμυηεξ κα εοπανηζηήζς πάνα πμιφ γηα ηεκ 

ζεμενηκή πνυζθιεζε θαη πάκηα είκαη πανά γηα έκα 

θανδημιυγμ κα μηιάεη ζημ θμηκυ γηαηί είκαη μ ηειηθυξ 

απμδέθηεξ μαξ θαη εηδηθά ακ είκαη εκεμενςμέκμ. Ε 

αζενςμάηςζε είκαη μηα πνυκηα ελέιηλε ζημκ 

μνγακηζμυ, ε μπμία λεθηκάεη πςνίξ ζομπηχμαηα μέπνη ηεκ χνα πμο ζα εμθακηζηεί 

μεγάιε ζηέκςζε ζημ αγγείμ γφνς ζημ 70% θαη πάκς θαη ζα θηάζμοκ ζημ ζεμείμ κα 

έπμομε ζομπηχμαηα. ιμξ μ αγχκαξ ηεξ πνμιεπηηθήξ θανδημιμγίαξ είκαη κα μεκ 

θηάζμομε εθεί δειαδή ζημ μλφ έμθναγμα ημ μπμίμ δεκ ζομβαίκεη πάκημηε απυ ηηξ  

μεγάιεξ ζηεκχζεηξ μπμνεί κα ζομβεί θαη απυ μηθνέξ ζηεκχζεηξ πμο ζπάκε θαη 

είκαη αοηυ πμο ιέμε γηα ηεκ θιεγμμκή, υια αοηά πμο πνμθαιμφκηαη απυ ημ 

θάπκηζμα, ηα ιηπίδηα, ηεκ πμιεζηενίκε. Γίκαη ζμβανυ πνυβιεμα γηαηί ακ δείηε ηα 

ζηαηηζηηθά ηεξ Αμενηθήξ βιέπεηε ζηεκ Γιιάδα ημ 2001 οπμιμγίζηεθε υηη έπμομε 

20.000 ζακάημοξ ημ πνυκμ απυ θανδηά θαη ακ οπμιμγίζμομε ηα εγθεθαιηθά πάμε 

ζημοξ 38.000,5.000. είκαη ε πνχηε αηηία ζακάημο ε ζηεθακηαία κυζμξ ζηεκ 

Γιιάδα,  απυ ηα ζηαηηζηηθά 1988 έςξ 1998. Γηα ημ ιυγμ αοηυ οπάνπεη μεγάιε 

θαμπάκηα γηα ηεκ πνυιερε. Πα εμθνάγμαηα ζηεκ Γιιάδα δεκ μεηχκμκηαη απυ υηη 

είδαμε ζε μειέηεξ ζε θανδημιμγηθή εηαηνία έπμομε ζηαζενυ ανηζμυ εμθναγμάηςκ. 

Δοζηοπχξ δεκ είμαζηε πηα αοηή ε πχνα ημο 1960 πμο μαξ ζαομάδακε ζε υιε ηεκ 

Γονχπε γηα ηα παμειά πμζμζηά ζηεθακηαίαξ κυζμο. Ε αιιαγή επήιζε απυ ημκ 

ηνυπμ δςήξ μαξ, δηαηνμθηθά ιάζε, θαπκίδμομε, δεκ πενπαηάμε θαη έηζη έθηαζε ε 

Γιιάδα ζε αοηά ηα πνχμαηα υπςξ βιέπεηε θαη εδχ πμηα είκαη ε ηάζε 

ζκεζημυηεηαξ κα είμαζηε πηα ζε αοηυ εδχ ημ κμφμενμ θαη υπη ζε αοηυ πμο ήμαζηακ 

θάπμηε. Ιε πνυζθαηεξ μειέηεξ μπμνμφμε κα ελεγήζμομε ημ 915 ηςκ 

εμθναγμάηςκ. Μ ζεμακηηθυηενμξ πανάγμκηαξ γηα αοηυ είκαη ε πμιεζηενυιε. Ε 

ζπέζε θαιήξ θαη θαθήξ πμιεζηενίκεξ, μεηά ημ θάπκηζμα, μ δηαβήηεξ, ε θμηιηαθή 

παποζανθία, ημ έκημκμ ζηνεξ, ε θαζεμενηκή θαηακάιςζε θνμφηςκ θαη ιαπακηθχκ, 

ε άζθεζε θαη ε έιιεηρε αιθμυι. Ε μέηνηα ιήρε αιθμυι, ηα δφμ πμηήνηα ηεκ εμένα 

είκαη εοενγεηηθά γηα ημκ μνγακηζμυ θαη γηα αοηυ ηα ζοζηήκμομε. Ε παποζανθία 
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είκαη έκα πνυβιεμα πμο πιέμκ πάεη κα γίκεη παγθυζμημ θαη υπςξ βιέπεηε εδχ 

ζπυιηα απυ ηεκ Ηίκα, μηα πχνα ε μπμία εθηείκεηαη βημμεπακηθά θαη αιιάδεη. Γηα 

πνχηε θμνά ακηημεηςπίδμοκ ημ πνυβιεμα ηεξ παποζανθίαξ εκχ μέπνη πνηκ δέθα 

πνυκηα ήηακ ημ πνυηοπμ απυ άπμρε ζςμαηηθμφ βάνμοξ θαη πμιεζηενυιεξ. 

Ναιηυηενα υιμη πνμζπαζμφζαμε κα παπφκμομε γηαηί αοηυ ήηακ δείγμα υηη ζα 

δήζμομε παναπάκς θαη υπη κα αδοκαηήζμομε. Δεκ πεζαίκακε απυ παναπάκς θηιά 

υπςξ ζήμενα θαη υια ηα αγάιμαηα ήηακ παπηά πμο ζομβμιίδακε ηεκ γμκημυηεηα. 

Αοηυ δεκ ζα αιιάλεη δοζηοπχξ θαη αοηυ πμο ζομβαίκεη ζηεκ Γιιάδα κα 

ζοκδοάδμομε ημ παηπκίδη με θαθή δηαηνμθή ή με ηα fast food πμο πάμε υιμη μαξ 

ηα παηδηά μαξ κα παίλμοκε μαξ έπεη θηάζεη κα είμαζηε ζηεκ δεφηενε ζέζε ζηεκ 

Γονχπε ζηεκ παηδηθή παποζανθία 7 έςξ 11 εηχκ. Έκα πνυβιεμα πμο ζα βνμφμε 

μπνμζηά μαξ ηα επυμεκα ηνηάκηα πνυκηα δειαδή ζηεκ επυμεκε γεκηά ε μπμία απυ 

υηη ιέκε γηα πνχηε θμνά μη επηζηήμμκεξ θαη είκαη εκηοπςζηαθυ,  μπμνεί κα μεκ 

δήζεη πενηζζυηενμ απυ αοηήκ. Αοηυ πμο βιέπεηε είκαη ημ θαηκμφνγημ είδμξ 

ελέιηλεξ ημο ακζνχπηκμο υκημξ πμο πμιφ ςναία ημ μκυμαζε μ economist, είκαη 

αοηυξ εδχ μ άκζνςπμξ πμο βιέπεηε μέπνη ημ homo sapiens, έκακ άκζνςπμ 

αδφκαημ μ μπμίμξ δμοιεφεη πμιφ θαη ηνχεη ειάπηζηα. Αοηή ηεκ ζηηγμή έπμομε 

θηάζεη ζημκ homo metabolikous, έκακ άκζνςπμ μ μπμίμξ έπεη αοηυ πμο ιέμε 

μεηαβμιηθυ ζφκδνμμμ θαη πενπαηάεη ειάπηζηα θαη ακ γίκεηαη ζα πάεη με ημ 

αοημθίκεημ αθυμα θαη γηα ηα ηζηγάνα ζημ πενίπηενμ. Οεμακηηθυ θμμμάηη είκαη ε 

δηαηνμθή θαη βιέπμομε ημοξ πίκαθεξ πμο είπακε βγεη απυ ημ οπμονγείμ ογείαξ με 

ηεκ θονία Πνηπμπμφιμο γηα ηεκ μεζμγεηαθή δηαηνμθή πςξ πνέπεη κα ηνχμε εάκ ημ 

δείηε υηη ζα έπνεπε κα ηνχμε μοζηαζηηθά μηα με μηάμηζε μπνηδυια ημ μήκα θάηη 

πμο δεκ ζομβαίκεη ζηεκ θαζεμενηκυηεηα μαξ θαηαιαβαίκεηε ηεκ ηενάζηηα 

απυζηαζε. Αοηυ πμο δεκ πνέπεη κα λεπκάμε είκαη μηα πάκς απυ δέθα πνυκηα 

μειέηε αιιά αλεπέναζηε ζε αοηυ ημ ζεμείμ, ε δίαηηα πμο θάκακε δεκ είπε δηαθμνά 

ζηεκ πμιεζηενίκε. Ε μηα μμάδα πήνε μεζμγεηαθή δηαηνμθή θαη ε άιιε δοηηθμφ 

ηφπμο. Βιέπεηε ηεκ δηαθμνά ζηεκ ζκεζημυηεηα μέζα ζε ηέζζενα πνυκηα. ζμη 

θάκακε μεζμγεηαθή δήζακε πμιφ πενηζζυηενμ.  Απυ ημ 1984 μάζαμε πςξ ε 

Αμενηθή έπνεπε κα απμπαηνεηήζεη ημ αγαπεμέκμ ηεξ πνςηκυ, bacon με αογά δηυηη 

επηβεβαηχζαμε υηη ε πμιεζηενυιε είκαη έκαξ μεγάιμξ επζνυξ γηα ημκ άκζνςπμ. 

Πα απμηειέζμαηα απυ ηα δφμ πνχηα πνυκηα γηα ηεκ πμιεζηενυιε βιέπεηε υηη 

30.000 άημμα  ημ 50% ηεκ έπεη θαη έκαξ ζημοξ ηνεηξ θαπκίδεη. Μ θυζμμξ δεκ 

ακαγκςνίδεη υηη ηεκ έπεη θαη υζμη ημ λένμοκ μυκμ ημ 1/3 θάκεη θάηη γηα αοηυ. Ε 

οπένηαζε είκαη έκαξ δεφηενμξ πμιφ μεγάιμξ επζνυξ υπμο ζηηξ ειηθίεξ άκς ηςκ 

65 ημ 55% είκαη οπενηαζηθμί. Ζδακηθή πίεζε είκαη θάης απυ 12 θαη ημ ζηάδημ 12 

με 14 είκαη μνηαθυ. Ρπάνπμοκ μφζμη πάκς ζε αοηυ υπςξ υηη αθμφ είμαη άκς ηςκ 
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65 πνέπεη κα έπς πίεζε 14 με 15 θαη δοζηοπχξ αοηυ ζθμηχκεη αθυμα πάνα 

πμιιμφξ ακζνχπμοξ δηυηη μ εβδμμεκηάνεξ είκαη πμο μπμνεί κα πάζεη ημ 

εγθεθαιηθυ πμιφ πενηζζυηενμ απυ ημκ ζανακηάνε. Βιέπμομε απυ ηηξ ΕΝΑ υηη 

έπμοκ θάκεη ηα μεγαιφηενα πνμγνάμμαηα πνυιερεξ αιιά θαη πάιη μυκμ 1 ζημοξ 4 

μπμνεί κα ειεγπζεί ηθακμπμηεηηθά. Γηα ηεκ οπένηαζε ημ 35% είκαη ηδημπαζείξ, 5% 

απυ άιιε αηηία θαη ακάιμγα μ θαζέκαξ ζα μδεγεζεί απυ ημκ  γηαηνυ ημο, ηη πνέπεη 

κα θάκεη. Πα με θανμαθεοηηθά μέζα είκαη πμιφ ζεμακηηθά υπςξ ε απχιεηα βάνμοξ, 

ε δηαθμπή θαπκίζμαημξ θαη ε μείςζε ζημ αιάηη. Βεβαίςξ υηακ παίνκμομε θάνμαθα 

δεκ ζεμαίκεη υηη ημ πνυβιεμα νοζμίζηεθε. Απυ μειέηεξ πμο έγηκακ μ μέζμξ υνμξ 

γηα κα νοζμηζηεί ημ πνυβιεμα είκαη πάκς απυ 3 πάπηα ηεκ εμένα. ια ζπεηίδμκηαη 

μεηαλφ ημοξ. Έκαξ πμο έπεη μυκμ ημκ έκακ πανάγμκηα έπεη ιηγυηενμ θίκδοκμ απυ 

θάπμημκ πμο ηα θάκεη υια. Πμ θάπκηζμα πμο είκαη μηα άιιε πμιφ μεγάιε αηηία γηα 

ηεκ μπμία ζα αθμφζεηε πμιφ πενηζζυηενα ζε ιίγμ κα λένμομε υηη ζα πνμθαιέζεη ημ 

2020 20.000.000 ζακάημοξ θαη ημ 2001 οπμιμγίζαμε 3.000.000 ζακάημοξ 

εηεζίςξ θαη είκαη πμιφ πενηζζυηενμη απυ aids, θομαηίςζε, ηνμπαία, 

ακζνςπμθημκίεξ, αοημθημκίεξ μαδί. Οακ θανδημιυγμξ κα πς πςξ δεκ μπμνείξ κα 

πάζεηξ έμθναγμα θάης απυ ηα 50. Ιε μειέηε πμο θάκαμε με ηεκ ειιεκηθή 

θανδημιμγηθή εηαηνία ημ 93% ηςκ ακηνχκ πμο ημ πάζακε ήηακε θαπκηζηέξ θαη ημ 

80% ηςκ γοκαηθχκ. Γίκαη πάνα πμιφ δφζθμιμ, ακ είζαη ζε κεανή ειηθία κα ημ 

πάζεηξ. Έκα ηειεοηαίμ γηα ημοξ παζεηηθμφξ θαπκηζηέξ, απιά γηαηί γίκεηαη πμιφ 

μεγάιε ζοδήηεζε, δμθημάζακε ζε μία μειέηε ζε έκα εζηηαηυνημ 300η.μ. κα αθήζμοκ 

γηα μθηχ χνεξ παναμμκή, έκακ με θαπκηζηή ζε πχνμ θαπκηζηχκ. Βνήθακε 

ημοιάπηζημκ 40 αζθαιή θανθηκμγυκα μεηά, ηα μπμία είπε εηζπκεφζεη θαη ηα μπμία 

ηα είπε ζημ αίμα ημο. Ηιείκμκηαξ, ημ ζέμα ημο θαπκίζμαημξ απιά κα πς υηη μ 

μέζμξ υνμξ πμο ζαξ είπα πνηκ απυ ημ Γιιεκηθυ Ίδνομα Ηανδημιμγίαξ , ημ μ έκαξ 

ζημοξ ηνεηξ δοζηοπχξ δεκ είκαη αθνηβείξ. Δηυηη ζημοξ άκς ηςκ πεκήκηα, θαπκίδεη 

έκαξ ζημοξ ηέζζενηξ θαη ζημοξ θάης ηςκ πεκήκηα θαπκίδμοκ μη μηζμί. Δοζηοπχξ ε 

κέα γεκηά είκαη αοηή πμο θαπκίδεη πμιφ πενηζζυηενμ θαη είκαη αοηή πμο θηκδοκεφεη 

πμιφ πενηζζυηενμ. Γηα ημ ζέμα ηεξ άζθεζεξ, είκαη θάηη ημ μπμίμ πάιη ζα πνέπεη 

κα έπμομε πμιφ ζημ μοαιυ μαξ, δεκ είκαη αοηυξ μ ηνυπμξ με ημκ μπμίμ εκκμμφμε 

άζθεζε, θαη ακ ζέιμομε κα πεηφπμομε ζε αοηή ηεκ ειηθία, κα μπμνμφμε κα είμαζηε 

θαιά θαη κα έπμομε ηη πανά κα θηκμφμαζηε έηζη, ζα πνέπεη επεηδή ε άζθεζε είκαη 

ζεμακηηθυξ, ακελάνηεημξ πανάγμκηαξ πνυιερεξ, κα πενπαηάμε ημοιάπηζημκ ηνεηξ 

με πέκηε μένεξ ηεκ εβδμμάδα, 20 έςξ 60 ιεπηά θαη μ γηαηνυξ ζαξ ζα ζαξ πεη, 

πςξ πνέπεη κα ημ θάκεηε θαιφηενα. Οημπεφμκηαξ ιίγμ ζηηξ γοκαίθεξ, γηαηί μη 

γοκαίθεξ είκαη ημ θφνημ ζέμα μαξ ζήμενα, μεηά απυ αοηή ηεκ εηζαγςγή. Γηαηί γηα 

ηηξ γοκαίθεξ? Γηαηί μη γοκαίθεξ μέπνη πνηκ ιίγα πνυκηα, οπήνπε μ μφζμξ υηη μη 
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γοκαίθεξ δεκ παζαίκμοκ ηεκ θανδηά ημοξ θαη αοηυ δοζηοπχξ έπεη μδεγήζεη ζε 

μεγάια ιάζε θαη ημοξ γηαηνμφξ αιιά θαη ηηξ ίδηεξ ηηξ γοκαίθεξ. Βιέπεηε εδχ ηηξ 

αηηίεξ ζακάημο παγθμζμίςξ, βιέπεηε υηη ε ζηεθακηαία κυζμξ είκαη ε πνχηε αηηία 

ζακάημο γηα ηηξ γοκαίθεξ. Άνα βιέπεηε πυζμ μεγάιε ζεμαζία έπεη, ζπεδυκ ημ 50% 

ηςκ γοκαηθχκ ζα πεζάκμοκ απυ θανδηά ή εγθεθαιηθυ ζογθνηηηθά με ημ 4% πμο ζα 

πεζάκεη απυ θανθίκμ ημο μαζημφ. Γπεηδή ε γοκαίθα πάκεη ηεκ πνμζηαζία απυ ηα 

μηζηνμγυκα μεηά ηα 50, εθεί ανπίδεη θαη αιιάδεη μ μνγακηζμυξ ηεξ, παιάκε ηα 

ιηπίδηα ηεξ, αολάκεηαη ε πίεζε ηεξ θαη υιε αοηή ε μνμμκηθή μεηαβμιή πμο 

επένπεηαη, είκαη ανκεηηθή γηα ηε θφζε ηεξ, ε γοκαίθα πνέπεη απυ εθείκε ηεκ επμπή 

θαη κςνίηενα θοζηθά αιιά εηδηθά εθείκε ηεκ επμπή κα ανπίζεη κα πνμζέπεη 

πενηζζυηενμ ηεκ ογεία ηεξ. Βιέπεηε εδχ, ακ δείηε ακά ειηθία ημοξ ζακάημοξ, ήδε 

απυ ηα 65 θαη μεηά έπμομε πημ πμιιέξ γοκαίθεξ, απυ άκηνεξ κα πεζαίκμοκ απυ 

θανδηαγγεηαθά κμζήμαηα. Δε μηιάμε γηα ημοξ άκς ηςκ 85 πμο είκαη ηνηπιάζημξ , 

βέβαηα αοηυ ζομβαίκεη γηαηί μη γοκαίθεξ δείηε πμιφ πενηζζυηενμ απυ εμάξ θαη άμα 

πάηε ζημοξ άκς ηςκ 85 ε ακαιμγία είκαη πμιφ μεγαιφηενε γηα ηηξ γοκαίθεξ. Αοηυ 

πμο απέηοπε ε ηαηνηθή είκαη αοηυ πμο βιέπεηε. Γηαηί εκχ ζημοξ άκηνεξ ήμαζηακ 

πμιφ ηθακμί κα μεηχζμομε ημοξ θανδηαγγεηαθμφξ ζακάημοξ, βιέπεηε εδχ απυ ημ 

1979 έςξ ημ 2001, ηη ηενάζηηα μείςζε είπαμε. Οημ πυζεξ γοκαίθεξ πεζαίκμοκ απυ 

θανδηά βιέπεηε είπαμε αφλεζε. Πμ μπμίμ ζεμαίκεη υηη εμείξ, δεκ πεηφπαμε ζημ κα 

ζαξ εκεμενχζμομε, δεκ πεηφπαμε ζημ κα ημ ακηημεηςπίζμομε ζςζηά. Απυ ηεκ 

άιιε είπαμε αοηή ηεκ απμηοπία θαη γη‟ αοηυ βιέπμομε υηη οπάνπμοκ εηδηθέξ 

εθζηναηείεξ αοηή ηε ζηηγμή. Οηηξ Ε.Ν.Α., λεθίκεζε ε εθζηναηεία, ημ go red, πνηκ 

δφμ πνυκηα με ζθμπυ κα εκεμενχκεη ηηξ γοκαίθεξ πυζε ζεμαζία έπεη ημ 

θανδηαγγεηαθυ, πχξ κα γίκμκηαη μμηιίεξ, κα μαζαίκμοκ υηη αοηυ είκαη ε πνχηε αηηία 

ζακάημο θαη με αοηυ πνέπεη κα αζπμιμφκηαη. Γίπαμε γηα ημ θμμμάηη ηεξ 

εμμεκυπαοζεξ, δοζηοπχξ αοηυ πμο ιέγαμε θάπμηε γηα ηα μηζηνμγυκα, υηη βμεζμφκ 

ηηξ γοκαίθεξ ςξ πνμξ ημ θανδηαγγεηαθυ, δεκ έπεη πμηέ απμδεηπζεί θαη ηα 

μηζηνμγυκα δεκ μπήθακ πμηέ ζηε θανμαθεοηηθή μαξ θανέηνα. Έπμομε θηάζεη 

ζήμενα κα έπμομε εηδηθέξ μδεγίεξ απυ ηηξ επηζηεμμκηθέξ εηαηνείεξ γηα ηηξ 

γοκαίθεξ, θαη εδχ βιέπεηε ηηξ αμενηθακηθέξ, μη μπμίεξ ζημπεφμοκ ζημ θμμμάηη ηςκ 

γοκαηθχκ θαη αοηυ πμο ημκίδμοκ είκαη υηη είκαη πμιφ ζεμακηηθή ε αιιαγή ημο 

ηνυπμο δςήξ ζε υια ηα επίπεδα θηκδφκμο. Ιηα γοκαίθα ακελάνηεηα απυ ημ ακ είκαη 

ρειμφ ή παμειμφ θηκδφκμο θαη ηεκ ειηθία έπεη μεγάιε ζεμαζία κα αιιάλεη ημκ 

ηνυπμ δςήξ ηεξ, κα αιιάλεη ημκ ηνυπμ δηαηνμθήξ ηεξ, κα μεκ θαπκίδεη, κα 

πνμζέπεη κα μεκ γίκεη οπένβανε θαη χζηε κα δηαηενεί παμειά ηεκ πίεζε θαη ηεκ 

πμιεζηενυιε ηεξ. Νμηα είκαη ηα ηδακηθά υνηα? Ηάης απυ 100 αοηή ηε ζηηγμή, ηεξ 

θαθήξ πμιεζηενυιεξ ηεξ LDL, θάηη ημ μπμίμ ζέιεη πνμζπάζεηα γηα κα ημ έπμομε 
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θαη δεκ ημ έπμομε ζήμενα ζηεκ Γιιάδα, μη πενηζζυηενμη. Νμιφ μεγάιμξ 

πανάγμκηαξ θηκδφκμο γηα ηηξ γοκαίθεξ είκαη επίζεξ ε παποζανθία. Βιέπεηε εδχ, 

πυζμ αολάκμκηαη ηα πμζμζηά ηςκ παπφζανθςκ γοκαηθχκ ζηηξ Ε.Ν.Α., απυ ημ 

1960 έςξ ημ 2002. Έπμομε δηπιαζηαζμυ ημο πμζμζημφ, γηα αθνηβχξ αοημφξ ημοξ 

ιυγμοξ πμο βιέπαμε πνηκ. Ρπένηαζε, μη γοκαίθεξ είκαη πημ οπενηαζηθέξ απυ ημοξ 

άκηνεξ. Αοηυ ημ λέναμε, θαη λεθηκάεη απυ ηεκ ειηθία ηςκ πεκήκηα πέκηε εηχκ, 

μεηά ηεκ εμμεκυπαοζε. Οηα ιηπίδηα, ηα ιηπίδηα είκαη μηα άιιε πμιφ μεγάιε αηηία, 

ίζςξ δεκ είκαη ηυζμ ζεμακηηθή υζμ είκαη ε οπένηαζε ζηηξ γοκαίθεξ, γηαηί μη 

γοκαίθεξ παζαίκμοκ πμιφ πενηζζυηενα εγθεθαιηθά απ‟ υηη εμθνάγμαηα. Αιιά είκαη 

πμιφ ζεμακηηθυ, ηα ηνηγιοθενίδηα παίδμοκ πμιφ μεγάιμ νυιμ ζηηξ γοκαίθεξ, 

μεγαιφηενμ απ‟ υηη ζημοξ άκηνεξ. ηακ έπμομε παμειά επίπεδα θαιήξ 

πμιεζηενυιεξ ζηηξ γοκαίθεξ , δειαδή ηεκ HDL θαη είκαη θάης απυ πεκήκηα, 

θαίκεηαη θαη αοηυ κα έπεη μηα μεγάιε ζεμαζία ζηηξ γοκαίθεξ θαη έπμομε δεη πάιη, 

υηη εηδηθά ζηηξ γοκαίθεξ υηακ ηηξ μειεηήζαμε ςξ εηδηθή μμάδα πιεζοζμμφ, υιμη μη 

ηνυπμη με ημοξ μπμίμοξ νίπκμομε ηεκ πμιεζηενυιε θαη εδχ βιέπεηε απμηειέζμαηα 

απυ ηηξ μειέηεξ με ζηεάηηκεξ, έπμοκ ζαομαημονγά απμηειέζμαηα θαη ζημ γοκαηθείμ 

πιεζοζμυ. Οηηξ Ε.Ν.Α, πνηκ ιίγα πνυκηα, ζε έκα άνζνμ πακεγονίδακε, γηα ημ υηη 

θαηαθένακε κα μεηαθηκήζμοκε ηεκ εμενμμεκία ζακάημο θαηά μηα δεθαεηία. Δειαδή 

μ ίδημξ ανηζμυξ ακζνχπςκ πμο πέζαηκε ημ 1973 απυ θανδηά ζηα πεκήκηα, ημ 1993 

πέζαηκε ζηα ελήκηα, θαη ζπμιηάζακε υηη ημ κα μεηαζέζμομε ηεκ εμενμμεκία 

ζακάημο απυ ζηεθακηαία κυζμ δέθα πνυκηα μεηά, είκαη πμιφ ζεμακηηθυ. Αοηυ πμο 

ζέιμομε θαη πνμζπαζμφμε υιμη, είκαη κα ηε μεηαζέζμομε υζμ ημ δοκαηυ ανγυηενα, 

θαη ακ γίκεηαη κα μεκ έπμομε ημ ζάκαημ απυ ζηεθακηαία κυζμ. Δηυηη αοηυ πμο 

βιέπεηε είκαη έκαξ ζνυμβμξ, μ μπμίμξ απέθναλε ηεκ ανηενία εκυξ αζζεκμφξ, μ 

μπμίμξ γηα κα βιέπεηε αοηή ηεκ εηθυκα ζεμαίκεη υηη δεκ είκαη επηβίςζε. Βιέπεηε 

πχξ μ ζνυμβμξ μ μπμίμξ είκαη μηζυ ακμηπηυξ έπεη θιείζεη ημ αγγείμ θαη αοηή ε 

απυημμε μείςζε ηεξ νμήξ ε μπμία ζοκέβε, πνμθαιεί ημ μλφ έμθναγμα ημο 

μομθανδίμο. Έπεη ζεμαζία, εμείξ κα ζαξ πείζμομε θαη ζακ θμηκυ κα θαηαιάβεηε, υηη 

αοηυ πμο δήζαμε με ημ Γιιεκηθυ Ίδνομα Ηανδημιμγίαξ ζηα ενςηεμαημιυγηα, πμημξ 

είκαη μ πημ ζεμακηηθυξ πανάγςκ θηκδφκμο είκαη ζεμακηηθυ. Ξςηήζαμε 30.000 

άημμα, ηη πηζηεφεηξ υηη είκαη πημ ζεμακηηθυ γηα κα πάζεηξ ηεκ θανδηά ζμο. ιμη. Πμ 

33% με μεγάιε δηαθμνά είπακε ημ άγπμξ. Αοηυ ήηακ ε πνχηε αηηία γηα υιμοξ. Πμ 

θάπκηζμα μυκμ ημ 15%, ηεκ ορειή πμιεζηενίκε πάιη μυκμ ημ 15%, ηεκ παποζανθία 

8%, οπένηαζε 6%, θιενμκμμηθυηεηα 5%, ημ κα μεκ αζθείζαη θαζυιμο 4,5% θαη ημ 

δηαβήηε, μυκμ 3,5%. Γίκαη πενίπμο πακηειχξ ακηίζεημξ μ πίκαθαξ θαη έπεη 

ζεμαζία κα μπμνέζμομε κα επηθμηκςκμφμε γηα κα λένμομε ηη είκαη αοηυ ημ μπμίμ 

πνέπεη κα πνμζέπμομε θαη με πμηα ζεηνά πνέπεη κα ημ πνμζέπμομε, δηυηη μη 
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ζηαηηζηηθέξ δεκ είκαη πάκηα γηα ημοξ άιιμοξ. Μη ζηαηηζηηθέξ μπμνεί κα είκαη θαη 

γηα εμάξ θαη υηακ βιέπμομε υηη μηα θαπκίζηνηα με ιίγμ ορειή πμιεζηενίκε, μηα 

ορειή πίεζε έπεη πμιφ ζεμακηηθυηενεξ πηζακυηεηεξ κα έπεη πνυβιεμα με ηεκ 

θανδηά ηεξ, απυ θάπμημκ μ μπμίμξ πνμζέπεη θαη αζιείηαη μέπνη ηεκ μεγάιε ειηθία. 

Γηα κα μεκ θαηαιήλμομε θάπμηα ζηηγμή, υπςξ έγναρε πάνα πμιφ υμμνθα μ Ανθάξ, 

μαδί με ημ ανκάθη ζημκ Νανάδεηζμ πνέπεη κα πνμζέπμομε ηεκ θανδηά μαξ θαη κα 

ηεκ πνμζέπμομε απυ κεανή ειηθία, δηυηη αοηυ πμο έιεγακ μη Ηηκέδμη 2,5 πηιηάδεξ 

πνυκηα π.., υηη μη ακχηενεξ πμηυηεηαξ γηαηνμί πνμιαμβάκμοκ ηεκ κυζμ, μη μέηνημη 

γηαηνμί ηεκ ακηημεηςπίδμοκ πνηκ αοηή γίκεη εμθακήξ θαη μη θαηχηενμη γηαηνμί ηεκ 

ακηημεηςπίδμοκ υηακ εμθακηζηεί ηειείςξ, γηα κα γίκμομε θαη εμείξ ακχηενμη 

γηαηνμί πνέπεη κα μαξ βμεζήζεηε, κα λένεηε πενηζζυηενα γηα κα πνμιάβμομε μαδί 

ηεκ ζηεθακηαία κυζμ. Οαξ εοπανηζηχ πάνα πμιφ. 

Πακαγηώηεξ Βιαζζάξ, (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε πάνα πμιφ ημκ θ. Ξίπηεν, ζα 

παναθαιμφζα κα ακέβεη ζημ βήμα μ θφνημξ Ιηπάιεξ Ναηεκηαιάθεξ,  

Νκεομμκμιυγμξ, Δηεοζοκηήξ ηεξ μμκάδαξ Γπαγγειμαηηθχκ Κυζςκ, Ρπεφζοκμξ 

Ζαηνείμο Δηαθμπήξ Ηαπκίζμαημξ ημο Οηζμακυγιεημο Κμζμθμμείμο μ μπμίμξ ζα μαξ 

ακαπηφλεη ημ ζέμα: Ηάπκηζμα, απυιαοζε θαη πνυβιεμα, κευηενεξ ζεναπεοηηθέξ 

πανεμβάζεηξ.    

 

Ιηπάιεξ Παηεκηαιάθεξ, Πκεομμκμιόγμξ, 

Δηεοζοκηήξ Ιμκάδαξ Γπαγγειμαηηθώκ Κόζςκ, 

Τπεύζοκμξ Ζαηνείμο Δηαθμπήξ Ηαπκίζμαημξ 

ηζμακμγιείμο Κμζμθμμείμο: Ηονίεξ θαη θφνημη, 

ηέημηα χνα ηέημηα ιυγηα γηα ημ θάπκηζμα. Οαξ 

εοπανηζηχ πάκηςξ πμο είζηε εδχ θαη επίζεξ 

εοπανηζηχ θαη ημοξ μνγακςηέξ. Νμιφ θαιή ε ζθέρε. 

Γγχ ζα έιεγα, κα παναμείκεηε μέπνη ημ ηέιμξ, υζμ 

θαη ακ θναηήζμοκ μη μμηιίεξ γηαηί ηέημηεξ εοθαηνίεξ 

δε ζαξ δίκμκηαη πμιιέξ, εηδηθά γηα ημ θμηκυ κα ηηξ 

παναθμιμοζήζεη. Θα ζοδεηήζμομε ιμηπυκ γηα ημ θάπκηζμα, ηηξ επηπηχζεηξ ημο 

ζηεκ ογεία θαη πςξ μπμνμφμε κα ημ θυρμομε. Θέιμομε κα δμφμε εάκ ημ θάπκηζμα 

είκαη απυιαοζε ή μαξ δεμημονγεί πνμβιήμαηα. Βεβαίςξ υζμη απυ εζάξ είκαη πμιφ 

κέμη θαη δεκ μπμνμφκ αθυμα κα βγάιμοκ ζομπενάζμαηα, παναθμιμοζείζηε ηεκ 

μμηιία. Γοηοπχξ πμο μ θμξ Ξίπηεν μπήθε έηζη, δοκαμηθά θαη με απάιιαλε απυ ημ 

υηη ζα έιεγα εγχ ηα πημ ηνμμαπηηθά. Πα είπε ίζςξ ιίγμ πεηνυηενα απυ εμέκα μ θμξ 

Ξίπηεν. Βιέπμομε ιμηπυκ υηη ημ θάπκηζμα θάζε μθηχ δεοηενυιεπηα ζθμηχκεη έκακ 

άκζνςπμ ζημκ θυζμμ. Άνα ιμηπυκ, δεκ πνεηάδμκηαη μφηε πυιεμμη, δεκ πνεηάδμκηαη 
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μφηε υπια μαδηθήξ θαηαζηνμθήξ, ηίπμηα. Αθήζηε ηεκ θμηκςκία υπςξ παπαίκεη, 

έηζη ζα ζθμηςζεί θηυιαξ θαπκίδμκηαξ. Μ θάζε θαπκηζηήξ μπμνεί κα λένεη πυζα 

πνυκηα ζα πάζεη απυ ηεκ δςή ημο, υπη υμςξ πυζμ ζα δήζεη. Ιπμνεί κα ημ μάζεη ημ 

πυζα πνυκηα ζα αθαηνέζεη απυ ηε δςή ημο, ακ θάζε ηζηγάνμ ημο οπμιμγίζεη υηη ημο 

αθαηνεί 11 ιεπηά. Άνα ιμηπυκ με έκα θμμπημοηενάθη οπμιμγίδεη θακείξ ηα πνυκηα 

πμο πάκεη. Ε Ναγθυζμηα Μνγάκςζε Ργείαξ, μαξ ιέεη υηη ημ θάπκηζμα είκαη μ πημ 

ζεμακηηθυξ ακαζηνέρημμξ πανάγμκηαξ πμο πνμθαιεί κυζμοξ, πνμθαιεί κμζήμαηα, 

αζζέκεηεξ θαη ζακάημοξ. Πη ζεμαίκεη ακαζηνέρημμξ πανάγμκηαξ? Ακαζηνέρημμξ 

πανάγμκηαξ ζεμαίκεη υηη, υηακ ζηαμαηήζεη θάπμημξ κα θαπκίδεη αοημμάηςξ ή με 

ηεκ πάνμδμ ηςκ εηχκ ζηγά -ζηγά μεηχκμκηαη μη θίκδοκμη πμο ζα αθμφζεηε 

παναθάης. Γίκαη πνυκηα κυζμξ ημ θάπκηζμα. Γίκαη κυζμξ πμο πνμθαιεί ελάνηεζε, 

αιιά πμο μπμνεί κα ακηημεηςπηζηεί, εοηοπχξ. Βέβαηα πάκηα παίδμοκ νυιμ θάπμημη 

γηαηνμί. Φακηαζηείηε ιμηπυκ υηη ημ θάπκηζμα είκαη, έκα έιθμξ ζημμάπμο, θάπςξ 

έηζη. ιμη ιίγμ πμιφ, απυ θάηη πνυκημ πάζπμομε. Πη θάκμομε ζε αοηέξ ηηξ 

πενηπηχζεηξ? Ναίνκμομε ηα θάνμαθα μαξ, γηκυμαζηε θαιά θαη ακ μαξ πεη μ 

γηαηνυξ θυρ‟ ηα ηχνα είζαη εκηάλεη, δεκ οπάνπεη πνυβιεμα. Ακ υμςξ παναβμφμε 

μνηζμέκμοξ θακυκεξ θαη υνμοξ δηαηνμθήξ ή μηηδήπμηε άιιμ, ε κυζμξ επακένπεηαη. 

Άνα ιμηπυκ ζημ θάπκηζμα, θάπςξ έηζη πνέπεη κα ακηημεηςπίδεηαη, ζακ πνυκηα 

κυζμξ. Μ θαπκηζηήξ υηακ ακάβεη ημ ηζηγάνμ ημο, ζηεκ θαφηνα ημο ηζηγάνμο ημο 

ακαπηφζζμκηαη ηενάζηηεξ ζενμμθναζίεξ. Θενμμθναζίεξ πμο δμοιεφεη ορηθάμηκμξ 

760μ -780μ , είκαη μη ζενμμθναζίεξ πμο ακαπηφζζμκηαη μπνμζηά θαη αοηυ γηαηί, 

πνέπεη με αοηέξ ηηξ ζενμμθναζίεξ κα δηαζπαζημφκ υια ηα ζημηπεία πμο πενηέπεη μ 

θαπκυξ. Οημηπεία πμο υπςξ βιέπεηε είκαη πάκς απυ 4000 θαη ακάμεζα ζε αοηά, 

υπςξ είπε θαη μ θμξ Ξίπηεν, πάκς απυ 40 είκαη αμηγχξ θανθηκμγυκεξ μοζίεξ. Μ 

θαπκυξ ζοκ ηεξ άιιεξ υπςξ λένεηε, πενηέπεη θαη κηθμηίκε, ζε έκα πμζμζηυ 

πενίπμο 8%. Ε κηθμηίκε ιμηπυκ με ηεκ εηζπκμή, εηζένπεηαη ζηεκ θοθιμθμνία ημο 

αίμαημξ θαη μέζς αοηήξ ζε δέθα με δεθαπέκηε δεοηενυιεπηα πενίπμο βνίζθεηαη 

ζημ θεκηνηθυ κεονηθυ ζφζηεμα, ζημκ εγθέθαιμ μαξ. Οε υιμ ημκ μνγακηζμυ ηεκ 

βιέπμομε ζε δεθαπέκηε με είθμζη ιεπηά θαη οπάνπεη ζημκ μνγακηζμυ μέζα γηα 

πενίπμο, δομ χνεξ μέζμξ υνμξ φπανλεξ ηεξ. Αοηυ υζμη είκαη θαπκηζηέξ ημ 

θαηαιαβαίκμοκ γηαηί μεηά απυ δομ χνεξ υπμημξ δεκ έπεη  θαπκίζεη μεηά απυ δομ 

χνεξ ημ πνχημ πνάγμα πμο ζθέθημκηαη είκαη πχξ ζα βνεη ηζηγάνμ. Πμ μμκμλείδημ 

ημο άκζναθα ιμηπυκ είκαη θαη αοηυ έκα απυ ηα ζοζηαηηθά ημο θαπκμφ, ημ πημ 

δειεηενηχδεξ απ‟ υια ίζςξ, δεζμεφεη ηεκ αημμζθαηνίκε ημο αίμαημξ. Φακηαζηείηε 

ηεκ αημμζθαηνίκε ζακ έκα υπεμα πμο παίνκεη ημ μλογυκμ απυ ηα πκεομυκηα θαη ηα 

πάεη ζημοξ ηζημφξ. Πμ μμκμλείδημ ημο άκζναθα ιμηπυκ δεζμεφμκηαξ, ηεκ 

αημμζθαηνίκε αθαηνεί ημ μεηαθμνηθυ μέζμκ ημο μλογυκμο, άνα ιμηπυκ πάεη ιηγυηενμ 
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μλογυκμ ζηα δςηηθά υνγακα πμο αοηά ανπίδμοκ κα οπμιεηημονγμφκ θαη κα ηα 

κμζήμαηα. Ε πίζζα λένεηε υηη είκαη έκα βαζηθυ θανθηκμγυκμ πμο εμπενηέπεηαη 

ζημκ θαπκυ. Έπεη οπμιμγηζηεί υηη μ θαπκηζηήξ εκυξ παθέημο ηζηγάνμο επί έκα 

πνυκμ, βάδεη πενίπμο 150ml πίζζαξ. Ε κηθμηίκε, είκαη ε αηηία πμο θαπκίδμομε. 

Γίκαη ημ εζηζηηθυ ζημηπείμ ημο θαπκμφ θαη έπεη ηυζμ εζηζηηθή ηζπφ, υζμ ε ενςίκε 

θαη ε θμθαΐκε. Γίκαη ημ ηνίημ θαηά ζεηνά ηζπονυ εζηζηηθυ ζημηπείμ πμο οπάνπεη 

αοηή ηε ζηηγμή ημοιάπηζημκ. Ε κηθμηίκε ιμηπυκ δνα ζημοξ οπμδμπείξ ηεξ κηθμηίκεξ 

θαη ηεξ αθεηηιηθμιίκεξ ημο εγθεθάιμο θαη αοηή είκαη πμιφ με πάνα πμιιέξ μμάδεξ 

αιιά εμάξ μαξ εκδηαθένεη μυκμ μία οπμμμάδα. Ε Α4 Β2 είκαη ε οπμμμάδα πμο 

πνμθαιεί ηεκ ελάνηεζε. Νάκς ζε αοηυ ιμηπυκ ζα ζοδεηήζμομε. Μ θαπκηζηήξ 

ακάβεη ημ ηζηγάνμ ημο υπςξ είπαμε, με ηεκ ακάπηολε ηςκ ορειχκ ζενμμθναζηχκ, 

δηαζπχκηαη μη μοζίεξ ημο θαπκμφ, εηζπκέεηαη μ θαπκυξ, εδχ ε κηθμηίκε εηζένπεηαη 

ζημ θεκηνηθυ κεονηθυ ζφζηεμα, ζημκ εγθέθαιμ, δηεγείνεη ημκ εγθέθαιμ ιμηπυκ μ 

μπμίμξ πανάγεη κημπαμίκε. Ε κημπαμίκε ιμηπυκ είκαη αοηή πμο πνμθαιεί ηεκ 

εοπανίζηεζε θαη ηεκ ενεμία πμο κμηχζεη μ θαπκηζηήξ μυιηξ ανπίζεη κα κμηχζεη ημ 

ζηενεηηθυ ζφκδνμμμ. ιμη παιανχκμοκε, υιμη έπμοκ ηεκ εκηφπςζε υηη ιφζακε ηα 

πνμβιήμαηα ημοξ. ηακ ιμηπυκ ζηαμαηήζεη αοηή ε κημπαμίκε κα οπάνπεη υηακ 

ειαηηςζμφκ ηα επίπεδα, ηυηε αμέζςξ μεηά ανπίδμοκ ηα ζομπηχμαηα ζηένεζεξ 

πμο έπεη μ θαπκηζηήξ ζηεκ πνμζπάζεηα ημο. Πη γίκεηαη ζηεκ Γιιάδα? Αθμφζαμε 

πάνα πμιιά ζημηπεία απυ ημκ θ. Ξίπηεν, δε ζα ζομπέζμοκ υμςξ μη δηαθάκεηεξ μαξ. 

Ε Γιιάδα λένεηε είκαη μία απυ ηηξ ζμβανέξ θαπκμπαναγςγμφξ πχνεξ ζημκ θυζμμ. 

Κα‟ καη άναγε αοηυ ε αηηία πμο μη Έιιεκεξ είκαη πνχημη ζημκ θυζμμ θαη ζηεκ 

θαηακάιςζε ηζηγάνμο? Φαίκεηαη υμςξ υηη μ μέζμξ υνμξ, μ μέζμξ Έιιεκαξ, 

θαπκίδεη πενίπμο πάκς απυ 3000 ηζηγάνα ημ πνυκμ. Απυ πυζμ κςνίξ ανπίδμομε 

κα θαπκίδμομε? Απυ ηυηε πμο είμαζηε ζηεκ εκδμμήηνηα δςή. Ε γοκαίθα ιμηπυκ ε 

μπμία θομθμνεί, ακάβεη ημ ηζηγάνμ ηεξ, ημ θαπκίδεη θαη μέζς ημο θαπκμφ υιεξ μη 

μοζίεξ πμο εμπενηέπμκηαη ζημ ηζηγάνμ ιμγηθυ είκαη κα πενκμφκ ημκ πιαθμφκηα 

μέζς ηεξ θοθιμθμνίαξ θαη κα πεγαίκμοκ ζημ έμβνομ. Άνα ιμηπυκ είκαη αδφκαημ, ε 

κηθμηίκε κα μεκ θηάκεη ζημκ εγθέθαιμ ημο εμβνφμο, με απμηέιεζμα κα γεκκά ήδε 

έκα εκ δοκάμεη θαπκηζηή. Δειαδή ημ παηδί γεκκηέηαη θαη έπεη έκα μηθνυ ή μεγάιμ 

ανηζμυ οπμδμπέςκ κηθμηίκεξ ζημκ εγθέθαιμ ημο. Γλάιιμο ηηξ έπμομε δεη ιίγμ 

πμιφ υιμη αοηέξ ηηξ εηθυκεξ, ή μπμνεί κα ηηξ έπμομε δήζεη θηυιαξ. Ε μαμά κα 

θναηάεη ημ παηδί ζηεκ αγθαιηά ηεξ απυ ηε μηα μενηά θαη ζηεκ άιιε ημ ηζηγάνμ ή μ 

παηέναξ, κα πνμζπαζεί κα δείλεη ηα πνχηα βήμαηα ημο θαπκηζηή ζημ γημ ημο. Γη‟ 

αοηυ πνέπεη κα λένεηε υηη υζμη θαπκίδμοκ, μη γμκείξ μπνμζηά ζηα παηδηά ημοξ υηη 

υηακ θηάζμοκ ηεκ ειηθία ηςκ ηνηχκ πνυκςκ έπμοκ θαπκίζεη ήδε πενίπμο 102 

παθέηα ηζηγάνα. Κα ιμηπυκ πμημξ είκαη μ ιυγμξ πμο έκα μεγάιμ πμζμζηυ ηςκ 
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παηδηχκ ηςκ ηειεοηαίςκ ηάλεςκ ημο Δεμμηηθμφ ζπμιείμο, θαπκίδεη, 10%. Πμ θαθυ 

είκαη υηη ζε αοηέξ ηηξ ειηθίεξ, ανθεί μηθνυξ ανηζμυξ ηζηγάνςκ γηα κα οπάνλεη ε 

ελάνηεζε. Νέκηε ηζηγάνα ηεκ εμένα, επί ηέζζενηξ εβδμμάδεξ θαη ημ παηδί είκαη 

έκαξ θαπκηζηήξ ελανηεμέκμξ. Πα κμζήμαηα ηα λένεηε, ηα έπεηε αθμφζεη ίζςξ. Γγχ 

απιχξ ζα ηα ακαθένς θαη ζα ακαθένς μυκμ αοηά πμο άπημκηαη ηςκ ζοζηεμάηςκ 

πμο ένπμκηαη ζε άμεζε επαθή με ημκ θαπκυ, υπςξ ηα πκεομυκηα θαη ε θανδηά. Πα 

πκεομυκηα με ηεκ πνυκηα απμθναθηηθή πκεομμκμπάζεηα θαηά θφνημ ιυγμ θαη ημοξ 

θανθίκμοξ ημο πκεφμμκα θαη υιςκ ηςκ θανθίκςκ γεκηθυηενα θαη ε θανδηά με ηεκ 

ζηεθακηαία κυζμ, με ηα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζυδηα ζημ θανδηαγγεηαθυ 

ζφζηεμα, ηεκ πενηθενεηαθή αγγεηαθή κυζμ θαη υια. Νάκηςξ κα λένεηε υηη δεκ 

οπάνπεη ζφζηεμα ημο μνγακηζμμφ πμο κα μεκ βιάπηεηαη απυ ημκ θαπκυ. 

Λεθηκχκηαξ απυ ημ ηνηπςηυ ηεξ θεθαιήξ μέπνη ηα θάης άθνα. Αοηή είκαη ε 

ζοπκυηεηα πμο εμθακίδμκηαη ηα δηάθμνα κμζήμαηα ζημοξ θαπκηζηέξ. Έκαξ 

θαπκηζηήξ έπεη ηεκ δοκαηυηεηα κα πανμοζηάζεη 40% πενηζζυηενμ, θαηαννάθηε 

απυ έκακ πμο δεκ θαπκίδεη. Μ θανθίκμξ ημο ιάνογγα θαη ημο μηζμθάγμο είκαη 12 

θμνέξ πημ ζοπκυξ ζημοξ θαπκηζηέξ. Μ θανθίκμξ ημο πκεφμμκα βέβαηα δεκ ημ 

ζοδεηάμε, 80% ηςκ θανθίκςκ ημο πκεφμμκα μθείιμκηαη ζημ θάπκηζμα, υπςξ 

επίζεξ θαη αοηά πμο μαξ είπε θαη μ θμξ  Ξίπηεν, υηη ημ έμθναγμα ημο μομθανδίμο 

θαηά θφνημ ιυγμ είκαη ζομπαναγςγυξ κυζμξ ημο θαπκίζμαημξ. Έπεηε αοηή ηεκ 

εηθυκα θαηά κμο θεφγμκηαξ απυ εδχ θαη πνηκ ακάρεηε ημ ηζηγάνμ ζαξ δέζηε υηη 

υιμξ μ ακζνχπηκμξ μνγακηζμυξ είκαη άμεζα εθηεζεημέκμξ ζημοξ θηκδφκμοξ πμο 

πνμθαιεί ημ θάπκηζμα. Ηάπκηζμα θαη μζηεμπυνςζε γηα ηηξ γοκαίθεξ έπεη 

απμδεηπζεί, υηη ημ θάπκηζμα ζαθχξ ζομβάιεη ζηεκ μζηεμπυνςζε γηα ηηξ γοκαίθεξ. 

Ιάιηζηα θαη ζηα θαηάγμαηα μζηχκ θαη ηζπίμο, ακ θαη ζα μαξ ηα πεη αμέζςξ μεηά 

πηζηεφς, μ μνζμπεδηθυξ μαξ. Ηαηά ηεκ θφεζε ηα είδαηε ήδε, εθείκμ πμο πνέπεη μη 

γοκαίθεξ κα λένμοκ, εηδηθά μη κεανέξ θμπέιεξ, υηη πνηκ θζάζμοκ ζημ ηζαθ κα 

ακάρμοκ ημ ηζηγάνμ, κα θακηαζημφκ υηη έπμοκ μεγαιφηενε ζοπκυηεηα απμβμιχκ 

θαπκίδμκηαξ, υηη δεμημονγμφκ πνμβιήμαηα ζημ παηδί πνηκ αθυμα γεκκεζεί θαη υηη 

γεκκμφκ ιηπυβανε παηδηά. Θακάημοξ, πάνα πμιιμφξ αθμφζαηε θαη είδαηε ηεκ 

θιίμαθα πμο έδςζε μ θ. Ξίπηεν, εγχ ζα ζαξ πς υηη ημ 2000 ζημ Γονςβανυμεηνμ 

ακαθενυηακ 4.800.000 ζάκαημη παγθμζμίςξ.  Απυ αοημφξ ηα 3. 800.000 ήηακ 

άκηνεξ θαη ημ 1.000.000 γοκαίθεξ. Γίκαη μυκμ ζάκαημη άναγε? πη δεκ είκαη μυκμ 

ζάκαημη ε δςή. Γκηάλεη, γεκκηυμαζηε γηα κα πεζάκμομε. Αιιά απυ θεη θαη πένα ακ 

με ηη  άιιμ αξ δήζμομε μηα δςή ήνεμε θαη ήζοπε θαη υπη ηίπμηα πενηζζυηενμ. Κα 

με ζηενμφμε θαη απυ ημοξ οπυιμηπμοξ πμο ελανηχκηαη απυ εμάξ θάηη, υπςξ αοηυξ 

απυ ηεκ Αιγενία μ μπμίμξ δεκ αγμνάδεη 10 ιίηνα γάια ζηα παηδηά ημο γηα ακ πάνεη 

έκα παθέημ ηζηγάνα ή ακ ζέιεηε, ζηεκ Ζμνδακία δεκ ζα πάνεη 7 θηιά κημμάηεξ γηα 
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κα πάνεη έκα παθέημ ηζηγάνα. Οηεκ Ζκδία, πνεηάδεηαη 106 ιεπηά γηα κα πάνεη έκα 

παθέημ ηζηγάνα, κα δμοιέρεη 106 ιεπηά εκχ γηα κα πάνεη 1 θηιυ νφδη ζέιεη 96 

μυκμ. Οηεκ Νμιςκία, εδχ πήνε 42 ιεπηά γηα ηα ηζηγάνα, 16 ιεπηά γηα ημ νφδη. 

Ίζςξ αοηά κα είκαη ιηγυηενμ εκδηαθένμκηα, πάκηςξ πνέπεη θάηη κα θάκμομε. 

Ηάπμηα ζηηγμή ζα πνέπεη κα ιεθζμφκ μνηζμέκα μέηνα θαη έκα απυ ηα μέηνα ζα 

μπμνμφζε κα είκαη ε απαγυνεοζε ημο θαπκίζμαημξ. Ήδε ελαγγέιζεθακ μέηνα ηα 

μπμία είκαη πάνα πμιφ θαιά, πμιφ θαζοζηενεμέκα 2010. Ιέπνη ηυηε θάκμομε υηη 

ζέιμομε δειαδή. Απαγυνεοζε ημο θαπκίζμαημξ, δεκ είκαη θαηκμφνημ υηη μ θυζμμξ 

απαγμνεφεη ημκ θυζμμ κα θαπκίδεη. Απυ ημ 1856 μ  ζςκαξ ηυηε, ή μ βαζηιηάξ ηεξ 

Γιιάδμξ υπςξ έγηκε θαη αοηυξ, οπέγναρε έκα βαζηιηθυ δηάηαγμα πμο έιεγε υηη 

απαγμνεφεηαη ε πνήζε ημο θαπκίδεηκ δηα ηζημπμοθηχκ ή ηζηγάνςκ ζημοξ δεμυζημοξ 

πχνμοξ. Δεκ είκαη ηίπμηα ιμηπυκ, κα ράπκμομε ηα ανπεία ημο θνάημοξ θαη ζα 

βνμφμε απαγμνεφζεηξ, υζεξ ζέιμομε. Πμ ζέμα είκαη κα θαημνζχζμομε κα πείζμομε 

ημ κ θυζμμ κα μεκ θαπκίδεη. Ηυζημξ αγμνάξ πνμσυκηςκ θαπκμφ, απμδεδεηγμέκμ, 

υζμ πημ αθνηβά ηα ηζηγάνα, ηυζμ ιηγυηενα αγμνάδμομε θαη υπη μυκμ. χνεξ μη 

μπμίεξ είκαη ανθεηά αθνηβέξ ζημκ θαπκυ έπμοκ θαη μηθνυηενε επίπηςζε 

θαπκηζηχκ. Δέζηε ε Αγγιία, ε μπμία έπεη πενίπμο 6,5-7 ιίνεξ ημ παθέημ, ζε 

ζπέζε με ηεκ Γιιάδα πμο μφηε θακ 2 ιίνεξ δε ζημηπίδεη ημ παθέημ. Θμγηθυ είκαη 

υηη θζεκυ κα ημ αγμνάδεη θακείξ πημ εφθμια θαη κα είκαη ζε άμεζε ζπέζε μαδί ημο. 

Γπαγγειμαηίεξ ογείαξ, μπςζδήπμηε παίδμοκ νυιμ, υιμη υζμη είκαη μέζα ζημ πχνμ, 

γηαηνμί θανμαθμπμημί, κμζειεοηέξ, θηάκεη κα πεη θακείξ μηα θμοβέκηα θαιή ζημκ 

θαπκηζηή ή ημοιάπηζημκ κα ημο οπμδείλεη, ή κα ημο ζοζηήζεη μνηζμέκα πνάγμαηα. 

Πα ηαηνεία δηαθμπήξ θαπκίζμαημξ, ζαθχξ παίδμοκε νυιμ. Πμοιάπηζημκ εθεί πμο 

οπάνπμοκ υπμημξ έπεη δηάζεζε θαη ζέιεζε κα θυρεη ημ θάπκηζμα είκαη εφθμιμ κα 

πάεη ζε έκα απυ αοηά πμο εοηοπχξ οπάνπμοκ ζε υιε ηεκ Γιιάδα. Οηεκ Αζήκα δεκ 

ημ ζοδεηάμε, ζε υια ηα μεγάια Κμζμθμμεία, ζε υιεξ ηηξ Νακεπηζηεμηαθέξ 

Νκεομμκμιμγηθέξ Ηιηκηθέξ, ζε πάνα πμιιά Ηέκηνα Ργείαξ, ζε Αγνμηηθά Ζαηνεία, 

ζε πάνα πμιιά Δεμμηηθά Ζαηνεία ηχνα ηειεοηαία. Βέβαηα μηαξ θαη είμαζηε ζημ 

Δηαδεμμηηθυ Δίθηομ, δε ζημηπίδεη κμμίδς ηίπμηα παναπάκς ζε έκα Δήμμ εθεί πμο 

έπεη ηα Δεμμηηθά Ζαηνεία ημο, κα βάιεη θαη έκα γηαηνυ ή κα πνμζιάβεη έκα γηαηνυ 

πμο κα αζπμιείηαη με ημ θάπκηζμα. Ηενδίδεη ημ θνάημξ, με ηε δηαθμπή ημο 

θαπκίζμαημξ. Δεκ είκαη υηη πάκεη θυνμοξ. Ηενδίδεη δςή, θενδίδεη πνήμα. Πη 

θάκμομε ιμηπυκ γηα κα θυρμομε ημ ηζηγάνμ, ζέιεζε, ημ πνχημ βήμα. Γάκ μ 

θαπκηζηήξ δε ζέιεη ημ ηζηγάνμ δεκ θυβεηε με ηίπμηα. Γίκαη μεκ κυζμξ, δεκ είκαη 

υμςξ κυζμξ πμο πνμθαιείηε απυ μηθνυβηα. Γίκαη κυζμξ ε μπμία ελανηάηαη απυ ημκ 

εζηζμυ, άνα ιμηπυκ άμα δε ζέιμομε, δεκ ημ δηαθυπημομε. Δεφηενμ βήμα, πάιη ε 

ζέιεζε. Θέιεζε θαη πνμμδεοηηθή μείςζε ημο ανηζμμφ ηςκ ηζηγάνςκ. Θέιεζε θαη 
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απμπή απυ ημ θάπκηζμα θαη υηη αοηυ ημ πνμθαιεί, αιθμυι, θαθέξ, πανέεξ, πανηηά, 

μπηνίμπα, μηηδήπμηε. Ννέπεη μ θαπκηζηήξ ηεκ πνμζπάζεηα ημο, κα ηεκ 

ακαθμηκχκεη ζηεκ μηθμγέκεηα ημο, ζημοξ θίιμοξ ημο, ζημοξ ζοκαδέιθμοξ, ζηε 

δμοιεηά, μυκμ θαη μυκμ γηα κα εθηίζεηαη θαη ακ δε, ημ θυρεη ζα είκαη θαη 

πανάδεηγμα γηα ημοξ άιιμοξ. Ακ δεκ ημ θυρεη θαη έπεη ιίγμ -ιίγμ ηζίπα, ζα 

μπμνμφζε κα κηνέπεηαη κα πάεη ζηε δμοιεηά ημο ηεκ άιιε μένα. Βέβαηα έκαξ 

ηνυπμξ γηα κα θυρεηξ θακείξ ημ θάπκηζμα, είκαη κα βγεη επηηέιμοξ έλς απυ ημ 

ζπίηη, κα ανπίζεη κα πενπαηάεη, κα ανπίζεη κα αζιείηαη.  Πνίημ βήμα, πάιη ε 

ζέιεζε. Θα πνέπεη κα μνίζμομε μηα εμενμμεκία δηαθμπήξ, δεκ ηα αθήκμομε υια 

ζηεκ ηφπε. Θα θυρς ημ ηζηγάνμ θαη εγχ θάκς δίαηηα εδχ θαη πυζα πνυκηα. Δεκ 

θάκς ηίπμηα υμςξ. Άνα ιμηπυκ, μνηζμυξ εμενμμεκίαξ δηαθμπήξ, πιήνεξ απμπή 

απυ ημ θάπκηζμα μεηά ηεκ εμενμμεκία αοηή. Ε δίκμομε ιυγμ ή δεκ ημκ δίκμομε, 

απιά πνάγμαηα. Πέηανημ βήμα, ζέιεζε πάιη θαη ακ δεκ ηα θαηαθένμομε, υπςξ 

είπαμε ζηα ηνία βήμαηα ηα πνμεγμφμεκα, ηυηε επηζθεπηυμαζηε έκα απυ ηα ηαηνεία 

δηαθμπήξ θαπκίζμαημξ, πμο είδαμε ζηεκ πνχηε δηαθάκεηα. Βέβαηα ημ ηειεοηαίμ 

βήμα πμο ,μπμνεί θακείξ κα θάκεη είκαη κα ημ ζέιεη πάιη θαη κα πάνεη θαη θάνμαθα, 

ακ δεκ μπμνεί. Γηαηί θαη μη εηαηνείεξ γη‟ αοηυ οπάνπμοκ, γηα κα πανάγμοκ θάνμαθα. 

Φάνμαθα πμιιά, απυ αοηά πμο βιέπεηε εθηυξ απυ ηεκ ζέιεζε πμο πμιφ 

εηπχζεθε, εθηυξ απυ ηεκ ζομβμοιή ημο επαγγειμαηία ογείαξ, πμο υπςξ είπαμε 

είκαη οπμπνεςηηθή κα δίκεηε ζημοξ θαπκηζηέξ ε ζομβμοιή, ζηεκ Γιιάδα γίκεηαη 

βειμκηζμυξ ζε ανθεηά Κμζμθμμεία θαη Ζδηςηηθά Ηέκηνα, δεκ γίκεηαη ε φπκςζε. 

Ρπάνπμοκ ηα οπμθαηάζηαηα κηθμηίκεξ ηα γκςζηά ζαξ, οπάνπεη ε οδνμπιςνηθή 

βμοπνμπηυκε, οπάνπεη ε βανεκηθιίκε.  Δεκ οπάνπμοκ μη κμηνηπιηθηιίκε  θαη ε 

θιμκηδίκε γηαηί δνμοκ άζπεμα ζημ θεκηνηθυ κεονηθυ ζφζηεμα ημο θαπκηζημφ. Θα 

πμφμε ηα πνάγμαηα με ημ υκμμα ημοξ γηαηί μφηςξ ε άιιμξ απυ θάζε θαηεγμνία 

θανμάθςκ έκα ζθεφαζμα οπάνπεη μυκμ θαη λεθηκάμε υηη μ θαπκηζηήξ, υπςξ πάεη 

θαη έπεη ηεκ πίεζε ζημκ γηαηνυ ημο, ημκ παζμιυγμ ημο θαη ημο ιέεη υηη λένεηξ ζα 

παίνκεηξ αοηυ ημ πάπη θάζε πνςί με γεμάημ ή άδεημ ζημμάπη ή μπμηαδήπμηε άιιε 

θανμαθεοηηθή αγςγή αθμιμοζεί, έηζη πνέπεη κα εκεμενχκεηαη θαη γηα ημ θάπκηζμα. 

Νχξ ζα πάνεη ημ θάνμαθμ, πςξ δνα ημ θάνμαθμ, είκαη βαζηθυ γηαηί αοηά ηα 

θάνμαθα είπαμε, δνμοκ ζημ θεκηνηθυ κεονηθυ ζφζηεμα. Πη πανεκένγεηεξ ζα 

πανμοζηάζεη. Γηα υια ηα θάνμαθα πνέπεη κα ιέγμκηαη. Άζπεηα ακ εμείξ θαμηά θμνά 

δεκ ηηξ ιέμε θαη υιεξ ή δεκ ηηξ ιέμε πμηέ ίζςξ. Γηα ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα πμο 

έπεη ημ θάνμαθμ, εάκ εηδηθά ζηεκ ίδηα θαηεγμνία οπάνπμοκ δομ ηνία θάνμαθα, μ 

αζζεκήξ είκαη εηξ  ζέζε κα δηαιέλεη πμημ είκαη πημ απμηειεζμαηηθυ. Οομθένμκ ημο 

είκαη ελάιιμο. Ηαη βέβαηα γηα ηα ζομπηχμαηα ζηένεζεξ μηα πμο μηιάμε γηα ημ 

θάπκηζμα θαη είκαη πμιιά. Οοδεηάμε ιμηπυκ γηα ηεκ βανεκηθιίκε, είκαη ημ ηειεοηαίμ 
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θάνμαθμ πμο έπεη βγεη. Chantix, ιέγεηαη ημ εμπμνηθυ ημο υκμμα. Έπεη ηνηπιή 

δνάζε, ηε μηα γηα ημ θάπκηζμα, μεηχκεη ηα ζομπηχμαηα ζηένεζεξ, πνμθαιεί μείςζε 

ηεξ εοπανίζηεζεξ πμο κμηχζεη μ θαπκηζηήξ. Γίπαμε υηη οπεφζοκμη γηα ηεκ 

ελάνηεζε είκαη μη οπμδμπείξ ζημοξ μπμίμοξ δνα ε βανεκηθιίκε μπιμθάνμκηάξ ημοξ. 

Δεκ είκαη οπμθαηάζηαημ κηθμηίκεξ, δεκ πενηέπεη κηθμηίκε, δεκ είκαη 

ακηηθαηαζιηπηηθυ θάνμαθμ. Μ ηνυπμξ πμνήγεζεξ ημο, έκα πάπη ηεκ πνχηε έςξ 

ηεκ ηνίηε μένα ημο μήκα, 0,5 mg. Ηοθιμθμνεί ζε δομ μμνθέξ, 0,5 mg θαη ημο 1 mg. 

Ννχηε έςξ ηνίηε μένα ιμηπυκ, 0,5 mg μηα θμνά ηεκ εμένα. Απυ ηεκ ηνίηε, 

ηέηανηε έςξ ηεκ έβδμμε εμένα 0,5 mg δομ θμνέξ ηεκ εμένα θαη μεηά ηεκ υγδμε 

εμένα 1 mg πνςί θαη βνάδο. Έκα πιεμκέθηεμα ημο θανμάθμο θαη ημο επυμεκμο ημο 

Zyban, υπςξ ζα αθμφζεηε υηη ζημ δηάζηεμα αοηυ ηεξ πνχηεξ εβδμμάδμξ μ 

θαπκηζηήξ μπμνεί κα παίνκεη ημ θάνμαθμ ημο θαη κα θαπκίδεη θαη έκα minimum 

ανηζμυ ηζηγάνςκ. Γίκαη μ ηνυπμξ γηα κα μπεη μ θαπκηζηήξ ζηεκ ηδέα θαη ζηεκ 

πνμζπάζεηα ημο θαπκηζημφ πςνίξ κα κηχζεη άμεζα ηα ζομπηχμαηα ζηένεζεξ. Γάκ 

οπάνπμοκ πνμβιήμαηα δοζακελίαξ  ηυηε βεβαίςξ ή πμνεγμφμε μεηςμέκε δυζε ή 

ιέμε θάε θάηη θαη μεηά πάνε ημ θάνμαθμ ζμο. Δηάνθεηα ζεναπείαξ δχδεθα 

εβδμμάδεξ. Γίκαη θαηεγμνίεξ θαπκηζηχκ πμο είηε δεκ μπμνμφκ είηε 

οπμηνμπηάδμοκ, ζε αοημφξ μπμνεί κα παναηαζεί ε πμνήγεζε ηεξ ζεναπείαξ, 

βεβαίςξ ζεςνείζηε υμςξ υηη εγχ πνμζςπηθά, ημ ζεςνχ ιίγμ θμοηυ κα παίνκεη 

θάκεηξ θάηη γηα κα θυρεη ημ θάπκηζμα θαη ζημ ηέιμξ κα πνεηαζηεί κα παίνκεη 

μμκίμςξ θάνμαθα. Αζζεκείξ μη μπμίμη έπμοκ οπαηηθή ακεπάνθεηα, δεκ οπάνπεη 

πνυβιεμα μπμνμφκ κα ημ πάνμοκ. πςξ επίζεξ θαη ειηθηςμέκμη, δεκ ημ δίκμομε 

βέβαηα ζε εθήβμοξ θαη ζειάδμοζεξ γοκαίθεξ, εγθομμκμφζεξ γηαηί δεκ οπάνπμοκ 

ζηαηηζηηθέξ επ‟ αοημφ. Νανεκένγεηεξ θονίςξ καοηία θεθαιαιγία ατπκία θαη  

πενίενγα υκεηνα. Οηα ηειεοηαία ακαθένμκηαη πημ πμιφ μη άκηνεξ. Έπεη 

πανεκένγεηεξ θαηά ηε ζογπμνήγεζε μνηζμέκςκ θανμάθςκ θονίςξ υηακ οπάνπεη 

βανφ ηζημνηθυ ροπηαηνηθήξ κυζμο, υηακ οπάνπεη κεθνηθή ιεηημονγία ημο θαπκηζηή 

ε μπμία πνέπεη κα παναθμιμοζείηαη θαη μπμνεί κα πνμθαιέζεη ιίγε δάιε ή οπκειία 

θαηά ηεκ μδήγεζε, γη‟ αοηυ ελάιιμο ημ πνχημ πάπη ημ δίκμομε πνςί, γηα κα 

μπμνμφμε κα ακηημεηςπίζμμε ηα πνμβιήμαηα. Αοηυ είκαη ημ δεφηενμ θάνμαθμ είκαη 

ημ Zyban υπςξ είπαμε, δνα θαη αοηυ ζημκ εγθέθαιμ, ακαζηέιιεη ηεκ 

επακαπνυζιερε κημπαμίκεξ εκ χνα αδνεκαιίκεξ, δεκ λένμομε αθνηβχξ με πμημ 

ηνυπμ. Ηοθιμθμνεί ζε μηα μμνθή, ζε δηζθία ηςκ 150 mg, 1 δηζθίμ γηα 6 εμένεξ, 6 

με 7 μένεξ υπςξ είπαμε έπεη ηεκ δοκαηυηεηα μ θαπκηζηήξ κα θαπκίδεη , μεηά απυ 

αοηυ έκα πάπη πνςί θαη βνάδο 300 mg δειαδή υπη πάκηςξ πάκς απυ 300 mg ηεκ 

εμένα δεκ μπμνεί κα πάνεη μ θαπκηζηήξ. Έπεη ανθεηέξ βέβαηα ακηεκδείλεηξ θαη 

πανεκένγεηεξ, θαη γη‟ αοηυ ελάιιμο έπεη μείκεη θαη πίζς θαη ζηεκ πνήζε ημο. Πα 
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οπμθαηάζηαηα κηθμηίκεξ ηα λένεηε υιμη ζαξ. Γίκαη αοηυ πμο ιέμε πάς ζημ 

θανμαθείμ κα πάνς ηζίπιεξ κα θυρς ημ ηζηγάνμ. Έμ,  δεκ είκαη ηζίπιεξ, ε κηθμηίκε 

δεκ είκαη θακμκηθή ηζίπια, δεκ έπεη δάπανε μέζα. Ε κηθμηίκε είκαη δειεηήνημ. Δομ 

ζηαγυκεξ κηθμηίκεξ ζθμηχκμοκ έκα ζθφιμ ζε δομ δεοηενυιεπηα. Ηάηη άιιμ, ημ 40% 

πενίπμο ηςκ γεςνγηθχκ θανμάθςκ πενηέπεη κηθμηίκε μέζα γηαηί είκαη έκα πμιφ 

ηζπονυ δηδακημθηυκμ.  Άνα ιμηπυκ δχζε μμο ηζίπιεξ κα θυρς κηθμηίκε δεκ είκαη. 

Κα θακηαζηείηε υηη, ε ηζίπια ηςκ 2 mg, ακηηζημηπεί πενίπμο ζε 2 με 3 ηζηγάνα, 

δειαδή υηακ μαζάμε μηα ηζίπια είκαη ζακ κα θαπκίδμομε ζογπνυκςξ 3 ηζηγάνα. Ακ 

μαξ ανέζεη αοηυ είκαη θαιά ηυηε. Ρπάνπμοκ ιμηπυκ ζε αοημθυιιεηα ηςκ 5 mg, 10 

mg, 15 mg, ζε μαζυμεκα δηζθία θαη ζε εηζπκευμεκα.  Έκα αοημθυιιεημ ηεκ εμένα ή 

έςξ 14 ηζίπιεξ ηεκ εμένα θαη βέβαηα, υια έπμοκ πανεκένγεηεξ. Αθυμα θαη ημ θαί, 

δοζηοπχξ. Αζζεκείξ με ζηεζάγπε, ή με μλφ έμθναγμα ημο μομθανδίμο, δεκ ημ 

δίκμομε ζε αοημφξ, γηαηί επηδεηκχκεη ηεκ θαηάζηαζε. Οομπηχμαηα ζηένεζεξ, 

επηζομία γηα θάπκηζμα, θεθαιαιγία, θαηάζιηρε, ακεζοπία, πηςπή ζογθέκηνςζε. 

Δεκ μπμνεί κα ζογθεκηνςζεί μ θαπκηζηήξ θαη εδχ είκαη ε πμζμζηηαία ακαιμγία ημο 

θαζέκα. Νμιιά μθέιε γηα ημκ θαπκηζηή , λεθηκχκηαξ απυ ηηξ δομ χνεξ πμο ακ 

ζομάζηε είπαμε ζηεκ ανπή υηη ανπίδεη ε κηθμηίκε θαη θεφγεη, μέπνη ζηηξ 72 χνεξ 

πμο ανπίδμομε θαη αηζζακυμαζηε θαιφηενα, ακεβαίκμομε πημ εφθμια ηηξ ζθάιεξ, 

θζάκμκηαξ ζημκ έκα πνυκμ πμο μ θίκδοκμξ γηα θανδηαθυ επεηζυδημ υπςξ μαξ είπε 

μ θμξ Ξίπηεν, μεηχκεηαη ζημ 50%, μ θίκδοκμξ γηα θανθίκμ ημο πκεφμμκα ζηα 10% 

θαη ζηα 10 έηε μεηχκεηαη ζημ 50% θαη δεκ είκαη μυκμ αοηυ. Γίκαη ημ ηη πμηυηεηα 

δςήξ έπεη μ θαζέκαξ, μεηά ηε δηαθμπή ημο θαπκίζμαημξ θαη επηπιέμκ βέβαηα 

οπάνπμοκ ηα πανάπιεονα μθέιε, μηθμκμμηθυ θένδμξ, αηζζάκεηαη κευηενμξ μ 

θαπκηζηήξ θαη έκα ζςνυ άιια. Πη είκαη ημ παζεηηθυ θάπκηζμα, είκαη ημ άζνμηζμα 

ημο θαπκμφ πμο εθπκέεη μ θαπκηζηήξ υηακ έπεη νμοθήλεη ημκ θαπκυ ημο θαη μ 

θαπκυξ πμο θαίγεηαη ζογπνυκςξ απυ ημ ηζηγάνμ πμο θναηάεη ζημ πένη ημο. 

Φακηαζηείηε βέβαηα υηη μ θαπκηζηήξ είκαη θαη ιίγμ πμκενμφιεξ. Ομο ιέεη εγχ ζα 

πάνς μυκμ ημ 15% απυ ημκ θαπκυ θαη ημ 85% ζα ημ δηαζθμνπίζς ζημ πενηβάιιμκ 

ακ με ηε άιιμ κα πάνς θαη άιιμοξ μαδί μμο. Γκμπμπμηείηε ημ παζεηηθυ θάπκηζμα 

γηα πνυθιεζε κυζςκ θαη ζακάηςκ. Αοηυ είκαη απμδεδεηγμέκμ θαη δεκ αμθηζβεηείηε 

απυ θακέκακ. Μπςζδήπμηε υμςξ λένεηε επηδεηκχκεη αοηά ηα κμζήμαηα πμο 

πνμτπάνπμοκ. Φακηαζηείηε έκακ αζζμαηηθυ κα είκαη μέζα ζε έκα ηεθέ, ακ ζα 

μπμνεί κα ακαπκεφζεη. Αοηά είκαη ηα κμζήμαηα πμο επηδεηκχκμκηαη θαη πμο 

πνμθαιμφκ ζακάημοξ με ημ παζεηηθυ θάπκηζμα. Θακάημοξ, υπςξ βιέπεηε ε 

Θεημκία είκαη ε πνχηε ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε, με ηεκ Γιιάδα θάπμο ζηεκ μέζε 

50 ζάκαημη ακαιμγμφκ ζε εμάξ ημ πνυκμ απυ παζεηηθυ θάπκηζμα θαη εδχ ζα 

πνέπεη κα οπάνπεη ημ πνυβιεμα ιμηπυκ, αγςγή ογείαξ ζηα ζπμιεία, αγςγή ογείαξ 
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ζημοξ ενγαζηαθμφξ πχνμοξ, ηήνεζε κυμςκ θαη μδεγηχκ θαη κα μπεη θάπμημ θνέκμ 

ζηε δηαθήμηζε ηςκ ηζηγάνςκ. Οαξ εοπανηζηχ πάνα πμιφ, δεκ έπς θάηη άιιμ κα 

πνμζζέζς. 

Πακαγηώηεξ Βιαζζάξ (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε θαη εμείξ ημκ θμ Ναηεκηαιάθε θαη 

ζαξ βιέπς ζε ιίγμ πνςηαζιεηή ζηηξ ενςηήζεηξ πμο ζα γίκμοκ. Νηζηεφς υηη ζα 

έπμομε πμιιέξ ενςηήζεηξ απυ ημ θμηκυ. Πχνα παναθαιχ κα ακέβεη ζημ βήμα μ 

θμξ Δεμήηνεξ Ηαζίμμξ ηαηνυξ Ξεομαημιυγμξ, Ννυεδνμξ ηεξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ 

Ακηηνεομαηηθμφ Αγχκα. Πμ ζέμα πμο ζα ακαπηφλεη ζα είκαη: Ξεομαηηθά Κμζήμαηα 

θαη ε ακαγθαηυηεηα ηεξ πνυιερεξ ζηεκ πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ. Γοπανηζηχ. 

 

Δεμήηνεξ Ηαζζίμμξ, Ζαηνόξ Ρεομαημιόγμξ, 

Πνόεδνμξ Γιιεκηθήξ Γηαηνείαξ Ακηηνεομαηηθμύ 

Αγώκα ΓΘ.Γ.ΑΚ.Α.:  Θα ήζεια κα εοπανηζηήζς ημ 

Δημηθεηηθυ ζομβμφιημ ημο Δηαδεμμηηθμφ Δηθηφμο 

Ργείαξ γηα ηεκ πνυζθιεζε θαη ηε δοκαηυηεηα κα 

πανμοζηάζμομε ηα κμζήμαηα ηα μπμία υπςξ ζα δείηε 

έπμοκ άμεζε επίπηςζε ζημ γεκηθυ πιεζοζμυ. Ηαη μηα 

ενχηεζε ζημ θμηκυ ηη θμηκυ μπμνεί κα έπεη ημ νεφμα 

με ηηξ νεομαηηθέξ παζήζεηξ? Ηάπμηα απάκηεζε? 

Οηεκ εηζήγεζε ηςκ 15 ιεπηχκ πηζηεφς κα ζαξ πείζς υηη θαη ηα δομ θμζηίδμοκ ημ 

ίδημ, γη‟ αοηυ οπάνπεη ακαγθαηυηεηα γηα έγθαηνε πνυιερε. Ξεομαηηθέξ παζήζεηξ, 

θαη ε ακαγθαηυηεηα πνυιερεξ ζηεκ πνςημβάζμηα θνμκηίδα ογείαξ. Αξ οπάνλεη μηα 

ελμηθείςζε ζπεηηθά με ηεκ μνμιμγία. Πη είκαη ε ανζνίηηδα? Γίκαη εηδηθυξ υνμξ πμο 

πενηγνάθεηαη ςξ θιεγμμκή ζηηξ ανζνχζεηξ. Πη είκαη νεομαηηζμυξ ή 

νεομαημπάζεηα, νεομαηηθή πάζεζε, είκαη γεκηθυξ υνμξ πμο πενηγνάθεη ημκ πυκμ 

ζηηξ ανζνχζεηξ, ηα μζηά ημοξ μοξ θαη ημοξ άιιμοξ ηζημφξ. Δηαηαναπή, είκαη 

μεηνήζημμξ πνμζδημνηζμυξ ζςμαηηθήξ ιεηημονγηθυηεηαξ, π.π. ημ εφνμξ θίκεζεξ ηεξ 

άνζνςζεξ. Ακηθακυηεηα, είκαη μη επηπηχζεηξ πμο βηχκμοκ ηα άημμα πμο έπμοκ 

οπμζηεί θάπμηα δηαηαναπή ςξ απμηέιεζμα ημο ηνυπμο πμο ε θμηκςκία θάκεη 

δηαθνίζεηξ ζημ επίπεδμ πνυζβαζεξ, απαζπυιεζεξ θαη άιιςκ ημμέςκ ηεξ 

θαζεμενηκήξ δςήξ. Ιεημκεθηηθυηεηα, είκαη μ πενημνηζμυξ πμο πνμθφπηεη απυ ηεκ 

άνκεζε ημο γεγμκυημξ υηη ε θμηκςκηθή πνυκμηα ζα μπμνμφζε κα πενημνίζεη ηεκ 

ακηθακυηεηα. Μη υνμη αοημί, ακηθακυηεηα θαη μεημκεθηηθυηεηα, είκαη υνμη ημοξ 

μπμίμοξ ζα ημοξ δείηε θαη ζηα Ι.Ι.Γ. θαη είκαη θάηη με ηεκ θάνηα 

ιεηημονγηθυηεηαξ πμο ζηγά -ζηγά ένπεηαη ζηεκ παηνίδα μαξ. Ναναδμπέξ θαη 

πναγμαηηθυηεηα. Νηζηεφμομε γεκηθά υηη ηα νεομαηηθά κμζήμαηα πνμζβάιμοκ ηεκ 

Πνίηε ειηθία θαη είκαη πνυβιεμα μυκμ ηςκ ειηθηςμέκςκ. Αοηυ δεκ είκαη αιήζεηα. 



138 

 

Ιπμνεί κα πνμζβιεζμφκ θαη άιια άημμα, αθυμα θαη παηδηά. Μη πενηζζυηενεξ 

νεομαηηθέξ παζήζεηξ είκαη πνυκηεξ, μενηθέξ υμςξ μπμνμφκ κα οπμπςνήζμοκ με 

θαηάιιειε ζεναπεία. Μνηζμέκεξ είκαη ειαθνηάξ μμνθήξ, άιιεξ μέηνηεξ θαη άιιεξ 

ζμβανήξ βανφηεηαξ. Ε δηαθμνά με ηα πνμεγμφμεκα κμζήμαηα, ηα θανδηαγγεηαθά 

θαη ημκ θανθίκμ ημο πκεφμμκα, είκαη υηη δεκ ζθμηχκμοκ. Ακ θαη αοηυ είκαη μενηθή 

αιήζεηα, γηαηί μνηζμέκεξ παζήζεηξ μεηχκμοκ ημ πνμζδυθημμ επηβίςζεξ. Ε έθθναζε 

αζζεκμφξ, κμμίδς υηη είκαη παναθηενηζηηθή: «είμαη δςκηακή κεθνή». Πα κμζήμαηα 

αοηά πνμθαιμφκ ακαπενία θαη μεημκεθηηθυηεηα ακ δεκ δηαγκςζημφκ θαη δεκ 

ακηημεηςπηζημφκ έγθαηνα. Μ θυζμμξ πηζηεφεη υηη δεκ μπμνεί κα γίκεη ηίπμηα, γηα 

ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ νεομαηηθχκ παζήζεςκ. Ε αιήζεηα είκαη υηη, δεκ οπάνπεη 

ζήμενα ίαζε γηα ηηξ πενηζζυηενεξ πνυκηεξ νεομαηηθέξ παζήζεηξ, ημ ίδημ ζομβαίκεη 

θαη ζημ δαπανχδε δηαβήηε θαη ζηεκ οπένηαζε, υμςξ με ηα κέα θάνμαθα 

θαημνζχκμομε κα βάιμομε ηα πνμβιήμαηα νεομαηηθχκ παζήζεςκ ζε φθεζε θαη ε 

φθεζε ηζμδοκαμεί μοζηαζηηθά με ίαζε. Ιηα Γιιεκηθή μειέηε ε μπμία δεμμζηεφηεθε 

ημ 2003 θαη πενηιάμβακε 14.000 πενίπμο άημμα ειηθία πάκς απυ 19 εηχκ ζε υιε 

ηεκ επηθνάηεηα, με πμζμζηυ ζομμεημπήξ 82%, έδεηλε υηη ε ζοπκυηεηα ηςκ 

νεομαηηθχκ παζήζεςκ είκαη πενίπμο ζημ 26,9%. Δειαδή 1 ζημοξ 4 Έιιεκεξ έπεη 

θάπμηαξ μμνθήξ νεομαηηθυ κυζεμα. Ακ ημ ακαιφζεη θακείξ ζε ανηζμμφξ 2.345.000 

Έιιεκεξ, εθ ηςκ μπμίςκ 1.497.000 Έιιεκηδεξ, δειαδή πμζμζηυ 33,7% θαη 

848.000 Έιιεκεξ, πμζμζηυ 19,9% πάζπμοκ απυ θάπμηα νεομαημπάζεηα. Ε 

ζοπκυηεηα αοηή αολάκεη με ηεκ πνυμδμ ηεξ ειηθίαξ. Μη επηπηχζεηξ ηςκ 

νεομαηηθχκ  παζήζεςκ, εθυζμκ είκαη ημ πημ ζοπκυ γεκηθυ πνυκημ πνυβιεμα ογείαξ 

ζημ γεκηθυ πιεζοζμυ ακηηπνμζςπεφμκηαξ ημ 39% ηςκ πνυκηςκ πνμβιεμάηςκ 

ογείαξ. Πμ δεφηενμ αίηημ θαη αοηυ έπεη ζεμαζία, είκαη μη θανδηαθέξ παζήζεηξ με 

πμζμζηυ 25%. Νμημ είκαη ιμηπυκ ημ πμζμζηυ? Ξεομαηηθέξ παζήζεηξ απμηειμφκ ημ 

αίηημ ηςκ 47% ηεξ μαθνμπνυκηαξ ιεηημονγηθήξ ακηθακυηεηαξ θαη γη‟ αοηυ έθακα 

πνμεγμομέκςξ ακαθμνά ζηεκ θάνηα ιεηημονγηθυηεηαξ. Οακ δεφηενμ αίηημ, με 

μεγάιε δηαθμνά ένπμκηαη μη θανδηαγγεηαθέξ παζήζεηξ, απμηειμφκ ημ 26% ηεξ 

πενημνηζμέκεξ δναζηενηυηεηαξ, δειαδή απμοζία απυ ηεκ ενγαζία, 20% υιςκ ηςκ 

ηαηνηθχκ επηζθέρεςκ, 24% ηεξ πνήζεξ θανμάθςκ με ηαηνηθή ζοκηαγή με δεφηενμ 

αίηημ μεηά ηα θανδηαγγεηαθά θαη 18% ηεξ πνήζεξ θανμάθςκ πςνίξ ηαηνηθή 

ζοκηαγή, δεφηενμ αίηημ μεηά ηηξ παζήζεηξ ημο ακαπκεοζηηθμφ. Νςξ μπμνεί ε 

ανζνίηηδα κα επενεάζεη ηεκ θαζεμενηκυηεηα μαξ? Πμ άημμμ πμο έπεη πνυβιεμά με 

νεομαηηθυ κυζεμα, έπεη δοζθμιίεξ ζε θαζεμενηκή βάζε. Ιηα ένεοκα πμο έγηκε ζηηξ 

Ε.Ν.Α. έδεηλε υηη θμζηίδεη ε ακηημεηχπηζε ηςκ πνμβιεμάηςκ πμο έπμοκ μη 

νεομαημπαζείξ 86,2 δηξ δμιάνηα θάζε πνυκμ. Αοηυ έπεη ζπέζε με ηηξ απχιεηεξ 

μηζζχκ θαη παναγςγήξ θαη εοζφκεηαη πάκς 7.000.000 επηζθέρεηξ ζε 
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θοζημζεναπεοηέξ. Οε δηαθμνεηηθά κμφμενα γηα ηηξ πχνεξ ηςκ Ε.Ν.Α., Ηακαδά, 

Γαιιία, Ιεγάιε Βνεηακία θαη Αοζηναιία, απμηειμφκ ημ 1 έςξ 2,5 ημο ΑΝ ηςκ 

πςνχκ αοηχκ επμμέκςξ γηα ηεκ παηνίδα μαξ, δοζηοπχξ δεκ οπάνπμοκ ζημηπεία. 

Ε ζεναπεία απυ θαηάιιεια ελεηδηθεομέκμοξ γηαηνμφξ μεηχκεη ημ θυζημξ 

ζοκμιηθήξ δαπάκεξ θαηά 30%. Νανάγμκηεξ θηκδφκμο γηα ηεκ ανζνίηηδα, μη 

γοκαίθεξ θαίκεηαη κα πνμζβάιιμκηαη ζοπκυηενα απυ ημοξ άκηνεξ. Ε ειηθία ζαθχξ 

παίδεη νυιμ, είκαη ζοπκυηενε ζηα ειηθηςμέκα άημμα. Πμ ζςμαηηθυ βάνμξ, μ 

ηναομαηηζμυξ θαη ημ μηθμγεκεηαθυ ηζημνηθυ. Ε έγθαηνε δηάγκςζε νεομαηηθχκ 

παζήζεςκ απμηειεί απμηειεζμαηηθή ζεναπεία. Νςξ γίκεηαη ε δηάγκςζε ηςκ 

νεομαηηθχκ παζήζεςκ, ημ ηζημνηθυ, ηεκ θιηκηθή ελέηαζε, ημκ ενγαζηενηαθυ θαη 

απεηθμκηζηηθυ έιεγπμ. Νμηα είκαη ηα ζομπηχμαηα? Γίκαη μ πυκμξ, ε πνςηκή 

δοζθαμρία, ημ μίδεμα ημ πνήλημμ ζηηξ ανζνχζεηξ θαη ε ενοζνυηεηα. Ε 

ακηημεηχπηζε, γίκεηαη με ζοκδοαζμυ θανμαθεοηηθήξ αγςγήξ άζθεζεξ, ακάπαοζεξ, 

ειέγπμο ημο ζςμαηηθμφ βάνμοξ, ζςζηήξ δηαηνμθήξ, θοζηθμζεναπεία, 

ενγαζημζεναπείαξ θαη ζε μενηθέξ πενηπηχζεηξ πεηνμονγηθήξ επέμβαζεξ. Πα 

κμζήμαηα αοηά, απαζπμιμφκ μμάδα εηδηθχκ με θφνημ ηςκ Ξεομαημιυγμ θαη 

ζοκενγάηεξ άμεζμοξ ημκ Μνζμπεδηθυ, ημκ μηθμγεκεηαθυ γηαηνυ Ναζμιυγμ, ημκ 

Φοζημζεναπεοηή, ημκ Σοπμιυγμ, ημκ Ημηκςκηθυ Θεηημονγυ θαη Γνγαζημζεναπεοηή. 

Βιέπεηε υηη είκαη μηα μεγάιε μμάδα, ε μπμία απαζπμιείηαη γηα ηεκ ακηημεηχπηζε 

ηςκ πνμβιεμάηςκ ηςκ ανζνχζεςκ. Θα ζαξ δείλς ηχνα επηγναμμαηηθά ηα 

θονηυηενα κμζήμαηα, πνχημξ εθπνυζςπμξ ηςκ εθθοιηζηηθχκ είκαη ε 

μζηεμανζνίηηδα, αοηή πνμθαιεί θζμνά ημο πυκδνμο, είκαη ζοπκυηενε ζηηξ γοκαίθεξ 

άκς ηςκ 50 εηχκ, έπεη άμεζε ζπέζε εηδηθά ε μζηεμανζνίηηδα ημο γυκαημξ με ημ 

ζςμαηηθυ βάνμξ, επαγγειμαηηθή μεπακηθή επηβάνοκζε θαη αοηή παίδεη νυιμ θαη 

είκαη ημ ηνίημ αίηημ μαθνμπνυκηαξ ιεηημονγηθήξ ακηθακυηεηαξ θαη γη‟ αοηυ θαη ημ 

πενημδηθυ Time αθηενχκεη πνςημζέιηδμ πάκς ζηεκ επηδεμία ηεξ ανζνίηηδαξ. Ε 

νεομαημεηδήξ ανζνίηηδα είκαη εθπνυζςπμξ ηςκ θιεγμμκςδχκ παζήζεςκ, είκαη ημ 

ζοπκυηενμ θιεγμμκχδεξ κυζεμα. Ννμζβάιιεη θαη εδχ γοκαίθεξ ειηθίαξ 35 έςξ 55 

εηχκ 100.000 ζομπαηνηχηηζζεξ μαξ θαη ζομπαηνηχηεξ μαξ έπμοκ πνμζβιεζεί απυ 

νεομαημεηδή ανζνίηηδα θαη είκαη αοημάκμζε θαη ελειηθηηθή. Ννμθαιεί πυκμ, 

δηυγθςζε ηεξ άνζνςζεξ θαη πνςηκή δοζθαμρία. Ε έγθαηνε δηάγκςζε ζομβάιεη 

ζηεκ θαιή έθβαζε ηεξ κυζμο θαη ε ζεναπεία γίκεηαη με ζοκδοαζμυ θανμάθςκ θαη 

ζήμενα πάνε ζηεκ βημηεπκμιμγία έπμομε κέα αθνηβά θάνμαθα πμο θαίκεηαη κα 

αιιάδμοκ ηεκ πμνεία ηεξ κυζμο. Κεακηθή ανζνίηηδα, ακέθενα πνμεγμομέκςξ υηη 

πνμζβάιιμκηαη υπη μυκμ ειηθηςμέκα άημμα αιιά θαη παηδηά. Οηεκ παηνίδα μαξ 

1200 Γιιεκυπμοια πάζπμοκ απυ κεακηθή ανζνίηηδα. Έκηεθα κέα πενηζηαηηθά θάζε 

πνυκμ ζε 100.000 παηδηά. Γδχ έπμομε πυκμ, δηυγθςζε ανζνχζεςκ, πνςηκή 
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δοζθαμρία. Ε δηάγκςζε θαη ε παναθμιμφζεζε γίκεηαη απυ Ναηδμνεομαημιυγμ θαη 

εδχ παίδεη νυιμ ε θανμαθεοηηθή αγςγή θαη ε άζθεζε. Ε αγθοιςηή 

ζπμκδοιανζνίηηδα είκαη έκα άιιμ πνυκημ κυζεμα πμο ζε ακηίζεζε με ηα 

πνμεγμφμεκα πνμζβάιεη θονίςξ ημοξ άκηνεξ ειηθία 20 έςξ 45 εηχκ θαη 

εθδειχκεηαη με πνυκημ πυκμ ζηε μέζε, πνςηκή δοζθαμρία, απμηειεί ημ 5% ηςκ 

αηηίςκ μζθοαιγίαξ θαη εδχ ε ζεναπεία είκαη με θανμαθεοηηθή αγςγή θαη άζθεζε. 

Ε μονηθή ανζνίηηδα, είκαη ε κυζμξ ηςκ Οηναηεγχκ θαη ηςκ Βαζηιέςκ, πνμζβάιεη 

ημοξ άκδνεξ ζε ακαιμγία 5 πνμξ 1, ε δηάγκςζε γίκεηαη με ημ αολεμέκμ μονηθυ μλφ 

θαη έπεη ζπέζε με ηεκ δηαηνμθή θαη ηεκ θαηακάιςζε αιθμυι. Ε ζεναπεία γίκεηαη 

με ηεκ θμιπηθίκε ανμπμονηκυιε. Ε μζηεμπυνςζε είκαη ε ζηςπειυηενε  πάζεζε ηςκ 

μζηχκ. Ιηιάμε γηα μηα ζηςπειή επηδεμία γηαηί δεκ δίκεη ζφμπηςμα εςζυημο  

εθδειςζεί ημ θάηαγμα. Γίκαη ζοπκυ ζηηξ γοκαίθεξ μεηά ηα 50 ζε πμζμζηυ 25% 

έςξ 30% θαη ζημοξ άκδνεξ ημ πμζμζηυ είκαη μηθνυηενμ 15% έςξ 20% θαη ε 

δηάγκςζε γίκεηαη με μέηνεζε μζηηθήξ ποθκυηεηαξ. Ρπάνπεη πνυιερε γηα ηα 

κμζήμαηα αοηά? Γηα ηα πενηζζυηενα άημμα μ πυκμξ θαη ε θιεγμμκή ιυγς ηεξ 

ανζνίηηδαξ δεκ μπμνεί κα απμθεοπζεί, αθμφ ημ ζχμα γενκάεη θαη μη ανζνχζεηξ 

θοζημιμγηθά εθθοιίδμκηαη. μςξ ε πνυιερε είκαη ε έγθαηνε δηάγκςζε. Ε πνυιερε 

ζηεκ ηαηνηθή ζεμαίκεη ιήρε μέηνςκ γηα ηεκ πανεμπυδηζε εμθάκηζεξ εκυξ 

κμζήμαημξ αιιά θαη ηεκ πανεμπυδηζε ελέιηλεξ  ηςκ ζοκεπεηχκ αοημφ. Δηαθνίκεηαη 

ζε πνςημγεκή, δεοηενμγεκή θαη ηνηημγεκή. Οημ ζεμείμ αοηυ, ζα ζαξ πς, πςξ 

γίκεηαη ε πνυιερε ηςκ νεομαηηθχκ κμζεμάηςκ ζε πνςημβάζμημ επίπεδμ. Κμφμενμ 

έκα, είκαη ε εκεμένςζε ημο θμηκμφ θαη γη‟ αοηυ βνηζθυμαζηε εδχ. Κμφμενμ δφμ, 

είκαη ε εθπαίδεοζε ηςκ αζζεκχκ. Ηαιά εκεμενςμέκμξ θαη εθπαηδεομέκμξ αζζεκήξ 

έπεη ηεκ δοκαηυηεηα κα ζομμεηέπεη ζηε ιήρε απμθάζεςκ με ημ γηαηνυ ημο. 

Γθπαίδεοζε ηςκ θμηηεηχκ ηεξ Ζαηνηθήξ θαη ηεξ Κμζειεοηηθήξ θαη ηέηανημ, είκαη ε 

εθπαίδεοζε θαη εοαηζζεημπμίεζε ηςκ γηαηνχκ ηεξ πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ 

ογείαξ, ηςκ γεκηθχκ γηαηνχκ, ηςκ παζμιυγςκ, ηςκ νεομαημιυγςκ θαη ηςκ 

μνζμπεδηθχκ. Ε ακηθακυηεηα, μπμνεί κα οπενκηθεζεί πναγμαηηθά ακ ε θμηκςκία 

είκαη έημημε κα πνμβεί ζηηξ ακαγθαίεξ νοζμίζεηξ. Οηα επυμεκα ιεπηά, ζα ζαξ 

ακαθένς επηγναμμαηηθά ηη θάκεη ε Γιιεκηθή Γηαηνεία Ακηηνεομαηηθμφ Αγχκα 

πνμθεημέκμο κα εκεμενχζεη ημ Γιιεκηθυ θμηκυ πάκς ζηα κμζήμαηα αοηά. Ε 

Γιιεκηθή Γηαηνεία Ακηηνεομαηηθμφ Αγχκα, ή υπςξ ηεκ γκςνίδεη μ θυζμμξ 

ΓΘ.Γ.ΑΚ.Α, είκαη θμηκςθειήξ με θενδμζθμπηθή, με θοβενκεηηθή μνγάκςζε. 

Ζδνφζεθε ημ 1978 απυ μέιε ηεξ Γιιεκηθήξ Ξεομαημιμγηθήξ Γηαηνείαξ, πμο είκαη μ 

επηζηεμμκηθυξ θμνέαξ με έδνα ηεκ Αζήκα θαη πανά ηα ηνηάκηα πνυκηα, θέημξ είκαη 

ημ γεκέζιημ έημξ, απανηζμεί μυκμ 389 μέιε. Γίκαη εθπνυζςπμξ ηεξ παηνίδαξ μαξ 

ζε Γονςπασθέξ Μνγακχζεηξ υπςξ είκαη ημ ULAR θαη ημ PARE. Οθμπυξ είκαη ε 
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εκεμένςζε ηςκ Γιιήκςκ γηα ηα νεομαηηθά κμζήμαηα, ε μνγάκςζε ημο δηθηφμο ηςκ 

πανμπχκ οπενεζηχκ ογείαξ ζε ζοκενγαζία πάκηα με θναηηθμφξ θμνείξ θαη μέιε 

ηεξ Γιιεκηθήξ θμηκςκίαξ, ε εθπαίδεοζε ηςκ αηυμςκ με ανζνίηηδα θαη νεομαηηζμυ 

θαη ηςκ ιεηημονγχκ ηεξ ογείαξ θαη ε βειηίςζε ημο επηπέδμο θνμκηίδαξ. Πμοξ 

ζθμπμφξ αοημφξ ημοξ πεηοπαίκμομε με ηεκ θαηάνηηζε ζπεδίμο δνάζεξ γηα ηεκ 

πνμχζεζε ζεμάηςκ ογείαξ ημο μομζθειεηηθμφ ζοζηήμαημξ, εθπυκεζε εζκηθμφ 

ζπεδίμο ακηημεηχπηζεξ νεομαηηθχκ παζήζεςκ, εκεμενςηηθέξ δηαιέλεηξ θαη 

ζεμηκάνηα, έθδμζε εκεμενςηηθχκ θοιιαδίςκ, εθεμενίδαξ δηαβαηενίμο αζζεκμφξ 

θαη ζε αοηυ κμμίδς υηη, εθυζμκ οπάνπεη θαη ε εθεμενίδα ημο Δηαδεμμηηθμφ 

Δηθηφμο Ργείαξ μπμνμφμε κα έπμομε θαηαπςνήζεηξ γηα εκεμένςζε ημο θμηκμφ. 

Θεηημονγία μμάδςκ μειχκ με ηεκ ίδηα κυζμ, ένεοκα, είκαη ε θμηκςκηθή δηάζηαζε 

ηεξ ανζνίηηδαξ θαη ημο νεομαηηζμμφ θαη ε επίδναζε ηςκ ηαμαηηθχκ πεγχκ μηα θαη ε 

παηνίδα μαξ είκαη πιμφζηα ζηεκ πανμοζία ηαμαηηθχκ πεγχκ. Πέιμξ ε η δημνγάκςζε 

Νακεονςπασθμφ Οοκεδνίμο Αζζεκχκ με Ανζνίηηδα ημ 2009. Έπμομε οπμβάιεη 

ηεκ αίηεζε θαη ζημ ηέιμξ  Ιαΐμο ζα έπμομε ημ απμηέιεζμα. Παοηυπνμκα, επεηδή 

ηα κμζήμαηα αοηά πνμθαιμφκ θαη ροπμιμγηθή επηβάνοκζε ζημοξ αζζεκείξ απυ ημκ 

Ζμφκημ ημο 2007 με ηεκ αηγίδα ημο Ρπμονγείμο Ργείαξ θαη ηε πμνεγία 

Φανμαθεοηηθήξ Γηαηνείαξ, ζέζαμε ζηε δηάζεζε ηςκ αζζεκχκ ηεκ γναμμή 

ροπμιμγηθήξ οπμζηήνηλεξ. Ακ ζέιεηε μπμνείηε κα ζεμεηχζεηε ημ κμφμενμ αοηυ, 

,μπμνείηε κα ημ θαιέζεηε θαη ροπμιυγμξ ελεηδηθεομέκε ζηα κμζήμαηα δίκεη 

ζομβμοιέξ ζημοξ αζζεκείξ θαη ηα μέιε ηςκ μηθμγεκεηχκ ημοξ. Πμ Γζκηθυ ζπέδημ 

γηα ηηξ παζήζεηξ ημο μομζθειεηηθμφ υζμκ αθμνά ηεκ πνυιερε, ακηημεηχπηζε, 

απμθαηάζηαζε, εθπαίδεοζε αζζεκχκ, ηεκ εοαηζζεημπμίεζε ζημ πνμιεπηηθυ 

ακηηγνηπηθυ εμβμιηαζμυ υιςκ ηςκ αζζεκχκ με νεομαημεηδή ανζνίηηδα θαη άιια 

κμζήμαηα. Πε ζεμαημδυηεζε δνυμςκ γηα πεδμδνμμία ζηα πάνθα ηςκ Δήμςκ. 

Αθμφζαμε απυ ημοξ πνμεγμφμεκμοξ μμηιεηέξ, ημ πυζμ ζεμακηηθυ είκαη άζθεζε 

υζμκ αθμνά ηεκ πνυιερε. Ηαιυ ζα ήηακ θαη εθυζμκ οπάνπμοκ πάνθα ζημοξ 

Δήμμοξ κα ζεμαημδμημφκε ζογθεθνημέκεξ δηαδνμμέξ υπμο μη δεμυηεξ ζα λένμοκ 

ζε θαζεμενηκή βάζε πυζα μέηνα έπμοκ πεηφπεη. Ηάζε μένα θαη ιίγμ πενηζζυηενμ. 

Πέιμξ έπεη ζθμπυ ηεκ εοαηζζεημπμίεζε υιςκ ηςκ ανμμδίςκ θμνέςκ, ημ 

Ρπμονγείμ Ργείαξ, Γνγαζίαξ, Ιεηαθμνχκ, Πμονηζμμφ, Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ ζε 

ζέμαηα οπμδμμχκ πμο απαζπμιμφκ ηηξ ένεοκεξ ζε νεομαημπαζείξ. Κμφμενμ έκα 

είκαη ε πανμοζία νεομαημιυγςκ ζε υια ηα Ηναηηθά Κμζμθμμεία, ζήμενα μυκμ 17 

Ηναηηθά Κμζμθμμεία ζηεκ παηνίδα μαξ έπμοκ ηεκ ηφπε θαη ηεκ πμιοηέιεηα κα 

δηαζέημοκ ελεηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ. Γηα ηα Δηαδεμμηηθά πμιοσαηνεία δεκ 

γκςνίδς. Οομμεημπή νεομαημιυγςκ ζε επηηνμπή αλημιυγεζεξ ακαπενίαξ, 

δεμημονγία θέκηνςκ απμθαηάζηαζεξ γηα νεομαημπαζείξ ζηα Ηναηηθά Κμζμθμμεία 



142 

 

θαη οπμδμμή ζε μνγακςμέκα θοζηθμζεναπεοηήνηα είκαη ζε εμβνοηθυ ζηάδημ θαη ε 

ακαγκχνηζε ηεξ παηδμ-νεομαημιμγίαξ ςξ οπμεηδηθυηεηαξ ηεξ εηδηθυηεηαξ ηεξ 

Ναηδηαηνηθήξ. Ε θαμπάκηα ηεξ Γηαηνείαξ μαξ θέημξ θαη ζομμεηέπμκηαξ ζηεκ 

Ναγθυζμηα Εμένα Ανζνίηηδαξ ε μπμία είκαη ε 10ε Μθηςβνίμο ημο 2008, έπεη 

ζπέζε με ημκ εθπαηδεομέκμ αζζεκή, γηαηί πηζηεφμομε υηη μ εθπαηδεομέκμξ 

αζζεκήξ, έπεη ηεκ δοκαηυηεηα κα πεηφπεη ηεκ έγθαηνε δηάγκςζε, κα έπεη ηεκ 

θαηάιιειε ζεναπεία θαη ημ ζεμακηηθυηενμ επεηδή ηα κμζήμαηα αοηά δε ζθμηχκμοκ 

κα έπεη πμηυηεηα δςήξ. Ηιείκς εοπανηζηχκηαξ γηα μηα αθυμα θμνά γηα ηε 

δοκαηυηεηα πμο μαξ δχζαηε κα πανμοζηάζμομε ημ εκδηαθένμκ αοηυ ζέμα πμο έπεη 

ζπέζε με ηα νεομαηηθά κμζήμαηα θαη πηζηεφς υηη ζαξ έπεηζα υηη είκαη 

ακαγθαηυηεηα κα οπάνλεη εοαηζζεζία θαη πνυιερε ζηεκ πνςημβάζμηα πενίζαιρε, 

έηζη χζηε μη Έιιεκεξ πμιίηεξ με νεομαηηθά κμζήμαηα ζηεκ ακαημιή ημο 21μο αηχκα 

κα βιέπμοκ με θαιφηενμ μάηη ημ μέιιμκ ημοξ. Οαξ εοπανηζηχ. 

Πακαγηώηεξ Βιαζζάξ, (ζοκημκηζηήξ):  Γοπανηζημφμε θαη εμείξ ημκ θ. Ηαζίμμ θαη 

παναθαιχ κα ακέβεη ζημ βήμα μ ηειεοηαίμξ μμηιεηήξ αοημφ ημο panel μ θ. 

Κηθυιαμξ Θάγημξ, μνζμπεδηθυξ Ρπεφζοκμξ Μνζμπεδηθμφ Πμήμαημξ 

Μζηεμπυνςζεξ ημο ΖΑΟΩ. Πμ ζέμα είκαη «Ακηημεηχπηζε Γπεηγυκηςκ 

Μνζμπεδηθχκ Νενηζηαηηθχκ».  

 

Κηθόιαμξ Θάγημξ, Ονζμπαηδηθόξ, Τπεύζοκμξ 

Ονζμπεδηθμύ Σμήμαημξ Οζηεμπόνςζεξ ημο 

ΖΑΩ: Ηφνηε πνυεδνε θονίεξ θαη θφνημη κα 

εοπανηζηήζς θαη εγχ γηα ηεκ πνυζθιεζε πμο μμο 

θάκαηε, ζα ζαξ  μηιήζς υζμ ημ δοκαηυκ πημ 

ζφκημμα, είμαη μ ηειεοηαίμξ μμηιεηήξ γηα ηεκ 

ακηημεηχπηζε ηςκ επεηγυκηςκ μνζμπεδηθχκ 

πενηζηαηηθχκ. Πα αίηηα ιμηπυκ βιέπεηε εδχ αοηχκ 

ηςκ επεηγυκηςκ μνζμπεδηθχκ  πενηζηαηηθχκ 

δοζηοπχξ είκαη ηα ηνμπαία αηοπήμαηα δοζηοπχξ 

ζηεκ Γιιάδα απυ ημ 1998 έπμοκ ανπίζεη εοηοπχξ θαη μεηχκμκηαη αιιά  είμαζηε 

ζηηξ πνχηεξ ζέζεηξ αθυμα ζηεκ Γονχπε. Έπμομε αηοπήμαηα ζημ ζπίηη πμο 

αθμνμφκ θονίςξ άημμα μεγάιεξ ειηθίαξ ηα μπμία ζ‟ έκα πμζμζηυ δοζηοπχξ 25% 

είκαη ζακαηεθυνα, αηοπήμαηα ζημ δνυμμ, απιέξ πηχζεηξ ζημ έδαθμξ θαη εθυζμκ 

μηιάς ζ‟ έκα δηαδεμμηηθυ ζοκέδνημ αξ γίκεη θάηη γη‟ αοηέξ ηηξ πιάθεξ πεδμδνμμίμο 

ζε θάπμημοξ  δήμμοξ, ακηημεηςπίδμομε θαζεμενηκά πάνα πμιιά θαηάγμαηα, 

πηχζεηξ απυ φρμξ θαη βεβαίςξ ηα ενγαηηθά αηοπήμαηα. Πα επείγμκηα ιμηπυκ 

μνζμπεδηθά πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμομε εμείξ μη μνζμπεδηθμί  είκαη μ 
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πμιοηναομαηίαξ θαη μνίδμομε πμιοηναομαηία ημκ αζζεκή μαξ μ μπμίμξ έπεη 

επίπηςζε ζε πάκς απυ δφμ ζοζηήμαηα, πμιοθαηαγμαηίαξ πάκς απυ δφμ 

θαηάγμαηα, θαθχζεηξ ηεξ ζπμκδοιηθήξ ζηήιεξ, ηα απιά θαηάγμαηα, ηα μμκήνε 

ελανζνχμαηα  ζοκδοαζμυξ θαηαγμάηςκ θαη ελανζνςμάηςκ θαη ηηξ πημ απιέξ 

θαθχζεηξ υπςξ είκαη ηα δηαζηνέμμαηα, υπςξ είκαη μη μοσθέξ  ζιάζεηξ, μη θαθχζεηξ 

ηςκ μεκίζθςκ ημο γυκαημξ θαη μη δηαημμέξ ηςκ ηεκυκηςκ θαη κεφνςκ πμο είκαη 

απμνία απιχκ ζιαζηηθχκ ηναομάηςκ. Λεθηκάς ιμηπυκ με ηηξ θαθχζεηξ ηεξ 

ζπμκδοιηθήξ ζηήιεξ μη μπμίεξ μπμνεί κα είκαη απυ πάνα πμιφ  απιέξ έκα απιυ 

πηφπεμα ζηε ζπμκδοιηθή ζηήιε μέπνη θαη πάνα πμιφ ζμβανέξ πμο μπμνεί κα 

μδεγήζμοκ ζε μία  παναπιεγία ή θαη ηεηναπιεγία. Αοηυ ιμηπυκ πμο πνέπεη κα 

γκςνίδμομε υιμη μαξ γηαηνμί αιιά θαη πμιίηεξ ηεκ άμεζε θαη πιήνε αθηκεημπμίεζε 

ημο αζζεκμφξ ζημκ ηυπμ ημο αηοπήμαημξ, δεκ πνεηάδμκηαη ενςηζμμί κα ζεθχζμομε 

απυ θάης ημκ αζζεκή μαξ μηα απιή θίκεζε μπμνεί κα απμβεί μμηναία θαη επηδήμηα 

γηα ηεκ μεηαηναομαηηθή ημο θαηάζηαζε. πη ιμηπυκ θάμρεηξ θαη δηαηάζεηξ ζηε 

ζπμκδοιηθή ζηήιε, ζςζηή θαη γνήγμνε μεηαθμνά ημο ζημ κμζμθμμείμ, εθηίμεζε ημο 

αζζεκμφξ ζημ ημήμα επεηγυκηςκ πενηζηαηηθχκ, θαιή θιηκηθή ελέηαζε απυ ημοξ 

εηδηθμφξ, άμεζεξ ενγαζηενηαθέξ ελεηάζεηξ θαη ειαπηζημπμίεζε ηςκ μεηαθμνχκ ή 

θαη μέζα ζημ ίδημ ημ κμζμθμμείμ ή ημ δοζηφπεμα απυ κμζμθμμείμ ζε κμζμθμμείμ θαη 

πεηνμονγηθή επέμβαζε υπμο βεβαίςξ πνεηάδεηαη. Γδχ βιέπεηε έκακ πμδειάηε πμο 

έπεη πέζεη θαη ανπίδμοκ μη ενςηζμμί πμκάεη ζηε ζπμκδοιηθή ημο ζηήιε κα ημκ 

ζεθχζμομε υνζημ θάμρεηξ θαη εθηάζεηξ. Γδχ βιέπμομε έκα θάηαγμα απυ φρμξ θαη 

βιέπεηε αθνηβχξ ημ ζχμα ημο δεοηένμο ζπμκδφιμο πςξ έπεη θαζηδάκεη. Πη είκαη 

ηα θαηάγμαηα ή υπςξ θαη μ θυζμμξ γκςνίδεη ημ ζπάζημμ, ε νςγμή, ημ νάγηζμα ή 

υπςξ ημ ιέμε είκαη ε ιφζε ηεξ ζοκεπείαξ ημο μζημφ .Έπμομε πμιιέξ θαηεγμνίεξ 

θαηαγμάηςκ με πημ ζεμακηηθά ηα ακμηπηά θαηάγμαηα θαη πηα είκαη ε ζεναπεία ημοξ 

εκ ζοκημμία θονίςξ ζηα κέα παηδηά ειηθίαξ μέπνη 14 εηχκ ζε πμζμζηυ πάκς απυ 

90% ζοκηενεηηθή θαη ζημοξ εκήιηθεξ πεηνμονγηθή. Βιέπεηε εδχ πμο ζαξ έπς 

γνάρεη βημιμγηθή ειηθία, δεκ μαξ εκδηαθένεη ακ ζα πεηνμονγήζμομε ε πνμκμιμγηθή 

ειηθία ημο αζζεκμφξ μαξ πενηζζυηενμ ε βημιμγηθή , μπμνεί κα έπμομε αζζεκή 

ειηθίαξ 80 θαη 85 εηχκ μ μπμίμξ είκαη πενηπαηεηηθυξ μ μπμίμξ αοημελοπενεηείηαη  

εάκ ιμηπυκ πέζεη θαη ζπάζεη ημ ηζπίμ ημο  ημ πεηνμονγμφμε. Γδχ βιέπεηε ηα πημ 

ζοπκά θαηάγμαηα ζηεκ πενημπή ημο θανπμφ ηα θαηάγμαηα ημο ζθαθμεηδμφξ υπςξ 

ηα ιέμε εμείξ θαη ηεξ θενθίδαξ θαη ζηε μεζυηεηα ηα μπμία είκαη πεηνμονγηθά 

θαηάγμαηα. Ηαη εδχ ηα πημ ζοκήζε θαηάγμαηα πμο έπμομε αοηυ πμο ιέμε δηθήκ  

πιςνμφ λφιμ εμείξ είκαη ημ απιυ νάγηζμα ημ μπμίμ είκαη πάνα πμιφ ζφκεζεξ ζηα 

μηθνά παηδηά, έπμομε ηα ζπεηνμεηδή ακάιμγα με ηε μμνθή ηεξ γναμμήξ  ημο 

θαηάγμαημξ ημ ζοκηνηπηηθυ πάκς απυ 3 με 4 μζηηθά ηεμάπηα, ημ εγθάνζημ θαη 
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βεβαίςξ αοηά είκαη ηα δοζθμιυηενα θαηάγμαηα, βιέπεηε υηη ημ μζημφ έπεη 

ηνοπήζεη ημ δένμα έπεη βγεη έλς απυ ημ δένμα θαη ζοκδοάδμκηαη θαη με θάπμηα 

αημμνναγία θαη με ορειυ πμζμζηυ επηπιμθχκ. Πα ελανζνχμαηα, ηη μνίδμομε ζακ 

ελάνζνςμα ηε δηαηαναπή ηεξ ζπέζεξ ηςκ ανζνηθχκ επηθακεηχκ πμο απμηειμφκ 

μηα άνζνςζε  ακ αοηή ε δηαηαναπή μάιηζηα είκαη θαη πμιφ μηθνή ημ μνίδμομε ςξ 

οπελάνζνςμα θαη ημ πημ ζφκεζεξ ημο  είκαη ημ ελάνζνςμα ημο χμμο, έηζη βγαίκεη 

μ χμμξ, ημ βγάιζημμ ημο χμμο. Οοκήζςξ αοηά πμκάκε οπενβμιηθά πεγαίκμομε ζημ 

πιεζηέζηενα  κμζμθμμείμ  θαη εθεί βεβαίςξ μ μνζμπεδηθυξ  ζα πνέπεη κα θάκεη 

ηεκ πνχηε πνμζπάζεηα θιεηζηήξ ακάηαλεξ πμο ιέμε δειαδή πςνίξ κα θάκμομε 

επέμβαζε , έηζη οπυ κάνθςζε, εάκ απμηφπεη γηα πμιιμφξ θαη δηαθυνμοξ ιυγμοξ 

ηυηε μυκμ μδεγμφμαζηε θαη ζημ πεηνμονγείμ θαη απυ „θεη θαη πένα έκα μαθνφ 

πνμκηθυ δηάζηεμα θηκεημπμίεζεξ με ακανηήζεηξ , κάνζεθεξ απιμφξ, γφρηκμοξ 

κάνζεθεξ. Γδχ βιέπμομε έκα ελάνζνςμα θάης ζημκ αζηνάγαιμ έθογε ε θκήμε θαη 

έπεη μεηαημπηζηεί πμιφ πνμξ ηα έζς. Γδχ βιέπμομε μεηά απυ έκα ελάνζνςμα 

χμμο  ηεκ αθηκεημπμίεζε με ημοξ απιμφξ ημάκηεξ θαη εδχ ημ παηδάθη ημ μπμίμ 

επίζεξ είπε οπμζηεί θάπμημ ελάνζνςμα χμμο με ημ πμο ακαηάζζεηαη αμέζςξ 

παμμγειάεη γηαηί ζηαμαηάεη μ πυκμξ ζηαμαηάκε ηα πάκηα. Μ ζοκδοαζμυξ 

θαηάγμαημξ θαη ελανζνχμαημξ ζοκήζςξ είκαη απυνηα θάπμημο πμιφ ζμβανμφ 

ηναομαηηζμμφ είηε ηνμπαίμ αηφπεμα είκαη αοηυ είηε πηχζε απυ φρμξ ζοκήζςξ 

απαηημφκ πεηνμονγηθή απμθαηάζηαζε, έπμοκ ζοπκέξ επηπιμθέξ θαη πνέπεη κα 

εκεμενχζμομε  θαη ημκ αζζεκή μαξ υηη μάιιμκ έπεη  μαθνφ δηάζηεμα ζεναπείαξ 

ανθεηχκ μεκχκ θαη με θοζηθμζεναπείεξ. Ηαη πάμε θαη ζηηξ πημ απιέξ θαθχζεηξ ηα 

ιεγυμεκα δηαζηνέμμαηα πμο είκαη απιέξ  ζοκδεζμηθέξ θαθχζεηξ , μη ζφκδεζμμη πμο 

θναημφκ ζηαζενή εμηάνζνςζε οθίζηαηαη απυ απιή δηάηαζε ζημ δηάζηνεμμα 

πνχημο βαζμμφ μενηθή νήλε ή θαη πιήνε νήλε ημο ζοκδέζμμο είκαη απυνηα 

ζοκήζςξ  απιμφ ή επηπυιαημο ηναομαηηζμμφ  θαη ζοκήζςξ απαηημφκ ζοκηενεηηθή 

ζεναπεία, ζε αζιεηέξ με αολεμέκεξ δναζηενηυηεηεξ μπμνμφμε κα επέμβμομε 

πεηνμονγηθά. Γδχ βιέπμομε ηεκ μεηαηυπηζε πμο μπμνεί κα οπμζηεί μ αζηνάγαιμξ 

πνμξ ηα έζς θαη αμέζςξ μη ζφκδεζμμη απυ ηεκ έλς επηθάκεηα νίγκεηηαη θαη 

δεμημονγείηαη ημ δηάζηνεμμα , ηε ζηηγμή ημο δηαζηνέμμαημξ άμεζα πάγμ γηα 24 

χνεξ ημ ιηγυηενμ με 48 εκαιιάλ θαη βεβαίςξ απυ „θεη θαη πένα αθηκεημπμίεζε με 

θάπμημοξ οθαζμάηηκμοξ κάνζεθεξ . Μη μοσθμί ηναομαηηζμμί αοημί μπμνεί κα είκαη 

μεμμκςμέκμη ζοκέπεηα θάπμηαξ απιήξ δηάηαζεξ μέπνη πιήνμοξ νήλεςξ ημο μουξ   

θαη ακηημεηςπίδμκηαη θονίςξ ζοκηενεηηθά. Ιηα ηδηαίηενε πνμζμπή ζηα άημμα 

μεγάιεξ ειηθίαξ πμο πίκμοκ ακηηπεθηηθά θαη θάκμοκ πμιφ μεγάιμοξ ηναομαηηζμμφξ 

με μεγάιε απχιεηα αίμαημξ θαη μη ζφκζεημη ηναομαηηζμμί,  μη μπμίμη είκαη ζηα 

πιαίζηα θάπμημο ζμβανμφ ηναομαηηζμμφ  με θάπμημ θάηαγμα μαδί πμο ζα οπάνπεη  
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θαη ακηημεηςπίδμκηαη ζοκήζςξ πάκηα πεηνμονγηθά  θαη άμεζα. Γδχ βιέπμομε μηα 

ζιάζε μοσθή ζημκ ηεηναθέθαιμ , έηζη, ζημ πυδη μαξ θαη ηα μεγάια αημαηχμαηα ηα 

μπμία δεμημονγμφκηαη μεηά απυ θάπμηεξ μένεξ. Μη θαθχζεηξ ηςκ μεκίζθςκ μη 

μπμίεξ ηειεοηαία είκαη πάνα πμιφ ζοπκέξ  γίκμκηαη μεκ ζε κέα ζπεηηθά  άημμα θαη 

ζημοξ αζιεηέξ αιιά ηχνα  ηειεοηαία με αοηά ηα γήπεδα 55 έπμομε πάνα 

πμιιμφξ αζζεκήξ , είκαη άημμα ειηθίαξ  ζοκήζςξ απυ 25 έςξ  40-45 εηχκ 

πηζακχκ θηαίεη ημ πυνημ πμο γομκάδμκηαη , πηζακχκ είκαη αγφμκαζημη θαη δεκ 

δεζηαίκμκηαη θαη έηζη έπμομε θαθχζεηξ θαη πιήνεξ νήλεηξ ηςκ μεκίζθςκ  θαη ζε 

ζοκδοαζμμφξ πμιιέξ θμνέξ θαη με νήλεηξ ημο πνμζζίμο πηαζημφ ζοκδέζμμο είκαη 

θαηαζηάζεηξ πμο ζε κέεξ ειηθίεξ πνεηάδμκηαη πεηνμονγηθή απμθαηάζηαζε αοηυ ημ 

μπμίμ ζήμενα ιέμε ανζνμζθυπεζε . Βιέπμομε έκακ μεπακηζμυ με ημκ μπμίμ μπμνεί 

κα ζπάζεη μ μεκίζθμξ  θανθχκεηαη ηνυπμκ δεηκά ημ πυδη θάης θαη ένπεηαη απυ ηεκ 

έζς πιεονά ακμίγεη μπυηε μ μεκίζθμξ πμο βνίζθεηαη εδχ μ έλς μεκίζθμξ 

ζοκζιίβεηαη θαη ζπάδεη. Ηαη εδχ ε πεηνμονγηθή απμθαηάζηαζε ε μπμία ζήμενα 

είκαη ζοκημμυηαηε ημ πνςί ένπεηαη θάκμομε ηεκ ανζνμζθυπεζε ζηεκ αίζμοζα ημο 

πεηνμονγείμο θαη ημ απυγεομα θεφγεη γηα ημ ζπίηη ημο. Πα ζναζηηθά ηναφμαηα πμο 

πνέπεη κα πνμζέλμομε ιίγμ ηα μπμία ηα έπεηε ζοκακηήζεη υιμη ζαξ πηζηεφς  πμιφ 

μεγάιε πνμζμπή ζημ γοαιί , ημ γοαιί μπμνεί  κα θάκεη έκα ηναομαηάθη μιίγςκ 

πηιημζηχκ κα ζηάλεη θαη ιίγεξ ζηαγυκεξ αίμαημξ θαη ζηε ζοκέπεηα κα έπεη 

πνμπςνήζεη πμιφ ζε βάζμξ  θαη κα έπεη θυρεη αθυμα θαη κεφνμ θαη ηέκμκηα θαη 

αγγείμ ημ ζοκακηάμε δοζηοπχξ θαζεμενηκά . Ηαη βεβαίςξ υηακ έπεη γίκεη δηαημμή 

κεφνμο ηέκμκηα θαη αγγείμο πνεηάδεηαη πεηνμονγηθή απμθαηάζηαζε θαη μία ηαθηηθή 

ηαηνηθή παναθμιμφζεζε ανθεηχκ εμενχκ. Ηαη ζα ηειεηχζς με ημκ πμιοηναομαηία 

πμο είκαη θαη ε θμνοθή ημο παγυβμοκμο. ηακ μαξ ένπεηαη έκαξ πμιοηναομαηίαξ 

ζ‟ αοηυ ημ μπμίμ  ζα πνέπεη εμείξ υιμη μη μνζμπεδηθμί θαη υζμη αζπμιμφμαζηε θαη 

γεκηθμί πεηνμονγμί γεκηθά κα απμθφγμομε υπμηεξ εκένγεηεξ χζηε κα μεκ απεηιεζεί 

ε δςή ημο αζζεκμφξ μαξ κα έπμομε πηζακή απχιεηα θάπμημο μέιμοξ ημο  ή θάπμηα 

πηζακή  μεηαηναομαηηθή  ακαπενία   ζα πνέπεη αοηά κα ηα ελαθακίζμομε. Έηζη 

ιμηπυκ  έπμομε βάιεη θάπμηεξ πνμηεναηυηεηεξ  ζηεκ ακηημεηχπηζε ημο 

πμιοηναομαηία μαξ  μη μπμίεξ θαηά ζεηνά ζεμακηηθυηεηαξ είκαη μη ελήξ: κα 

ακαγκςνίζμομε θαη κα ακηημεηςπίζμομε ηηξ θαθχζεηξ πμο απεηιμφκ ηεκ δςή ημο 

αοηυ πμο ιέμε κα αθήζμομε ακμηπηέξ ηηξ αενμθυνμοξ μδμφξ  θαη κα ειέγλμομε μηα 

οπάνπμοζα αημμνναγία , κα εθηημήζμομε ηεκ βηςζημυηεηα θάπμημο άθνμο πμο έπεη 

ηναομαηηζηεί ,  άμεζμξ πεηνμονγηθυξ θαζανηζμυξ , αθηκεημπμίεζε ημο θαηάγμαημξ 

γηα κα ζηαμαηήζεη θαη ε αημμνναγία θαη ζε δεφηενμ  πνυκμ βεβαίςξ αοηά πμο ζαξ 

γνάθς θάιορε ηςκ μαιαθχκ μμνίςκ ακ πνεηάδμκηαη  μζηηθά μμζπεφμαηα θαη 

θάπμηα ιεηημονγηθή απμθαηάζηαζε. Έηζη  ιμηπυκ ε πνυιερε πμο πνέπεη κα γίκεη 
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ζημκ πμιοηναομαηία είκαη υιε μαδί ε πμιηηεία αιιά θαη μη πμιίηεξ , έηζη, κα 

πνμιάβμομε ιίγμ αοηυκ ημκ ηενάζηημ ανηζμυ θονίςξ ηςκ ηνμπαίςκ αηοπεμάηςκ, 

κα βειηηχζμομε  ηηξ μεζυδμοξ ακηημεηχπηζεξ  ημο ηναομαηία ζημκ ηυπμ ημο 

αηοπήμαημξ αζζεκμθυνα με ζςζηυ ηαηνηθυ ελμπιηζμυ θαη ακζνχπηκμ δοκαμηθυ , 

ζςζηή θαη αζθαιέζηενε μεηαθμνά ημο ζημ πιεζηέζηενμ κμζμθμμείμ  θαη βειηίςζε 

ηςκ ζοκζεθχκ ιεηημονγίαξ ζημ ΠΓΝ ζημ ημήμα επεηγυκηςκ πενηζηαηηθχκ. Γδχ 

βιέπμομε ιμηπυκ ηεκ αιοζίδα ε μπμία πνέπεη κα δμοιέρεη ζςζηά δηυηη ακ αοηή ε 

αιοζίδα δεκ δμοιέρεη ζςζηά  μη ακζνχπηκεξ δςέξ δοζηοπχξ πάκμκηαη εφθμια, 

απυ ημκ ηυπμ ημο αηοπήμαημξ  θαηεοζείακ ζςζηά θαη γνήγμνα ζημ κμζμθμμείμ θαη 

απυ „θεη εθυζμκ πνεηάδεηαη  θαηεοζείακ ζημ πεηνμονγείμ. Βιέπμομε ιμηπυκ ημ 

αηφπεμα ζημ δνυμμ , ζςζηή μεηαθμνά , θαηεοζείακ ζημ πιεζηέζηενμ  κμζμθμμείμ 

θαη εθεί ζαξ δείπκς μία θάημρε ημο κμζμθμμείμο ζημ μπμίμ εδνεφς  ζημ ΖΑΟΜ 

GENERAL πμο έπμομε θαηαθένεη θαη έπμομε ηδνφζεη  έκα ημήμα επεηγυκηςκ 

πενηζηαηηθχκ  ημ μπμίμ πηζηεφς υηη ιεηημονγεί άνηζηα, με ημ πμο ένπεηαη μ 

αζζεκήξ μαξ απυ ηεκ είζμδμ θαηεοζείακ δεληά μπαίκεη ζημ ζάιαμμ ηςκ  

επεηγυκηςκ πενηζηαηηθχκ, θαηεοζείακ δίπια έπμομε  αίζμοζα πεηνμονγείμο θαη ακ 

πνεηάδεηαη θάπμημ ηαθηηθυ έιεγπμ μνζμπεδηθυ ελεηαζηήνημ  θαη δίπια αθνηβχξ 

αθηηκμιμγηθυ ελεηαζηήνημ . Ηαη γηα ημο ιυγμο ημ αιεζέξ βιέπεηε ημ ημήμα 

επεηγυκηςκ πενηζηαηηθχκ με ηεκ είζμδμ εδχ πανθάνεη ημ αζζεκμθυνμ μπαίκεη 

θαηεοζείακ μέζα μ αζζεκήξ μαξ  θαηεοζείακ ζηεκ αίζμοζα ηςκ επεηγυκηςκ  θαη 

αοηή ε πυνηα βιέπεηε υηη είκαη ε πυνηα ημο πεηνμονγείμο, δεκ έπμομε άζθμπεξ 

μεηαθηκήζεηξ μέζα ζημ κμζμθμμείμ θαη αθνηβχξ ζημκ απέκακηη δηάδνμμμ ημ 

μνζμπεδηθυ ελεηαζηήνημ θαη δίπια αθνηβχξ ημο αθηηκμιμγηθυ μεπάκεμα δεκ 

πνεηάδμκηαη αοηέξ μη άζθμπεξ μεηαθμνέξ μέζα ζημ κμζμθμμείμ θαη ε αίζμοζα 

βεβαίςξ ημο γφρμο . Οαξ εοπανηζηχ πμιφ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ. 

Πακαγηώηεξ Βιαζζάξ, (ζοκημκηζηήξ):  Γοπανηζημφμε θαη εμείξ ημκ θ. Θάγημ. 

Θμηπυκ ηχνα επεηδή γεκηθά έπμομε λεπενάζεη ημ ςνάνημ ζα γίκμοκ μπςζδήπμηε 

ενςηήζεηξ, αιιά ζα έπμομε δέθα ιεπηά ημοιάπηζημκ πνυκμ κα θάκεηε ενςηήζεηξ 

ζημοξ μμηιεηέξ. Κα γίκμοκ γεκηθά υιεξ μη ενςηήζεηξ θαη ζα απακηήζεη μ θαζέκαξ  

πςνηζηά ακάιμγα με ημ ζέμα ημ μπμίμ έπεη. Θμηπυκ  λεθηκάμε ακ ζέιεηε κα θάκεηε 

ενςηήζεηξ. 

Ακηώκεξ Πανηζηκέβειμξ: Θέγμμαη Νανηζηκέβειμξ Ακηχκεξ είμαη μνζμπεδηθυξ 

πεηνμονγυξ θαη εγχ θαη πνυεδνμξ ζηεκ ογεία θαη θμηκςκηθή μένημκα ημο δήμμο 

Αμανμοζίμο . Ε ενχηεζή μμο είκαη πνμξ ημκ θφνημ Ναηεκηαιάθε . Ηαηανπήκ  κα 

ημκ εοπανηζηήζς γηα ηεκ εκδηαθένμοζα μμηιία δηυηη θαη εμείξ με αθμνμή ηεκ 

παγθυζμηα εμένα ημο θαπκίζμαημξ μαξ έδςζε πμιφ εκδηαθένμκηα ζημηπεία γηα κα 

θάκμομε μία εμενίδα πμο είκαη γφνς ζηηξ 30 Ιαΐμο ζημ δήμμ Αμανμοζίμο, απυ „θεη 
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θαη πένα είκαη πμιφ ζςζηυ αοηυ πμο είπε θαη ζε μία ζοκενγαζία πμο είπαμε μαδί 

ημο  είμαζηε θαη εμείξ ζηεκ εοπάνηζηε ζέζε κα λεθηκήζμομε ζηγά- ζηγά έκα  ηαηνείμ 

δηαθμπήξ θαπκίζμαημξ ζημ δήμμ   Αμανμοζίμο . Ε ενχηεζε μμο βέβαηα είκαη 

ζπεηηθά με ημ θάπκηζμα θαη με βάζε αοηήκ ηεκ θμοβέκηα πμο ακέθενε υηη με έκα 

ηζηγάνμ θαη μυκμ πάκεηξ 11 ιεπηά απ‟ ηε δςή ζμο ακ ηειηθχξ θαη ζέις κα ημ 

επηβεβαηχζεη δειαδή αοηυ  ημ υηη κα θαπκίδεη θάπμημξ μέπνη 5 ηζηγάνα 

εκδεπμμέκςξ εμενεζίςξ  ή ακ θυρεη ηειηθχξ  ημ ηζηγάνμ θαη γηα 10 πνυκηα υηη 

αοηυ ηειηθά δεκ έπεη θαμία επίδναζε ζημκ μνγακηζμυ ημο. Αοηή είκαη ε ενχηεζή 

μμο εοπανηζηχ. 

Πακαγηώηεξ Βιαζζάξ (ζοκημκηζηήξ):  Θμηπυκ ζα ζοκεπίζμομε με ηηξ ενςηήζεηξ 

θαη ζα απακηήζμοκ μη μμηιεηέξ μεηά ζοκμιηθά εκηάλεη; Οοκεπίδμομε με ηηξ 

ενςηήζεηξ. 

Ηύνημξ από ημ θμηκό: Ε αημαημεηδή  ανζνίηηδα ζέις κα νςηήζς , ηα βημιμγηθά 

θάνμαθα πμο μαξ ιέηε ακ μπμνεί ζήμενα θάπμημξ  μυκμ βημιμγηθά θάνμαθα κα μεκ 

έπμοκ επηπηχζεηξ ζηεκ θανδηά θαη μηηδήπμηε άιιμ θαη ηη είκαη ηα βημιμγηθά 

θάνμαθα δειαδή θαη ακ έπεη ζπέζε ε ρςνίαζε με νεομαημεηδή ανζνίηηδα κα μαξ 

πείηε. 

Πακαγηώηεξ Βιαζζάξ, (ζοκημκηζηήξ):  Άιιε  ενχηεζε; Θμηπυκ ημ θιείκμομε , ακ 

δεκ βιέπς πένηα ζα ημ ζηαμαηήζς, ζα ημ θιείζς. Θμηπυκ απακηάηε δεκ οπάνπεη 

άιιε ενχηεζε. Γζείξ θφνηε Νακηειάθε. 

Ιηπάιεξ Παηεκηαιάθεξ:  ζμκ αθμνά ηεκ απχιεηα πνυκμο δςήξ με ημ θάζε 

ηζηγάνμ αοηυ είκαη ζηαηηζηηθά απμδεδεηγμέκμ απυ ηεκ παγθυζμηα μνγάκςζε ογείαξ, 

δεκ είκαη βέβαηα δηθυ μαξ, εθείκμ πμο εκδηαθένεη θαηανπάξ πνέπεη κα λένμομε υηη 

δεκ είκαη ημ πυζμ πνυκμ ζα γιηηχζεη μ θαζέκαξ μαξ  υζμ ημ ηη πμηυηεηα δςήξ ζα 

έπεη πνμξ ημ ηέιμξ αοηυξ είκαη ελάιιμο θαη μ ιυγμξ πμο απακηχ ζημ δεφηενμ 

ενχηεμα υηη εμείξ είμαζηε ηεξ άπμρεξ θακέκα ηζηγάνμ , μη μυκμη δοζηοπχξ ακ 

ζέιεηε εκηυξ εηζαγςγηθχκ ή εθηυξ  γηαηνμί πμο ζοκηζημφκ έκα mini ανηζμχκ 

ηζηγάνμο είκαη πνχηα- πνχηα  μη ροπίαηνμη πμο θμβμφκηαη ηηξ θνίζεηξ ηεξ 

ροπηαηνηθήξ κυζμο απυ ηα ζομπηχμαηα ζηένεζεξ πμο  πηζακυκ κα πανμοζηάζεη μ 

θαπκηζηήξ , μη γοκαηθμιυγμη πμο ζέιμοκ κα ηα έπμοκ θαιά με ηηξ γοκαίθεξ ημοξ 

έηζη, θαη μη θανδημιυγμη πμο θμβμφκηαη ημ ζηνεξ απυ ηα ζομπηχμαηα ζηένεζεξ  υηη 

ζα πνμθαιέζεη πανάιιεια θαη ζηνεξ ηςκ ζηεθακηαίςκ . Νάκηςξ εθείκμ πμο ιέμε 

εμείξ  είκαη πμιφ πημ δφζθμιμ ημ κα παναμείκεη θακείξ ζημ έκα ηζηγάνμ πανά κα ημ 

θυρεη εκηειχξ  θαη ακ ζέιεηε θαη ηεκ πνμζςπηθή μμο άπμρε πςνίξ αοηυ κα είκαη 

έηζη δηεζκήξ γκςζηυ θαη εγχ ακ θάπκηδα έκα ηζηγάνμ ηεκ εμένα ζα ημ „ζεια αιιά 

πμιφ θμβάμαη υηη ημ έκα ζα γίκεη έκηεθα . 
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Δεμήηνεξ Ηαζζίμμξ: Ε ενχηεζε ήηακ ηη είκαη μη  βημιμγηθμί πανάγμκηεξ  θαη πςξ 

αοημί επενεάδμοκ  ηε ζεναπεία ηεξ νεομαημεηδμφξ  ανζνίηηδαξ , μη βημιμγηθμί 

πανάγμκηεξ είκαη μηα κέα θαηεγμνία θανμάθςκ βνίζθεηαη ζηε θανέηνα ημο 

νεομαημιυγμο απυ ημ 1994 είκαη πνμσυκ ηεξ ένεοκαξ  θαη ηεξ βημηεπκμιμγίαξ  με 

θφνημ ζηυπμ μηα ελεηδηθεομέκε πνςηεΐκε πμο παίδεη νυιμ ζηεκ θιεγμμκή ημκ 

πανάγμκηα κεθνχκ μζηχκ με ηεκ ακαζημιή ημο πανάγμκηα μ θαηαννάπηεξ ηεξ 

θιεγμμκήξ ακαζηέιιεη θαη θαίκεηαη κα βειηηχκμκηαη ηα ζομπηχμαηα . Ε επηιμγή 

ηςκ βημιμγηθχκ παναγυκηςκ είκαη ζέμα ημο ζενάπμκημξ ηαηνμφ ημο νεομαημιυγμο 

. Νηζηεφς υηη απάκηεζα ηεκ ενχηεζή ζαξ. Πχνα υζμκ αθμνά ημ δεφηενμ ενχηεμα 

ακ ε ρςνίαζε πμο είκαη έκα πνυκημ  δενμαημιμγηθυ     κυζεμα ζπεηίδεηαη με ηεκ    

νεομαημεηδή ανζνίηηδα οπάνπεη πηζακυηεηα κα ζοκοπάνπμοκ αοηά ηα δφμ πνυκηα 

κμζήμαηα θαη είκαη πάιη ζέμα ημο θιηκηθμφ ηαηνμφ ημο νεομαημιυγμο κα 

λεθαζανίζεη υηη είκαη δφμ δηαθμνεηηθέξ θιηκηθέξ μκηυηεηεξ γηαηί ακ δεκ είκαη 

μπμνεί ε εηθυκα ηεξ νεομαημεηδμφξ ανζνίηηδαξ με ηεκ ρςνίαζε κα δίκεη μία άιιε 

ηαμπέια γηα ημκ αζζεκή πμο ιέγεηαη ρςνηαζηθή ανζνίηηδα αοηυ υμςξ είκαη ζέμα 

ημο θιηκηθμφ ηαηνμφ.  Απάκηεζα ζηηξ ενςηήζεηξ; Γοπανηζηχ! 

Ηύνημξ από ημ θμηκό: Οπεηηθά με ημ θάπκηζμα κα θάκς μηα ενχηεζε. Άθμοζα 

θαιά ημκ θφνημ Ναηεκηαιάθε είπε υηη μη μεηένεξ μη μπμίεξ εγθομμκμφκ θαη θαηά 

ηεκ δηάνθεηα ηεξ εγθομμζφκεξ θαπκίδμοκ γεκκάκε ιηπυβανε παηδηά , είκαη μυκμ 

αοηυ ημ πνυβιεμα υηη είκαη ιηπυβανε ή μήπςξ έπμομε θάπμημ πνυβιεμα με ημ 

έμβνομ γεκηθυηενμ. Αοηυ ήζεια κα νςηήζς θαη θάηη αθυμα   υηη ακ ζομβεί μία 

γοκαίθα κα είκαη ζε μία ζεναπεία κα θυρεη ημ ηζηγάνμ θαη ηεκ πενίμδμ αοηή  

ζοιιάβεη δειαδή μείκεη έγθομξ μπμνεί κα ζοκεπίζεη ηεκ ζεναπεία; Γοπανηζηχ. 

Ιηπάιεξ Παηεκηαιάθεξ: ζμκ αθμνά  ημ πνχημ ζθέιμξ  ηα ιηπυβανε παηδηά είκαη 

απμδεδεηγμέκμ θαη αοηυ μθείιεηαη πνμθακχξ ζηεκ ειιηπή αημάηςζε πμο παίνκεη ημ 

έμβνομ απυ ηεκ μεηένα λένεηε υηη ημ θάπκηζμα πνμθαιεί ζπαζμυ ηςκ ιείςκ 

μοσθχκ ηκχκ, υιςκ ηςκ αγγείςκ θαη‟ επέθηαζε ιμηπυκ πεγαίκεη ιηγυηενμ αίμα ζημ 

έμβνομ υπςξ επίζεξ θαη αοηυ πμο ιέμε θαμηά θμνά κα ακάρμομε θακέκα ηζηγάνμ 

λένεηε γηα κα λειαμπηθάνμομε  αξ πμφμε κα ζοκέιζμομε. Αοηυ είκαη ιάζμξ. Δεκ 

είκαη έηζη, απιχξ θαιφπημομε  ημκ εζηζμυ μαξ, γηαηί ίζα- ίζα πμο με ημκ θαπκυ με 

ημ θάπκηζμα, πάεη ιηγυηενμ αίμα ζηεκ πενηθένεηα. Οημ δεφηενμ ενχηεμα, θμηηάληε 

θαιυ είκαη υηακ παίνκεη μπμηαδήπμηε ζεναπεία  έζης θαη μηα απιή ακηηβίςζε κα 

πνμζπαζήζεη κα μεκ ζοιιάβεη  θαηά ηεκ δηάνθεηα βέβαηα πμο είκαη ζε αγςγή θαη 

ζοιιάβεη ηυηε ημ πνχημ πνάγμα πμο θάκμομε είκαη κα δηαθυρμομε ελάιιμο, μέζα 

ζε δηάζηεμα ηεζζάνςκ εβδμμάδςκ πμο μπμνεί κα θαηαιάβεη εάκ είκαη ζε θφεζε ή 

υπη δεκ κμμίδς πςξ οπάνπμοκ ηδηαίηενεξ βιάβεξ ζημ οπμδεμημονγία έμβνομ . 



149 

 

Πακαγηώηεξ Βιαζζάξ, (ζοκημκηζηήξ):  Θμηπυκ , μ θφνημξ Ναημφιεξ έπεη δεηήζεη 

ημ ιυγμ μ πνυεδνμξ. 

Γηώνγμξ Παημύιεξ: Καη, κα πς ζογπανεηήνηα υζμ μπυνεζα κα αθμφζς θαηά ηεκ 

πανμοζία μμο εδχ κα δεηήζς ηεκ θαηακυεζή ζαξ πμο ημ πνςί έπνεπε κα είμαη ζε 

άιιε ακεηιεμμέκε οπμπνέςζε , κα πς υηη είκαη θμκηά μαξ θαη ε θονία Βαζηιάθμο ε 

ακηηκμμάνπεξ θαη κα πς γηα ημ ζέμα ημο θαπκίζμαημξ υπμο είκαη θαη μηα μεγάιε 

εθζηναηεία ημο οπμονγείμο ογείαξ πνηκ ιίγεξ μένεξ έιαβε πχνα ζημ Ιανμφζη μηα 

ζοκέκηεολε ημο οπμονγείμο υπμο δίκεη μεγάιε βάζε , ίζςξ είμαζηε ιίγμ πμιφ πίζς 

θαη ζ‟ αοηυ ημκ ημμέα ημο ζέμαημξ ηεξ ακηηθαπκηζηηθήξ πμιηηηθήξ πμο λεθηκά , εθεί 

ζα ήζεια κα πς υηη ε ημπηθή αοημδημίθεζε έπεη ακάγθε απυ έγθνηηεξ θςκέξ υπςξ 

ε δηθή ζαξ μέζα απυ μία θιηκηθή πμιφ ζογθεθνημέκε αιιά θαη ηςκ οπμιμίπςκ 

βεβαίςξ μμηιεηχκ   υπμο πνεηάδεηαη αοηή ε εθζηναηεία κα πιαηζηςζεί  ζηεκ 

ημπηθή αοημδημίθεζε θαη εθεί ζα πνέπεη κα βνμφμε ηνυπμοξ ζοκενγαζίαξ ηεξ 

πακεπηζηεμηαθήξ  θμηκυηεηαξ,  ηεξ ηαηνηθήξ θμηκυηεηαξ , ηεξ ημπηθήξ 

αοημδημίθεζεξ χζηε αοηά ηα μπμία  αθμφγμκηαη  κα πάνμοκ ςξ πημκμζηηβάδα ζημ 

επυμεκμ έημξ υιμοξ ημοξ δήμμοξ,  μπμνμφμε ζ‟ αοηυ κα ζοκενγαζημφμε θαη ζακ 

δηαδεμμηηθυ δίθηομ δμμχκ ογείαξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ χζηε ε επακάιερε κα 

γίκεη ε μεηένα ηεξ μκήμεξ θαη ηεξ μαζήζεςξ δηυηη  αοημί μη έλη πμο λένμομε ηη 

ζεμαίκεη θαη ηη πνμθαιεί , εμείξ μη γηαηνμί ημοιάπηζημκ άζπεηα πμο ηηξ 

πενηζζυηενεξ θμνέξ δεκ  εθανμυδμομε αοηά πμο λένμομε ,ζα πνέπεη μέζα απυ ηεκ 

έγθνηηε μμηιία θαη πανμοζία κα ημ ακηηιεθζεί μ πμιίηεξ .Θα ήζεια ιμηπυκ 

θιείκμκηαξ θφνηε πνυεδνε ηεξ μεζεμενηακήξ αοηήξ ζηνμγγοιήξ  ηνάπεδαξ  κα ζαξ 

εοπανηζηήζς απυ θανδηάξ πμο ήζαζηακ θμκηά μαξ πμο πανμοζηάζαηε ηεκ γκχζε 

ζαξ θαη είμαη ζίγμονμξ ζα μαξ δμζμφκ θαη άιιεξ δοκαηυηεηεξ  ζε άιιμοξ πχνμοξ 

πάιη ζημ επίπεδμ ηεξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ κα επακαιάβμομε θαη κα μπμνέζμομε 

ίζςξ κα αθμφζμομε θαη πενηζζυηενα. Γοπανηζηχ θαη υιμοξ εζάξ θαη κμμίδς 

πνυεδνε μηζή χνα πνέπεη κα θάκμομε δηάιεημμα γηα κα μπμφμε ζημ επυμεκμ ζέμα. 
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4μ ηνμγγοιό Σναπέδη « Πνμηεναηόηεηα ηςκ Δήμςκ, ε 

Πνόιερε & ε Ημηκςκηθή Αιιειεγγύε» 

 
Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ), Ακηηδήμανπμξ 

Ανγονμύπμιεξ, Γηδηθόξ Γναμμαηέαξ Δ.Δ.Τ. & 

Η.Α. Ο.Σ.Α. : Θμηπυκ κα λεθηκήζμομε. Γίμαζηε ημ 

ηειεοηαίμ ζηνμγγοιυ ηναπέδη, θαη έπμομε θμκηά μαξ 

υζμοξ είπακε ηεκ δφκαμε θαη θάζηζακ μέπνη ημ 

ηέιμξ. Απυ πζεξ έπμομε ηεκ ηημή κα 

παναθμιμοζμφμε ηηξ ενγαζίεξ ημο ζοκεδνίμο μαξ 

θαη αθμφζαμε γηα ημ δεμυζημ αγαζυ ημ αγαζυ ηεξ 

ογείαξ, ζήμενα αθμφζαμε γηα ηεκ πμιηηηθή ηεξ 

ογείαξ , δεκ ζα πνέπεη απιχξ κα πενημέκμομε μμηνμιαηνηθά κα πνμιαμβάκμομε ηεκ 

πνυιερε, αθμφζαμε γηα ηηξ πενηβαιιμκηηθέξ πιεονέξ ηεξ πνυιερεξ θαη ζομάμαη 

πνηκ απυ ιίγεξ μένεξ ζε μηα εμενίδα πμο βνεζήθαμε πμο έθακε ημ οπμονγείμ 

ογείαξ θαη θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ μ οπμονγυξ πμο μαξ ηίμεζε επζέξ  με ηεκ 

πανμοζία ημο είπε πεη εθεί ζε μηα εμενίδα γηα ηεκ θμηκςκηθή ζοκμπή ε άπμρή ημο 

είκαη υηη ημ οπμονγείμ δεκ πνέπεη κα ιέγεηαη ογείαξ θαη θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ 

αιιά ακάπμδα θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ θαη ογείαξ . Έηζη ιμηπυκ ε πνυιερε θαη ε 

θμηκςκηθή αιιειεγγφε πμο είκαη ζημοξ ζηυπμοξ ημο δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο είκαη 

έκα ζέμα πμο μαξ απαζπμιεί θαη ζήμενα . Γπεηδή ζε πνμεγμφμεκμ ηναπέδη με 

εκζμοζηαζμυ αθμφζαμε ημ νυιμ ηςκ με θοβενκεηηθχκ μνγακχζεςκ  υπςξ ηε 

ΙΓΟΜΓΓΖΜ SOS ζα ήζεια επί εοθαηνία  επεηδή έπς γκχζε ημο ακηηθεημέκμο ηεξ 

εθπαίδεοζεξ πνηκ λεθηκήζμομε κα ζαξ πς υηη έπμομε έκακ άιιμκ δνυμμ πμιφ 

μεγάιμ θαη έκακ άιιμ πχνμ πμιφ μεγάιμ πμο μπμνμφμε κα πνεζημμπμηήζμομε ςξ 

πχνμ ζηεκ εθπαίδεοζε μέζα θαη γηα ηεκ πνυιερε θαη αοηά είκαη ηα πνμγνάμμαηα 

πμο έπμοκ εκηαπζεί μέζα απυ ηεκ πνςημβάζμηα θαη δεοηενμβάζμηα εθπαίδεοζε 

ζηηξ θαηκμηυμεξ  δνάζεηξ θαη ηδηαίηενα ζηα θέκηνα πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ 

ζηα πνμγνάμμαηα ογείαξ θαη ζηα πνμγνάμμαηα αγςγήξ ζηαδημδνμμίαξ πμο υια μαδί 

αοηά ζοκηζημφκ έκα πιέγμα πναγμαηηθήξ πνυιερεξ απυ ηεκ επμπή πμο μ μαζεηήξ 

είκαη ηεκ μηθνή ειηθία ημο δεμμηηθμφ ζπμιείμο θαη  ζηε ζοκέπεηα ζηε 

δεοηενμβάζμηα έζης θαη ζηεκ ηνηημβάζμηα εθπαίδεοζε . Γπεηδή υμςξ έπεη πενάζεη 

ε χνα ζα δχζμομε ημ ιυγμ πνχηα- πνχηα ζηε δήμανπμ μηαξ πονυπιεθηεξ 

πενημπήξ θαη επεηδή είκαη πονυπιεθηε ε πενημπή ζεςνμφζα  υηη ζα μαξ έιεγε γηα 

ημ θαοηυ ζέμα ηεξ θςηηάξ αιιά ζα μαξ μηιήζεη γηα έκα άιιμ θαοηυ ζέμα γηα ηε 

ζεμαζία ημο πνμγνάμμαημξ ηεξ ηειεσαηνηθήξ γηα ημοξ πονυπιεθημοξ δήμμοξ. Ε 

θονία Αηθαηενίκε Ηανάπα Δήμανπμξ Παμοκέςκ Αιηβενίμο . 
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Ηαηενίκα Ηανάπα, Δήμανπμξ Σαμοκέςκ: Οαξ 

εοπανηζηχ πμιφ γηα ηεκ πνυζθιεζή ζαξ θαη γηα ηα 

θαιά ζαξ ιυγηα , ζέις κα πς έκα μεγάιμ εοπανηζηχ 

ζημ δίθηομ πμο μαξ δέπηεθε με πμιφ εφθμιεξ 

δηαδηθαζίεξ μπμνχ κα πς, πςνίξ κα οπάνπεη αοηυ ημ 

πνυβιεμα ηεξ γναθεημθναηίαξ. Ννυεδνε ,θφνηε 

Ναπαζπονυπμοιε, θφνηε ακηηδήμανπε πμο μαξ 

θηιμλεκεί ζέις κα ζαξ πς έκα μεγάιμ εοπανηζηχ θαη 

κα πνμπςνήζς παναθάης γηαηί ε χνα είκαη 

πεναζμέκε θαη ζέις κα εοπανηζηήζς θαη υιμοξ εζάξ 

πμο είζηε εδχ θαη ζήμενα θαη αοηή ηεκ χνα γηα κα μαξ αθμφζεηε. Δεκ ζα μηιήζς 

γηα αοηυ ημ ζέμα ηεξ πονυπιεθηεξ πενημπήξ θφνηε ακηηδήμανπε, γηαηί δεκ μαξ 

ηαηνηάδεη ε μηδένηα ημ ακηημεηςπίζαμε ημ ακηημεηςπίδμομε ημ έπμομε θάζε μένα 

μπνμζηά μαξ θάκμομε ημκ αγχκα μαξ αιιά πςνίξ μηδένηα θαη εθεί ζα πνεηαζημφμε 

θαη ηεκ ζηήνηλή ζαξ ζε θάπμηα πνάγμαηα γηαηί ήηακ θαη θάπμηα εοθαηνία πένα απυ 

υια ηα δεηκά πμο μαξ ζοκέβεζακ κα μπμφμε ζ‟ αοηυ ημ ηυζμ ζεμακηηθυ πνυγναμμα 

γηα ηεκ πενημπή μαξ θαη ε πενημπή μαξ ημ αγθάιηαζε θαη ημ αγάπεζε αοηυ ημ 

πνυγναμμα .Κα λεθηκήζς θαη κα μεκ πς άιια θαη θάς ημκ πνυκμ ζαξ .Γηα ημ ζέμα 

ηεξ ηειεσαηνηθήξ ζημ δήμμ Παμηκέςκ ζα πς θάπμηα πνάγμαηα ,θάπμηεξ 

πιενμθμνίεξ δεκ είκαη μηα εηζήγεζε ηέημηα πμο ίζςξ υιμη  ζα πενημέκαηε είκαη μηα 

μηθνή εηζήγεζε πμο ζηέθεηαη ιίγμ  ζ‟ αοηήκ ηεκ ηζημνία ηεξ ηειεσαηνηθήξ ,μ ζθμπυξ 

ηεξ ηειεσαηνηθήξ ,βειηίςζε ηεξ πνυζβαζεξ ημο εονέςξ θμηκμφ ζε οπενεζίεξ 

ογείαξ , ηδηαίηενα ζεμακηηθήξ ακάγθεξ ζε αγνμηηθέξ θαη ζε απμμαθνοζμέκεξ 

πενημπέξ πμο ζηενμφκηαη δμμχκ θαη οπμδμμχκ ογείαξ. Μη ζηυπμη , ε δοκαηυηεηα 

πνμιεπηηθήξ ηαηνηθήξ πμο ζηηξ μένεξ μαξ είκαη επηηαθηηθή ακάγθε, ε πανμπή 

πνμεγμέκςκ οπενεζηχκ ογείαξ ακελανηήηςξ γεςγναθηθχκ πενημνηζμχκ ζε υιμοξ 

ημοξ πμιίηεξ αιιά ηδηαίηενα ζε υζμοξ δοζθμιεφμκηαη κα μεηαθηκεζμφκ ζε μεγάιεξ 

απμζηάζεηξ απυ ηεκ θαημηθία ημοξ ,( εμείξ είμαζηε έκαξ Ηαπμδηζηνηαθυξ δήμμξ 

εδχ μη δήμμη ηεξ Αζήκαξ έπμοκ ηειείςξ δηαθμνεηηθά παναθηενηζηηθά ζημηπεία θαη 

ίζςξ αοηυ ζε εζάξ κα μεκ ιέεη θάηη ), δηεοθυιοκζε ημο επηζηεμμκηθμφ πνμζςπηθμφ 

θαη απμηειεζμαηηθυηενε δηαπείνηζε πυνςκ,  δηάποζε ηεξ ελεηδηθεομέκεξ  γκχζεξ 

θαη ζε ημπηθυ επίπεδμ πςνίξ ηεκ ακάγθε μεηαθίκεζεξ ζημ θέκηνμ ,πνήζε ηςκ 

δοκαημηήηςκ ηςκ κέςκ ηεπκμιμγηχκ γηα ηαηνηθέξ οπενεζίεξ θαη άμεζε 

ελοπενέηεζε πμιηηχκ . Θα δείηε ιίγμ ημ πιαίζημ ηεξ ιεηημονγίαξ πμο θαίκεηαη 

ζημκ θςηεηκυ πίκαθα ε ιεηημονγία ημο πνμγνάμμαημξ  ηειεσαηνηθήξ , πενηιαμβάκεη 

ηα αθυιμοζα ζηάδηα δειαδή θάπμηεξ θάζεηξ. Γίκεηαη ε θαηαγναθή ηςκ βημιμγηθχκ 

ζεμάηςκ απ‟ ημκ ηαηνυ ημο πενηθενεηαθμφ ηαηνείμο, εμείξ έπμομε ζοκενγαζία με ημ 
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θέκηνμ ογείαξ Αιηβενίμο πμο μαξ ελοπενεηεί ζ‟ αοηήκ ηεκ πνμζπάζεηα θαη 

πανάιιεια έπμομε θαη ηα αγνμηηθά ηαηνεία ζε θάζε δεμμηηθυ δηαμένηζμα ζηε 

ζοκέπεηα γίκεηαη ε αζφνμαηε μεηάδμζε ηςκ δεδμμέκςκ θαη μ εηδηθεομέκμξ ηαηνυξ 

δίκεη ηεκ γκςμάηεοζε γηα κα μπμνέζεη μ γηαηνυξ ημο θέκηνμο ογείαξ κα δχζεη ηηξ 

ακάιμγεξ μδεγίεξ θαη ηεκ ζεναπεοηηθή αγςγή , μ ελμπιηζμυξ ηςκ πενηθενεηαθχκ 

ηαηνείςκ εδχ βιέπεηε ηα υνγακα πμο έπεη ζηεκ δηάζεζή ημο  μ θάζε γηαηνυξ ηεξ 

πενημπήξ μαξ θαη πςξ μπμνεί αοηά κα ηα πνεζημμπμηήζεη . Έκα πανάδεηγμα 

θαηαγναθήξ βημιμγηθχκ ζεμάηςκ θαη ζομμεηέπμκηα μένε ζ‟ αοηυ ημ πνυγναμμα 

πμο ακαπηφζζεηαη εζειμκηηθά ζε 17 δήμμοξ θαιφπηεη θαη ημκ δήμμ μαξ ημ δήμμ 

Παμοκέςκ ημκ πονυπιεθημ δήμμ υπςξ είπε θαη μ ακηηδήμανπμξ ημο κμμμφ ηεξ 

Γφβμηαξ . Πμ πνυγναμμα ελειίζζεηαη με ηεκ ζομμεημπή ηςκ 17 πενηθενεηαθχκ 

ηαηνείςκ μειχκ ημο με ηε ζομμεημπή ηςκ εηδηθεομέκςκ γηαηνχκ ημο ηαηνηθμφ 

θέκηνμο  με ηεκ οπμζηήνηλε θαη ηεκ εθπαίδεοζε ηεξ Vidavo θαη με ηεκ μνγάκςζε 

θαη οπμζηήνηλε ηεξ Vodafone πμο θαη εδχ ζέιμομε κα πμφμε έκα μεγάιμ 

εοπανηζηχ γηαηί ζ‟ αοηέξ ηηξ δφζθμιεξ μένεξ ήηακ θμκηά μαξ θαη μαξ ζηήνηλε. Μ 

δήμμξ Παμοκέςκ  έπεη κα πεη ιίγα πνάγμαηα ζε υιμοξ εζάξ απυ ηηξ ιίγεξ μένεξ 

πενίπμο δφμ μήκεξ έπεη ημ πνυγναμμα πμο εθανμυδεηαη  ζηεκ πενημπή μαξ. Ε 

ζομμεημπή ημο δήμμο Παμοκέςκ ζημ πνυγναμμα γίκεηαη μέζς ημο δηαδεμμηηθμφ 

δηθηφμο ογείαξ θαη θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ ΜΠΑ μέιμοξ ημο μπμίμο είκαη θαη μ 

δήμμξ Παμοκέςκ , έκα πνυγναμμα πμο ημ αγθαιηάζαμε θαη ημ ζηενίλαμε απυ ηεκ 

πνχηε ζηηγμή ακηηιαμβακυμεκμη ηεκ μεγάιε ημο αλία. Μ πενηθενεηαθυξ γηαηνυξ 

απυ ηεκ εμενμμεκία έκανλεξ ημο πνμγνάμμαημξ μέπνη ζήμενα έπεη ζοκδεζεί πάκς 

απυ 60 θμνέξ με ημ ζφζηεμα είηε γηα κα ζηείιεη ελεηάζεηξ είηε γηα κα δεη ηηξ 

απακηήζεηξ ημο εηδηθεομέκμο γηαηνμφ. Μη δχδεθα πενηπηχζεηξ αθμνμφζακ ζε 

ειηθηςμέκμοξ αζζεκείξ με απμθναθηηθή πκεομμκμπάζεηα θαη άζζμα, ε πενημπή μαξ 

έπεη ηδηαίηενα πνμβιήμαηα γηαηί έπμομε μυιοκζε ζηεκ πενημπή απυ βημμεπακία, 

είπαμε παιηά μνοπεία θαη οπάνπεη έκα ηέημημ πνυβιεμα έκημκμ ζηεκ πενημπή. Μη 

ηέζζενηξ πενηπηχζεηξ αθμνμφζακ ζε παηδηά πμο ήζειακ δηάγκςζε γηα αζιεηηθέξ 

δναζηενηυηεηεξ κα ζεμεηςζεί υηη μ εθπαηδεομέκμξ γηαηνυξ πμο εθανμυδεη ημ 

πνυγναμμα ηειεσαηνηθήξ έθακε πνήζε ημο ζοζηήμαημξ ημο μυκμ ζηηξ πενηπηχζεηξ 

εθείκεξ πμο δεκ μπμνμφζε μ ίδημξ κα ακηημεηςπίζεη θαη κα δχζεη δηάγκςζε ή 

ζομβμοιέξ. Πα μθέιε απυ ημ πνυγναμμα είκαη πμιιαπιά γηα υιμοξ ημοξ 

ζομμεηέπμκηεξ. Ννχηα- πνχηα έπμομε μείςζε ηςκ ελυδςκ μεηαθμνάξ θαζχξ δεκ 

πνεηάδεηαη ε μεηάβαζε ζε θεκηνηθυ κμζμθμμείμ θαη λένεηε πυζμ δφζθμιμ είκαη απυ 

έκα πςνηυ πμο απέπεη απυ ημ θεκηνηθυ κμζμθμμείμ 80 πηιηυμεηνα κα μεηαθενζεί 

θαη ακ οπάνπεη θαη θάπμημξ  κα ημκ μεηαθένεη, άμεζε πνυζβαζε ζε ελεηδηθεομέκεξ 

οπενεζίεξ αθμφ ημ θεκηνηθυ κμζμθμμείμ απέπεη 45 πηιηυμεηνα απυ ημ Αιηβένη, 
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ελμηθείςζε με πνμσυκηα θαη οπενεζίεξ πνμεγμέκςκ ηεπκμιμγηχκ. Μ δήμμξ 

Παμοκέςκ εκηάπζεθε  ζημ πνυγναμμα ανπηθά γηα κα ελεηάζεη ηεκ 

απμηειεζμαηηθυηεηα ζηεκ πανμπή ηαηνηθχκ οπενεζηχκ μέζς κέςκ ηεπκμιμγηχκ 

ζηεκ πμνεία ζοκεηδεημπμίεζε υηη πνάγμαηη ε ηειεσαηνηθή πνμζθένεη ζε 

απμμαθνοζμέκεξ πενημπέξ γηαηί δίκεη ηεκ δοκαηυηεηα άμεζεξ ελέηαζεξ θαη 

δηάγκςζεξ γηα έκα ζεμακηηθυ ημήμα ημο πιεζοζμμφ γηα ζέμαηα ογείαξ ή πάζεζεξ 

πμο γηα κα δηαγκςζημφκ ζα απαηημφζακ πμιιέξ εηδηθυηεηεξ γηαηνχκ , πμιφ πνυκμ 

,πμιφ θυζημξ πνεμάηςκ θαη μεηαθηκήζεηξ. Οομπενάζμαηα  ε ηειεσαηνηθή είκαη 

ηδηαίηενα ζεμακηηθή γηα μηα εονφηενε πενημπή πμο μπμνεί κα λεπενκά ημοξ 30.000 

θαημίθμοξ θαη πμο ε μυκε δμμή πανμπήξ πνςημβάζμηαξ ογείαξ είκαη ημ θέκηνμ 

ογείαξ Αιηβενίμο ε δε απυζηαζή ημο απυ ημ κμζμθμμείμ ηεξ αιθίδαξ είκαη 45 

πηιηυμεηνα θαη ςξ 80 γηα ημοξ απμμαθνοζμέκμοξ μαξ μηθηζμμφξ. Αθυμα έκα 

ζημηπείμ πμο θάκεη ημ πνυγναμμα επςθειέξ θαη πνήζημμ γηα ημκ πιεζοζμυ ηεξ 

πενημπήξ είκαη ημ γεγμκυξ υηη ζημοξ μνεηκμφξ μηθηζμμφξ ημο δήμμο  ζοκακηάμε 

γήνακζε ημο πιεζοζμμφ εκχ ζημ Αιηβένη θαη ζημοξ θμκηηκμφξ ζε αοηυ μηθηζμμφξ 

έπμομε αολεμέκα πμζμζηά αζζεκεηχκ ημο ακαπκεοζηηθμφ, θανδηυπαζεηεξ θαη 

θανθηκμγεκέζεηξ ελαηηίαξ θονίςξ ηεξ νφπακζεξ πμο επηθένεη ζηεκ πενημπή ε 

ιεηημονγία βημμεπακηθχκ μμκάδςκ, ίζςξ ζα πνέπεη θαη εδχ θάπμηα ζηηγμή κα ημ 

δμφμε αοηυ ημ ζέμα θαη ζα πνεηαζημφμε θαη ηε ζηήνηλε ζαξ γηαηί οπάνπεη έκα 

ζμβανυ δήηεμα ζηεκ πενημπή. Ε δηαηήνεζε ηεξ παναγςγηθήξ δναζηενηυηεηαξ ζημκ 

πνςημγεκή ημμέα μεηά ηε θαηαζηνμθηθή πονθαγηά ημο Αογμφζημο ημο 2007, ημ 

80% ηεξ έθηαζεξ ηεξ πιςνίδαξ ηεξ πενημπήξ θαηαζηνάθεθε, δεμημονγήζεθακ 

πνυζζεηα πνμβιήμαηα πενηβαιιμκηηθά ζηεκ ήδε πενηβαιιμκηηθά οπμβαζμηζμέκε 

πενημπή μαξ εκχ δηαηάναλε θαη ηεκ μηθμκμμηθή θαη παναγςγηθή θαη  θμηκςκηθή 

δςή ημο ηυπμο μαξ, μη επηπηχζεηξ αοηέξ πμο είκαη ελειηζζυμεκεξ μπμνμφκ κα 

αμβιεζμφκ ημοιάπηζημκ ζηα ζέμαηα πνμιεπηηθήξ ηαηνηθήξ θαη πηζακά  θαη ροπηθήξ 

ογείαξ είκαη θη αοηυ έκα θεθάιαημ πμο μαξ απαζπμιεί με ηεκ πνήζε ηςκ οπενεζηχκ 

ημο πνμγνάμμαημξ ηεξ ηειεσαηνηθήξ, ζα ζηενίλμομε με θάζε ηνυπμ ημ πνυγναμμα 

αοηυ πμο απυ ηεκ πνχηε ζηηγμή ζοκεηδεημπμηήζαμε ηεκ ακαγθαηυηεηά ημο θαη πμο 

έπμομε κα πενημέκμομε πμιιά ζημ μέιιμκ απυ αοηυ, ζε αοηυ ζέιμομε θαη ηεκ δηθή 

ζαξ ζηήνηλε γηαηί θαη ε επανπία θαη μη απμμαθνοζμέκεξ πενημπέξ θαη μη 

πονυπιεθημη θαη μη ειηθηςμέκμη  θαη μη ακήμπμνμη έπμοκ δηθαίςμα ζηεκ ογεία ζηεκ 

πνυιερε ζηεκ θνμκηίδα αλημπμηχκηαξ ηηξ δοκαηυηεηεξ πμο πνμζθένμοκ μη κέεξ 

ηεπκμιμγίεξ αιιά θαη ε εηαηνηθή οπεοζοκυηεηα ηςκ μειχκ πμο ζομμεηέπμοκ θαη 

ζηενίδμοκ ημ πνςημπμνηαθυ αοηυ πνυγναμμα ημ θάζε έκα ακάιμγα με ημκ ημμέα 

δναζηενημπμίεζήξ ημο. Οαξ εοπανηζηχ θαη ζέις κα πς πάιη έκα μεγάιμ 

εοπανηζηχ θαη ζημ δίθηομ θαη ζημκ πνυεδνυ ημο θαη ζημκ δηεοζοκηή θαη ζημκ 
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ακηηδήμανπμ πμο μαξ θηιμλεκεί ζημ δήμμ ημο ζήμενα, εοπανηζηχ θαη υιμοξ εζάξ, 

βέβαηα επεηδή είμαη ιίγμ μαθνηά οπάνπμοκ πνμβιήμαηα θαη ζα πνέπεη κα θφγς 

έπς θάπμηεξ οπμπνεχζεηξ δεκ ζα μπμνέζς κα μείκς μέπνη ημ ηέιμξ με 

ζογπςνείηε γη‟ αοηυ θαη πάιη ζαξ εοπανηζηχ! 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε ηεκ δήμανπμ ηεκ θονία Ηανάπα 

γηα ηα υζα πνήζημα μαξ είπε θαη έκα επηπιέμκ εοπανηζηχ γηαηί ηενήζαμε θαη ημ 

πνυκμ. Πμ μηθνυθςκμ ζημκ πνυεδνμ. 

Γηώνγμξ Παημύιεξ: Οογκχμε πμο παίνκς ημ ιυγμ αιιά επεηδή άθμοζα υηη ζα 

θφγεηε ζα ήζεια κα ζαξ εοπανηζηήζς θαηανπήκ γηα ηε ζομμεημπή ζαξ θαη είδαηε 

υηη έμπναθηα ε ζομμεημπή ζαξ αοηή είπε κα θάκεη με ςθέιεηα ηςκ πμιηηχκ ζαξ 

ηςκ δεμμηχκ ζαξ. Αοηυ ημ πνυγναμμα ηεξ ηειεσαηνηθήξ πμο είκαη ίζςξ απ‟ ηα 

μμκαδηθά ζε εθανμμγή ζηεκ Γιιάδα ζήμενα μέζα απυ ηεκ ζοκενγαζία ημο 

δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο πμο είζηε μέιμξ θαη άιιςκ δεμμηηθχκ θμνέςκ δηυηη εμείξ 

πηζηεφμομε ζηεκ θμηκςκηθή επηπεηνεμαηηθυηεηα υπςξ είπα θαη πηεξ ζηεκ μμηιία 

μμο θάης απυ ανπέξ θαη υνμοξ ημοξ μπμίμοξ βάδμομε εμείξ ζα ήζεια ιμηπυκ κα 

ζαξ δηαβεβαηχζς θαη κα ημ μεηαθένεηαη θαη ζημοξ δεμυηεξ ζαξ υηη εμείξ πμο 

είμαζηε ζημ θέκηνμ αιιά δεκ είμαζηε εμείξ μυκμ ημ θέκηνμ ζακ δίθηομ ζακ μηα 

μεγάιε μηθμγέκεηα υηη γίκεηαη ζα ζαξ έπεη θμκηά θαη βεβαίςξ μπμνείηε 

μπμηαδήπμηε ηεπκμγκςζία πάκς ζηα δεηήμαηα ηεξ πνυιερεξ θαη ηεξ θμηκςκηθήξ 

μένημκαξ κα ημ ακαδεηήζεηε άθμβα θαη αοηυ ακαθένεηαη βεβαίςξ θαη ζ‟ υιμοξ ημοξ 

δήμμοξ πμο μαξ ηημάκε με ηεκ εμπηζημζφκε ημοξ υζμ απμμαθνοζμέκμη θαη ακ 

βνίζθμκηαη. Οαξ εοπανηζημφμε γηα ηεκ ημπμζέηεζή ζαξ θαη γηα ηεκ ζομμεημπή ζαξ. 

Γοπανηζηχ. 

Ηαηενίκα Ηανάπα: Γίκαη θαη θάπμηεξ άιιεξ δναζηενηυηεηεξ πμο πηζηεφς υηη ζα 

πνέπεη κα ακαπηφλμομε μπυηε ίζςξ ζα είκαη μηα θαιή εοθαηνία κα ηα πμφμε πάιη. 

Οαξ εοπανηζηχ πμιφ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Οηε ζοκέπεηα ημ ιυγμ έπεη μ θφνημξ Θακάζεξ 

Ναπαμίπμξ μηθμκμμμιυγμξ ογείαξ ημο δήμμο Αμανμοζίμο με ζέμα πμημηηθή 

ελοπενέηεζε πμιηηχκ ζηηξ οπενεζίεξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ  ημ πνχημ 

εονςπασθυ δίθηομ  “Q CITIES” 
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Θακάζεξ Παπαμίπμξ, Οηθμκμμμιόγμξ Τγείαξ 

Δήμμο Αμανμοζίμο: Ηφνηε πνυεδνε, θονίεξ θαη 

θφνημη θαηανπήκ ζα „ζεια κα εοπανηζηήζς ημ 

δηαδεμμηηθυ δίθηομ δμμχκ ογείαξ γηα ηεκ ηέηανηε 

ζοκεπή πνυζθιεζε κα παναβνίζθμμαη ζακ μμηιεηήξ 

ζηα ζοκέδνηα πμο δημνγακχκεη θαη ζα „ζεια κα ζαξ 

πς δομ ιυγηα γηα μηα πνςημβμοιία ημο δήμμο 

Αμανμοζίμο πμο έπεη κα θάκεη με έκα δίθηομ 

πμηυηεηαξ πμο μκμμάδεηαη  “Q CITIES”. Μ δήμμξ 

ιμηπυκ Αμανμοζίμο απμθαζίδμκηαξ κα 

ακηαπμθνηζεί δοκαμηθά ζηηξ πνμζθιήζεηξ εοθαηνίεξ ηςκ θαηνχκ υζμκ αθμνά 

αθεκυξ ζηε δηαζθάιηζε ηςκ ζοκζεθχκ ζηε ιεηημονγία ηςκ δεμμηηθχκ οπενεζηχκ 

ημο θαη αθεηένμο ζηεκ απμηειεζμαηηθυηενε δηαπείνηζε δεηεμάηςκ πμο αθμνμφκ 

ζηε πμηυηεηα ζε δηαδεμμηηθυ επίπεδμ ακέιαβε ηεκ πνςημβμοιία δεμημονγίαξ ημο 

πνχημο εονςπασθμφ δηθηφμο πυιεςκ πμηυηεηαξ με ηεκ επςκομία “Q CITIES”. Πμ 

εονςπασθυ δίθηομ πυιεςκ “Q CITIES”είκαη έκαξ αζηηθυξ με θενδμζθμπηθυξ 

μνγακηζμυξ πμο έπεη ζέζεη ςξ ζηυπμ ημο ηεκ ακαβάζμηζε ηεξ πμηυηεηαξ ηςκ 

οπενεζηχκ πμο πανέπμοκ μη εονςπασθμί δήμμη πνμξ ημοξ πμιίηεξ ημοξ πανάιιεια 

θαη ζε μηα πμιηημθεκηνηθή Γονχπε ε μπμία ζέηεη ζημ επίθεκηνμ ηεκ 

εοαηζζεημπμίεζε αιιά θαη ηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ ακαγθχκ θαη ηςκ πνμζδμθηχκ ημο 

εονςπαίμο πμιίηε ημ δίθηομ “Q CITIES” επηιέγεη κα ζομβάιιεη ζηε δηαδηθαζία 

ηεξ εονςπασθήξ μιμθιήνςζεξ πνμάγμκηαξ μιμθιενςμέκεξ  ζηναηεγηθέξ 

πμηυηεηαξ ζ‟ έκα εονφ θάζμα πανενπμμέκςκ οπενεζηχκ . Πμ δίθηομ αοηυ 

απμηειείηαη ζήμενα απυ 12 πυιεηξ μέιε θαη θφνημ μέιεμά ημο θαη πνμηεναηυηεηά 

ημο απμηειεί μ άκζνςπμξ . Πα ηδνοηηθά ημο μέιε πνμπχνεζακ ζ‟ αοηήκ ηεκ 

πνςημβμοιία θαηακμχκηαξ υηη ε εθανμμγή δημηθεηηθχκ θαηκμημμηχκ θαη ακάπηολε 

ζοζηεμάηςκ πμηυηεηαξ αθμνμφκ απμθιεηζηηθά ζηε βειηίςζε ηεξ θαζεμενηκυηεηαξ 

ημο πμιίηε θαη ηε δεμημονγία θαιφηενςκ ζοκζεθχκ δηαβίςζεξ αιιά ηαοηυπνμκα 

δεμημονγμφκ θαη ηηξ θαηάιιειεξ ζοκζήθεξ γηα μηθμκμμηθή ακάπηολε θαη επέθηαζε 

ηεξ επηπεηνεμαηηθήξ δναζηενηυηεηαξ ημο δήμμο. Ηνηηήνημ γηα ηε ζομμεημπή ζημ 

δίθηομ απμηειεί ε δέζμεοζε ημο θάζε θμνέα ζηεκ εθανμμγή ζοζηεμάηςκ μιηθήξ 

πμηυηεηαξ ζημοξ ημμείξ πμο εμπίπημοκ ζηεκ ανμμδηυηεηά ημο. Πα μέιε ημο 

δηθηφμο δηαπςνίδμκηαη ζε πιήνε θαη ζοκδεδεμέκα με βαζηθή δηαθμνά ακάμεζά ζηηξ 

δφμ θαηεγμνίεξ ημ δηθαίςμα ρήθμο ζηε γεκηθή ζοκέιεοζε πμο απμθημφκ ηα πνχηα, 

ςξ πιήνε μέιε έπμοκ ηε δοκαηυηεηα κα ζομμεηέπμοκ  υιμη μη εονςπασθμί δήμμη 

ακελανηήηςξ πιεζοζμηαθμφ υγθμο ακμηπηή ςζηυζμ παναμέκεη ε δοκαηυηεηα 

ζομμεημπήξ θαη με ηεκ ηδηυηεηα ημο ζοκδεδεμέκμο μέιμοξ ζε θάζε ηδηςηηθυ θμνέα 
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ή άιιε μνγάκςζε υπςξ είκαη πενηθενεηαθέξ ανπέξ, ενεοκεηηθά ηδνφμαηα, 

πακεπηζηήμηα ηεξ εονςπασθήξ έκςζεξ αιιά θαη ηεξ εθηυξ SENGEN δχκεξ υπςξ 

είκαη ζηεκ Ζζιακδία, Θηκπζηζηάκ   Κμνβεγία θαη ιμηπά πμο ακαπηφζζμοκ 

θαηκμηυμεξ  δνάζεηξ  θαη εθανμμγέξ ζε ζέμαηα πμηυηεηαξ. Οημ πιαίζημ αοηυ 

ιμηπυκ ημ δίθηομ “Q CITIES” έπεη ηεκ επηζηεμμκηθή  οπμζηήνηλε γκςζηχκ 

πακεπηζηεμίςκ υπςξ ημο ULUS ηεξ Φηιακδίαξ ημο SPARIS ηεξ Γενμακίαξ 

ελαζθαιίδμκηαξ έηζη μεηαλφ άιιςκ ηεκ ιήρε έγθονςκ θαη άμεζςκ απμηειεζμάηςκ 

ζε ζέμαηα πμο αθμνμφκ ημκ πνμγναμμαηηζμυ θαη ηεκ οιμπμίεζε ημο ζπεδίμο 

δνάζεξ ημο. Γδχ βιέπεηε ηα μέιε ημο δηθηφμο πμο είκαη ε πυιε ημο Αμανμοζίμο , 

ε πυιε ηεξ Γάκδεξ, ηεξ Θαγαηάμηαξ, ηεξ Θεμεζμφ, ηεξ Κέαξ Ζςκίαξ Ιαγκεζίαξ, 

ημο Νυνημ, ημο Οηνμβυιμο, ηεξ Ομομέα, ηεξ Βμφιαξ θαη ηεξ Λάκζεξ. Πα 

ζοκδεδεμέκα μέιε ημο δηθηφμο είκαη υπςξ είπαμε ημ ενεοκεηηθυ θέκηνμ ημο 

πακεπηζηεμίμο SPAIR θαη ημ πακεπηζηήμημ ULU. Μη ζηυπμη ημο δηθηφμο ηχνα μη 

μπμίμη απμηειμφκ θαη ημ ζπέδημ δνάζεξ ζοκμρίδμκηαη ζ‟ αοηά πμο βιέπεηε εδχ 

πμο είκαη ε ακάπηολε ηςκ θαηκμημμηχκ πμο αθμνμφκ ηεκ βειηηςμέκε ελοπενέηεζε 

ημο πμιίηε ζε υια ηα δοκαηά πεδία επαθήξ ημο με ηηξ δεμμηηθέξ οπενεζίεξ ζε 

αοηήκ ηεκ θαηεφζοκζε πνμςζμφκηαη  δνάζεηξ πμο εκηζπφμοκ ηε ζομμεημπή ηεξ 

εονςπασθήξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ θαη ημο εονςπαίμο πμιίηε εηδηθυηενα ζηεκ 

εθανμμγή θαη οιμπμίεζε απμδμηηθχκ πμιηηηθχκ πμηυηεηαξ , απμηειεζμαηηθυηενε, 

απμδμηηθυηενε θαη ηαπφηενε δεμυζηα δημίθεζε ζημοξ εονςπασθμφξ δήμμοξ 

,εηζαγςγή μηαξ ζεηνάξ εηδηθχκ θαηκμημμηχκ θαη βέιηηζηςκ πναθηηθχκ δεμυζηαξ 

δηαπείνηζεξ ζηεκ εονςπασθή ημπηθή αοημδημίθεζε, ακάπηολε θμηκχκ ζηναηεγηθχκ 

πμηυηεηαξ θαη αλημιυγεζήξ ημοξ εκηυξ ημο δηθηφμο με απχηενμ ζηυπμ ηε 

ζοζηεμαηηθή δηάποζε βηχζημςκ πμιηηηθχκ γηα ηεκ πμηυηεηα ζε εονςπασθυ επίπεδμ 

. Γπίζεξ δημνγάκςζε θαη εθανμμγή μιμθιενςμέκςκ πνμγναμμάηςκ εκεμένςζεξ, 

πιενμθυνεζεξ ηςκ πμιηηχκ αιιά θαη ηςκ ζεζμχκ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ γηα ηεκ 

εκζςμάηςζε ενγαιείςκ θαη βέιηηζηςκ πναθηηθχκ ζηε δηαπείνηζε ηςκ πνμεγμέκςκ 

δεμμηηθχκ οπενεζηχκ, εηζαγςγή πνμηφπςκ δηαδηθαζηχκ θαη πνήζε δεηθηχκ 

απμηειεζμαηηθυηεηαξ γηα ηεκ αλημιυγεζε ημο απμηειέζμαημξ πμο έπεη ε εθανμμγή 

ημο  ζηε δηαζθάιηζε ηεξ ορειυηενεξ δοκαηήξ πμηυηεηαξ πμο πανέπεη μ δήμμξ 

ζημοξ πμιίηεξ ζημοξ ημμείξ θαζεμενηκήξ δςήξ υπςξ ε ογεία, ε πνμζηαζία 

εοάιςηςκ θμηκςκηθχκ μμάδςκ θαη άιια. Αοηυ θνίκεηαη απαναίηεημ θαζχξ μη 

υπμηεξ πνμζπάζεηεξ βειηίςζεξ πνέπεη κα εκηάζζμκηαη   ζ‟ έκα εονφηενμ πιαίζημ 

πμηυηεηαξ πνμθεημέκμο κα ακηημεηςπίδμκηαη απμηειεζμαηηθά ηα δηάθμνα 

πνμβιήμαηα θαη κα πανέπμκηαη πμημηηθέξ οπενεζίεξ. Θέζπηζε κέςκ θςδηθχκ 

ζομπενηθμνάξ ημο πνμζςπηθμφ μη μπμίμη κα ακηαπμθνίκμκηαη ζε αολεμέκεξ 

απαηηήζεηξ ηςκ ζφγπνμκςκ θμηκςκηχκ θαη κα επηηογπάκμοκ ηεκ άμεζε 
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ακηαπυθνηζε ζηα πνμβιήμαηα ηςκ πμιηηχκ , ε επίηεολε ηςκ ζηυπςκ αοηχκ ζα 

οιμπμηεζεί θονίςξ με ηα αθυιμοζα μέζα: με ηε ζηήνηλε θαη εδναίςζε ζοκενγαζηχκ 

μεηαλφ ηςκ μειχκ ημο δηθηφμο, με ακηαιιαγή εμπεηνηχκ ηεπκμγκςζίαξ θαη 

θαηκμηυμςκ ηδεχκ πμο ακαπηφζζμκηαη θαη εθανμυδμκηαη ζημοξ δήμμοξ μέιε θαη γηα 

ηηξ μπμίεξ οπάνπμοκ θαηαγεγναμμέκα απμηειέζμαηα ζπεηηθά με ηεκ 

απμηειεζμαηηθυηεηα ημοξ γηα πανάδεηγμα μέζς ημο δηθηφμο δίκεηαη ε δοκαηυηεηα 

ζημοξ οπυιμηπμοξ δήμμοξ κα γκςνίζμοκ ημ υναμα ημο δήμμο Αμανμοζίμο γηα ηεκ 

βειηίςζε ηεξ θαζεμενηκυηεηαξ ημο δεμυηε, ηεκ πνμζηαζία ημο πενηβάιιμκημξ θαη 

ηεκ μηθμκμμηθή ακάπηολε θαη κα εθμεηαιιεοημφκ ηεκ εμπεηνία απ‟ ηεκ εθανμμγή 

ζοζηεμάηςκ πμηυηεηαξ υπςξ ημ ΖΔΜ 9001 ημο 2000 ηεκ εθανμμγή ημο 

ζοζηήμαημξ ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ  γηα ηεκ μπμία μ δήμμξ Αμανμοζίμο 

πηζημπμηήζεθε απυ ημ ΡΝΓΜΔΓ ημο 2006 ςξ μ πνχημξ δήμμξ ζηεκ Γιιάδα πμο 

εθάνμμζε αοηυ ημ ζφζηεμα θαη ηέιμξ ηεκ εθανμμγή ημο εονςπασθμφ πνμηφπμο 

μέηνεζεξ ηεξ απυδμζεξ ηςκ οπενεζηχκ με ηεκ μκμμαζία θμηκυ πιαίζημ 

αλημιυγεζεξ . Γπίζεξ μη ζηυπμη ζα επηηεοπζμφκ με ηεκ εθανμμγή πηιμηηθχκ 

πνμγναμμάηςκ γηα ηεκ ακάπηολε ζοζηεμάηςκ πμηυηεηαξ, θαηαγναθή ηεξ πνμυδμο 

θαηκμηυμςκ εθανμμγχκ, εφνεζε θμηκχκ ηνυπςκ ακηημεηχπηζεξ ηςκ δοζθαηνηχκ 

ημοξ, εθανμμγή ημο ζοζηήμαημξ bens marking γηα ηε ζογθνηηηθή αλημιυγεζε ηςκ 

επηδυζεςκ ηςκ δήμςκ πμο εθανμυδμοκ αοηά ηα ζοζηήμαηα με ζηυπμ ηε ζοκεπή 

βειηίςζε ηςκ δηαδηθαζηχκ θαη ηεκ αλημπμίεζε ηςκ θαιχκ πναθηηθχκ best 

practices ηα μθέιε απυ μηαξ ηέημηαξ εμβέιεηαξ  ζογθνηηηθή αλημιυγεζε είκαη ε 

δοκαηυηεηα ζοκεπμφξ αλημιυγεζεξ ηςκ επηδυζεςκ έκακηη ηςκ θαιοηένςκ ε 

αλημπμίεζε ήδε εθανμμζμέκςκ θαη απμηειεζμαηηθχκ θαιχκ πναθηηθχκ ε ζοκεπήξ 

βειηίςζε δηαδηθαζηχκ θαη επμμέκςξ ηεξ πμηυηεηαξ ηςκ πανενπμμέκςκ 

οπενεζηχκ. Μ ζπεδηαζμυξ θαη ζοκημκηζμυξ ηςκ ενεοκχκ θαη  μειεηχκ ζπεηηθά με  

παηδία θαη εκδηαθένμκηα ηςκ μειχκ ημο δηθηφμο ζε ζοκενγαζία με άιιμοξ 

εονςπασθμφξ μνγακηζμμφξ, ηέιμξ ε δημνγάκςζε εκεμενςηηθχκ πνμγναμμάηςκ, 

εθδειχζεςκ, ζοκεδνίςκ, δηαιέλεςκ  ζε ζοκενγαζία με άιια εονςπασθά ηδνφμαηα 

με θοβενκεηηθέξ μνγακχζεηξ ενεοκεηηθά θέκηνα θαζχξ θαη ζεζμμφξ ηεξ 

εονςπασθήξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ . Οηηξ 8 Δεθεμβνίμο ημο 2007 μη δήμμη 

οπμρήθηα μέιε ημο δηθηφμο ζε ζοκεδνίαζή ημοξ εκέθνηκακ ημ θαηαζηαηηθυ ημο 

δηθηφμο QCITIES βάζε ημο μπμίμο ηα ζεζμηθά υνγακα πμο δηαπεηνίδμκηαη ηηξ 

οπμζέζεηξ ημοξ είκαη θαη‟ ανπήκ ε γεκηθή ζοκέιεοζε ηςκ μειχκ, πμο απμηειεί θαη 

ημ ακχηαημ εθηειεζηηθυ υνγακμ ημο δηθηφμο, μη ανμμδηυηεηεξ αθμνμφκ ημκ 

θαζμνηζμυ ημο γεκηθμφ ζπεδηαζμμφ ηςκ δναζηενημηήηςκ ημο δηθηφμο, ηεκ οπμδμπή 

κέςκ μειχκ αιιά θαη ζέμαηα μηθμκμμηθήξ θφζεξ υπςξ ε θαηάνηηζε ημο 

πνμτπμιμγηζμμφ θαη μ θαζμνηζμυξ ημο φρμοξ ηεξ εηήζηαξ ζοκδνμμήξ . Δεφηενμ 
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υνγακμ είκαη ημ εθηειεζηηθυ ζομβμφιημ ημ μπμίμ ακαιαμβάκεη ηεκ οιμπμίεζε ηςκ 

απμθάζεςκ πμο έπμοκ ιεθζεί ζηεκ γεκηθή ζοκέιεοζε επί πνυζζεηα εθπνμζςπεί 

ημ δίθηομ ζηηξ ζπέζεηξ ημο με υιμοξ ημοξ θμνείξ εκχ έπεη θαη ηεκ εοζφκε γηα ηεκ 

επίιοζε μπμηαζδήπμηε δηαθμνάξ πμο ζα πνμθφρεη μεηαλφ ηςκ μειχκ. Πνίημ είκαη 

ημ ζοκημκηζηηθυ γναθείμ ημ μπμίμ ακαιαμβάκεη ημ ζοκημκηζμυ ηεξ θαζεμενηκήξ 

ιεηημονγίαξ ημο δηθηφμο θαζχξ επίζεξ θαη ηεκ παναθμιμφζεζε ηεξ εθηέιεζεξ ημο 

πνμτπμιμγηζμμφ θαη ηέιμξ ε επηζηεμμκηθή επηηνμπή ε μπμία έπεη ηεκ εοζφκε γηα 

ηεκ επίηεολε ηςκ βαζηθχκ θαηαζηαηηθχκ ζθμπχκ ημο δηθηφμο δειαδή ηε δηάποζε  

ηεξ γκχζεξ πμο πνμθφπηεη απυ ηεκ απμθηεζείξ εμπεηνία ημο θάζε μέιμοξ. 

Ηιείκμκηαξ ηεκ πανμοζίαζε αοηή ζα πνέπεη κα ζεμεηχζμομε ηηξ ζεμακηηθέξ 

δοκαηυηεηεξ θαη ηεκ πνμζηηζέμεκε αλία αοημφ ημο κέμο εονςπασθήξ εμβέιεηαξ 

δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο πμηυηεηαξ ακαθμνηθά με ηεκ πανμπή επανθέζηενςκ, 

μηθμκμμηθυηενςκ, ζφγπνμκςκ, απμηειεζμαηηθυηενςκ θαη απμδμηηθυηενςκ 

δεμμηηθχκ οπενεζηχκ ορειήξ πμηυηεηαξ . Ακαγκςνίδμκηαξ ηε ζεμαζία θαη ηα 

εοενγεηηθά απμηειέζμαηα πμο είπε ε εθανμμγή ζοζηεμάηςκ πμηυηεηαξ ζηε 

δημίθεζε θαη ηεκ ακηημεηχπηζε πνμβιεμάηςκ ηςκ πμιηηχκ ημ δίθηομ απμηειεί 

δέζμεοζε ηςκ δεμμηηθχκ ανπχκ γηα ηεκ βειηίςζε ηεξ πμηυηεηαξ ηεξ δςήξ ηςκ 

πμιηηχκ μέζς ηεξ δεμημονγίαξ πυιεςκ πμηυηεηαξ , ε πνςημβμοιία ημο δήμμο 

Αμανμοζίμο  ζοκάδεη με ηεκ δέζμεοζε ηεξ δεμμηηθήξ ανπήξ με δήμανπμ ημκ 

Γηχνγμ Ναημφιε γηα βειηίςζε ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ ηςκ πμιηηχκ θαη απμηειεί 

ηεκ θηκεηήνηα δφκαμε γηα ηεκ πνμαγςγή πμιηηηθχκ πμηυηεηαξ ζηε δεμυζηα δημίθεζε 

, επηπιέμκ ημ δίθηομ ζημπεφεη ζηε δηεοθυιοκζε ηεξ επηθμηκςκίαξ μεηαλφ ηςκ 

πυιεςκ QCITIES εκχ έπεη ηεκ δοκαηυηεηα κα εκηζπφζεη ηεκ εονςπασθή πανμοζία 

ηςκ μειχκ ημο πανέπμκηαξ μηα θμηκή βάζε ζοκαηζζεμαηηθήξ θαη δηανθμφξ 

δηενεφκεζεξ ηςκ μεηαβμιχκ ημο εονςπασθμφ πενηβάιιμκημξ   έηζη χζηε κα 

επηηογπάκεηαη ε δηανθήξ πνμζανμμγή πμιηηηζηηθήξ ημοξ ζε ζέμαηα πμηυηεηαξ θαη 

κα ακηαπμθνίκμκηαη θαηά ημ βέιηηζημ δοκαηυ ηνυπμ ζηηξ ακαδουμεκεξ πνμθιήζεηξ 

ζηεκ Γονχπε. Ο‟ αοηυ ιμηπυκ ημ πιαίζημ ημ δίθηομ θαημνζχκεη κα απμηειέζεη ημκ 

θαηαιοηηθυ μμπιυ ακάπηολεξ δηαζοκμνηαθχκ δμμχκ εηαηνηθήξ ζοκενγαζίαξ πμο ζα 

απμβιέπμοκ ζηεκ εοεμενία ηςκ πμιηηχκ μέζα απυ ηεκ πναγμάηςζε ηςκ θμηκχκ 

μναμάηςκ ηςκ πυιεςκ . Αλίδεη κα ακαθενζεί υηη με πνςημβμοιία ημο δηθηφμο ζημ 

πιαίζημ ημο 3μο εονςπασθμφ ζοκεδνίμο πμηυηεηαξ ηεκ έκανλε ημο μπμίμο θήνολε  μ 

δήμανπμξ  Αμανμοζίμο θφνημξ Γηχνγμξ Ναημφιεξ εκχ ηηξ δηαδηθαζίεξ ζοκηυκηζε 

με επηηοπία μ Γεκηθυξ Γναμμαηέαξ ημο δήμμο θφνημξ νεζηάθεξ οπμγνάθηεθε γηα 

πνχηε θμνά απυ 35 εονςπασθέξ πυιεηξ μ εονςπασθυξ υνθμξ πμηυηεηαξ μέζα απυ 

αοηυκ ημκ υνθμ δηαθενφζζεηαη ε δέζμεοζε υιςκ αοηχκ ηςκ πυιεςκ κα 

ζομμεηάζπμοκ ζηεκ μηθμδυμεζε μηαξ Γονχπεξ ζημ πιαίζημ ηεξ μπμίαξ ζα 
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πνμάγεηαη ε ακαβάζμηζε ηεξ πμηυηεηαξ ηεξ θαζεμενηκήξ δςήξ ηςκ δεμμηχκ. Γηα 

πενηζζυηενεξ πιενμθμνίεξ μπμνείηε κα επηζθεθζείηε  ηεκ ηζημζειίδα ημο δηθηφμο. 

Οαξ εοπανηζηχ πμιφ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε πμιφ ημκ θφνημ Ναπαμίπμ, μαξ 

έδςζε μηα ακάγιοθε εηθυκα εκυξ δήμμο πμο πνςημπμνεί, πνςημηοπεί, θνμκηίδεη 

γηα ηεκ ακαβάζμηζε ηεξ πμηυηεηάξ ημο  θαη θαηά ζοκέπεηα θαη θαη‟ ελαθμιμφζεζε 

γηα ηεκ ακαβάζμηζε ηεξ ζοκμιηθήξ πνμζπάζεηαξ ημο δήμμο ηεξ δςήξ ηςκ πμιηηχκ. 

Πχνα ημ ιυγμ ζα δχζμομε ζημ δήμανπμ Ναιιήκεξ ημκ θφνημ Οπφνμ Ηςκζηακηά με 

ζέμα ηηξ πνμηεναηυηεηεξ ηεξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ ζημ δήμμ Ναιιήκεξ. 

 

πύνμξ Ηςκζηακηάξ, Δήμανπμξ Παιιήκεξ: 

Πα πανάπμκά ζμο ζημ δήμανπμ ιέεη μ ιαυξ 

μαξ. Ηφνηε πνυεδνε, θονίεξ θαη θφνημη 

αγαπεημί ζοκάδειθμη έηζη ε ημπηθή 

αοημδημίθεζε ηεκ ηειεοηαία δεθαεηία απμηειεί 

δέθηε ηςκ ζεμακηηθυηενςκ θμηκςκηθχκ 

πνμβιεμάηςκ θαη ηεξ ακηημεηχπηζεξ ηεξ 

θμηκςκηθήξ παζμιμγίαξ θαζχξ ε ημπηθή 

θμηκςκία θαη μη ανπέξ ηεξ είκαη ε πνχηε πμο 

βηχκεη άμεζα ηεκ πμιοπιμθυηεηα, ηεκ 

θαζεμενηκυηεηα θαη θαιείηαη κα ακηημεηςπίζεη ηηξ ζοκέπεηεξ. Μ νυιμξ πμο 

επηηειεί  είκαη έκαξ νυιμξ νοζμηζηηθυξ, πανεμβαηηθυξ αιιά θαη ζοκαηκεηηθυξ 

θαζχξ μη εηαίνμη ημο πεδίμο πμο ειέγπεη πμιιέξ θμνέξ ζοκδέμκηαη με 

δηαθμνεηηθέξ δμμέξ θαη ακηαγςκηζηηθμφξ ζεζμμφξ. Γπεηδή αθνηβχξ απμηειεί 

βαζηθυ θφηηανμ ηεξ εονφηενεξ θμηκςκίαξ θαη ζηενίδεη ζεμειηχδεξ θακυκεξ ηεξ 

ιεηημονγίαξ ηεξ ε ημπηθή αοημδημίθεζε μεηαηνέπεηαη ζε βαζηθυ μεπακηζμυ 

θαηαζθεοήξ θαη δεμημονγίαξ ηςκ δηαδηθαζηχκ ηεξ πνυιερεξ θαη ογείαξ ημο 

πιεζοζμμφ ηεξ θαη απμηειεί θαηαιιειυηενμ θμνέα κα οιμπμηήζμομε πνμγνάμμαηα. 

Ε μεγαιφηενε πνυθιεζε ηεξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ ζημκ ημμέα ηεξ πνυιερεξ 

ζήμενα είκαη κα πείζεη θαη κα εθπαηδεφζεη ημ άημμμ, ηεκ μηθμγέκεηα θαη ημ ζφκμιμ 

ηεξ θμηκςκίαξ ζηεκ οημζέηεζε εκυξ  ογημφξ πνμηφπμο δηαβίςζεξ, ε οπμβάζμηζε 

ημο πενηβάιιμκημξ θαη ε εμθάκηζε ακζογηεηκχκ παναγυκηςκ θάπκηζμα, 

αιθμμιηζμυξ, θαθή δηαηνμθή πνμθαιμφκ άμεζεξ  ή  έμμεζεξ  επηπηχζεηξ ζηε 

δεμυζηα ογεία ιφζε θοζηθά θαη είκαη ε πνυιερε ζηεκ μπμία θνίζημμ νυιμ παίδμοκ μη 

μνγακηζμμί ηεξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ εζηηάδμκηαξ ζηεκ εκεμένςζε θαη ζηεκ 

οημζέηεζε ογημφξ ζομπενηθμνάξ. Ε ζομβμιή ημοξ είκαη θαζμνηζηηθή γηαηί ε πανμπή 

θαη ε δηαπείνηζε  ογεημκμμηθχκ οπενεζηχκ είκαη απμηειεζμαηηθή υηακ γίκεηαη 
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ημπηθά υπςξ παναδείγμαημξ πάνηκ ηα δεμμηηθά ηαηνεία ηςκ δήμςκ με δοκαηυηεηα 

γηα πναγμαηηθή πνμζηαζία, δηαηήνεζε θαη θνμκηίδα ηεξ ογείαξ θαη υπη γηα ηεκ 

ακηημεηχπηζε ηεξ αζζέκεηαξ. Νανάιιεια ζήμενα πμο ε ημπηθή αοημδημίθεζε 

θαιείηαη κα παίλεη πνςηανπηθυ νυιμ ζηε δηαδηθαζία ηεξ θμηκςκηθήξ αιιαγήξ 

επηβάιιεηαη κα επεθηαζεί πένα απυ ηεκ πανμπή απιχκ οπενεζηχκ, με αοηά ηα 

δεδμμέκα είκαη ακάγθε ε δεμημονγία ζε θάζε δήμμ θέκηνςκ θμηκςκηθχκ οπενεζηχκ 

θαη θμνέςκ πμο ζα απμηειέζμοκ μηα θαηκμημμία ζημ πχνμ άζθεζεξ ηεξ θμηκςκηθήξ 

πμιηηηθήξ ε μπμία μέπνη ηχνα   αζθμφκηακ αυνηζηα θαη με αζαθήξ ζηυπμοξ θαη ακ 

βνηζθυηακ θμνέαξ κα ηεκ αζθήζεη. Ε πανμοζία θμηκςκηθχκ οπενεζηχκ ζηεκ 

θμηκςκηθή δςή θαη ε ζπμοδαηυηεηα ηεξ ιεηημονγίαξ πμο επηηειμφκ μέζα ζηεκ 

θμηκςκηθή δμμή επηηνέπμοκ κα ηηξ ζεςνμφμε έκακ θμηκςκηθυ ζεζμυ, μμηάδεη πηα 

λεπεναζμέκε ακηίιερε υηη μη θμηκςκίεξ θαη μη θμηκςκηθέξ οπενεζίεξ είκαη 

ακαγθαίεξ γηα πενηυδμοξ θμηκςκηθήξ έκηαζεξ ή υηη είκαη ακαγθαίεξ γηα θάπμηα 

ζηηγμή θαη μυκμ εςζυημο επακέιζμοκ ζεζμμί με ημοξ μπμίμοξ μπμνμφκ κα 

ιεηημονγήζμοκ ζοκεπχξ ημ μέιιμκ ηεξ θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ πνυιερεξ ηεξ ογείαξ 

ηεξ πνυκμηαξ μπμνεί κα αλημπμηεζεί θαη κα βειηηςζεί  μυκμ απυ ημ θοζηθυ ημοξ 

θμνέα, ηεκ ημπηθή αοημδημίθεζε μέζς θμηκςκηθχκ οπενεζηχκ θαη πνμγναμμάηςκ 

υπμο αιιειέκδεηα ζοκδεδεμέκμη απμηειμφκ έθθναζε θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ πμο 

είκαη απαναίηεηε πνμτπυζεζε γηα ηεκ επηβίςζε ημο ακζνχπμο είηε ζακ άημμμ είηε 

ζακ μμάδα μέζα ζημ θμηκςκηθυ ζφκμιμ. Ιε αοηέξ ηηξ ζθέρεηξ θαη ημοξ 

πνμβιεμαηηζμμφξ πμο πνμθφπημοκ μέζα απυ ηεκ ακηημεηχπηζε ηεξ 

θαζεμενηκυηεηαξ θαη ηςκ θμηκςκηθχκ πνμβιεμάηςκ μ δήμμξ μαξ μ δήμμξ ηεξ 

Ναιιήκεξ έπεη ακαπηφλεη μηα ζεηνά δνάζεςκ θαη δμμχκ πμο είκαη: ημ γναθείμ 

θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ θαη θμηκςκηθχκ οπενεζηχκ, δφμ, ηα δεμμηηθά ηαηνεία, ηνία, 

γναθείμ ακένγςκ,  ηέζζενα, θέκηνμ δεμημονγηθήξ απαζπυιεζεξ αηυμςκ με εηδηθέξ 

ακάγθεξ εκχ θάκεη ζεμακηηθέξ πανεμβάζεηξ ζημ ΗΑΝΕ, ημοξ παηδηθμφξ ζηαζμμφξ 

θαη ζημκ αζιεηηθυ μνγακηζμυ θαη αζιεηηθά ζςμαηεία. Ιε ζηυπμ ημκ άκζνςπμ θαη 

ηηξ ακάγθεξ ημο ςξ ακαπυζπαζημ μένμξ μηαξ θμηκςκίαξ μ δήμμξ ηεξ Ναιιήκεξ 

έζεζε ζε άμεζε πνμηεναηυηεηα ηεκ θμηκςκηθή πμιηηηθή λεθηκχκηαξ ηεκ ιεηημονγία 

γναθείμο θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ θαη θμηκςκηθχκ οπενεζηχκ απυ ημ Ιάνηημ ημο 

2007 ε μνγάκςζή ημο έπεη πνμιεπηηθυ ακαπηοληαθυ παναθηήνα με επίθεκηνμ ηεκ 

θμηκςκηθή ογεία ηςκ δεμμηχκ, ηε θνμκηίδα γηα ημ παηδί, ηα άημμα με εηδηθέξ 

ακάγθεξ, ηεκ ηνίηε ειηθία, ηε κεμιαία, ημοξ μηθμκμμηθά αδφκαμμοξ ζομπμιίηεξ μαξ 

θαη γεκηθά ηηξ εοπαζείξ μμάδεξ ημο πιεζοζμμφ ηεξ πυιεξ μαξ. Οηυπμξ ηςκ 

πνμγναμμάηςκ ηεξ θμηκςκηθήξ οπενεζίαξ υπςξ εθανμυδμκηαη είκαη κα θαιφρμοκ 

ακζνχπηκεξ ακάγθεξ, κα πνμςζήζμοκ ηεκ θμηκςκηθή εοεμενία, κα βειηηχζμοκ ηεκ 

πμηυηεηα δςήξ ηςκ ακζνχπςκ, κα δχζμοκ ιφζεηξ ζε αημμηθά θαη θμηκςκηθά 
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πνμβιήμαηα, ζομβάιιμκηαξ έηζη ζηεκ πνυιερε αημμηθήξ θαη θμηκςκηθήξ 

παζμιμγίαξ. Ηφνημξ ζθμπυξ ημο γναθείμο θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ ζημκ ημμέα ηεξ 

θμηκςκηθήξ πνυκμηαξ είκαη κα εκηζπφζεη ημοξ θμηκςκηθμφξ ζεζμμφξ, κα θαηαγνάρεη 

ηα θμηκςκηθά πνμβιήμαηα ζε ημπηθυ επίπεδμ, κα μνγακχζεη θαη κα πνμςζήζεη 

πνμγνάμμαηα γηα κα πνμζθένεη πνμζηαζία ζε εοπαζείξ θμηκςκηθέξ μμάδεξ, κα 

εκεμενχζεη θαη κα πιενμθμνήζεη ημκ πιεζοζμυ γηα ηηξ οπάνπμοζεξ  θμηκςκηθέξ 

δμμέξ. Μη γεκηθέξ ανπέξ ηηξ μπμίεξ βαζίδεηαη ε ιεηημονγία ηεξ θμηκςκηθήξ 

οπενεζίαξ ημο δήμμο Ναιιήκεξ είκαη: κα δχζεη έμθαζε ζηηξ δοκαηυηεηεξ θαη 

ηθακυηεηεξ ηεξ θμηκυηεηαξ θαη υπη ζηηξ αδοκαμίεξ ηεξ, κα δχζεη έμθαζε ζηε 

πνςημβάζμηα, δεοηενμβάζμηα θαη ηνηημβάζμηα πνυιερε θαη υπη ζηεκ θαηαζημιή 

αημμηθήξ θαη θμηκςκηθήξ παζμιμγίαξ, κα δχζεη έμθαζε ζηε βμήζεηα πιεζοζμηαθχκ 

μμάδςκ ορειμφ θηκδφκμο, κα δχζεη έμθαζε ζηεκ πανμπή οπενεζηχκ θαη υζμ ημ 

δοκαηυκ μεγαιφηενμ ανηζμυ θαημίθςκ κέμη, γένμκηεξ, αζζεκείξ με θανθίκμ θαη 

άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ κα πανέμβεη  βαζηζμέκε ζηεκ ηδηαηηενυηεηα ηςκ ακαγθχκ 

ημο πιεζοζμμφ, κα δηαμμνθχζεη πνμγνάμμαηα θμηκςκηθήξ μνγάκςζεξ θαη 

ακάπηολεξ, κα εκζαννφκεη ηεκ εκενγμπμίεζε ηεξ ζοιιμγηθήξ θμηκμηηθήξ δνάζεξ 

γηα αλημπμίεζε οπενεζηχκ θαη ζομμεημπή ηςκ εκδηαθενμμέκςκ ζημκ θμηκμηηθυ 

ζπεδηαζμυ, κα δεμημονγήζεη πνμτπμζέζεηξ γηα ζοκαηζζεμαηηθή πνμζέγγηζε  ηςκ 

θαημίθςκ θαη επμηθμδμμεηηθή επηθμηκςκία μεηαλφ ημοξ. Οημκ ημμέα ηεξ πνυιερεξ 

θαη ηεξ ογείαξ ημο πιεζοζμμφ μη δναζηενηυηεηεξ ηεξ θμηκςκηθήξ οπενεζίαξ 

πενηιαμβάκμοκ: μειέηε θαη δηάγκςζε ηςκ δοζμεκχκ θμηκςκηθμμηθμκμμηθχκ θαη 

ροπμιμγηθχκ θαηαζηάζεςκ πνυιερε θαη ζεναπεία ηςκ ζοκζεθχκ πμο δεμημονγμφκ 

θιμκηζμυ ηεξ ογείαξ, εκεμένςζε ημο πιεζοζμμφ θαη εηδηθχκ μμάδςκ γηα ζέμαηα 

ογείαξ, εκδμμηθμγεκεηαθχκ ζπέζεςκ, θμηκςκηθχκ ακαγθχκ θαη αιιειμεπηδνάζεςκ, 

πανμπή εηδηθχκ θμηκςκηθχκ οπενεζηχκ εκεμενςηηθμφ, ζομβμοιεοηηθμφ θαη 

ζεναπεοηηθμφ παναθηήνα, εηδηθυηενα ζημκ ημμέα ηςκ αηυμςκ πμο κμζμφκ, ζηήνηλε 

ροπμζοκαηζζεμαηηθήξ ζημκ αζζεκή, πνμεγπεηνεηηθά, μεηεγπεηνεηηθά με ηεκ 

επηζηνμθή ημο ζημ ζπίηη, ζηήνηλε ροπμζοκαηζζεμαηηθή ζηεκ μηθμγέκεηα ημο αζζεκή 

ε μπμία ζοπκά ιογίδεη θάης απυ ηεκ πνμζπάζεηα ακηημεηχπηζεξ ηεξ κυζμο, 

μνγάκςζε μμάδςκ με αζζεκήξ πμο κμζμφκ με ζηυπμ ηεκ εκίζποζε ηςκ νυιςκ γηα 

ηεκ ακηημεηχπηζε ροπμιμγηθχκ πνμβιεμάηςκ, ζφκδεζε με οπενεζίεξ, δεμμηηθά 

ηαηνεία, κμζμθμμεηαθέξ μμκάδεξ, εκεμένςζε γηα ηαηνμθμηκςκηθά πνμγνάμμαηα. 

Γπημένμοξ δνάζεηξ: έπμοκ μέζα ζε έκα πνυκμ μνγακχζεη ανθεηέξ εμενίδεξ , 

εμενίδα με ζέμα ηεκ ακάπηολε ηςκ παηδηχκ θαη ηςκ εθήβςκ με ακαπενία, μ νυιμξ 

ηεξ μηθμγέκεηαξ ζε ζοκενγαζία με θέκηνμ δεμημονγηθήξ απαζπυιεζεξ αηυμςκ με 

εηδηθέξ ακάγθεξ ημο δήμμο μαξ, πνυιερε θανδηαγγεηαθήξ κυζμο πανάγμκηεξ 

θηκδφκμο ζε ζοκενγαζία με ηα δεμμηηθά ηαηνεία, εμενίδα γηα ημ θάπκηζμα, εμενίδα 
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γηα ηεκ πμιεζηενίκε ζε ζοκενγαζία με ημ δηαδεμμηηθυ δίθηομ  ογείαξ ζημ δηθυ μαξ 

δίθηομ πμο ζομμεηέπμομε ζήμενα, θανθίκμξ ημο ηναπήιμο ηεξ μήηναξ, εκεμένςζε 

γηα ημκ θανθίκμ ημο μαζημφ. Θέις κα ημκίζς ζ‟ αοηυ ημ ζεμείμ με ηδηαίηενε έμθαζε 

ηε μεγάιε ζομμεημπή  ηδηαίηενα θονηχκ ζε υιεξ ηηξ εμενίδεξ πμο αθμνμφζακ υια 

αοηά ηα ζέμαηα οπάνπμοκ θη άιια πνμγνάμμαηα πμο ζομμεηέπεη. Αοηή ηεκ ζηηγμή 

ημ γναθείμ θμηκςκηθήξ μένημκαξ θαη πμιηηηθήξ ημο δήμμο ηεξ Ναιιήκεξ αθυμα θαη 

ζηα πνμγνάμμαηα δεμημονγηθήξ απαζπυιεζεξ  ημο δήμμο θαη ζα θαηαιάβεηε ίζςξ 

παναθάης γηαηί ζοκδέμομε υια ηα κμμηθά πνυζςπα ημο δήμμο μέζα ζ‟ έκα θμηκυ 

ζηυπμ πναγμαηηθά πμο έπμοκ ζπέζε υια με ημ γναθείμ θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ. 

Ιειιμκηηθέξ εκένγεηεξ: μ δήμμξ ηεξ Ναιιήκεξ  θαη ημ γναθείμ θμηκςκηθήξ 

πμιηηηθήξ πνυθεηηαη κα οιμπμηήζμοκ πνμγνάμμαηα θφθιςκ ζεμηκανίςκ θαη 

εκεμένςζεξ μμάδεξ γμκέςκ ζε ζέμαηα πμο αθμνμφκ ηα παηδηά θαη ημοξ εθήβμοξ, 

ακαθένμομε εκδεηθηηθά εθεβεία δφζθμιε ειηθία μφζμξ ή πναγμαηηθυηεηα, 

ροπμζοκαηζζεμαηηθέξ αιιαγέξ ζηεκ ζομπενηθμνά, θαηάζιηρε, ζελμοαιηθή 

δηαπαηδαγχγεζε, μηθμγεκεηαθυξ πνμγναμμαηηζμυξ, δηαηνμθηθέξ δηαηαναπέξ 

παηδηχκ θαη εθήβςκ, κεονηθή ακμνελία, παηδηθή παποζανθία, δηάγκςζε, έηε 

ακηημεηχπηζε, ναηζηζμυξ θαη παηδί, εζηζμυξ ζημ δηαδίθηομ, ελανηεζημγυκεξ  μοζίεξ  

ζηεκ εθεβεία, κανθςηηθά, αιθμυι, θάπκηζμα, μαζεζηαθέξ δοζθμιίεξ, δηαηαναπή 

ειιεημμαηηθήξ πνμζμπήξ, πνμιεπηηθή ηαηνηθή, θακυκεξ πνμζςπηθμφ ογείαξ ηςκ 

παηδηχκ, μ νυιμξ ηςκ γμκέςκ, ε μηθμγέκεηα θαη μ νυιμξ ηεξ ζηεκ ακάπηολε ηεξ 

πνμζςπηθυηεηαξ ημο παηδημφ, ζομβμοιεοηηθή μαζεηχκ γομκαζίμο θαη ιοθείμο θαη 

εδχ ζα „ζεια κα ημ ημκίζς με ηδηαίηενε έμθαζε υηη ζηα πιαίζηα εθανμμγήξ 

πνμγναμμάηςκ γηα ηε δεμμηηθή ογεία ημ γναθείμ θμηκςκηθήξ πμιηηηθήξ ημο δήμμο 

εκδηαθένζεθε  κα λεθηκήζεη  εκεμενςηηθέξ θαη ζομβμοιεοηηθέξ ζοκακηήζεηξ με 

μαζεηέξ γομκαζίμο θαη ιοθείμο με ζθμπυ ηεκ πνμιεπηηθή ηαηνηθή θαη 

ζομβμοιεοηηθή ζε ζέμαηα πμο αθμνμφκ ηηξ μμάδεξ εθήβςκ, ακαθένμομε 

εκδεηθηηθά υηη γηα ηα παηδηά ζα ήηακ ζεμακηηθυ ε παηδηθή παποζανθία, ημ 

θάπκηζμα, ημ ΑΖDS, ελανηεζημγυκεξ μοζίεξ πμο είπαμε θαη πενηζζυηενεξ θαη ζε 

ζοκενγαζία με ημκ ΜΗΑΚΑ, ζηείιαμε έγγναθμ ζε υιεξ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ, 

αθυμα πενημέκμομε απάκηεζε, είκαη αοηή ε έιιεηρε ζεζμηθμφ πιαηζίμο πμο δεκ μαξ 

επηηνέπεη ζε εμάξ ημοξ μνγακηζμμφξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ πναγμαηηθά κα μπμφμε 

ζηα παηδηά μαξ, κα θμοβεκηηάζμομε με ηα παηδηά μαξ, κα μπμφκε μη επηζηήμμκεξ 

ζαξ άθμοζα πνυεδνε θαη αγαπεημί ζοκάδειθμη κα ιέηε γηα ηα πνμγνάμμαηα 

πενηβαιιμκηηθήξ εθπαίδεοζεξ υμςξ ζε εμάξ ημοξ δήμμοξ ένπμκηαη μυκμ κα πμφκε 

ζα μαξ βμεζήζεηε μηθμκμμηθά κα πάκε θάπμηα εθδνμμή ηα παηδηά; Απυ „θεη θαη 

πένα δεκ έπμομε θαμία ηδηαίηενε ζομμεημπή θαη ημ ιές αοηυ γηαηί αοηή ε 

ημπμζέηεζε πμο θάκς απυρε είκαη θαζανά αοημδημίθεηε. Νμιφ εφθμια ζεθχκεη 
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θάπμημξ ημ ηειέθςκμ θαη ιέεη δήμανπε πάιαζε ημ θαδακάθη ηεξ ημοαιέηαξ, ημ υηη 

πάιαζε υμςξ ε ροπή ημο παηδημφ υηη έπεη ακάγθε ημ θάζε παηδί μ θάζε μαζεηήξ ηε 

ζομπανάζηαζε ηε δηθή μαξ, ηε ζομπανάζηαζε ηςκ γηαηνχκ, ηςκ εηδηθχκ θαη 

ελεηδηθεομέκςκ επηζηεμυκςκ ημο δήμμο μαξ, θακείξ δεκ έπεη ζεθχζεη ημ 

ηειέθςκμ θαη υηακ ζηέικμομε έγγναθα ζε υια αοηά θςθεφμοκ, Αοηή είκαη ε 

πναγμαηηθυηεηα θαη αοηή ακηημεηςπίδμομε. Πμ ίδημ ζομβαίκεη θαη ζηα δεμμηηθά μαξ 

ηαηνεία 4.500 πηιηάδεξ ήηακ μη επηζθέπηεξ ημ 2007 θαη ζέις εδχ κα 

εοπανηζηήζς πμιφ, υιμη ελοπενεηήζεθακ δςνεάκ, δςνεάκ είκαη αοηυ πμο έιεγα 

πνμεγμομέκςξ απυ ημοξ επηζηήμμκεξ απυ ημοξ ηαηνμφξ ημο δήμμο μαξ πμο 

δςνεάκ θαη εζειμκηηθά πνμζθένμοκ ηηξ οπενεζίεξ ημοξ ζημοξ δεμυηεξ, μαδί μ‟ 

αοηυ δίκμοκ ημκ θαιφηενυ ημοξ εαοηυ θαη πναγμαηηθά δεκ έπμομε θακέκα ηδηαίηενμ 

πνυβιεμα θαη είκαη πανάδεηγμα πνμξ μίμεζε αθυμα θαη ε ηνάπεδα αίμαημξ πμο εδχ 

θαη πμιιά πνυκηα ιεηημονγεί θαη έπεη ελοπενεηήζεη πάνα πμιιμφξ ζοκαδέιθμοξ 

ζοκδεμυηεξ. Νμιφ ζεμακηηθυ νυιμ παίδεη θαη ημ γναθείμ ακένγςκ, μπμνχ κα ζαξ 

πς υηη αοηή ηε ζηηγμή υηη πάκς απυ 150 πενηπηχζεηξ απεοζφκζεθακ ζημ δήμμ ηεξ 

Ναιιήκεξ ημ 2007 θαη μη πενηζζυηενεξ απ‟ αοηέξ 122 βνήθακ ιφζε είκαη έκα 

ηενάζηημ πνυβιεμα πμο ακηημεηςπίδμομε υζμκ αθμνά ηεκ ακενγία. Ηαη κα θηάζς 

ζημ ηέηανημ θμμμάηη πμο αζπμιμφμαζηε ζεμακηηθά είκαη ημ θέκηνμ δεμημονγηθήξ 

απαζπυιεζεξ παηδηχκ με εηδηθέξ ακάγθεξ θαη με ημ ζφκζεμα υιμη ίδημη υιμη ίζμη, ημ 

θέκηνμ δεμημονγηθήξ απαζπυιεζεξ ηςκ παηδηχκ με εηδηθέξ ακάγθεξ είκαη έκαξ 

θμνέαξ πμο ηδνφζεθε με πνςημβμοιία ημο δήμμο Ναιιήκεξ είκαη μέζα απ‟ ηα 

πνμγνάμμαηα βέβαηα πμο πνεμαημδμημφκηαη θαηά 75% απυ ημ ηνίημ θμηκμηηθυ 

πιαίζημ ηεξ ζηήνηλεξ θαη θαηά 25%  απυ ημ οπμονγείμ απαζπυιεζεξ θαη 

θμηκςκηθήξ πνμζηαζίαξ, είκαη πμιφ ζεμακηηθυ αοηυ ημ ένγμ πμο γίκεηαη θαη ζα πς 

υηη ακηημεηςπίζαμε ηενάζηηεξ δοζθμιίεξ γηα κα θαημνζχζμομε ζε πμιιέξ 

πενηπηχζεηξ κα βγάιμομε παηδηά με ηδηαίηενα πνμβιήμαηα μέζα απυ ημοξ ηέζζενηξ 

ημίπμοξ ημο ζπηηημφ ημοξ πμο θάπμημη γμκείξ ακ ζέιεηε ήζειακ κα θνφρμοκ ημ 

πνυβιεμά ημοξ, είκαη πμιφ ζεμακηηθυ ημ κα θαημνζχζμομε κα πείζμομε πνχηα 

ημοξ γμκείξ κα μαξ εμπηζηεοζμφκ ηα παηδηά ημοξ δεφηενμκ κα ημοξ πείζμομε κα 

λεπενάζμοκ ημ πνυβιεμά ημοξ θαη ηνίημκ αοηυ πμο θάκμοκ γηα ηα παηδηά  ημοξ θαη 

μη πενηζζυηενμη ημ θάκμοκ με πμιφ αγάπε μέζα ζημοξ ηέζζενηξ ημίπμοξ  εκυξ 

δςμαηίμο κα ημ θάκμοκ μέζα ζημ θμηκςκηθυ γίγκεζζαη ηεξ πυιεξ μαξ. Κμμίδς υηη 

είκαη μηα απ‟ ηηξ μεγαιφηενεξ επηηοπίεξ γηαηί εθηυξ  ηε θφιαλε γηαηί δεκ είκαη 

θφιαλε ηα παηδηά αζπμιμφκηαη…Ημηκςκηθά θαη πμιηηηθά ημ ημπηθυ, οπεναζπίδμκηαξ 

ηηξ αλίεξ ηεξ θμηκςκηθήξ δηθαημζφκεξ, ηεξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ, ηεξ ηζυηεηαξ 

θαη ηςκ δηθαηςμάηςκ ημο πμιίηε μη μπμίεξ απεηιμφκηαη, απεηιμφκηαη απυ ηεκ 

θονηανπία ηεξ αγμνάξ, ηεκ απμδημνγάκςζε ημο θμηκςκηθμφ θνάημοξ, ηεκ 
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ακαζθάιεηα θαη ημκ ακηαγςκηζμυ πμο ακαπηφζζεηαη ζημ ζφγπνμκμ θυζμμ μαξ ζημ 

υκμμα ηεξ αημμηθήξ ειεοζενίαξ θαη αοηάνθεηαξ έηζη ημ ιέμε ηχνα μ δνυμμξ είκαη 

δφζθμιμξ θαη δφζβαημξ ε πνυθιεζε υμςξ είκαη μεγάιε ημ δηαδεμμηηθυ δίθηομ 

ογείαξ θαη θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ ΜΠΑ πμο έγηκε με πνςημβμοιία ημο θίιμο μαξ 

ημο Γηχνγμο ημο Ναημφιε άκμηλε ημ δνυμμ εμείξ ζα πμνεοημφμε θαιή δφκαμε θαη 

θαιή επηηοπία ζε υιμοξ μαξ. Γοπανηζηχ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ):  Γοπανηζημφμε ημκ δήμανπμ θφνημ Ηςκζηακηά, 

πμο μέζα απυ μηα ζεηνά δνάζεςκ μοζηαζηηθχκ θαη εκενγεηχκ πνυιερεξ 

μδεγμφμαζηε ζε ζςμαηηθή θαη ροπηθή ογεία θαη ζομπανάζηαζε ζημοξ δεμυηεξ. Πμ 

ιυγμ ηχνα έπεη μ θφνημξ Γηχνγμξ Δαθμφιαξ ηαηνυξ πνμγνάμμαημξ ηειεπνυκμηαξ 

ημο δήμμο Πνηθθαίςκ με ζέμα μη ηεπκμιμγίεξ αηπμήξ θαη ε εονςδςκηθυηεηα ςξ 

ενγαιεία πνυιερεξ θαη θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ, εμπεηνίεξ απυ ημ πνυγναμμα 

ηειεπνυκμηαξ ημο δήμμο Πνηθθαίςκ. 

 

Γηώνγμξ Δαθμύιαξ, Ζαηνόξ Πνμγνάμμαημξ 

Σειεπνόκμηαξ Δήμμο Σνηθθαίςκ: Ηαιεζπένα 

θαη απυ „μέκα, θαηανπήκ κα μεηαθένς ηηξ 

εοπανηζηίεξ ημο δήμμο Πνηθθαίςκ γηα ηεκ 

πνυζθιεζε ζημ ζοκέδνημ θαη ειπίδμομε υηη ζα 

ζομβάιιμομε ζηεκ επηηοπή δημνγάκςζε γηαηί ζα 

μμηναζημφμε μαδί ζαξ ηηξ εμπεηνίεξ μαξ απυ μηα 

κέα οπενεζία ογείαξ ε μπμία υπςξ ζα ελεγήζς 

πηζηεφμομε υηη πνέπεη κα ιεηημονγήζεη θαη ζε 

άιιμοξ δήμμοξ ηεξ πχναξ μαξ. Κα ανπίζς 

θαηανπήκ με ημ γεκηθυ μένμξ, ηεκ εονςδςκηθυηεηα πμο είκαη θαη ε ιέλε ζημκ ηίηιμ 

απυ ηεκ εηδηθή γναμμαηεία ηεξ θμηκήξ πιενμθμνίαξ ημο μνηζμμφ πμο μνίδεηαη 

οπμδμμή ζε δίθηοα ειεθηνμκηθχκ επηθμηκςκηχκ πμο παναθηενίδμκηαη απυ 

αδηάιεηπηε ζφκδεζε, ορειή ηαπφηεηα θαη παμειυ θυζημξ χζηε κα επηηνέρμοκ ηεκ 

ακάπηολε κέςκ οπενεζηχκ ζημοξ πμιίηεξ, μέζς ηεξ εονςδςκηθυηεηαξ πανέπμκηαη 

πμιφ γνήγμνεξ ζοκδέζεηξ ζημ δηαδίθηομ ζε υζμοξ δοκαηυκ πενηζζυηενμοξ πμιίηεξ 

ζε μμνθή αγαζμφ. Ε δηείζδοζε ζηεκ Γιιάδα είκαη πμιφ παμειά ζε ζπέζε με ηεκ 

εονςπασθή έκςζε, βέβαηα αοηή ε δηαθάκεηα ήδε πανυηη Ζακμοάνημξ 2007 έπεη 

λεπεναζηεί, ε Γιιάδα πάεη πμιφ θαιφηενα αοηήκ ηεκ πενίμδμ πάιη υμςξ 

οπμιείπεηαη ζε ζπέζε με ηηξ άιιεξ πχνεξ ηεξ δοηηθήξ Γονχπεξ. Ιηα ζφκμρε ηςκ 

ζοκμιηθχκ μθειχκ πμο μπμνεί κα έπεη ε εθανμμγή ηεπκμιμγηχκ αηπμήξ θαη 

εονςδςκηθυηεηαξ ζακ ενγαιεία πνυιερεξ θαη θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ ηα μπμία 

ζα ηα ελεγήζς ζηεκ πανμοζίαζε, μπμνμφμε κα έπμομε πνυζβαζε ζε ειεθηνμκηθυ 
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θάθειμ ημο αζζεκή, δηαδηθηοαθά είηε μέζς θηκεηήξ ηειεθςκίαξ, μπμνμφμε κα 

έπμομε μνγάκςζε ηειεσαηνηθχκ οπενεζηχκ πνςημβάζμηαξ ογείαξ γηα πιεζοζμμφξ 

γεςγναθηθά θαη θμηκςκηθά απμθιεηζμέκμοξ, μπμνμφμε κα έπμομε ηειεπνυκμηα 

υπςξ ημο δήμμο Πνηθθαίςκ γηα αζζεκήξ με πνυκηεξ παζήζεηξ, ηαηνηθή ηεπκμιμγία 

αηπμήξ πμιφ αθνηβά υνγακα παιαηυηενα μπμνεί ηχνα κα είκαη πνμζβάζημε  ζημοξ 

αζζεκήξ θαη‟ μίθςκ, μπμνμφμε κα έπμομε ηειεθπαίδεοζε πνμζςπηθμφ 

πνςημβάζμηςκ οπενεζηχκ απυ δηαθεθνημέκμοξ εηδηθμφξ, εκενγή ζομμεημπή ημο 

αηυμμο αζζεκήξ ζηα ζέμαηα πμο ζπεηίδμκηαη με ηεκ ογεία ημο κα εκδηαθενζεί 

πενηζζυηενμ γηα ηα πνμβιήμαηά ημο θαη βειηίςζε πενίζαιρεξ θαη πμηυηεηαξ δςήξ  

ηςκ αζζεκχκ θαη   ελμηθμκυμεζε μηθμκμμηθχκ  πυνςκ γηα άζθεζε θμηκςκηθή 

πμιηηηθήξ. Γδχ βιέπμομε έκακ παναδμζηαθυ ηαηνηθυ θάθειμ ηςκ αζζεκχκ μ 

μπμίμξ είκαη θαη με γνάμμαηα γηαηνχκ αθυμα πεηνυηενα υπςξ λένμομε υιμη θαη 

εδχ βιέπμομε έκακ εηθμκηθυ ειεθηνμκηθυ  θάθειμ μ μπμίμξ έπεη ημ θαιυ υηη 

μπμνεί κα δηαζοκδεζεί με έκα ζςνυ άιιεξ ιεηημονγίεξ, μπμνεί κα μεηαθενζεί υπη 

υηακ είκαη απιχξ ζε μηα θάνηα αιιά υηακ είκαη on line ζε έκα server μπμνεί κα 

είκαη  πνμζβάζημεξ θαη ζημκ γηαηνυ ζημ θέκηνμ ογείαξ   θαη ζε έκα μεγαιφηενμ 

κμζμθμμείμ πςνίξ κα πνεηάδεηαη κα μεηαθενζεί ηίπμηα, μπμνεί ζημηπεία ημο 

θαθέιμο κα  μπμοκ ζε μηθμκμμηθέξ οπενεζίεξ πςνίξ γναθεημθναηία θαη πανηηά κα 

βγμοκ απυ „θεη, θυζημξ απμηειεζμαηηθυηεηαξ, θμζημιυγεζε οπενεζηχκ, μπμνμφκ 

κα πνεζημμπμηεζμφκ απυ ενεοκεηέξ θαη απυ έκα ζςνυ άιιεξ εθανμμγέξ έπεη πάνα 

πμιιά μθέιε. Ιε ηηξ ηεπκμιμγίεξ ηεξ εονςδςκηθυηεηαξ ηεξ θηκεηήξ ηειεθςκίαξ 

υπςξ ημ GPRS θαη εηδηθά ημ 3G μπμνεί κα είκαη πνμζβάζημμ αθυμα θαη ζε θηκεηυ 

ηειέθςκμ. Γδχ βιέπμομε ηειεσαηνηθή εθανμμγή υπςξ έπεη γίκεη με ημ ηνίημ 

θμηκμηηθυ πιαίζημ ζηεκ Ηνήηε, δηάθμνα θέκηνα ογείαξ έπμοκ δηαζοκδεζεί με 

μεγαιφηενα κμζμθμμεία θαη έκα πανάδεηγμα είκαη θαη πνυζθαημ υπςξ μαξ είπε ε 

δήμανπμξ ημο δήμμο Παμηκέςκ ακηίζημηπα με ηεκ πμνεγία ηεξ Vodafone. Γπίζεξ 

εθηυξ απυ ημκ γεςγναθηθυ απμθιεηζμυ οπάνπεη θαη μ θμηκςκηθυξ απμθιεηζμυξ 

είκαη μηα κέα οπενεζία πμο λεθηκάμε αοηυ ημ μήκα ζημ δήμμ Πνηθθαίςκ πάιη με 

πμνεγία ηεξ Vodafone θαη ζε εμάξ έπμομε ελμπιίζεη ημ ηαηνείμ ηςκ αζηγγάκςκ 

ημο  δήμμο μαξ θαη ηςκ Ομθάδςκ θαη έηζη θάκμομε πημ εφθμιε ηεκ πνυζβαζή ημοξ 

ζημοξ εηδηθμφξ γηαηί υπςξ λένεηε έπμοκ πμιιά πνμβιήμαηα με ηα βηβιηάνηα 

απμνίαξ  πμο έπμοκ. ηακ εκμπμηεζμφκ υιεξ μη οπενεζίεξ εονςδςκηθυηεηαξ με 

ηηξ εηδηθέξ με ηεκ ογεία μπμνμφκ κα πνμθφρμοκ αθυμα πενηζζυηενα μθέιε υπςξ 

γηα πανάδεηγμα ημ GEES πμο ιέκε ημ ζφζηεμα πμο είκαη γεςγναθηθμφ  

πνμζδημνηζμμφ πάκς ζημ πάνηε, ημ GPS μπμνεί κα βμεζήζεη αζζεκμθυνμ θαη ακ 

ζοκημκίζεη θαιφηενα έκα ζφζηεμα μεηαθμνάξ αζζεκχκ, μπμνεί επίζεξ κα γίκεη 

ηειεθπαίδεοζε υπςξ ακέθενα πνμεγμομέκςξ μπυηε δηαθεθνημέκε εηδηθμί μπμνμφκ 
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κα εκεμενχζμοκ ημοξ γηαηνμφξ πνςημβάζμηαξ ογείαξ θαη κα είκαη ζοκεπχξ 

εκεμενςμέκμη γηα κα έπμομε πμημηηθυηενεξ οπενεζίεξ. ια αοηά γίκμκηαη πάνηξ  

ζηηξ εονςδςκηθέξ ζοκδέζεηξ πμο είκαη θηεκέξ θαη μπμνεί έηζη μ θαζέκαξ κα έπεη 

πνυζβαζε ζε μεγάια ανπεία πμο παιηά δεκ μπμνμφζε κα γίκεη θαη πενκάμε ζηηξ 

πνυκηεξ παζήζεηξ, ζοκμιηθά πενίπμο ημ 80% ημο θυζημοξ έπεη οπμιμγηζηεί 

μθείιεηαη ζε 6 πνυκηεξ παζήζεηξ ζηα ζοζηήμαηα ογείαξ θαη είκαη αοηέξ πμο 

ακαθένς θαη δίκς θαη θάπμηα παναδείγμαηα απυ ηηξ Εκςμέκεξ Νμιηηείεξ πμο 

είκαη πημ αθνηβή ηα ζημηπεία ζε ζπέζε με άιιεξ πχνεξ ηα μπμία είκαη πάνα πμιφ 

μεγάιμ ημ θυζημξ, οπάνπμοκ ιμηπυκ πιαηθυνμεξ πμο μπμνεί μ αζζεκήξ κα 

παναθμιμοζείηαη απυ ημ ζπίηη ημο πςνίξ κα πνεηάδεηαη θαη‟ μίθςκ επηζθέρεηξ 

ηαηνχκ ζοπκέξ κμζειείεξ, απμθιεηζηηθέξ κμζμθυμεξ θαη υια αοηά ηα πνάγμαηα 

πάνηξ ζε εηδηθή ηεπκμιμγία πμο ζα ζαξ ακαθένς ακαιοηηθυηενα ζηα πνμγνάμμαηα 

ημο δήμμο Πνηθάιςκ πμο παναθμιμοζεί ηηξ εκδείλεηξ ημο αζζεκή. Γδχ ζα εζηηάζς 

ζηεκ εμπεηνία πμο έπμομε απυ ημ πνυγναμμα πνυκμηαξ πνυκηςκ παζήζεςκ 

οπάνπμοκ μηα ζεηνά απυ δνάζεηξ ζηα Πνίθαια υπςξ λένεηε έπεη ακαθονηπζεί  

πηιμηηθή   πυιε απυ ημκ οπμονγυ εζςηενηθχκ γηα εθανμμγέξ κέςκ ηεπκμιμγηχκ, 

μπμνείηε κα εκεμενςζείηε θαιφηενα ζημ said ημο δήμμο θαη έκα απ‟ αοηά είκαη θαη 

ε ηειεπνυκμηα, εδχ έπς μηα ακαιοηηθή ιίζηα υιςκ ηςκ εθανμμγχκ ηςκ μπμίςκ 

δεκ αθμνμφκ βέβαηα ημκ πχνμ ηεξ ογείαξ μυκμ. Θμηπυκ ημ πνυγναμμα 

ηειεπνυκμηαξ ημο δήμμο Πνηθάιςκ θαη πνυκηεξ παζήζεηξ είκαη βημιμγηθή 

ηειεμεηνία οπενηαζηθχκ  αζζεκχκ θαη‟ μίθςκ γηα εκηαηηθή νφζμηζε πίεζεξ υηακ 

αοηυ πνεηάδεηαη, πνυγναμμα ηειεθανδημιμγίαξ θαη‟ μίθςκ γηα αζζεκήξ με πνυκηα 

θανδηαθήξ ακεπάνθεηαξ ηνίημο θαη ηέηανημο ζηαδίμο θαηά Κέα Ρυνθε πμιφ ζμβανή 

θαηάζηαζε, πνυγναμμα ηειεζπεηνμμέηνεζεξ θαη‟ μίθςκ γηα αζζεκήξ με βνμγπηθυ 

άζζμα γηα θαιφηενε νφζμηζε, ηειεσαηνηθή παναθμιμφζεζε αζζεκχκ με δαπανχδε 

δηαβήηε θαη‟ μίθςκ ημ μπμίμ ζα ανπίζεη πάιη ημκ επυμεκμ μήκα με ημκ κέμ 

ελμπιηζμυ πμο έπμομε. Γδχ βιέπεηε έκα γνάθεμα, είκαη μ αζζεκήξ μ μπμίμξ 

μεηαθένεη ηα δεδμμέκα είηε με ζηαζενυ ηειέθςκμ είηε με θηκεηυ ζημ θέκηνμ 

ηειεπνυκμηαξ θαη απυ „θεη ζημ γεκηθυ κμζμθμμείμ θαη πνυζθαηα έπμομε εγθαηκηάζεη 

ηεκ οπενεζία θαη με ηδηυηεηαξ  ηαηνμφξ. Ρπάνπμοκ δφμ πιαηθυνμεξ υπςξ είπα ε 

μία μέζμο θιαζηθήξ γναμμήξ ηειεθχκμο θαη ε άιιε μέζς smart phone είκαη έκα 

ακαπηογμέκμ ηειέθςκμ. Γδχ βιέπεηε υηη υια ηα ανπεία είκαη on line  ζημκ 

ειεθηνμκηθυ θάθειμ πμο δηαζέηεη μ δήμμξ γηα θάζε αζζεκή πμο εκζςμαηχκεηαη 

ζημ πνυγναμμα θαη μπμνεί γηα πανάδεηγμα  έκαξ αζζεκήξ πμο δεκ  νοζμίδεηαη ε 

πίεζε πανυηη μη πνμζπάζεηεξ πμο έπμοκ γίκεη ζημ ελςηενηθυ ηαηνείμ κα έπεη 

πηεζυμεηνμ ημ μπμίμ θαζεμενηκά κα ζηέικεη υιεξ ηηξ μεηνήζεηξ ζημ γηαηνυ θαη 

γίκεηαη μηα παναθμιμφζεζε ημο ανπείμο θαη μπμνεί κα γίκεη ηνμπμπμίεζε 
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εηζαγςγήξ πςνίξ κα πνεηάδεηαη κα θιείκεη νακηεβμφ θαη κα επηβανφκεη ηα ηαηνεία. 

Πμ πνυγναμμα γηα ηε πνυκηα θανδηαθή ακεπάνθεηα παναθμιμοζμφκηαη ημ βάνμξ, ε 

πίεζε θαη γηκυηακ θαη θανδημγνάθεμα μηαξ απαγςγήξ ημο αζζεκήξ πμιφ εκηαηηθά 

γηαηί είκαη πμιφ ζμβανή ε θαηάζηαζε ημοξ θαη έηζη μπμνεί εφθμια κα ακηηιεθζείξ 

έκακ απυ ζοκημκηζμυ ηεξ θαηάζηαζεξ θαη πνηκ πανμοζηάζεη θάπμηα επηπιμθή κα 

πνμιάβεηξ θαη κα μεηχζεηξ έηζη ηε κμζειεία ηςκ αζζεκχκ υπςξ θαη κα βειηηχζεη 

ηεκ πμηυηεηα δςήξ. Ε ζπεηνμμέηνεζε είκαη γηα αζζεκήξ πμο ημ βνμγπηθυ άζζμα 

δεκ νοζμίδεηαη με θιαζηθή παναθμιμφζεζε με ημ ελςηενηθυ ηαηνείμ, θαζεμενηκά 

ζηέικμκηαη μη μεηνήζεηξ  απεοζείαξ ζημ γηαηνυ πςνίξ κα μεηαθηκείηαη μ αζζεκήξ 

θαη μπμνεί κα ηνμπμπμηήζεη ηεκ αγςγή ηειεθςκηθά θαη κα δεη πμηα ηειηθά είκαη ε 

δυζε πμο πνέπεη κα επηιέλεη ημο θανμάθμο. Αοηυ πμο ζα λεθηκήζμομε ημκ άιιμ 

μήκα είκαη γηα δηαβεηηθμφξ αζζεκήξ μη μπμίμη έπμοκ πμιφ παμειή ζομμυνθςζε 

θαμηά θμνά ημο ηφπμο δηυγθςζε λένεηε δεκ είκαη ζακ ημο ηφπμο έκα πμο ζα θάκεη 

έκα οπενγιοθαημηθυ θχμα θαη ζα ζομμμνθςζεί μ άιιμξ αιιά έηζη μ‟ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ μ αζζεκήξ κηχζεη πημ οπεφζοκμξ  γηαηί βιέπεη θαζεμενηκά ηα απμηειέζμαηα 

θαη μ γηαηνυξ ημο ηειεθςκεί υηακ οπάνπεη θάπμηα απυθιηζε θαη επίζεξ μπμνεί 

εφθμια κα νοζμίζεη ηε δμζμιμγία ηςκ θανμάθςκ με μεγαιφηενε αθνίβεηα μ 

γηαηνυξ. Ε πνεμαημδυηεζε είκαη απυ ηεκ θμηκςκία ηεξ πιενμθμνίαξ απυ ημ δήμμ 

Πνηθθαίςκ ημ ιεηημονγηθυ θυζημξ θαη απυ ηεκ Vodafone έκα θμμμάηη ημο 

ελμπιηζμμφ. Γπμμέκςξ πηζηεφμομε απ‟ αοηυ ημ πανάδεηγμα υπςξ έπεη εθανμμζηεί 

άιιςζηε ζε δήμμοξ ημο ελςηενηθμφ με μεγαιφηενε εμπεηνία απυ ημ δηθυ μαξ, 

πνέπεη μη δήμμη κα εκζςμαηχζμοκ ηε βμήζεηα ζημ ζπίηη υπςξ έπεη θάκεη μ δήμμξ 

Πνηθθαίςκ θαη ηέημηεξ οπενεζίεξ γηαηί μπμνμφκ κα βμεζήζμοκ θαη κα πανέπμοκ 

οπενεζίεξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ θαη πνςημβάζμηαξ ογείαξ ζημοξ δεμυηεξ ημοξ. 

Γοπανηζηχ γηα ηεκ πνμζμπή ζαξ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε ημκ θφνημ Δαθμφια πνμένπεηαη 

απυ έκα ρεθηαθυ δήμμ θαη αοηά πμο αθμφζαμε γηα ηε δηάδμζε θαη ηεκ μνγάκςζε 

ηεξ ηειεπνυκμηαξ πμο ζα μπμνμφζακ κα εθανμμζημφκ θαη απυ άιιμοξ δήμμοξ με 

απμηέιεζμα ηηξ πμημηηθυηενεξ οπενεζίεξ ογείαξ θαη θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ, 

εοπανηζημφμε πμιφ. Πχνα ημ ιυγμ έπεη ε θονία Νμιολέκε Γοαγγειία Ημνυγηακκε 

ακηηδήμανπμξ θμηκςκηθήξ μένημκαξ θαη βνεθμκεπηαθχκ ζηαζμχκ ημο δήμμο 

Νενηζηενίμο με ζέμα πνμγνάμμαηα θμηκςκηθήξ μένημκαξ ζημ δήμμ Νενηζηενίμο. 
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Πμιολέκε - Γοαγγειία Ημνόγηακκε, Ακηηδήμανπμξ 

Ημηκςκηθήξ Ιένημκαξ Πενηζηενίμο: Μ δήμμξ 

Νενηζηενίμο εοπανηζηεί ημ δηαδίθηομ γηα ηεκ 

πνυζθιεζε θαη ημκ ακηηδήμανπμ θφνημ Οθνίκε πμο 

μαξ θηιμλεκεί ζηεκ πυιε ημο. Μ δήμμξ 

Νενηζηενίμο έπμκηαξ πνμηεναηυηεηα ηεκ 

ακάπηολε ημο ημμέα θμηκςκηθήξ μένημκαξ οιμπμηεί 

πνμγνάμμαηα πνυιερεξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ, 

ροπμθμηκςκηθήξ ζηήνηλεξ, δνάζεξ πμο είκαη 

ακαγθαίεξ γηα ηεκ βειηίςζε ηεξ θαζεμενηκυηεηαξ 

ηςκ δεμμηχκ μαξ. Μη δνάζεηξ αοηέξ οιμπμημφκηαη μέζς ηεξ ακηηδεμανπίαξ 

θμηκςκηθήξ μένημκαξ ημο μνγακηζμμφ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ ημο δήμμο 

Νενηζηενίμο ΜΗΑΔΕΝ θαη ημο θέκηνμο πνυιερεξ θαη πνμαγςγήξ ογείαξ ημο 

δήμμο Νενηζηενίμο μδμηπμνηθυ. Μ μνγακηζμυξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ με ηε 

μμνθή ημο κμμηθμφ πνμζχπμο πανέπεη οπμζηενηπηηθέξ οπενεζίεξ ζε εοπαζείξ 

μμάδεξ πιεζοζμμφ επηδηχθμκηαξ θαηά ημ δοκαηυκ κα πενημνίζεη ημοξ πανάγμκηεξ 

πμο ιεηημονγμφκ πενημνηζηηθά ζηεκ επηηοπή έκηαλή ημο ζηεκ μηθμκμμηθή θαη 

θμηκςκηθή δςή. Γπίζεξ ζπεδηάδεη θαη οιμπμηεί πνμγνάμμαηα πμο απεοζφκμκηαη 

γεκηθυηενα ζημ πιεζοζμυ με ζηυπμ κα εκηζποζμφκ μη πανάμεηνμη πμο επενεάδμοκ 

ζεηηθά ηεκ πμηυηεηα δςήξ ημοξ. Θα επηπεηνήζς με ζοκμπηηθή πανμοζίαζε 

πνμγναμμάηςκ πμο ζοκζέημοκ ηεκ εηθυκα ηεξ θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ ζημ δήμμ 

μαξ. Λεθηκχ ηεκ εηζήγεζή μμο με ημ ζέμα ηεξ θηχπεηαξ ημ μπμίμ δεκ είκαη 

επίθαηνμ μυκμ επεηδή πνυζθαηα θηιμλεκήζεθε ζηε πχνα μαξ ημ παγθυζμημ forum 

θηχπηαξ με ηεκ πνςημβμοιία ημο δήμμο Αζεκαίςκ αιιά επεηδή απμηειεί δήηεμα 

δηανθχξ επίθαηνμ ελαηηίαξ ηεξ πμιοπιμθυηεηαξ ημο πμο ημ παναθηενίδεη θαη ηςκ 

επηπηχζεςκ πμο δεμημονγεί θαζχξ μάιηζηα υπςξ ειεγπζεί θαη πνμεγμομέκςξ 

απυ ημ δήμανπμ ηεξ Ναιιήκεξ μ δήμμξ απμηειεί ημ πνχημ επίπεδμ πνυζβαζεξ 

ημο πμιίηε ζηεκ επηθμηκςκία ημο με ηε δεμυζηα δημίθεζε, υιμη γκςνίδμομε υηη 

γηκυμαζηε  μη πνχημη απμδέθηεξ αοηήξ ηεξ πιεζοζμηαθήξ μμάδαξ πμο δεη ζηα υνηα 

ηεξ θηχπηαξ ή θαη θάης απ‟ αοηά, ηεξ μμάδαξ ηςκ απυνςκ ή ηςκ μηθμκμμηθά 

αδοκάηςκ υπςξ ζοκεζίδμομε κα ημοξ ιέμε. Μη οπενεζίεξ ζηήνηλεξ ημο ΜΗΑΔΕΝ 

ιμηπυκ πανέπμκηαη με ηεκ μμνθή πνςημβάζμηαξ θνμκηίδαξ ογείαξ ε μπμία 

ζοκίζηαηαη ζε εηζμδεμαηηθή εκίζποζε  θαηά θακυκα πανμπέξ ζε είδμξ θαη εκίμηε ζε 

πνεμαηηθυ επίδμμα. Οε θμηκςκηθή οπμζηήνηλε μη μπμίεξ είκαη ε οπμδμπή, ε 

θαηακυεζε ημο πνμβιήμαημξ θαη ε έκηαλε ζηηξ οπενεζίεξ ζηήνηλεξ, ζομβμοιέξ θαη 

θαζμδήγεζε ζε θνίζημεξ θαηαζηάζεηξ ζε μηθμγεκεηαθυ ή πνμζςπηθυ επίπεδμ 

εκεμένςζε, πιενμθυνεζε θαη παναπμμπή ζε άιιε οπενεζία ακάιμγα με ημ αίηεμα. 
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Ιε ζθμπυ κα δηαμμνθχζμομε μηα μιμθιενςμέκε άπμρε γηα ηεκ επάνθεηα ηςκ 

οπενεζηχκ αοηχκ ηεκ απμδμηηθυηεηα θαη ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα ημοξ αιιά θαη 

ηεκ ηθακμπμίεζε ηςκ ηδίςκ ηςκ ελοπενεημφμεκςκ δηελήγαμε μηα αλημιυγεζε ηςκ 

οπενεζηχκ ζηήνηλεξ ημο ΜΗΑΔΕΝ ζε άημμα ή θαη μηθμγέκεηεξ πμο δμοκ ζηα υνηα 

ηεξ θηχπεηαξ ή θάης απ‟ αοηά, απυ οπάιιειμ ημο θμνέα μέζα ζηα πιαίζηα ηεξ 

δηδαθημνηθήξ δηπιςμαηηθήξ ενγαζίαξ. Πα απμηειέζμαηα πμο ζοκήγαμε ζφμθςκα με 

ηα απμηειέζμαηα πμο πνμέθορακ ιμηπυκ ςξ πνμξ ηεκ επάνθεηα ημο ίδημο ημο 

θμνέα θαηά ηεκ πανμπή ηςκ οπενεζηχκ μη ελοπενεημφμεκμη   εμθακίδμκηαη 

ηθακμπμηεμέκμη ζε ορειυ βαζμυ απυ ημ μνγακςηηθυ πιαίζημ εοθμιία πνυζβαζεξ 

ζηηξ οπενεζίεξ ζηε ζογθέκηνςζε θαη θαηάζεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ. Νενηζζυηενμ 

ηθακμπμηεμέκμη εμθακίδμκηαη απυ ηεκ θμηκςκηθή οπμζηήνηλε θονίςξ ζηε 

ζομπενηθμνά ημο θμηκςκηθμφ ιεηημονγμφ ή ηςκ θμηκςκηθχκ ιεηημονγχκ θαη ηηξ 

ζομβμοιέξ ημοξ ζημ πεηνηζμυ θνίζημςκ θαηαζηάζεςκ. Θηγυηενμ ηθακμπμηεμέκμη 

εμθακίδμκηαη απυ ηεκ εηζμδεμαηηθή εκίζποζε πανά ημ γεγμκυξ υηη ζηεκ πιεημρεθία 

ημοξ  μη ελοπενεημφμεκμη δήιςζακ υηη βειηηχζεθε ε θαηάζηαζή ημοξ εκημφημηξ 

δεκ ζεςνμφκ υηη μδεγμφκηαη ζηεκ αοημκμμία θαη δεκ ζα πάρμοκ κα έπμοκ ακάγθε 

ηηξ οπενεζίεξ. Ννμγνάμμαηα θμηκςκηθχκ οπενεζηχκ θαη πανμπχκ, δηεοθυιοκζε 

αηυμςκ με εηδηθέξ ακάγθεξ θαηά ηηξ μεηαθηκήζεηξ ημοξ πνμξ ζπμιεία, ζπμιέξ, 

πακεπηζηήμηα πμο θμηημφκ, ζε κμζμθμμεία, θέκηνα ογείαξ ή αθυμε θαη ζε πχνμοξ 

ενγαζίαξ ημοξ γηα ημ ζθμπυ αοηυ μ θμνέαξ έπεη ζηεκ ηδημθηεζία ημο δφμ μηθνά 

ιεςθμνεία mini bass εηδηθά δηαμμνθςμέκα γηα ηεκ μεηαθίκεζε ζηαμαία. Ννυγναμμα 

εζειμκηηθήξ αημμδμζίαξ ημ μπμίμ ιεηημονγεί εδχ θαη 10 πνυκηα, πενηιαμβάκεη 

δηελαγςγή αημμδμζίαξ δφμ θμνέξ ημ πνυκμ ζε ζοκενγαζία με ηεκ θηκεηή μμάδα ημο 

Θνηάζημο κμζμθμμείμο απμδέθηεξ, εθηυξ απυ ημοξ ίδημοξ ημοξ αημμδυηεξ θαη ημοξ 

ζογγεκήξ ημοξ είκαη θαη υζμη θάημηθμη δεμυηεξ πνεηάδμκηαη αίμα. Οε ιίγεξ μένεξ 

έπμομε μηα εθδήιςζε ηημήξ πνμξ ημοξ εζειμκηέξ αημμδυηεξ. Ηαηαζθεκςηηθυ 

πνυγναμμα πμο απεοζφκεηαη ζε παηδηά μηθμγεκεηχκ με παμειυ εηζυδεμα ηςκ 

μπμίςκ ε μηθμγεκεηαθή αζθάιηζε δεκ θαιφπηεη ηε ζομμεημπή ημοξ ζε 

θαηαζθεκςηηθυ πνυγναμμα, ζηυπμξ μαξ γηα ημ θεηηκυ θαιμθαίνη είκαη κα 

θηιμλεκεζμφκ πενίπμο 620 παηδηά ζε ηδηςηηθή θαηαζθήκςζε πμο ζα πνμθφρεη 

μεηά απυ δεμμπναζία, ζαιάζζηα μπάκηα ζηα μπμία ζομμεηέπεη επίζεξ ζεμακηηθυξ 

ανηζμυξ θαημίθςκ πναγμαημπμημφκηαη ζε παναζαιάζζηα πενημπή με μηθνή 

απυθιηζε πηιημμεηνηθή απυ ηα υνηα ημο κμμμφ Αηηηθήξ, πνυγναμμα θμηκςκηθμφ 

ημονηζμμφ απεοζφκεηαη επίζεξ ζε άημμα θαη μηθμγέκεηεξ με παμειυ εηζυδεμα 

πανέπμκηαξ ημοξ ηεκ δοκαηυηεηα δςνεάκ μιηγμήμενςκ δηαθμπχκ ζε ορειήξ 

πμηυηεηαξ λεκμδμπεηαθέξ μμκάδεξ, δνάζε ζομβμοιεοηηθή ηεκ μπμία οιμπμηεί μ 

ΜΗΑΔΕΝ ζηα πιαίζηα εγθεθνημέκμο επηπεηνεζηαθμφ ζπεδίμο με ηίηιμ αζηηθή 
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ακάπηολε ζηεκ πενημπή Ακζμφπμιεξ ημο δήμμο Νενηζηενίμο, οπενεζίεξ 

ζομβμοιεοηηθήξ δέπζεθακ άκενγεξ γοκαίθεξ ανπεγμί μμκμγμκεσθχκ μηθμγεκεηχκ, 

πνμγνάμμαηα εκεμένςζεξ εοαηζζεημπμίεζεξ πνμαγςγήξ ογείαξ, πνμγναμμαηηζμυξ 

μμηιηχκ εκεμένςζεξ θαη εοαηζζεημπμίεζεξ ζηςκ ενγαδμμέκςκ ζηεκ θαζανηυηεηα 

θαη ημ πνάζηκμ ζπεηηθά με ηεκ ακαγθαηυηεηα ημο εμβμιηαζμμφ ημοξ γηα ηεκ 

επαηίηηδα θαη γηα υηη άιιμ πνεηάδμκηαη απυ ελεηδηθεομέκμοξ γηαηνμφξ ηεξ ημπηθήξ 

μμκάδαξ ΖΗΑ Νενηζηενίμο, ζθμπυξ ημο εγπεηνήμαημξ αοημφ απμηειεί μ 

εμβμιηαζμυξ  θαηά ημ δοκαηυκ μεγαιφηενμ ανηζμυ ενγαδμμέκςκ θαζχξ αοημί 

ακήθμοκ ζηηξ μμάδεξ ορειμφ θηκδφκμο. Οε ζοκενγαζία με ημ Αηηηθυ κμζμθμμείμ θαη 

ηε Β Ναζμιμγηθή Ννμμδεοηηθή θιηκηθή εθπμκείηαη επηζηεμμκηθή ένεοκα με ηίηιμ 

επηδεμημιμγηθή μειέηε  μεηαβμιηζμμφ ηςκ μζηχκ ζημ δήμμ Νενηζηενίμο, ζθμπυξ 

αοηήξ ηεξ ζοκενγαζίαξ είκαη ημ μέγηζημ δοκαηυ υθειμξ πμο ζα απμθμμίζμοκ μη 

θάημηθμη δεμυηεξ απυ ηεκ εθανμμγή μέηνςκ ηα μπμία ζα βαζηζημφκ ζηα 

απμηειέζμαηα ηεξ ζογθεθνημέκεξ επηζηεμμκηθήξ ένεοκαξ. Ηέκηνμ πνυιερεξ θαη 

πνμαγςγήξ ηεξ ογείαξ ημο δήμμο Νενηζηενίμο μδμηπμνηθυ, θαηκμηυμεξ  δνάζεηξ 

απμηειμφκ  ε ακάπηολε εζειμκηηθμφ ημμέα θαζχξ θαη μ ζπεδηαζμυξ θαη 

πναγμαημπμίεζε πνμγνάμμαημξ ημ μπμίμ απεοζφκεηαη ζε ενγαδυμεκμοξ ζημ ημμέα 

θαζανηυηεηαξ ημο δήμμο ημ πνυγναμμα ΖΞΖΟ. Πμ πνυγναμμα ΖΞΖΟ είκαη έκα 

θαηκμηυμμ ηνηεηέξ πνυγναμμα πμο ζθμπυ έπεη ηε ζηήνηλε θαη πνμαγςγή ηεξ 

ροπηθήξ ογείαξ θαζχξ θαη ηεκ βειηίςζε ηεξ πμηυηεηα δςήξ ηςκ ενγαδμμέκςκ 

ζημκ ημμέα θαζανηυηεημξ, πςνίδεηαη ζε δφμ θάζεηξ ημ πνχημ είκαη ε ένεοκα θαη 

δεφηενμ εθπαίδεοζε θαη ροπμθμηκςκηθή ζηήνηλε δεδμμέκμο υηη μ ενγαδυμεκμξ 

ζημκ ημμέα θαζανηυηεηαξ είκαη άημμα παμειμφ μμνθςηηθμφ θαη 

θμηκςκηθμμηθμκμμηθμφ επηπέδμο με πμιιά πνμζςπηθά θαη μηθμγεκεηαθά 

πνμβιήμαηα θαζχξ μη ζοκζήθεξ ενγαζίαξ ημοξ δεκ είκαη ηθακμπμηεηηθέξ γίκεηαη 

πνμζπάζεηα απ‟ ημκ δήμμ μαξ κα ακαβαζμίζμομε θαη κα βειηηχζμομε ηεκ πμηυηεηα 

δςήξ ημοξ θαη κα ημοξ ζηενίλμομε ροπηθά. Βνηζθυμαζηε ζηε θάζε επελενγαζίαξ 

ημο ενςηεμαημιμγίμο ημ μπμίμ πνμζπαζήζαμε κα ελαζθαιίζμομε φζηενα απυ ηεκ  

εμπηζημζφκε θαη ηεκ  ζοκενγαζία ημοξ. Γηα ημκ ζπεδηαζμυ θαη ηεκ οιμπμίεζε ημο 

πνμγνάμμαημξ έπμομε  ελαζθαιίζεη ηεκ οπμζηήνηλε θαη ζοκενγαζία με 

ελεηδηθεομέκμοξ επηζηεμμκηθμφξ θμνείξ, ημ ημήμα Σοπηαηνηθήξ Νακεπηζηεμίμο 

Αζεκχκ, ημ ημήμα κμζειεοηηθήξ ημο ηδίμο Νακεπηζηεμίμο, Γιιεκηθυ Ζκζηηημφημ 

Σοπμιμγίαξ θαη Ργείαξ, θμηκςκηθή οπενεζία ΠΓΖ Αζεκχκ. Γζειμκηηζμυξ, ζηα 

πιαίζηα πνμχζεζεξ ηεξ ηδέαξ ημο εζειμκηηζμμφ ζημκ ημμέα ηεξ πνυιερεξ 

ηδνφζεθε μνγάκςζε ημμέα εζειμκηηζμμφ. Οηυπμξ είκαη ε εκεμένςζε θαη ε 

θηκεημπμίεζε πνμζχπςκ ηθακχκ κα δηαζπείνμοκ ηε θηιμζμθία ηεξ πνυιερεξ, κα 

ιεηημονγήζμοκ ςξ πονήκαξ ηεξ θαη κα απμθηήζμοκ εμπεηνίεξ μέζα απυ ηεκ 
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ακάιερε πνμζςπηθήξ εοζφκεξ μφηςξ χζηε κα μπμνμφκ κα βμεζεζμφκ μη εοπαζήξ 

μμάδεξ, αθυμε ε εοαηζζεημπμίεζε θαη ε θηκεημπμίεζε ηςκ αημμδμηχκ μπμνεί κα 

γίκεη θαη με δηθέξ ημοξ πνςημβμοιίεξ δημνγακχκμκηαξ εμενίδεξ, ζεμηκάνηα, 

εθδυζεηξ θοιιαδίςκ ηα μπμία ζα δηαπναγμαηεφμκηαη ζέμαηα πνυιερεξ θαη 

πνμαγςγήξ ηεξ ογείαξ ζηεκ θμηκυηεηα. Ήδε έπεη λεθηκήζεη μ πνχημξ 

εθπαηδεοηηθυξ θφθιμξ ηςκ εζειμκηχκ θαη ε πνμζέιεοζε είκαη ηδηαίηενα μεγάιε θαη 

αοηυ θαηαδεηθκφεη ηεκ ακάγθε θαη ηε πνεζημυηεηα αλημπμίεζεξ ακζνχπςκ 

εοαηζζεημπμηεμέκςκ θαη ηθακχκ κα πνμζθένμοκ εζειμκηηθή ενγαζία. Οεμηκάνημ 

πνυιερεξ θαη πνμαγςγήξ ηεξ ογείαξ, πμιφ ζεμακηηθή θαη επηηοπεμέκε δνάζε 

απμηειεί μνγάκςζε εηήζημο εηζαγςγηθμφ ζεμηκανίμο πνυιερεξ θαη πνμαγςγήξ ηεξ 

ογείαξ απεοζφκεηαη ζε παηδαγςγμφξ, ζε γμκείξ, ζε επαγγειμαηίεξ θαζχξ θαη 

επίζεξ ζε θάζε εκδηαθενυμεκμ γηα ηεκ πνυιερε θαη πνμαγςγή ηεξ ογείαξ. Οθμπυξ 

ημο ζεμηκανίμο είκαη ε επελενγαζία ζεμάηςκ ζπεηηθχκ με ηεκ θηιμζμθία ηεξ 

πνυιερεξ ημ θαηκυμεκμ ηεξ πνήζεξ ημο ΟΖΜΚ πνήζε, θαηάπνεζε, εζηζμυξ, 

ελάνηεζε θαη άιια, δηάθμνα ροπμιμγηθά θαη παηδαγςγηθά ζέμαηα, υπςξ μη ζπέζεηξ 

γμκέςκ θαη παηδηχκ, ζέμαηα πμο αθμνμφκ ηεκ εθεβεία θαη ηεκ παηδηθή ειηθία. Πμ 

ζεμηκάνημ δημνγακχζεθε γηα έβδμμε πνμκηά απυ ημκ Φεβνμοάνημ θαη ηειεηχκεη ηε 

Δεοηένα 14 Απνηιίμο θαη είκαη εκηοπςζηαθή ε πνμζέιεοζε ηςκ ζομμεηεπυκηςκ 

λεπέναζε θάζε πνμζδμθία μαξ, δεκ ζα μπμνμφζαμε βέβαηα κα παναιείρμομε  ηα 

πνμγνάμμαηα πμο μνγακχκμομε θαη απεοζφκμκηαη ζημοξ γμκείξ, ζογθεθνημέκα 

οπάνπεη πνυγναμμα μμηιηχκ ζηα ζπμιεία ημο δήμμο μαξ δίκεηαη ε δοκαηυηεηα έηζη 

ενγαζίαξ ελεηδηθεομέκςκ επηζηεμυκςκ με ζοιιυγμοξ γμκέςκ θαη θεδεμυκςκ χζηε 

κα ακαπηφζζεηαη ζεμαημιμγία πμο εκδηαθένεη ημοξ γμκείξ  θαη απακηάεη ζε 

ενςηήμαηα θαη πνμβιεμαηηζμμφξ ηςκ ηδίςκ ζημ πχνμ ημο ζπμιείμο ημοξ, μη γμκείξ 

είκαη μη βαζηθυηενμη παηδαγςγμί ηςκ παηδηχκ αθμφ ακαιαμβάκμοκ ηε δηαμυνθςζε 

ηεξ πνμζςπηθυηεηαξ ηςκ παηδηχκ ηε ζοκαηζζεμαηηθή ημοξ ζηήνηλε θαη ηε 

δηαμυνθςζε ηεξ πνμζςπηθυηεηάξ ημοξ, μη πμιιαπιέξ απαηηήζεηξ ζηηξ ζέζεηξ ημοξ 

θαη ακεζοπία ημοξ γηα ημ μέιιμκ ηςκ παηδηχκ ημοξ θαζηζημφκ έκημκε ηεκ ακάγθε 

ημοξ γηα ζηήνηλε θαη ζομβμοιεοηηθή ακαθμνηθά με ηεκ ακαηνμθή θαη ηηξ δοζθμιίεξ 

πμο ακηημεηςπίδμοκ μ‟ αοηά. Ε εθπαηδεοηηθή θμηκυηεηα απμηειεί θεκηνηθυ άλμκα 

ηςκ πανεμβάζεχκ μαξ, ημ γεγμκυξ υηη ζηε ζπμιηθή θμηκυηεηα ζογθεκηνχκεηαη ε 

μείδςκ πιεημρεθία  ηςκ κέςκ, ε θαζεμενηκή θαη πμιφςνε επαθή ηςκ 

εθπαηδεοηηθχκ με ημοξ μαζεηέξ θαη μη ζπέζεηξ πμο ακαπηφζζμκηαη μεηαλφ ηςκ 

ζομμαζεηχκ ζοκηζημφκ εοκμσθμφξ πανάγμκηεξ γηα ηεκ μοζηαζηηθή επηθμηκςκία, ηεκ 

εκενγεηηθή ζομμεημπή θαη ηεκ εκζςμάηςζε ηςκ μεκομάηςκ  πνυιερεξ, 

ιεηημονγμφκ ιμηπυκ θαη γηα ημοξ εθπαηδεοηηθμφξ μμάδεξ θαη γηα ημοξ γμκείξ 

μμάδεξ ζηήνηλεξ θαη αημμηθέξ θαη μμαδηθέξ μμάδεξ. Ε πανέμβαζε ζημοξ 
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εθπαηδεοηηθμφξ υπςξ είπα θαη πνμεγμομέκςξ θαζίζηαηαη  ακαγθαία δεδμμέκμο υηη 

έπμοκ ηδηαίηενε ζπέζε με ηα παηδηά, γίκμκηαη δέθηεξ πμηθίιςκ ακηηδνάζεςκ, 

ζεςνμφκηαη πνυηοπα γηα ημοξ μαζεηέξ ιυγς ηεξ ζέζεξ ημοξ ζημ εθπαηδεοηηθυ 

ζφζηεμα εκχ  ζακ εκήιηθεξ επενεάδμοκ ηεκ αοημακηίιερε θαη αοημεθηίμεζε ηςκ 

μαζεηχκ. Γηα ηεκ πναγμαημπμίεζε ηςκ παναπάκς ζηυπςκ πναγμαημπμημφκηαη 

επημμνθςηηθά ζεμηκάνηα, επμπηηθέξ μμαδηθέξ ζοκακηήζεηξ εθπαηδεοηηθχκ, αημμηθή 

ζομβμοιεοηηθή οπμζηήνηλε μμάδεξ εθήβςκ. Μ δήμμξ Νενηζηενίμο ακαγκςνίδμκηαξ 

ηεκ ζεμαζία ηεξ ροπηθήξ ογείαξ θαη ηεξ πνυιερεξ εθανμυδεη πνμγνάμμαηα 

πνυιερεξ θαη θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ πνμζπαζχκηαξ κα αγθαιηάζεη υιμοξ ημοξ 

δεμυηεξ πμο έπμοκ ακάγθε βμεζείαξ, βέβαηα οπάνπμοκ θαη άιια ζημ ζπεδηαζμυ 

μαξ θαη ιεηημονγμφκ ήδε αθμφζηεθε γηα ηα ΗΑΝΕ, βεβαίςξ θαη πεγαίκμοκ μη 

βνεθμκεπηαθμί ζηαζμμί θαη θάκμοκ γημνηέξ ζηα ΗΑΝΕ θαη αθμφκ ηα παναμφζηα 

ηςκ ΗΑΝΕ, είκαη μηα πμιφ ςναία δνάζε θαη ζε ιίγμοξ μήκεξ απυ ηχνα ίζςξ με ηεκ 

θαηκμφνγηα ζπμιηθή πνμκηά ζα ιεηημονγήζεη ζημ δήμμ μαξ έκαξ παηδηθυξ ζηαζμυξ 

πμο ζα είκαη γηα παηδηά με εηδηθέξ ακάγθεξ. Οαξ εοπανηζηχ πμιφ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε ηεκ θονία Ημνυγηακκε ηεκ 

ακηηδήμανπμ Νενηζηενίμο απυ ηεκ μπμία αθμφζαμε δνάζεηξ γηα ηεκ αημμηθή θαη 

μηθμγεκεηαθή ζηήνηλε ηςκ δεμμηχκ θαη ηχνα ζημ βήμα παναθαιμφμε ημκ θφνημ 

Νακαγηχηε Ηακέιιμ δεμμηηθυ ζφμβμοιμ, πνυεδνμ ζομβμοιεοηηθμφ πμιοαηνείμο 

δήμμο Νεφθεξ θαη ηαμία δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο με ζέμα πνμγνάμμαηα αημμδμζίαξ, 

δςνεάξ μνγάκςκ, δςνεάξ μοειμφ ηςκ μζηχκ μέζς ηεξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ. 

 

Πακαγηώηεξ Ηακέιιμξ, Δεμμηηθόξ ύμβμοιμξ, 

Πνόεδνμξ ομβμοιεοηηθμύ Πμιοσαηνείμο  

Δήμμο Πεύθεξ, Σαμίαξ Δηαδεμμηηθμύ Δηθηύμο 

Τγείαξ & Ημηκςκηθήξ Αιιειεγγύεξ ΟΣΑ: 

Ηονίεξ θφνημη δήμανπμη, ακηηδήμανπμη, 

εθπνυζςπμη ηςκ δήμςκ πμο ζομμεηέπεηε ζημ 4μ 

ζοκέδνημ ημο δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο ογείαξ θονίεξ 

θαη θφνημη. Άθμοζα με μεγάιε μμο πανά ημοξ  

πνμιαιιήζακηεξ ζοκαδέιθμοξ απυ ημοξ δήμμοξ 

υηη ημ θμμμάηη ηεξ  πνυιερεξ πεγαίκεη πάνα 

πμιφ θαιά, ζα θάκς μηα μηθνή πανέκζεζε μυκμ 

επεηδή θαη ζημ δηθυ μαξ ημ δήμμ θαη αοηυ είκαη εοπάνηζημ θαη με μεγάιε 

εοπανίζηεζε ημ άθμοζα ημ θμμμάηη ηεξ πνυιερεξ ή ακ ζέιεηε ημ ζομβμοιεοηηθυ 

πμιτηαηνείμ ημο μπμίμο έπς ηεκ ηημή κα είμαη πνυεδνμξ ημο δημηθεηηθμφ 

ζομβμοιίμο ηεξ πυιεξ μαξ έπεη μηα αλημδήιεοηε δνάζε επηγναμμαηηθά ζα ακαθένς 
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ηεκ εθηυξ ζέμαημξ υηη ζηα παηδηά ημ ηειεοηαίμ πνυκμ έπεη γίκεη έιεγπμξ 

παποζανθίαξ , ακηηθομαηηθυξ εμβμιηαζμυξ, μδμκηηαηνηθυξ έιεγπμξ, ροπηθή ζηήνηλε 

απυ παηδμροπμιυγμοξ ημο πμιτηαηνείμο, πνμγνάμμαηα πμιιά υπςξ αοηυ ημ 

«αζθαιχξ θοθιμθμνχ γηα ηα παηδηά» κα μάζμοκ ημ πχξ κα θοθιμθμνμφκ ζημοξ 

δνυμμοξ , αιιά θαη ζημοξ εκήιηθεξ έπμομε ηπνμγνάμμαηα πμο έπμοκ κα θάκμοκ θαη 

με ηεκ ροπηθή ζηήνηλε, με ηεκ μζηεμπυνςζε  θαη θάζε μήκα έπμομε ζακ ζηυπμ κα 

είκαη αθηενςμέκμξ ζ‟ έκα θμμμάηη πανάδεηγμα δφμ μήκεξ ημ πνυκμ θάκμομε 

μέηνεζε μζηηθήξ μάδαξ, έιεγπμξ μζηεμπυνςζεξ δειαδή, έκα μήκα θάκμομε 

πκεομμκμιμγηθυ έιεγπμ μπμνμφκ κα ειέγπμκηαη με ζπεηνμμέηνεζε υιμξ μ 

πιεζοζμυξ, θανδημιμγηθυξ έιεγπμξ μεκηαίςξ αοηυ με θανδημγνάθεμα, με 

θανδημιμγηθή ελέηαζε αοηυ έπεη μεγάιε ζεμαζία γηαηί θάπμημξ ακ θάκμομε μυκμ μηα 

μένα ή δφμ μένεξ ημ ιές έηζη γηα κα ακηαιιάλμομε θάπμηεξ απυρεηξ  μπμνεί 

θάπμημξ κα είκαη άννςζημξ εθείκε ηεκ μένα ή κα ιείπεη εθηυξ ηεξ πυιεξ αιιά μέζα 

ζημ μήκα ζα βνεη ζίγμονα ημ πνυκμ κα επηζθεθζεί μ ογηήξ πιεζοζμυξ εθεί 

ακαθένμμαη κα επηζθεθζεί γηα έκα cheek up έκακ πνμιεπηηθυ έιεγπμ ζημοξ 

θιάδμοξ πμο ακέθενα πνηκ. Βεβαίςξ εδχ πνέπεη κα θάκς μηα μηθνή πανέκζεζε θαη 

κα ζαξ πς υηη δεκ ακαθαιφραμε εμείξ λαθκηθά ημκ ηνμπυ ζημ δήμμ ηεξ Νεφθεξ γηα 

υζμοξ δεκ ημ γκςνίδεηαη πνμθάημπυξ μμο θαη ημ πνχηα ημο αοημδημίθεηα βήμαηα 

ζημ δήμμ ηεξ Νεφθεξ θαη πνυεδνμξ επί ζεηνά εηχκ ήηακ μ Γηχνγμξ μ Ναημφιεξ 

μπυηε θαηαιαβαίκεηαη υιμη γκςνίδμκηαξ ηεκ πνμζςπηθυηεηά ημο υηη μ πήπεξ 

ήηακε πμιφ ρειά, μ ζηυπμξ μ δηθυξ μαξ είκαη κα πιεζηάζμομε κα ημκ θηάζμομε θαη 

γηαηί υπη κα ημκ λεπενάζμομε ακ μπμνέζμομε. Θα ένζς ιμηπυκ ζημ θμμμάηη γηα ημ 

μπμίμ έπς θιεζεί κα μηιήζς είκαη θαη απαίηεζε θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ ημ 

ζεςνχ ημ ίδημ ζεμακηηθυ υζμ ζεμακηηθυ είκαη θαη ημ θμμμάηη ηεξ πνυιερεξ. Οημ 

δήμμ μαξ ημ ζέμα μαξ είκαη γκςζηυ, ημ βιέπεηαη, ζπεηηθά με ηεκ αημμδμζία, 

δςνεάξ μνγάκςκ, δςνεάξ μοειμφ ηςκ μζηχκ μέζς ηεξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ. Ιε 

ημκ υνμ αημμδμζία εκκμμφμε ηεκ πμνήγεζε αίμαημξ με ηεκ μεηάγγηζε θαη θαη‟ 

επέθηαζε με ηεκ υιε μνγάκςζε πμο  αζπμιείηαη  με ηε ιήρε, ζοκηήνεζε θαη 

δηάζεζε ημο αίμαημξ. Μ πχνμξ πμο βιέπεηαη εδχ είκαη απυ ηεκ αημμδμζία πμο 

δημνγακχκμομε ζημ δήμμ μαξ, έπεη αιιάλεη μ πχνμξ θαη θάκμομε επηπιέμκ 

παναηενήζεηξ γηαηί θαηαθέναμε ηα δφμ ηειεοηαία πνυκηα κα ακεβάζμομε θαη αοηυξ 

είκαη μ ζθμπυξ πμο ήνζα εδχ πένα κα ακηαιιάλμομε θάπμηεξ απυρεηξ θαηαθέναμε 

κα αολήζμομε πμιφ ημκ ανηζμυ ηςκ εζειμκηχκ αημμδμηχκ δεκ θάκαμε ζπμοδαία 

πνάγμαηα θάηη ημ θμβενυ ήνζα εδχ κα ζαξ πς ηη θάκαμε, κα αθμφζς απυ εζάξ 

πμο μνγακχκεηαη ζημ δήμμ ζαξ αημμδμζία ηη άιιμ μπμνμφμε κα θάκμομε θαη κα 

αολήζμομε υζμ γίκεηαη υιμη μαξ θαη υζμη δήμμη δεκ έπμοκ ημοξ πνμθαιμφμε έηζη κα 

δεμημονγήζμοκε μηα εζειμκηηθή μμάδα αημμδμζίαξ αιιά κα ακηαιιάλμομε απυρεηξ 
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κα δμφμε πυζμ πημ ρειά μπμνμφμε κα θηάζμομε ημοξ εζειμκηέξ. Γδχ είκαη 

θαηκμφνγημξ μ πχνμξ, παιαηυηενα γηκυηακ ζημ πμιτηαηνείμ ήηακ μηθνυηενμξ πχνμξ 

εδχ είκαη ζημ δήμμ πμο έθακε πμιφ πημ εφθμιε ηε δμοιεηά  θαη ηςκ κμζειεοηχκ 

αιιά θαη ηςκ εζειμκηχκ. Πμ αίμα είκαη έκαξ δςκηακυξ ηζηυξ πμο ηα θφηηανά ημο 

ακακεχκμκηαη ζοκεπχξ απυ ηα μεηνηθά θφηηανα ημο μοειμφ ηςκ μζηχκ ή ηςκ 

ιεμθαδέκςκ θαη επεηδή αθνηβχξ είκαη έκαξ δςκηακυξ ηζηυξ δεκ μπμνεί κα ημκ 

απμθαηαζηήζεη θακέκα θάνμαθμ ή πεμηθή μοζία. Μη εηήζηεξ ακάγθεξ ακένπμκηαη 

ζηηξ 650.000 πηιηάδεξ πενίπμο μμκάδεξ θαη‟ άιιμοξ είκαη ιίγμ ιηγυηενμ, δεκ έπεη 

ηυζε μεγάιε ζεμαζία ημ κμφμενμ πάκηςξ είκαη ανθεηέξ μη μμκάδεξ θαη εκδεηθηηθά 

ακαθένμομε υηη ζε θάζε δέθα κμζμθμμεηαθμφξ αννχζημοξ μη δφμ πνεηάδμκηαη 

μεηάγγηζε αίμαημξ θαη υηη γηα κα ζςζεί έκαξ βανηά ηναομαηηζμέκμξ απαηημφκηαη 

απυ δέθα μέπνη ζανάκηα μμκάδεξ αίμαημξ. Γηα κα οπάνπεη πάκημηε δηαζέζημμ αίμα 

ζα ανθμφζε ημ 10% ημο πιεζοζμμφ κα πνμζθένεη αίμα δφμ θμνέξ ημ πνυκμ. Ακ 

θαιφπημκηαη μη ακάγθεξ βεβαίςξ θαη υπη ε Γιιάδα εηζάγεη αίμα υπςξ είκαη γκςζηυ 

ζημοξ πενηζζυηενμοξ θαη πανάγςγα απυ άιιεξ πχνεξ θαη γη‟ αοηυ ημ ιυγμ έπεη 

επηβιεζεί θαη πνεμαηηθή πμηκή απυ ηεκ Γονςπασθή Έκςζε, αοημί πμο μπμνμφκ κα 

ζομβάιιμοκ  ζηε ζογθέκηνςζε μμκάδςκ αίμαημξ είκαη μνγακςμέκμη ζφιιμγμη 

εζειμκηχκ αημμδμηχκ θαη μνγακηζμμί ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ. Μη μνγακηζμμί 

ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ μπμνμφκ κα ζομβάιιμοκ μοζηαζηηθά θαη κα ζηενίλμοκ με 

αζθαιέξ αίμα θαη ημκίδς ημ αζθαιέξ γηα κα ζαξ πς θάηη υηη μέπνη ημ 1974 ακ δεκ 

θάκς ιάζμξ οπήνπακ θαη μη ηδηςηηθέξ ηνάπεδεξ αίμαημξ βέβαηα εοηοπχξ πμο 

θάπμηα ζηηγμή αοηέξ θαηανγήζεθακ, δειαδή πήγαηκε θάπμημξ θαη έδηκε αίμα θαη 

πιενςκυηακ θαη πμιφ παιηυηενα ενπυκημοζακ πμιιμί αιιμδαπμί με ημ ζαθίδημ 

πνμθεημέκμο κα θάκμοκε θαη ηηξ δηαθμπέξ ημοξ έηζη άκεηα ζηεκ Γιιάδα πήγαηκακ 

ζε μηα ηνάπεδα αίμαημξ έδηκακ μηα μμκάδα αίμα πενκμφζακ πέκηε μένεξ 

λακαπήγαηκακ μεηά απυ μηα βδμμάδα λακάδηκακ αίμα θαη έηζη έθακακ ηηξ δηαθμπέξ 

ημοξ, εοηοπχξ θάηη ηέημημ δεκ ηζπφεη ζήμενα θαη ζηενηδυμαζηε μυκμ ζηεκ 

εζειμκηηθή βάζε γηαηί ημ αίμα δεκ αγμνάδεηαη θαη αοηυ είκαη θαιυ. Μ δήμμξ ηεξ 

Νεφθεξ έπεη δεμημονγήζεη μηα δεμμηηθή ηνάπεδα απυ ημ 1991, δημνγακχκεη δφμ 

θμνέξ ημ πνυκμ αημμδμζία εθηυξ απυ ημ δήμμ θαη ε εθθιεζία δημνγακχκεη άιιεξ 

δφμ θμνέξ ημ πνυκμ, δειαδή ηέζζενηξ θμνέξ ημ πνυκμ έπμομε αημμδμζία ζημ δήμμ 

ηεξ Νεφθεξ έκα δήμμ πμο ζα ζαξ πς ηεκ ηειεοηαία απμγναθή είκαη θάηη ιηγυηενμ 

απυ 20.000 γηαηί έπεη ζεμαζία ημ κμφμενμ 20.000 πιεζοζμυ. Πα ηειεοηαία δφμ 

πνυκηα μ ανηζμυξ ζογθέκηνςζεξ μμκάδςκ αίμαημξ οπενδηπιαζηάζηεθε, εδχ 

βιέπμομε έκα γνάθεμα πμο βιέπμομε ηα ηειεοηαία πνυκηα ηηξ ηνεηξ ηειεοηαίεξ 

αημμδμζίεξ ημοιάπηζημκ πμο εγχ ήμμοκ πνυεδνμξ ημ 2007, ημ 2002 θαη ε πνχηε 

ημο 2008 βιέπμομε ζημ γνάθεμα υηη βεβαίςξ οπάνπεη μηα πμιφ μεγάιε δηαθμνά 
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απυ ηα πνμεγμφμεκα πνυκηα θαη ζε έκα άιιμ γνάθεμα βιέπμομε υηη θάπμο ακ μμο 

επηηνέπεηαη ηεκ έθθναζε είπαμε βαιηχζεη μεηαλφ ηςκ 60 θαη 80 μμκάδςκ, 

θηάζαμε υμςξ ηηξ ηνεηξ ηειεοηαίεξ εδχ αημμδμζίεξ  κα λεπενάζμομε ηηξ 150 

μμκάδεξ θαηά αημμδμζία, ζογθεκηνχκμομε δειαδή ζοκμιηθά ζηεκ Νεφθε με 

πιεζοζμυ πμο επακαιαμβάκς θάης απυ 20.000 πηιηάδεξ θυζμμ πενίπμο ηηξ 500 

μμκάδεξ εηεζίςξ αίμα. Αοηυξ είκαη μ ζθμπυξ πμο ήνζα εγχ ζήμενα εδχ γηα κα δς 

ηη θάκαμε γηαηί θαη εμάξ μαξ έθακε εκηφπςζε πςξ αολήζεθε αοηυξ μ ανηζμυξ θαη 

θαζίζαμε θαη ζθεθηήθαμε ηη επηπιέμκ θάκαμε αοηυκ ημκ ηειεοηαίμ εκάμηζε πνυκμ 

θαη αολήζαμε έηζη ημ κμφμενμ. Μη εκένγεηεξ ήηακ ε θαηαγναθή, εθδειχζεηξ, 

ζοκενγαζίεξ, δεμμζημπμηήζεηξ γηα κα είμαη ζφκημμμξ θαη θηκεημπμίεζε θμνέςκ ζα 

ένζμομε ζε έκακ- έκακ λεπςνηζηά. Ηαηανπάξ ζογθεκηνχζαμε υιμοξ ημοξ 

θαθέιμοξ απυ ημ 1991 ηηξ θανηέιεξ ηςκ αημμδμηχκ μη μπμίμη υπςξ λένεηε ήηακ 

ιίγμ ζθυνπημη θάπμημη ήηακ ζημ πμιτηαηνείμ θάπμημη ήηακ ζημ δήμμ  εθεί ιμηπυκ 

ζογθεκηνχζαμε υιεξ αοηέξ θηηάλαμε έκα απιυ πνμγναμμαηάθη ζημκ οπμιμγηζηή 

υπμο ημοξ θαηαγνάραμε υιμοξ αοημφξ θαη ζηε ζοκέπεηα ήνζαμε ζε ηειεθςκηθή 

επαθή μαδί ημοξ γηα κα δμφμε θάπμημη πμο έδςζακ ημ 1991 μηα θμνά θάπμημη απυ 

αοημφξ είπακ πεζάκεη, θάπμημη γηα θάπμημοξ ιυγμοξ ογείαξ δεκ μπμνμφζακ κα 

δίκμοκ θαη εκχ είπαμε θαηαγνάρεη 800 ζηηξ θανηέιεξ βνήθαμε 500 εκενγμφξ 

αημμδυηεξ θαη θάζε θμνά αοηυ πμο θάκαμε ηη ήηακ, βιέπαμε ιμηπυκ  αοημφξ πμο 

μπμνμφζακ κα δχζμοκ θαη ηη θάκαμε ημοξ θαιμφζαμε θαη ηειεθςκηθά αιιά θαη με 

πνυζθιεζε θαη έηζη υζα γνάμμαηα επηζημιέξ πνμζθιήζεηξ ζηέικαμε ημοιάπηζημκ 

δεκ ενπυκημοζακ πίζς γηαηί θάπμημη μπμνεί κα είπακ αιιάλεη θαη δηεφζοκζε αθυμε. 

Πμ ζεμακηηθυ γηα „μέκα ήηακ υηη ε πνχηε εθδήιςζε πμο θάκαμε ζημ δήμμ μαξ θαη 

αοηυ έπεη πμιφ μεγάιε ζεμαζία γηαηί ε κέα δεμμηηθή ανπή έδεηλε αθνηβχξ αοηυ ημ 

θμηκςκηθυ ηεξ πνυζςπμ ηεκ πνμβμιή ηεξ θμηκςκηθήξ μένημκαξ γη‟ αοηυ θαη ε 

πνχηε εθδήιςζε ήηακ μηα εθδήιςζε πμο απμκείμαμε επαίκμοξ ζε θάζε εζειμκηή 

αημμδυηε λεπςνηζηά   θαη δημνγακχζαμε θαη ηεκ θμπή ηεξ πνςημπνμκηάηηθεξ πίηαξ 

ήηακ θάηη ημ μπμίμ ημ ήζειακ ηειηθά μη αημμδυηεξ πανυηη είκαη εζειμκηέξ, είκαη 

αιηνμοηζηέξ υμςξ θάπμημξ έπαηκμξ απυ ηεκ πμιηηεία θάπμηα ζηηγμή είκαη θάηη πμο 

ημ πνεηάδμκηαη μαδί μ‟ αοημφξ εδχ πμο βιέπμομε ζε θάπμηεξ θςημγναθίεξ 

βναβεφηεθακ θαη ηδηαηηένςξ ηνία άημμα ήηακ μ παιηυξ δήμανπμξ μ Ηοδςκάθεξ πμο 

επί ηςκ εμενχκ ημο λεθίκεζε ε αημμδμζία, ε θονία Γθηυθα ε πνςηενγάηηζζα ηεξ 

αημμδμζίαξ ηυηε θαη βεβαίςξ μ δήμανπμξ Αμανμοζίμο Γηχνγμξ μ  Ναημφιεξ γηα ημ 

ένγμ πμο πνυζθενε υια αοηά ηα πνυκηα θαη ζημ πμιοηαηνείμ αιιά θαη ζηεκ 

αημμδμζία. Μη οπυιμηπεξ θςημγναθίεξ είκαη απ‟ αοηήκ ηεκ εθδήιςζε. 

Οοκενγαζηήθαμε με ημκ Νακειιήκημ Οφιιμγμ εζειμκηχκ αημμδμηχκ ημο 

Ρπμονγείμο Ργείαξ μ μπμίμξ μαξ πμνήγεζε ηεκ ζηαγμκμφια θαζχξ θαη ηηξ 
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εκδεηθηηθέξ θυθθηκεξ πςιήζεηξ ζεμιμγηθήξ αημμδμζίαξ ε ζηαγμκμφια είκαη αοηή 

πμο βιέπεηαη αοηυ ημ θυθθηκμ εθεί πνάγμα ημ μπμίμ θάπμημξ εζειμκηήξ ημ 

θμνμφζε είκαη θαη βανφ θαη  μ‟ αοηυ πενηθενυμαζηακ μαδί με ηηξ θυθθηκεξ πμδηέξ, 

υιμη εμείξ μη εζειμκηέξ ζημοξ δνυμμοξ, ζηα πάνθα, ζηα θαθέ ηεξ πυιεξ 

μμηνάδμκηαξ θοιιάδηα ήηακ θάηη  ημ μπμίμ πνμζέιθοε ημκ θυζμμ κα ημο δχζεηξ έκα 

θοιιάδημ θάπμημξ ζα κυμηδε υηη ήηακ δηαθεμηζηηθυ μπμνεί κα μεκ ημ πάνεη κα μεκ 

ημο δχζεη ζεμαζία, αοηυ ημο έδςζε θάηη ιίγμ παναπάκς ηυκηζε ιηγάθη. Γπίζεξ ζε 

ζοκενγαζία πάιη με ημκ Νακειιήκημ Οφιιμγμ εζειμκηχκ δεκ λένς απυ πμημοξ 

δήμμοξ πέναζε ήηακ μηα μμάδα μμημζηθιεηηζηχκ απυ ημ οπμονγείμ πμο έθακε μηα 

ζθοηαιμδνμμία αγάπεξ  πμο πέναζακ απυ δήμμοξ θαη ηεξ Αηηηθήξ αιιά θαη υιεξ 

ηεξ Γιιάδαξ πενίπμο 200 μεπακέξ θμνχκηαξ αοηέξ ηηξ εκδεηθηηθέξ  θυθθηκεξ 

πμδηέξ με ηεκ αημμδμζία με ημκ πνυεδνυ ημοξ ημκ Γναμμέκμ πέναζακ θαη απυ ηεκ 

δηθή μαξ πυιε απ‟ υηη γκςνίδς θαη απ‟ ημ Ιανμφζη ημοξ επηθοιάλαμε μηα ηδηαίηενε 

οπμδμπή θάπμημξ θαη θμοθυξ κα ήηακ με ηηξ μεπακέξ πμο πέναζακ απυ υιε ηεκ 

Νεφθε θαη ηε δηέζπηζακ ζα μάζαηκε ηειηθά θαη αοηυξ ήηακ μ ζθμπυξ μαξ υηη 

γίκεηαη αημμδμζία. Δεμμζημπμίεζε, δχζαμε ηδηαίηενμ βάνμξ ζηε δφκαμε ηεξ 

πνμβμιήξ  ηεξ δεμμηηθήξ αημμδμζίαξ αολάκμκηαξ ηεκ πμζυηεηα ηςκ μέζςκ 

εκεμένςζεξ ηςκ δεμμηχκ υπςξ αθίζεξ,  αενμπακυ, δηαθεμηζηηθά έκηοπα, 

θαηαπςνήζεηξ ζημκ ημπηθυ ηφπμ, ζοκεκηεφλεηξ ηφπμο πμο πνμζέπαμε   κα είκαη 

πάκηα γηα ηεκ αημμδμζία κα ημ πεηνηζημφκ θαιφηενα μ ηφπμξ θαη κα ημ πνμβάιιεη 

πενηζζυηενμ θαη ζθμπυξ μαξ ήηακε ζε θάζε ζεμείμ ηεξ πυιεξ κα οπάνπεη ακαθμνά 

ζηεκ εζειμκηηθή αημμδμζία με ημοξ εζειμκηέξ αημμδυηεξ είπαμε θηάζεη ζημ ζεμείμ 

πμο θάζε πμιοθαημηθία ζηεκ είζμδμ κα έπεη θαη μία αθίζα μπμνχ κα πς πμο 

θαιμφζε ημκ θυζμμ ζηεκ εζειμκηηθή αημμδμζία. Ήνζαμε ζε επαθή με υιμοξ ημοξ 

θμνείξ, ζοιιυγμοξ, κμμηθά πνυζςπα ημοξ βάιαμε πνμ ηςκ εοζοκχκ ημοξ, ημοξ 

δεηήζαμε ηε βμήζεηά ημοξ θαη ακηαπμθνίζεθακ γη‟ αοηυ θαη είπαμε θαη αοηά ηα 

ζεαμαηηθά απμηειέζμαηα. Έηζη ιμηπυκ οπήνπε εκεμένςζε ζηα ζπμιεία, ηνάπεδεξ, 

θανμαθεία, ιασθέξ, θαθεηενίεξ μνγχζαμε πναγμαηηθά πνηκ απυ θάζε αημμδμζία γηα 

έκα μήκα πενίπμο υιμη εμείξ μη εζειμκηέξ θαη ημ δημηθεηηθυ ζομβμφιημ ημο 

πμιτηαηνείμο υιε ηεκ πυιε. Μ ζηυπμξ μαξ μ μπμίμξ θμκηεφεη κα επηηεοπζεί είκαη 

ζε θάζε μηθμγέκεηα κα οπάνπεη έζης θαη έκαξ εζειμκηήξ αημμδυηεξ. Ένπμμαη ζημ 

δεφηενμ ζέμα ζηε δςνεά μνγάκςκ θαη δςνεά μοειμφ ηςκ μζηχκ είκαη έκα βανφ 

ζέμα, υηακ ημ είπα ζημ δήμανπυ μαξ ζακ ζθέρε υηη ζέις κα ημ θάκμομε ζακ μηα 

εμενίδα, γκςνίδμομε υιμη υηη είκαη έκα βανφ ζέμα, εμείξ βέβαηα πμο είμαζηε πημ 

ελμηθεηςμέκμη μ‟ αοηά ημ μοαιυ μαξ είκαη ιίγμ πημ ακμηπηυ υμςξ γηα ημκ θυζμμ 

είκαη έκα βανφ ζέμα πανυια αοηά υμςξ ε εμενίδα ζηεθζεί με επηηοπία, έκαξ 

μεγάιμξ ανηζμυξ ζοκακζνχπςκ μεηαλφ ηςκ μπμίςκ θαη πμιιά παηδηά  έπμοκ άμεζε 
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ακάγθε κα δήζμοκ με μεηαμυζπεοζε μνγάκςκ ή μοειμφ ηςκ μζηχκ. Μη μνγακηζμμί 

ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ μπμνμφκ κα ζοκεηζθένμοκ ζ‟ αοηή ηεκ ορειή μμνθή 

εζειμκηηθήξ πνμζθμνάξ θαη αιηνμοηζμμφ εκεμενχκμκηαξ ημοξ δεμυηεξ χζηε κα 

θαηακμήζμοκ ηεκ δςνεά μνγάκςκ θαη μοειμφ ηςκ μζηχκ. Ηάκαμε μηα εμενίδα ημκ 

Ζακμοάνημ είπαμε θαιέζεη επηζηήμμκεξ απυ ημκ Γζκηθυ Μνγακηζμυ 

Ιεηαμμζπεφζεςκ πήγε πάνα πμιφ θαιά, ήηακ επηζηήμμκεξ μη μπμίμη μ θαζέκαξ 

ακέπηολε ημ ζέμα πμο ημκ αθμνμφζε δειαδή μ γηαηνυξ μίιεζε γηα ημ ηαηνηθυ 

θμμμάηη, ε ροπμιυγμξ γηα ημ θμμμάηη πμο ηεξ ακαιμγεί θαη βεβαίςξ θαη ε 

οπεφζοκε δήμανπμξ μεηαμμζπεφζεςκ γηα ηα ανπέγμκα εμβμηηθά θφηηανα. Μη 

απμνίεξ ήηακ πμιιέξ, μη θυβμη ήηακ πμιιμί ιφζεθακ θαη είπαμε άμεζα 

απμηειέζμαηα, πάνα πμιφ θυζμμξ δεκ λένς ημ αθνηβέξ κμφμενμ κα ζαξ πς γηαηί 

ενπυμεκμη ζημ πμιτηαηνείμ ζομπιήνςκακ θάπμημ έκηοπμ ημ μπμίμ μη ίδημη έζηεικακ 

ζημκ Γζκηθυ Μνγακηζμυ Ιεηαμμζπεφζεςκ γνάθηεθακ δςνεηέξ μνγάκςκ, αοηυ πμο 

λένς είκαη υηη πνμπηέξ πμο θάκαμε ηεκ αημμδμζία πςνίξ κα έπμομε θάκεη πμιφ 

μεγάιε δμοιεηά ανθεημί έγηκακ θαη δυηεξ μοειμφ ηςκ μζηχκ 25 μάιηζηα, ζημκ 

ανηζμυ γηαηί αοημφξ ημοξ θναηήζαμε εμείξ θαη έδςζακ ιίγα cc απυ ημ αίμα ημοξ ηα 

μπμία ζα θαζμνίζμοκ ηεκ μοζηηθή ζομβαηυηεηα θαη ηα μπμία ζογθεκηνχκμκηαη ζ‟ 

έκα θεκηνηθυ ανπείμ πμο απμηειεί ηεκ θεκηνηθή δελαμεκή ημο Γζκηθμφ Μνγακηζμμφ 

Ιεηαμμζπεφζεςκ ηεξ πχναξ μαξ. Ε εζειμκηηθή πνμζθμνά μοειμφ ηςκ μζηχκ 

είκαη μηα δςνεά πανυμμηα με εθείκε ηεξ αημμδμζίαξ ζηεκ μπμία θμνοθχκμκηαη 

πνμζθμνέξ εκυξ ακζνχπμο πνμξ ημκ ζοκάκζνςπυ ημοξ ζημκ μπμίμ πανίδεη 

πναγμαηηθά δςή. Πειεηχκμκηαξ ζέις κα πς υηη ε αημμδμζία, ε δςνεά μοειμφ ηςκ 

μζηχκ θαη ε δςνεά μνγάκςκ είκαη ηνεηξ θφθιμη πμο βιέπμομε υηη ηέμκμκηαη μεηαλφ 

ημοξ θη έπμοκ μηα θμηκή βάζε ημ εζειμκηηζμυ θαη ημκ αιηνμοσζμυ. Οαξ εοπανηζηχ 

πμιφ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε ημκ θφνημ Ηακέιιμ θαη αλίδμοκ 

ζογπανεηήνηα ζημ δήμμ γηα ηα πμιφ θαιά απμηειέζμαηα θαη ζημκ ημμέα ημο 

πμιτηαηνείμο αιιά θαη ζηεκ ακηαπυθνηζε ηε μεγάιε ηςκ δεμμηχκ ζηεκ εζειμκηηθή 

αημμδμζία θαη ζηε δςνεά μνγάκςκ θαη μοειμφ ηςκ μζηχκ. Πμ ιυγμ έπεη ηχνα μ 

θφνημξ Γεχνγημξ Νέππαξ πεηνμονγυξ πνυεδνμξ ηεξ επηζηεμμκηθήξ εηαηνίαξ 

επείγμοζαξ ελςκμζμθμμεηαθήξ ηαηνηθήξ με ζέμα εοέιηθηα θαη απμηειεζμαηηθά 

ζοζηήμαηα πανμπήξ ογεημκμμηθχκ οπενεζηχκ θαη‟ μίθςκ ζηεκ πυιε. 
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Γηώνγμξ Πέππαξ, Υεηνμονγόξ, Πνόεδνμξ 

Γπηζηεμμκηθήξ Γηαηνείαξ Γπείγμοζαξ 

Γλςκμζμθμμεηαθήξ Ζαηνηθήξ (ΓΓΓΓΖ): 

Γοπανηζηχ θφνηε πνυεδνε, θαιυ ζαξ απυγεομα, 

ζέις κα εοπανηζηήζς ηεκ μνγακςηηθή επηηνμπή 

γηα ηεκ πνυζθιεζε κα ακαπηφλς θαη κα 

πανμοζηάζς ζηα πιαίζηα ηεξ θμηκςκηθήξ 

αιιειεγγφεξ θαη πνυιερεξ εοέιηθηα θαη 

απμηειεζμαηηθά ζοζηήμαηα πανμπήξ οπενεζηχκ 

ογείαξ θαη‟ μίθςκ ζηεκ πυιε. Νμημη είκαη μη 

ζηυπμη ηεξ πανμοζίαζεξ, θαη‟ ανπήκ κα θάκς μία ηζημνηθή ακαδνμμή ζημκ ηνυπμ 

ακάπηολεξ ηεξ ηαηνηθήξ, αθμιμφζςξ κα δχζς έκακ μνηζμυ ηεξ επείγμοζαξ 

ελςκμζμθμμεηαθήξ ηαηνηθήξ, κα ακαθένς ηη ζομβαίκεη απυ πιεονάξ 

ελςκμζμθμμεηαθήξ ηαηνηθήξ, επείγμοζαξ ηαηνηθήξ παγθμζμίςξ θαη ζηεκ Γιιάδα. 

Ιία ηζημνηθή ακαδνμμή απυ ζημηπεία πμο οπάνπμοκ ζε ηαηνηθά πενημδηθά ηςκ 

Εκςμέκςκ Νμιηηεηχκ, ζηεκ δεθαεηία ημο 1930 πενίπμο ημ 40% ηςκ παζμιμγηθχκ 

πενηζηαηηθχκ ακηημεηςπηδυκημοζακ θαη‟ μίθςκ, ζήμενα 1% πενίπμο ηςκ ηαηνηθχκ 

παζμιμγηθχκ πενηζηαηηθχκ ακηημεηςπίδμκηαη θαη‟ μίθςκ, πανυια αοηά μη αζζεκείξ 

εθηημμφκ ηεκ θαη‟ μίθςκ επίζθερε ημο ηαηνμφ ηδηαίηενα υηακ οπάνπμοκ εοπαζήξ 

μμάδεξ πιεζοζμμφ θαη οπάνπμοκ θαη πνμβιήμαηα θηκεηηθυηεηαξ ημο αζζεκμφξ. Πη 

είκαη ε ελςκμζμθμμεηαθή ηαηνηθή, ε επείγμοζα ελςκμζμθμμεηαθή ηαηνηθή, είκαη ε 

δεμημονγία μίαξ μνγακςμέκεξ οπενεζίαξ ηαηνηθήξ θνμκηίδαξ θαη‟ μίθςκ υπςξ μη 

SOS γηαηνμί ζηεκ Αηηηθή υπμο ζομμεηέπμοκ ηαηνμί υιςκ ηςκ εηδηθμηήηςκ, θάζε 

ηαηνυξ ελεηάδεη ημκ αζζεκή, ζομπιενχκεη έκα ηζημνηθυ, έκα έκηοπμ, ηα έκηοπα 

αοηά, μη πιενμθμνίεξ θαηαγνάθμκηαη μεπακμγναθηθά θαη δηαηενμφκηαη, ε οπενεζία 

αοηή ιεηημονγεί δηανθχξ, μη ηαηνμί είκαη ελμπιηζμέκμη με βαζηθά θάνμαθα θαη 

έπμοκ ηεκ δοκαηυηεηα ενγαζηενηαθχκ ελεηάζεςκ θαη‟ μίθςκ 

ειεθηνμθανδημγναθήμαημξ, triplex θανδηάξ θαη αγγείςκ, οπενεπμγναθηθμφ θαη 

αθηηκμιμγηθμφ ειέγπμο. Γπηπιέμκ έκαξ ζοκημκηζηήξ ηαηνυξ οπάνπεη δηαζέζημμξ 

υιμ ημ εηθμζηηεηνάςνμ ζε έκα ηειεθςκηθυ θέκηνμ. Κα λεθηκήζμομε απυ ηεκ 

παγθυζμηα εδναίςζε ηεξ ελςκμζμθμμεηαθήξ επείγμοζαξ ηαηνηθήξ πμο ζοκέβε ζημ 

Νανίζη ημ 1966 ήηακ Ηονηαθή θαη έκαξ αζζεκήξ ακαδεημφζε εκαγςκίςξ αιιά 

μάηαηα ηαηνηθή βμήζεηα, πέζακε μυκμξ ημο θαη αβμήζεημξ απυ έμθναγμα ημο 

μομθανδίμο, με αθμνμή αοηυκ ημκ ζάκαημ μ doctor Lasar  ίδνοζε έκα δίθηομ 

άμεζεξ ηαηνηθήξ βμήζεηαξ δηανθμφξ ιεηημονγίαξ θαη‟ μίθςκ, αοηυξ ήηακ μ πνχημξ 

πονήκαξ ηεξ μνγάκςζεξ SOS made sin, SOS γηαηνχκ ανπηθά ζημ Νανίζη θαη 

ιυγς ηεξ επηηοπίαξ ημο επεθηάζεθε ζε 32 πυιεηξ ζηε Γαιιία, θαιφθζεθε έηζη με 
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ηα ηςνηκά ζημηπεία ημ 1/3 ημο πιεζοζμμφ ηεξ Γαιιίαξ με 1,2 εθαημμμφνηα 

επηζθέρεηξ θαη‟ μίθςκ ζοκμιηθά ζε υιε ηε Γαιιία εθ ηςκ μπμίςκ μη 300 πηιηάδεξ 

ζημ Νανίζη εηεζίςξ. Ε μνγάκςζε αοηή επεθηάζεθε αθμιμφζςξ ζε άιιεξ πυιεηξ 

άιιςκ πςνχκ υπςξ ημ Θμξ Άκηδειεξ, ηηξ Βνολέιεξ, Γεκεφε,  Δμοβιίκμ, Θμκδίκμ 

θαη ιμηπά θαη επίζεξ απυ ημ 1993 ηδνφζεθε θαη ζηεκ Γιιάδα υπμο ζε 15 έηε έπμοκ 

ιεθζεί 300 πηιηάδεξ θιήζεηξ θαη έπμοκ γίκεη 200 πηιηάδεξ επηζθέρεηξ αζζεκχκ 

θαη‟ μίθςκ γηαηί οπάνπεη αοηή ε δηαθμνά γηαηί πμιιέξ ενςηήζεηξ, πμιιά 

πνμβιήμαηα επηιφμκηαη ακ είκαη πμιφ απιά θαη δηα ηειεθχκμο εκχ ακ θάπμημξ 

πάζπεη βανέςξ ημο ζοκηζηάηαη απεοζείαξ κα πάεη ζ‟ έκα κμζμθμμείμ. Πμ 2007 

ακαθένς υηη έγηκακ 36 πηιηάδεξ επηζθέρεηξ θαη‟ μίθςκ. Θα ακαθένς ηχνα μενηθά 

ζημηπεία απυ ηεκ εμπεηνία πμο οπάνπεη με βάζε μία ενγαζία πμο οπάνπεη ζηεκ 

παγθυζμηα ηαηνηθή βηβιημγναθία υπμο αθμνά ηεκ ακάιοζε ηςκ θαη‟ μίθςκ 

επηζθέρεςκ ζε αζζεκείξ ζηεκ πενημπή ηεξ Αηηηθήξ θαη οπάνπεη ζημ BMC. Θμηπυκ 

ακαθένεηαη ζε μία πεκηαεηία ημο 2000 έςξ ημο 2005 υπμο ζ‟ αοηυ ημ δηάζηεμα 

έγηκακ 98 πηιηάδεξ επηζθέρεηξ θαη‟ μίθςκ ζηεκ πενημπή ηεξ Αηηηθήξ, μενηθά 

ζημηπεί απυ ηηξ επηζθέρεηξ αοηέξ, ημ 60% αθμνμφζακ γοκαίθεξ, ημ 40% άκδνεξ, 

είκαη ζεμακηηθυ υηη ημ 47,8% ηςκ αζζεκχκ ήηακ άκς ηεξ ειηθίαξ ηςκ 65 εηχκ, 

εκχ έκα 27% ηςκ αζζεκχκ πμο δήηεζακ βμήζεηα  θαη ελεηάζηεθακ θαη‟ μίθςκ 

ήηακ πάκς απυ ηεκ ειηθία ηςκ 75 εηχκ ζοκεπχξ θαη με βάζε ηεκ γκχζε αοηή μη 

οπενεζία ε μπμία ακαθένεηαη αθμνά θονίςξ εοπαζήξ μμάδεξ πιεζοζμμφ με 

πνμβιήμαηα ζε μεγάιμ πμζμζηυ θηκεηηθυηεηαξ θαη πνυζβαζεξ ζε οπενεζίεξ ογείαξ 

θαη έηζη υηακ μ Ιςάμεζ δεκ μπμνεί κα πάεη ζημ βμοκυ πάεη ημ βμοκυ ζημκ 

Ιςάμεζ θαη μάιηζηα ζε έκα πμζμζηυ 13,4% ηςκ αζζεκχκ, αοηυ ζομβαίκεη ηε 

κφπηα. Απυ ηεκ ζηαηηζηηθή έηζη ακάιοζε ακαθένς υηη μ μήκαξ ηεξ μεγαιφηενεξ 

κμζενυηεηαξ πμο έπμομε είκαη μ Αφγμοζημξ υπμο πανά ημ γεγμκυξ υηη ιείπμοκε 

πμιιμί θάημηθμη ηεξ Αηηηθήξ ζηηξ δηαθμπέξ, ιείπμοκε θαη ανθεημί γηαηνμί θαη έηζη 

ε οπενεζία έπεη μεγαιφηενε δήηεζε. Ακηίζεηα μ μήκαξ ηεξ παμειυηενεξ 

κμζενυηεηαξ είκαη μ Οεπηέμβνημξ ίζςξ επεηδή επηζηνέθμκηαξ απυ ηηξ δηαθμπέξ 

λεπκάμε μενηθέξ θμνέξ πνμβιήμαηα ογείαξ θαη ζέις κα ακαθένς υηη ε 

απμηειεζμαηηθυηεηα ηεξ πνήζεξ είκαη ζε πμζμζηυ 91% αθμφ μυκμ ζε έκα πμζμζηυ 

9% ζοκέζηε εηζαγςγή ζε κμζμθμμείμ. Πχνα ηη είδε πενηζηαηηθχκ, ηη δηαγκχζεηξ 

έγηκακ ζημοξ αζζεκείξ ημοξ μπμίμοξ ελεηάζηεθακ, ημ 1/3 αθμνμφζακ ιμημχδε 

κμζήμαηα ακαθένς πμηα είκαη ηα ιμημχδε κμζήμαηα  ηα θονηυηενα πενηζζυηενμ 

ιμημχλεηξ ημο ακαπκεοζηηθμφ θαη γαζηνεκηενίηηδα ζε έκα πμζμζηυ 9,4% ήηακ 

θανδηαγγεηαθά ηα κμζήμαηα υπςξ οπένηαζε, ηζπαημηθά επεηζυδηα, έμθναγμα, 

θμιπηθή μανμανηθή, αννοζμίεξ, ζ‟ έκα πμζμζηυ 8,5% μτμζθειεηηθά μνζμπεδηθά, 

υπςξ  μζθημεηζηαιγεία, θαηάγμαηα, μτμζθειεηηθμί πυκμη, έκα πμζμζηυ 5,7% 
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γαζηνεκηενμιμγηθά ακαθένς θαη ηεκ δοζθμηιηυηεηα πμο είκαη έκα οπμεθηημεμέκμ 

πνυβιεμα, εκχ άιιεξ δηαγκχζεηξ ήηακε εκδμθνηκμιμγηθά  πνμβιήμαηα, κμζήμαηα 

φπαημξ πμιεθυνςκ, αιιενγίεξ, αγγεημιμγηθά, μθζαιμμιμγηθά, αημαημιμγηθά, 

πανεκένγεηεξ θανμάθςκ. Πχνα ακέθενα υηη κα είκαη θαη απμηειεζμαηηθυ ημ 

ζφζηεμα ηεξ θαη‟ μίθςκ πανμπήξ οπενεζηχκ ογείαξ υπςξ ακέθενα ήδε ζ‟ έκα 

πμζμζηυ 91% έγηκε ε επίιοζε ημο πνμβιήμαημξ θαη‟ μίθςκ θαη με ηεκ μειέηε 

explorer ημο 2007 απμδείπηεθε υηη 9 ζημοξ 10 αζζεκείξ ηςκ SOS γηαηνχκ 

δειχκμοκ ηθακμπμηεμέκμη εκχ ακηίζημηπα 8 ζημοξ 10 αζζεκείξ ζεςνμφκ υηη ε 

πνμζέιεοζε ημο γηαηνμφ ήηακ έγθαηνε ιηγυηενμ απυ μία χνα. Νμηα είκαη ε εοειηλία 

ημο πνμγνάμμαημξ, θαηανπάξ ε ηαπεία ακηαπυθνηζε ζηεκ θιήζε ημο αζζεκμφξ, ε 

δηαζεζημυηεηα υιμ ημ εηθμζηηεηνάςνμ θαη υιεξ ηηξ εμένεξ ημο πνυκμο, ε 

αοημπνεμαημδυηεζε ηεξ οπενεζίαξ, μ πμημηηθυξ έιεγπμξ ηςκ πανεπμμέκςκ 

οπενεζηχκ θάζε αζζεκήξ ιαμβάκεη είηε έκα ηειεθχκεμα, είηε έκα γνάμμα πμο 

θνίκεη ημ επίπεδμ ηςκ οπενεζηχκ πμο έιαβε θαη με βάζε αοηυκ ημκ πμημηηθυ 

έιεγπμ οπάνπεη θαη μία δηανθήξ θνίζε ηςκ ηαηνχκ ημο δηθηφμο θαη ακ θάπμημξ δεκ 

απμδίδεη ηα ακαμεκυμεκα δηαθυπηεηαη ε ζοκενγαζία. Ηιείκμκηαξ ζέις κα 

ζοδεηήζμομε ακ οπάνπεη ακάγθε γη‟ αοηήκ ηεκ ελςκμζμθμμεηαθή επείγμοζα ηαηνηθή 

ζηεκ πενημπή ηςκ δηαθυνςκ πυιεςκ. Ε αολακυμεκε πνήζε ηεξ ελςκμζμθμμεηαθήξ 

ηαηνηθήξ, υπςξ ζομβαίκεη απυ ηεκ ηαηνηθή μαξ ακάιοζε ημ γεγμκυξ υηη ημ 50% ηςκ 

αζζεκχκ είκαη άκς ηεξ ειηθίαξ ηςκ 65 εηχκ θαη 27% ηςκ αζζεκχκ είκαη μεηαλφ 

75 θαη 90 εηχκ μία ειηθηαθή μμάδα πμο ζε ζεμακηηθυ βαζμυ έπεη πνμβιήμαηα 

θηκεηηθυηεηαξ, ε ακάγθε απμζομθυνεζεξ ηςκ ημεμάηςκ επεηγυκηςκ πενηζηαηηθχκ 

ηςκ κμζμθμμείςκ υια αοηά ζοκεγμνμφκ γηα ηεκ ακάγθε φπανλεξ ηεξ επείγμοζαξ 

ελςκμζμθμμεηαθήξ ηαηνηθήξ ζηα πιαίζηα ηεξ μπμίαξ ζα μπμνμφζακ κα 

εκενγμπμηεζμφκ θαη μη δήμμη ηεξ πχναξ. Γοπανηζηχ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε ημκ θφνημ Νέππα, γηα ηεκ 

πιενμθυνεζε πμο μαξ έδςζε ζπεηηθά με ηεκ ακάγθε επείγμοζαξ 

ελςκμζμθμμεηαθήξ πενίζαιρεξ ηςκ αζζεκχκ ζημ ζπίηη. Ακμίγμομε ηχνα έκα 

θαηάιμγμ γηα ημπμζεηήζεηξ ή γηα ενςηήζεηξ εθυζμκ οπάνπμοκ. Μ θφνημξ Βιάπμξ. 

Υνήζημξ Βιάπμξ: Γεηα ζαξ, εοπανηζημφμε πάνα πμιφ θφνηε πνυεδνε, 

εοπανηζημφμε πάνα πμιφ θφνηε Ναημφιε ακ θαη έπμομε ζοκακηεζεί πμιιέξ θμνέξ 

θαη ζε panel ηειεμπηηθά κα μηιήζμομε γηα ημκ παηδηθυ θανθίκμ πμο πμιιμί ιίγμη 

απυ εμάξ λένμομε. Έιεγα κα μηιήζς ιίγμ γηα ημκ μοειυ ηςκ μζηχκ υπςξ είπε θαη 

εδχ μ οπεφζοκμξ απυ ημκ δήμμ Νεφθεξ, ήδε γίκμκηαη ζε πάνα πμιιμφξ δήμμοξ 

ηέημηεξ μμηιίεξ με ηεκ πνμηνμπή ημο ζοιιυγμο “ΝΖΟΠΕ” θένμκηαξ μαδί θαη 

γηαηνμφξ θαιυ είκαη θφνηε πνυεδνε κα ημ επεθηείκμομε, δεκ πνέπεη υμςξ κα 

πασδεφμομε η‟ αοηηά μαξ. Γθηυξ απυ πνυεδνμξ ημο ζοιιυγμο είμαη θαη δεμμηηθυξ 
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ζφμβμοιμξ άνα ηεκ ημπηθή αοημδημίθεζε ηεκ λένς θαη απυ μέζα, έπμομε πάνα 

πμιιμφξ γμκείξ αγαπεηή θονία ακηηκμμάνπεξ λένεηξ θαιά ηη ιές πάκς ζημ 

Ναίδςκ Αγία Ομθία, εθαημκηάδεξ, υπμο μη γμκείξ μη μπμίμη ακαγθάδμκηαη θαη 

ζοκήζςξ μη μεηένεξ κα μέκμοκε μέζα ζημ κμζμθμμείμ θαη δφμ πνυκηα ημ 70% πμο 

ένπεηαη απυ ηεκ επανπία πάκμοκ ηεκ δμοιεηά ημοξ εδχ δεκ οπάνπεη θμηκςκηθή 

πνμζηαζία απ‟ ηεκ πμιηηεία, μθείιεη ε ημπηθή αοημδημίθεζε κα ημοξ ηεκ πνμζθένεη. 

μςξ θαη εδχ έπμομε πνμβιήμαηα, έπμομε μακάδεξ πμο δήμανπμη ηηξ έπμοκ 

απμιφζεη απυ ηηξ δμοιεηέξ ημοξ, έπμομε δεμάνπμοξ πμο δεκ μαξ αθήκμοκ κα 

μηιήζμομε γηα ημκ παηδηθυ θανθίκμ, απυ πμο πνμένπεηαη μεκ ηοπυκ θαη ζίλμομε ακ 

μπαίκεη πμιφ θοημθάνμαθμ ή νάκηηζμα ζηεκ γφνς πενημπή ημοξ θαη δεκ πάνμοκε 

ρήθμοξ, έπμομε δεμάνπμοξ πμο απμθιείμοκ κα γίκμοκ  αημμδμζίεξ επεηδή 

οπάνπμοκ θάπμηεξ άιιεξ ηνηβέξ με θάπμημοξ άιιμοξ ακζνχπμοξ ή ενγαδυμεκμοξ 

θαη ακαγθαδυμαζηε κα παίνκμομε άδεηεξ ή απυ εθθιεζίεξ ή απυ θάπμο αιιμφ. 

Ιενηθμί πμο είκαη εδχ θαηαιαβαίκμοκ ηη ιές. Γγχ αοηήκ ηεκ πανάθιεζε πμο ζα 

ήζεια κα ζαξ θάκς θαη εζάξ θφνηε πνυεδνε είκαη κα πείζμομε ημοξ δεμμηηθμφξ 

άνπμκηεξ κα θάκμομε ηέημηα ζεμηκάνηα μέζα ζημοξ δήμμοξ κα μεκ θμβμφκηαη θαη ηε 

ιέλε ημκ παηδηθυ θανθίκμ μ παηδηθυξ θανθίκμξ κηθηέηαη πάκς απυ ημ 85%, 

μθείιμομε κα γίκμομε δυηεξ μοειμφ ηςκ μζηχκ αιιά πάκς απυ υια μαξ ιείπεη ε 

εκεμένςζε γηαηί πμιιμί θμβμφκηαη, αίμα είκαη δεκ είκαη θάηη άιιμ, μπμνμφμε κα 

λακαγίκμομε πάιη δυηεξ μοειμφ ηςκ μζηχκ θαη επηπιέμκ κα βμεζήζμομε ηηξ 

μηθμγέκεηεξ πμο έπμοκ ηυζε ακάγθε γηαηί υηακ μη μηθμγέκεηεξ είκαη εκςμέκεξ υζμ 

θαη δφζθμιε κα είκαη ε πμνεία ημο θανθίκμο ημ παηδί πάεη θαιά. Γοπανηζηχ πάνα 

πμιφ γηα ηεκ θηιμλεκία.  

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ):  Κα „ζηε θαιά. Μ θφνημξ Βιάπμξ είκαη 

πνυεδνμξ ημο ζοιιυγμο γμκέςκ θαη θεδεμυκςκ παηδηχκ με κεμπιαζμαηηθέξ  

παζήζεηξ ημο κμζμθμμείμο Ναίδςκ Αγία Ομθία Νίζηε. Άιιεξ ενςηήζεηξ; Μ θφνημξ 

Γχγμξ. 

Υνίζημξ Γώγμξ, Ακηηδήμανπμξ Βύνςκα, Γεκηθόξ Γναμμαηέαξ Δ.Δ.Τ. & Η.Α. 

Ο.Σ.Α.: Αγαπεηέ ζοκάδειθε, γηα ημκ θφνημ Βιάπμ ζέις κα πς. Ακαθένζεθα ιίγμ 

πνηκ ζηεκ δςνεά μοειμφ, θάκαμε υπςξ αθμφζαηε μηα μηθνή εμενίδα ηίπμηα 

παναπάκς, ημ ζέης εγχ ζε εζάξ γηαηί απ‟ υηη άθμοζα είζηε ζημ Ναίδςκ Αγίαξ 

Ομθίαξ, εμείξ ζοκενγαδυμαζηε ε αημμδμζία μαξ με ημ Αγία Ομθία μ Γζκηθυξ 

Μνγακηζμυξ Ιεηαμμζπεφζεςκ με ηηξ αημμδμζίεξ έπμοκ μηα ηνηβή, πηζακά κα ηεκ 

λένεηε, γη‟ αοηυ θαη υηακ ζέιεζα μαδί με ηεκ αημμδμζία κα γναθημφκ  δυηεξ μμο 

απάκηεζακ ανκεηηθά θαη μη δφμ ανπηθά, είδα υμςξ ηεκ χνα ηεξ αημμδμζίαξ υηη 

μπμνμφζε θάηη κα γίκεη, παναθάιεζα ιμηπυκ εθεί ηηξ κμζειεφηνηεξ ζαξ παναθαιχ 

πάνεηε έκα μπμοθαιάθη αθυμα, εκεμένςκα εγχ ημκ θυζμμ ζέιεηξ κα γναθηείξ 
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εζειμκηήξ θαη γνάραμε 25 απυ ημοξ 180 πμο πνμζήιζακ με αοηή ηεκ δηαδηθαζία 

δεκ είπακ ζφνηγγεξ ιέεη κα πάνμοκ θαη λένς „γς  ιές ζα ζαξ θένς εγχ ημοξ 

έθενα, δειαδή θηκεζήθαμε γηα πνχηε θμνά έηζη, ηεκ επυμεκε θμνά είμαη βέβαημξ 

απυ ημοξ 180 πμο ζα πνμζέιζμοκ ημοιάπηζημκ ακ μη 90 δεκ γίκμοκ δςνεηέξ εγχ 

ζα έπς απμηφπεη πνμζςπηθά. 

Υνήζημξ Βιάπμξ: Ακ μμο δίκαηε δφμ δεοηενυιεπηα θφνηε πνυεδνε μυκμ θαη εζείξ 

θφνηε πνυεδνε κα ημ λένεηε πανυιμ πμο θαιμφμε ημκ θυζμμ κα γίκεη δυηεξ μοειμφ 

ηςκ μζηχκ εδχ θαη πέκηε πνυκηα, 32 πηιηάδεξ δείγμαηα είκαη ζηα ρογεία θαη δεκ 

έπμοκ ελεηαζηεί, 30 παηδηά μέζα ζημοξ επυμεκμοξ ηνεηξ μήκεξ θαη 112 εκήιηθεξ 

πμο πάζπμοκ απυ ιεοπαημία ή άιιμοξ ζομπαγείξ υγθμοξ εάκ δεκ πάνμοκ μυζπεομα 

μοειμφ ηςκ μζηχκ ζα πεζάκμοκ. Γοπανηζηχ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Άιιε ενχηεζε;  Ε θονία ακηηκμμάνπεξ. 

Θηιίθα Βαζηιάθμο, Ακηηκμμάνπεξ Αζεκώκ ζε ζέμαηα Πνόκμηαξ: Οαξ εοπανηζηχ 

θφνηε πνυεδνε, θφνηε δήμανπε θαη πνυεδνε ημο δηθηφμο ζαξ ζογπαίνς γηαηί 

πναγμαηηθά επηιέλαηε ςξ ζέμα ημ μεγαιφηενμ ίζςξ πνυβιεμα ηςκ δεμμηχκ ημο 

δήμμο ζαξ αιιά θαη ηςκ δήμςκ υιεξ ηεξ πχναξ ηεκ ογεία θαη ηεκ πνυιερε θαη ηεκ 

θμηκςκηθή αιιειεγγφε. Γίκαη γεγμκυξ υηη έπμοκ γίκεη ζμβανά βήμαηα αιιά ζέιμοκ 

κα γίκμοκ πμιιά, Γγχ παίνμμαη ηδηαίηενα γηαηί ε ημπηθή αοημδημίθεζε δείπκεη μηα 

δοκαμηθή ζήμενα παναθμιμφζεζα θαη επζέξ θαη ζήμενα ηηξ μμηιίεξ θαη παίνμμαη 

ηδηαίηενα ςξ κμμανπηαθή αοημδημίθεζε γηαηί ακαιαμβάκεη ε ημπηθή αοημδημίθεζε 

ηηξ εοζφκεξ ηςκ δεμμηχκ ςξ ακαθμνά ηεκ ογεία θαη ηεκ θμηκςκηθή πνυκμηα. Γίκαη 

ζίγμονμ υηη ε πμιηηεία ζημκ ημμέα ηεξ θμηκςκηθήξ πνυκμηαξ πένα απυ ηεκ 

επηδμμαηηθή πμιηηηθή είκαη ειάπηζηε ε πνμζθμνά, πνεηάδμκηαη κα γίκμοκ πμιιά έκα 

πνυκμ ηχνα πμο οπενεηχ ηεκ κμμανπηαθή αοημδημίθεζε ςξ ακηηκμμάνπεξ ζέις κα 

πηζηεφς υηη είκαη πμιφ ιίγα θαη μπμνμφμε κα θάκμομε πμιιά, είκαη πμιφ ιίγα γηαηί 

με 200 εονχ ή 40 εονχ 43 εονχ ζηεκ μμκμγμκεσθή μηθμγέκεηα επίδμμα δεκ μπμνεί 

κα δήζεη, άνα μ δήμμξ πνέπεη κα παίλεη ημ νυιμ ημο θαη κα ζηενίλεη υιμοξ ημοξ 

δεμυηεξ θαη αοημφξ πμο έπμοκ ακάγθε με μηα ζμβανή μοζηαζηηθή θαη δεμημονγηθή 

δμοιεηά. Δεκ άθμοζα βέβαηα θαη εγχ είκαη έκα ζέμα πμο ημ βάδς θαη ζηε 

κμμανπηαθή αοημδημίθεζε θαη πνμζπαζχ ζε ζοκενγαζία με ημ οπμονγείμ ογείαξ κα 

ημ δς, λένεηε υηακ πάμε κα ζίλμομε θαηεζηεμέκα θαη ηδηαίηενα ςνάνηα ή 

ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ ενγαδμμέκςκ βνηζθυμαζηε μπνμζηά, ε ενγαζία δεκ είκαη μυκμ 

πνςηκέξ χνεξ αιιά είκαη θαη απμγεομαηηκέξ θαη ίζςξ ζημ θέκηνμ ηεξ Αζήκαξ αιιά 

θαη ζηηξ πενημπέξ ζαξ κα είκαη θαη κοπηενηκέξ. Ννέπεη κα δμφμε, θαη ημ ιέεη μηα 

κμζειεφηνηα πμο οπενέηεζε ζε έκα παηδηαηνηθυ κμζμθμμείμ γηα πάνα πμιιά πνυκηα 

υηη πνέπεη κα ζθεθημφμε επηηέιμοξ θαη αιιαγέξ θαη εδχ πνεηάδεηαη απμθάζεηξ, 

βμφιεζε θαη πμιηηηθή απυθαζε ηςκ δήμςκ. Γοπανηζηχ. 
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Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζημφμε, άιιε ενχηεζε; Καη μ θφνημξ 

Γχγμξ. 

Υνίζημξ Γώγμξ: Ηαηανπάξ ζογπανεηήνηα ζημκ δήμμ Πνηθθαίςκ γηα ημ πμιφ 

υμμνθμ πνυγναμμα πμο έπεη θαη πμο βάδεη ηα γοαιηά ζε υιμοξ ημοξ μεγαιφηενμοξ 

δήμμοξ ηεξ πχναξ θαη πμο είκαη πνςημπυνμξ. Ιηα ενχηεζε ήζεια κα θάκς ζημκ 

θφνημ Νέππα γηα ημοξ SOS γηαηνμφξ, επεηδή ζημ ζοκέδνηυ μαξ ακαθενυμαζηε γηα 

ηεκ πανμπή οπενεζηχκ πμο γίκεηαη απυ ημ οζηένεμα υιςκ ηςκ δεμμηχκ, εάκ μη 

πανμπέξ ηςκ SOS γηαηνχκ είκαη με δειηίμ πανμπήξ οπενεζηχκ θαη δεφηενμκ 

εμείξ ζημ δηθυ μαξ ημ δήμμ έπμομε ηεκ ηφπε κα έπμομε ημ πνχημ θέκηνμ ογείαξ 

αζηηθμφ ηφπμο ζηε πχνα πμο ελέηαζε πένοζη 160 πηιηάδεξ άημμα απ‟ αοηά ημ 1% 

παναπέμθζεθε ζηα δεμυζηα κμζμθμμεία θαη ζημοξ κηυπημοξ εηδηθμφξ  γηαηί έπεη 

μυκμ γεκηθμφξ γηαηνμφξ θαη έκακ θανδημιυγμ, ηεκ επυμεκε μένα γηα οπενεζίεξ 

μνζμπεδηθυ δειαδή ζε πεηνμονγυ ή ζε μηηδήπμηε άιιμ γηα κα μεκ θεφγμοκ απυ ηεκ 

πενημπή μαξ θαη κα ακηαμείβμκηαη θαη μη επαγγειμαηίεξ ηεξ πενημπήξ. 

Γηώνγμξ Πέππαξ: Ε οπενεζία είκαη με απυδεηλε πανμπήξ οπενεζηχκ. Ημηηάηε 

οπάνπεη μία βαζηθή επίζθερε, πενίπμο 80 εονχ. 

Ιηπάιεξ Γαβνάξ, Δεμμηηθόξ ύμβμοιμξ Αγ. Παναζθεοήξ, Ιέιμξ Δ.. 

Δ.Δ.Τ. & Η.Α. Ο.Σ.Α.: Ηαιεζπένα θαη απυ „μέκα, θηάκμομε ζημ ηέιμξ, ζα 

θιείζεη βέβαηα μ πνυεδνμξ δεκ ζέις κα θιείζς, απιά έγηκε θακενυ απυ ημ 

δηήμενμ  υηη μη δήμμη έπμοκ ακαιάβεη ζηεκ πιάηε ημοξ μηα ζεηνά πνάγμαηα, μηα 

ζεηνά ζεζμμφξ, μηα ζεηνά ακάγθεξ ηςκ πμιηηχκ θαη ηςκ δεμμηχκ πμο ημ θνάημξ 

ηηξ έπεη απμπμηεζεί εοζπήμςξ ηεκ έπεη θάκεη με πιάγηα πεδεμαηάθηα πςνίξ κα 

έπεη ηαοηυπνμκα δχζεη θαη ημοξ ακαγθαίμοξ γηα αοηά πμο θάκμομε εμείξ, ακ 

ιμηπυκ μέζα απ‟ ημ δηαδεμμηηθυ δίθηομ πνμθφπηεη θάηη είκαη υηη αοηυ ημ πνάγμα 

πνέπεη κα γίκεη έκα γεκηθυ αίηεμα επεηδή έπμομε θαη υπη μυκμ με ηεκ θαθή έκκμηα 

ημο υνμο άμεζε επαθή με ημκ δεμυηε, υπη δειαδή με ηεκ θαθή έκκμηα υηη είκαη 

ρεθμθυνμξ μαξ άνα κα ημκ ελοπενεηήζμομε αιιά κμμίδς υηη πηα έπμοκε 

απμπνμζςπμπμηεζεί αοηά ηα δεηήμαηα, έπμομε κα θάκμομε με ζεζμμφξ πιέμκ πμο 

δηεθδηθεί ε ημπηθή αοημδημίθεζε κα θηηάπκεη θαη υπςξ θαηαιαβαίκεηαη απυ ηεκ 

ηειεοηαία ενχηεζε ημο θφνημο Γχγμο ακ θάκμομε μία θμζημιυγεζε ηςκ οπενεζηχκ 

πμο πνμζθένμομε ζακ ημπηθή αοημδημίθεζε ζακ δεμμηηθά ηαηνεία υπμο οπάνπμοκ, 

κμμίδς υηη ηα μεγέζε είκαη αζφιιεπηα είκαη έκαξ θμηκςκηθυξ μηζζυξ πμο 

πανέπμομε ζημοξ δεμυηεξ θμβενυξ, κμμίδς υηη ηα μεγέζε είκαη πάνα πμιφ 

ζεμακηηθά πένα ηεξ πναγμαηηθήξ αλίαξ γηα κα μεκ ηα παναγκςνίδμομε. Αοηά ήζεια 

κα πς θιείκμκηαξ αιιά ήζεια κα μάζς πμημοξ δείθηεξ πνεζημμπμηεί, ζε πμηεξ 

οπενεζίεξ θαη πςξ μεηνμφκηαη αοημί μη δείθηεξ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Οοκημκηζηήξ: Άιιε ενχηεζε;  
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πύνμξ πειηώηεξ: Θέγμμαη Οπειηχηεξ, είμαη πνυεδνμξ ηεξ θμηκςθειμφξ 

επηπείνεζεξ ημο δήμμο Άκμηλεξ, ζα ήηακ πενηηηυ θαη εγχ κα ζογπανχ απυ ηεκ 

πιεονά μμο υιμοξ ημοξ μμηιεηέξ γηα ηα πμιφ πιμφζηα ζομπενάζμαηα πμο μαξ 

πανέζεζακ γφνς απ‟ ηεκ δνάζε ημοξ πμο πναγμαηηθά είηε με ηεκ πνμχζεζε ηεξ 

μμνθήξ ημο εζειμκηηζμμφ, είηε με ηηξ πνςημπυνεξ θαη ηηξ θαηκμηυμε ιεηημονγίεξ 

ημοξ ακμίγμοκ δνυμμοξ   μέζα ζηα πιαίζηα ηεξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ. Θα ήζεια 

υμςξ κα ζηαζχ ζε έκα δήηεμα ημο μπμίμο κμμίδς υηη μπμνχ ζημ ηέιμξ κα 

θαηαιήλεη θαη ζε μηα πνυηαζε πνμξ ημ δηαδεμμηηθυ δίθηομ ογείαξ επεηδή εθηυξ 

απυ δεμμηηθυξ ζφμβμοιμξ είμαη θαη δηεοζοκηήξ γομκαζίμο θαη ζέις κα πς υηη εδχ 

βιέπμκηαξ πανάιιεια ηεκ δνάζε ημο δήμμο, ηε δνάζε μμο θαη μέζα απυ ηηξ 

ιεηημονγίεξ ημο δήμμο αιιά θαη με ηεκ ηδηυηεηα ημο δηεοζοκηή γομκαζίμο υηη 

πνεηάδεηαη ζεβαζμυξ ηςκ δεμμηηθχκ ανπχκ πνμξ ηεκ αοημκμμία πμο έπμοκ μη 

άιιμη ζοκηειεζηέξ ηεξ θμηκςκηθήξ μαξ δςήξ είηε είκαη ζπμιεία, είηε είκαη θμνείξ, 

είηε είκαη ζφιιμγμη, αοηυ γηαηί ημ ιές, γηαηί παναηήνεζα μηα μεγάιε δηαθμνά 

μεηαλφ ηςκ εηζεγήζεςκ ηεξ ακηηδεμάνπμο Νενηζηενίμο ηεξ θονίαξ Ημνυγηακκε θαη 

ημο δεμάνπμο Ναιιήκεξ θονίμο Ηςκζηακηά θαη πναγμαηηθά θάκεθε εδχ υηη μπμνεί 

μ δήμμξ κα πανεμβαίκεη θαη κα ζοκενγάδεηαη ζηεκά με ηα ζπμιεία θαη κα οπάνπεη 

απυδμζε μεγάιε ζημ ένγμ αοηυ, έηζη ιμηπυκ πανυιμ πμο ημ ζεζμηθυ πιαίζημ 

πμιιέξ θμνέξ δοζθμιεφεη ηεκ είζμδμ άιιςκ παναγυκηςκ μέζα ζηεκ ζπμιηθή 

θμηκυηεηα είκαη θαη δήηεμα θαιήξ πνμζέγγηζεξ ημο δήμμο θαη ηςκ θμνέςκ ηεξ 

πενημπήξ ημο γηα κα μπμνέζεη κα θένεη απμηειέζμαηα μηα ζμβανή πανέμβαζε θαη 

ηειεηχκς εδχ πμο ζα μπμνμφζε κα θάκεη ημ δηαδεμμηηθυ δίθηομ ογείαξ είκαη ζ‟ 

αοηήκ ηεκ θαηεφζοκζε πνμξ ημ οπμονγείμ παηδείαξ έηζη χζηε κα μπμνέζεη κα 

οπάνλεη ζοκημκηζμυξ γηαηί πιέμκ είκαη μεγάιε ε δνάζε πμο ζα ακαπηφλεη εθηημχ 

ημ δηαδεμμηηθυ δίθηομ ογείαξ ζημ πχνμ ημ δηθυ ημο κα οπάνλεη ζοκημκηζμυξ ηςκ 

δνάζεςκ θαη κα οπάνλεη ζοκενγαζία πνμξ υθειμξ ηςκ πμιηηχκ γηα ημ μπμίμ υιμη 

αγςκηδυμαζηε. Γοπανηζηχ πμιφ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Γοπανηζηχ  θφνημ Οπειηχηε, μία ηειεοηαία 

ενχηεζε. 

Ιηπαιόπμοιμξ: Ηαιεζπένα ζαξ ιέγμμαη Ιηπαιυπμοιμξ είμαη ακηηδήμανπμξ 

Θαμπείαξ εκυξ απμμαθνοζμέκμο δήμμο θφνηε πνυεδνε, ημο κμμμφ Ειείαξ, είμαζηε 

μέιε θαη έπμομε πάνεη υπςξ είπε θαη ε θονία δήμανπμξ πνηκ ημ βαιηηζάθη ηεξ 

ηειεσαηνηθήξ αιιά δοζηοπχξ δεκ έπμομε γηαηνυ, βέβαηα δεκ ημ ιές ζακ πανάπμκμ 

ζημ δίθηομ, ζηεκ θεκηνηθή ελμοζία πημ πμιφ γηαηί μπμνμφμε κα θάκμομε ζακ 

δίθηομ, κα πηέζμομε ηεκ θεκηνηθή ελμοζία, έκα αγνμηηθυ ηαηνείμ έπμομε είμαζηε 

μηθνυξ δήμμξ θαη δεκ έπμομε πυνμοξ, πνμζπαζμφμε έπμομε ζηείιεη οπυμκεμα ζημκ 

οπμονγυ κα μαξ ζηείιεη γηαηνυ, είμαζηε μπηχ μήκεξ πςνίξ γηαηνμφξ, πςνίξ γηαηνυ 
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έκακ αγνμηηθυ γηαηνυ έπμομε θαη αοηυκ δεκ μαξ ημκ ζηέικμοκε. Θέις κα νςηήζς 

ζακ δηαδεμμηηθυ δίθηομ ηη μπμνμφμε κα θάκμομε, πμο είμαζηε μέιε, κα πηέζμομε 

ηεκ θεκηνηθή ελμοζία γηα γηαηνμφξ θαη γηα ηεκ βμήζεηα ζημ ζπίηη ηεξ μπμίαξ 

ηειεηχκεη ε ζφμβαζε ημκ Οεπηέμβνημ, κα ελαζθαιίζμομε ζακ δίθηομ πυνμοξ γηα 

μηθνμφξ δήμμοξ μη μπμίμη είκαη θηςπμί γηα κα θναηεζμφμε ζακ δήμμη, κα 

ιεηημονγήζμομε. Γοπανηζηχ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Ε πανάθιεζε είκαη ηχνα θαζχξ ζα βγμφμε 

έλς κα ζαξ δχζμομε ηεκ απάκηεζε επεηδή ε χνα έπεη πανέιζεη. Κα θαιέζμομε 

ημκ πνυεδνμ ημο δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο κα θιείζεη ηηξ ζοκεδνίεξ ημο ζοκεδνίμο, 

εγχ ςξ εθπνυζςπμξ ημο θηιμλεκμφκημξ δήμμο μεηαθένμκηαξ θαη ηηξ εοπέξ θαη 

ηεκ δηάζεζε ημο δεμάνπμο μαξ μ μπμίμξ γηα ιυγμοξ ενγαζηαθμφξ πνέπεη αοηήκ ηεκ 

χνα κα είκαη εθηυξ Αζεκχκ ζέις άιιε μηα θμνά κα εθθνάζς ηε πανά θαη ηεκ ηημή 

πμο είπαμε ςξ δήμμξ Ανγονμφπμιεξ πμο θηιμλεκήζαμε ηηξ ενγαζίεξ ημο 4μο 

ζοκεδνίμο ημο δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο ογείαξ θαη πνυκμηαξ, ζεςνχ υηη ήηακ ηημή μαξ 

θαη ζα είκαη ηημή θαη θάζε δήμμο πμο ζημ μέιιμκ ζα πάνεη ηε ζθοηάιε θαη ζα 

θηιμλεκήζεη θη αοηυ ηηξ ενγαζίεξ αοηέξ. Γοπανηζημφμε πάνα πμιφ θαη θαιμφμε ημκ 

πνυεδνμ ημο δηαδεμμηηθμφ γηα ηα ζομπενάζμαηα θαη κα θιείζεη ηηξ ενγαζίεξ ημο 

ζοκεδνίμο. 

 

ομπενάζμαηα-Ηιείζημμ Γνγαζηώκ οκεδνίμο 
 

Γηώνγμξ Παημύιεξ: Ηαηανπήκ πνυεδνε ηεξ ηνάπεδαξ αοηήξ κα ζαξ ζογπανχ γηα 

ημκ υμμνθμ ζοκημκηζμυ πμο θάκαηε ζε μηα πμιφ εκδηαθένμοζα ζηνμγγοιή ηνάπεδα 

υπμο αθμοζηήθακ θαηκμημμείξ δνάζεηξ ζε δήμμοξ πμο πνάγμαηη μ θάζε έκαξ πμο 

παναθμιμφζεζε μπμνμφζε κα πάνεη ηα ζεηηθά ζημηπεία εθείκα γηα κα θάκεη ζημκ 

δήμμ ημο θαη ακ ζέιεηε αοηή είκαη θαη ε έκκμηα αοηήξ μαξ ηεξ εηήζηαξ ζεμακηηθήξ 

θαη‟ εμέ θαη πηζηεφς θαη γηα ζαξ ζοκάκηεζε. Γπίζεξ ζεςνχ υηη μέζα απυ αοηήκ 

ηεκ δηεμενίδα ή ημ ζοκέδνημ ημο δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο δμμχκ ογείαξ ημπηθήξ 

αοημδημίθεζεξ βγήθακ ζομπενάζμαηα ηα μπμία μπμνεί κα ηα έπμομε ζημ μοαιυ μαξ 

αιιά μπήθακ ιίγμ πημ ζοκημκηζμέκα ζηε ζθέρε μαξ θαη λεθαζανίζαμε ηηξ πνχηεξ 

μαξ πνμζπάζεηεξ δνάζεξ χζηε κα επηηεοπζεί μ θμηκυξ μαξ ζηυπμξ, ημ θμηκυ μαξ 

υναμα πμο δεκ είκαη ηίπμηα άιιμ θαη πηζηεφς υζμη έπμομε εμπιαθεί με ηεκ ημπηθή 

αοημδημίθεζε είηε εμμέζςξ ζακ δεμμηηθέξ ανπέξ ή ζακ δεμμηηθμί ζφμβμοιμη είηε 

ζακ ενγαδυμεκμη, είκαη κα οπενεηήζμομε ημκ πμιίηε. Μη πενηζζυηενμη έπμομε ηηξ 

δμοιεηέξ μαξ είπαμε μία θμηκςκηθή θαηαλίςζε θαη ζειήζαμε θαη ζέιμομε κα 

δχζμομε ημ θάηη παναπάκς. Άνα ιμηπυκ ζεςνχ υηη θαη απυ ηεκ πνχηε εμένα  δηα 

ηεξ πανμοζίαξ θαη ημο οπμονγμφ ογείαξ θαη θμηκςκηθήξ αιιειεγγφεξ ημο θφνημο 
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Δεμήηνε Αβναμυπμοιμο μ μπμίμξ πναγμαηηθά ηημά ηηξ ενγαζίεξ θαη πένοζη ημ ίδημ 

αιιά θαη άιιμη οπμονγμί ζε υια μαξ ηα ζοκέδνηα μαξ ηημμφκ με ηεκ πανμοζία ημοξ 

θαη δίκμοκ ειπίδα με ημοξ ιυγμοξ ημοξ μπμίμοξ εθθςκμφκ ζηεκ έκανλε ηςκ 

ζοκεδνίςκ μαξ. Θα έιεγε θακείξ υηη ηα ιυγηα πενκμφκ, μη μένεξ πενκμφκ, ηα 

πνυκηα πενκμφκ γη‟ αοηυ αθνηβχξ εμείξ θαηανπήκ υηη δηαηοπχκεηαη μέζα απυ ημ 

ζοκέδνηυ μαξ απμηοπχκεηαη γναπηχξ μέζα ζηα εγπεηνίδηα  ηα μπμία οπάνπμοκ, 

οπάνπμοκ απυ ημ 3μ ζοκέδνημ θαη απυ ηα πνμεγμφμεκα ηα μπμία απμηοπχκμοκ 

ημοιάπηζημκ ηεκ πμιηηηθή ζέιεζε ηςκ ανπχκ, ε πνυιερε ογείαξ κα γίκεηαη μέζα 

απ‟ ηεκ ημπηθή αοημδημίθεζε αιιά με ημοξ ακάιμγμοξ πυνμοξ. Πμ δεημφμεκμ είκαη 

εάκ έπμοκ ακηηιεθζεί ηε ζμβανυηεηα ηε πνμκηθή χζηε αοηυ κα γίκεη εθηθηυ δηυηη μη 

θαιέξ πνμζέζεηξ οπάνπμοκ θαη εγχ δεκ έπς θακέκακ ιυγμ θαη μηιάμε ζήμενα θαη 

πζεξ θαη πάκηα ζακ ημπηθμαοημδημηθεηηθμί θαη υπη ςξ πνμζθείμεκμη θμμμάηςκ ή 

παναηάλεςκ θαη γη‟ αοηυ μηιάμε θαη πηζηεφμομε αοηά πμο  αθμφμε θαιμπνμαίνεηα 

υμςξ ζεςνχ υηη θαη μέζα απυ ηηξ ζεμενηκέξ ενγαζίεξ θαη απυ ηεκ πνςηκή ηνάπεδα 

μη ανπέξ ηεξ πνυιερεξ , δηαπείνηζε ημο πενηβάιιμκημξ έκα θμμμάηη ημ μπμίμ είκαη 

πμιοδηάζηαημ, ζεμακηηθυ θαη ημ μπμίμ ζα απαζπμιήζεη ζε παγθυζμημ επίπεδμ υιεξ 

ηηξ μμνθέξ θαη υιεξ ηηξ θμηκςκίεξ δηυηη ζημ πενηβάιιμκ έπμομε αζεβήζεη υιεξ μη 

πχνεξ εγχ ζα έιεγα θαη πημ πμιφ μη βημμεπακηθέξ πχνεξ θαη μη πμιίηεξ, υπςξ 

επίζεξ ε πνυιερε γηα ηεκ ογεία υπμο αθμοζηήθακ γηα ηεκ ζεμακηηθυηεηα ηςκ 

εμβμιίςκ θάηη πμο αθμνά θονίςξ ηα παηδηά αιιά θαη ημοξ ενγαδυμεκμοξ, 

ενγαδυμεκμοξ πμο θαζεμενηκά δίκμοκ ημκ αγχκα ημοξ  γηα κα είκαη θαζανέξ μη 

πυιεηξ γηα κα έπμοκ πνάζηκεξ  πυιεηξ, επίζεξ ε πνυιερε γηα ηεκ ογεία, γηα ημ 

θάπκηζμα, γηα ηηξ ζηεθακηαίεξ κυζμοξ, γηα ηηξ θαθχζεηξ πνάγμαηα ηεξ 

θαζεμενηκυηεηαξ πμο είκαη ζεμακηηθυ γηα κα δηαηενήζμομε αθεκυξ μεκ ηεκ ογεία 

ηεκ δηθή μαξ ηςκ ζομπμιηηχκ μαξ, ηςκ δεμμηχκ μαξ μέζα ζηεκ δηάζηαζε ημο κα 

πνμιαμβάκμομε κα δηαηενμφμε ογηή ημκ δεμυηε θαη υπη κα ζεναπεφμομε  ηεκ 

αζζέκεηά ημο υπςξ ζομβαίκεη ζηε πχνα μαξ θαηά ημ πιείζημκ θαη έηζη 

ακηημεηςπίδμκηαη ηα πενηζηαηηθά απυ ηα αζθαιηζηηθά ογεημκμμηθά ηαμεία. Θα 

έιεγα ιμηπυκ υηη απ‟ υιεξ ηηξ  ηνάπεδεξ θαη απυ ηε πζεζηκή απμγεομαηηκή πμο 

αθμνμφζε ημ αζθαιηζηηθυ υπμο μαξ ηίμεζακ εθιεθημί μμηιεηέξ υπςξ θαη μ γεκηθυξ 

γναμμαηέαξ ημο αζθαιηζηηθμφ θμμμαηημφ θφνημξ Ιαμςκάξ αιιά θαη εθπνυζςπμη 

θμμμάηςκ γηαηί ημ αζθαιηζηηθυ είκαη θμμμάηη πνμκμηαθυ εμείξ δεκ μπμνμφμε κα 

πηζηεφμομε υηη γηα κα είκαη θακείξ ροπηθά ογηήξ  δεκ ζα πνέπεη κα έπεη ηεκ 

ενγαζία ημο, δεκ ζα μπμνεί κα έπεη ηεκ ροπηθή δηάζεζε ηεξ δςήξ ε μπμία είκαη 

ζοκοθαζμέκε με ημ κα δεη με αλημπνέπεηα. Ιέζα ιμηπυκ απυ αοηά ηα μπμία 

αθμοζηήθακ, μέζα απυ αοηά ηα μπμία εμείξ πνεςκυμαζηε ςξ δημηθεηηθυ ζομβμφιημ 

κα αθμογθναζημφμε θαη κα πνάλμομε υηη θαη ε ζεμενηκή ζοκεδνία θαη ημ θεηηκυ 
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ζοκέδνημ ημο δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο μπμνεί κα πεη θακείξ υηη ηα ζηέθζεθε  με 

επηηοπία, ηδηαίηενα πμο ηημήζεθε με ακζνχπμοξ ηεξ πενηθένεηαξ, ακζνχπμοξ μη 

μπμίμη αγςκημφκ μη μπμίμη έπμοκ ακαιάβεη ηφπεξ ακζνχπςκ ζπεδυκ μυκμη ημοξ, 

απμμμκςμέκμη πςνίξ κα μπμνεί θακείξ κα ημοξ αθμφζεη υηακ πνεηάδεηαη ζημ 

θέκηνμ ζε μεγάιμοξ δήμμοξ ζημ δήμμ Αμανμοζίμο μηα, δομ, ηνεηξ εμένεξ ή θαη 

εβδμμάδεξ γηα κα μπμνέζεη θακείξ κα πενάζεη θάπμηα μεκφμαηα εθεί πμο πνέπεη 

πυζμ μάιιμκ απμμαθνοζμέκμη δήμμη ηεξ πενηθένεηαξ απυ ακζνχπμοξ ημο μυπζμο 

θαη ημο θυπμο κα πνμζπαζμφκ κα πενάζμοκ ηεκ θναογή αγςκίαξ πμο έπμοκε γηα 

ημοξ ζομπμιίηεξ ημοξ γη‟ αοηυ αθνηβχξ ζεςνμφμε ζεμακηηθή αοηήκ ηεκ δηθηφςζε 

δηυηη πάκς απυ ημκ έκακ δήμμ πάκς απυ ημοξ δέθα δήμμοξ οπάνπεη μία μεγάιε 

μμάδα, έκα μεγάιμ ζφκμιμ ημπηθμαοημδημηθεηηθχκ ακζνχπςκ μη μπμίμη δεκ 

πνςζημφκ ζε θακέκακ πανά μυκμ θηιμδμλμφκ κα δχζμοκ ημ θάηη παναπάκς ζηηξ 

ημπηθέξ θμηκςκίεξ πμο απμθάζηζακ κα δήζμοκ ή κα ενγαζημφκ. Αοηυ ιμηπυκ είκαη 

ημ δηαδεμμηηθυ δίθηομ δμμχκ ογείαξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ είκαη μία ζοκημκηζηηθή 

πνμζπάζεηα ε μπμία είκαη πάκς απ‟ ηα θυμμαηα, πάκς απυ ηηξ παναηάλεηξ, πάκς 

απυ ηηξ μπμηεζδήπμηε πνυζθαηνεξ απμπνχζεηξ, είκαη ε ίδηα ε θμηκςκία, είκαη ε ίδηα 

ε ημπηθή αοημδημίθεζε, είκαη μ ίδημξ μ δεμυηεξ. Ιέζα ιμηπυκ ζηα πιαίζηα αοηά 

ζέις κα ζαξ δηαβεβαηχζς εθ μένμοξ ημο δημηθεηηθμφ ζομβμοιίμο ςξ πνυεδνμξ 

αοημφ ημο ζεμακηηθμφ θαηά ηε δηθή μαξ άπμρε θαη πηζηεφς θαη γηα ζαξ κα 

ζομβαίκεη ημ ίδημ δηθηφμο δμμχκ ογείαξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ μεηά απυ ηα 

ηέζζενα πνυκηα αθμοζμάηςκ, ημπμζεηήζεςκ, ανπχκ θαη αληχκ πμο πιέμκ έπμοκ 

εγθαζηδνοζεί ζηε ζθέρε μαξ πμηεξ πνέπεη κα είκαη, ε ημπηθή αοημδημίθεζε μπμνεί 

κα ακαιάβεη ηεκ πνυιερε ογείαξ, ηεκ ροπηθή ογεία, ηε ζςμαηηθή ογεία, ηεκ μένημκα 

ηεκ θμηκςκηθή θαη ηεκ πνυκμηα, αιιά πςξ, με ημ εκδηαθένμκ ηεξ θεκηνηθήξ 

ελμοζίαξ πμο πναγμαηηθά ζα πνέπεη κα εκαπμζέζεη ηηξ ηφπεξ αοηήξ ηεξ εκένγεηαξ 

γηα κα έπεη ηεκ θαζμιηθυηεηα θαη ηεκ απμηειεζμαηηθυηεηα πμο πνεηάδεηαη 

επηηέιμοξ κα απμθηήζεη θαη ε πχνα μαξ  δηυηη αοηά δεκ είκαη κμήμαηα θαη γκχζεηξ 

απυ πανζεκμγέκεζε είκαη ζέμαηα πμο έπμοκ ιφζεη πνυκηα απεγκςζμέκεξ αλίαξ 

πχνεξ υζμκ αθμνά ηεκ ημπηθή ημοξ αοημδημίθεζε ή ζημ θμμμάηη ογείαξ. Γμείξ 

ιμηπυκ ακαιαμβάκμομε αοηυ ημ νυιμ, πηάκμομε ημ γάκηη απυ θάης θαη ιέμε 

μπμνείηε πνάγμαηη κα ζηενηπηείηε ζηηξ δηθέξ μαξ πνμζπάζεηεξ ηα κέα μέιε, μη κέμη 

δήμανπμη, μη κέμη δήμμη, είμαζηε απμθαζηζμέκμη μέζα απ‟ ηηξ ανπέξ θαη ηηξ αλίεξ 

πμο πάκς απυ ηέζζενα πνυκηα αθμογθναζηήθαμε θαη εγθαζηδνφζακε ζηε ζθέρε 

μαξ θαη ζημοξ δήμμοξ πμο είκαη μέιε μαξ κα δχζμομε κα ημ θαηαιάβεη θαη ε 

θεκηνηθή ελμοζία. Γίμαη ζίγμονμξ υηη ε θεηηκή πνμκηά πμο πέναζε ζα ζοκεπηζηεί 

θαη ζε έκα πνυκμ υηακ λένμομε πμο είκαη ημ υναμα, υηακ λένμομε πμημξ είκαη μ 

ζηυπμξ, υηακ είμαζηε εκςμέκμη θαη υηακ πμιφ πενηζζυηενμ λένμομε θαη ημοξ 
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ηνυπμοξ επίηεολεξ αοηχκ. Φέημξ είδαηε οπήνλε έκα πνυγναμμα ηεξ ηειεσαηνηθήξ 

ζε ανθεημφξ παναμεζυνημοξ δήμμοξ πμο θάπμημη βέβαηα πμο κα θακηαζημφμε 

εμείξ δεκ είμαζηε θεκηνηθή ελμοζία  δεκ ζειήζαμε κα είμαζηε θακείξ ζ‟ αοηήκ ηεκ 

αίζμοζα, θμμμάηη ηεξ θεκηνηθήξ ελμοζίαξ, υηη δεκ έπεη ημκ γηαηνυ, ημκ αγνμηηθυ 

γηαηνυ γηα κα εθανμμζηεί έκα πνυγναμμα θαηκμηυμμ πμο είκαη πνυγναμμα ημο 

δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο δμμχκ ογείαξ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ αγαπεηέ ζοκάδειθε 

ηςκ Πνηθθαίςκ θαη δεκ είκαη ηεξ Vodafone, ε Vodafone είκαη έκα θμμμάηη ηεξ 

πνμζπάζεηάξ μαξ κα επηηεοπζεί αοηυξ μ ζηυπμξ θαη επακαιαμβάκς εμείξ είμαζηε 

οπέν ηςκ πμνεγχκ, οπέν ηεξ θμηκςκηθήξ επηπεηνεμαηηθυηεηαξ θάης υμςξ απυ 

ημοξ δηθμφξ μαξ θακυκεξ θαη υνμοξ μη μπμίμη είκαη δηαθακείξ, εζηθμί, θμηκςκηθμί 

υνμη, απυ „θεη θαη πένα είκαη ζίγμονμ υηη αοηυ ημ δίθηομ θαη αθμφζηεθε απυ ηεκ 

δήμανπμ πμο έθογε υηη ήδε έπεη πνμζθένεη ζε 60 ζομπμιίηεξ ηεξ ζεμακηηθυ ένγμ, 

ένγμ εοζφκεξ, ένγμ ογείαξ, ένγμ δςήξ, δηυηη υηακ έκαξ αζζεκήξ δεκ μεηαθηκείηαη ή 

δεκ δηαθηκδοκεφεη κα μεηαθηκεζεί ηε ζογθεθνημέκε ζηηγμή ζεμαίκεη υηη ζχδεη ηε 

δςή ημο. Δεκ ήηακ υμςξ μυκμ αοηυ, ένπμκηαη πνμγνάμμαηα πμο είκαη ζε ελέιηλε 

πνμγνάμμαηα πμο έπμοκ κα θάκμοκ με ημ ΖΔΓΗΓ ημο ηκζηηημφημο θμμμαηημφ ημο 

οπμονγείμο παηδείαξ πμο ζηυπμ έπμομε κα ακαιάβεη ηεκ εθπαίδεοζε ηςκ 

εζειμκηχκ, δηυηη μ εζειμκηήξ ζημοξ δήμμοξ μαξ πμο έπμοκ πνμζθένεη 

ζεμακηηθυηαημ ένγμ, αθμφζαμε απυ υιμοξ ημοξ ακζνχπμοξ ημο panel θαη ημ πνςί 

υηη πςνίξ αοημφξ πμο έπμοκ δηάζεζε πνμζθμνάξ, υμςξ πνέπεη κα εθπαηδεοημφκ, 

αοηυ ιμηπυκ ημ θμμμάηη ημο εζειμκηηζμμφ μπμνεί κα γίκεη μνγακςμέκμ, 

ζοκημκηζμέκμ με εθπαίδεοζε, με πηζημπμίεζε, με έιεγπμ αοηή ε μνγάκςζε είκαη ε 

μνγάκςζε πμο λεθηκά με ζοζηεμαηηθυ ηνυπμ θαη είκαη ζε ελέιηλε θέημξ γη‟ αοηυ 

αθνηβχξ θαηανπήκ ζα ζαξ θαιέζμομε θαη ιαμβάκς θαη ηεκ εοθαηνία 13-14 Ζμοκίμο 

ημο 2008 ζημ μεγάιμ αμθηζέαηνμ ημο οπμονγείμο ογείαξ ή θμμμαηημφ ημο 

οπμονγείμο ογείαξ πμο είκαη εθεί ημ ΟΩΠΖΟ ημ ζοκημκηζηηθυ ημο οπμονγείμο ζηε 

ιεςθυνμ Ηεθηζίαξ 13 θαη 14 Ζμοκίμο ημο 2008 ζα γίκεη μηα μεγάιε δηεμενίδα γηα 

ημοξ εζειμκηέξ με ηεκ αηγίδα βεβαίςξ ημο οπμονγείμο ογείαξ θαη ζηυπμ έπμομε 

αθεκυξ μεκ κα πεηνμθνμηήζμομε υιμοξ ημοξ αημμδυηεξ, υιςκ ηςκ δήμςκ, υιμοξ 

ημοξ εζειμκηέξ αιιά πμιφ πενηζζυηενμ κα δχζμομε ζηε δηάζεζε ηςκ 

πενηζζμηένςκ δήμςκ μειχκ μαξ ημ πνυγναμμα εθείκμ πμο ζοκημκηζμέκα ζα 

πνμζπαζήζμομε κα δηαζέζμομε ζημοξ δήμμοξ γηα κα θάκμοκ ημ θαιφηενμ δοκαηυκ 

γηα ημοξ εζειμκηέξ, γηα ηεκ θμηκςκία ημοξ. Δεκ ζα ήζεια κα πς πενηζζυηενα 

υπςξ υμςξ δεκ μπμνχ κα ζαξ πς θαη γη‟ αοηυ πμο αθμφζηεθε απυ ημ θμμμάηη 

πανέμβαζήξ μαξ μέζα ζηα ζπμιεία πμο είκαη πμιφ ζςζηυ, οπάνπεη έκα έιιεημμα, 

έιιεημμα ημο κα μπμνέζεη θακείξ κα μπεη εφθμια μέζα ζηα ζπμιεία απ‟ ηεκ μηα 

μενηά είκαη ζςζηυ θαη ιμγηθυ γηα κα μπμνεί κα οπάνπεη έκαξ έιεγπμξ γηα μηηδήπμηε 
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με πηζημπμηεμέκμ, είμαζηε ιμηπυκ ήδε ζε μία ζοδήηεζε ε μπμία κμμίδς πμιφ 

ζφκημμα υπη πενηζζυηενμ απυ έκα μήκα ζα μπεη ζημ ηέιμξ ηεξ με ζεηηθυ πνυζεμμ 

υζμκ αθμνά ηεκ ελέιηλή ημο, δειαδή ηα μέιε ημο δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο κα μπμνμφκ 

υια κα μπαίκμοκ μέζα ζηηξ ηάλεηξ ηςκ ζπμιείςκ με ηε ζοκεκκυεζε βεβαίςξ ηεξ 

πνςημβάζμηαξ θαη δεοηενμβάζμηαξ πνμσζηάμεκεξ ανπήξ  ημο δήμμο θαη ημο ηυπμο 

γηα ημ μπμίμ μηιμφμε θαη αοηυ ζε επίπεδμ ζοκημκηζμμφ γηα κα μπμνεί θακείξ κα 

λένεη πυηε μπαίκεη. Γπίζεξ ζα ήζεια κα ζαξ επηζεμάκς υηη ηα πνμγνάμμαηα πμο 

αθμοζηήθακ θαη πμο αθμνμφκ ημκ μδμκηηαηνηθυ έιεγπμ πμο αθμφζαηε γηα ηεκ 

Νεφθε θαη ζέις κα εοπανηζηήζς απυ θανδηάξ υιμοξ θαη αοημφξ πμο εθθνάζηεθακ 

ή  θαη πμο δεκ εθθνάζηεθακ αιιά ζα „ζέιακε κα εθθναζημφκ αιιά θαη πμο δεκ ζα 

ζέιακε αιιά επί εοθαηνίαξ ημ ιές, άθμοζα ημκ θφνημ Ηακέιιμ γηα ηεκ βανηά 

θιενμκμμηά πμο έιαβε, δεκ κμμίδς κα έιαβε θαμηά θιενμκμμηά, ήμμοκα έλη πνυκηα 

πνυεδνμξ ημο δεμμηηθμφ πμιφσαηνείμο , πηζηεφς υηη ζηα πνυκηα αοηά μ θφνημξ 

Ηακέιιμξ ζα θάκεη πμιιά πενηζζυηενα απυ „μέκα δηυηη ηχνα οπάνπεη ςνημυηεηα 

υιςκ μαξ, οπάνπεη αιιειμβμήζεηα υιςκ μαξ θαη είκαη θαη έκα ηθακυ ζηέιεπμξ ηεξ 

θμηκςκίαξ, ημ ίδημ επίζεξ γηα υζμοξ εθθνάζηεθακ δε πνεηάδμκηαη μφηε ηα 

εοπμιυγηα, πνμζπάζεηα πνεηάδεηαη, εκυηεηα, αγάπε ζ‟ αοηυ πμο θάκμομε θαη είμαη 

ζίγμονμξ ημο πνυκμο ζημ εηήζηυ μαξ νακηεβμφ ημ μπμίμ θηιμδμλμφμε κα είκαη ζηεκ 

πενηθένεηα ζα ιάβμομε αηηήζεηξ γηα κα ιάβμομε απυθαζε ςξ δημηθεηηθυ ζομβμφιημ 

ημο πμο ζα γίκεη θαη πυηε ζα γίκεη, πενίπμο ηέημηα επμπή, είμαη ζίγμονμξ ιμηπυκ 

ημο πνυκμο ηέημηα επμπή ζε έκα ςναίμ δηήμενμ, ζε μηα ςναία πυιε θηιυλεκε ζα 

μπμνέζμομε κα έπμομε βάιεη πμιιά ζοκ ζηε δηθή μαξ πνμζπάζεηα. Οαξ εοπανηζηχ 

απυ θανδηάξ. 

Γοάγγειμξ θνίκεξ (ζοκημκηζηήξ): Οομβμιηθά κα πνμζθένμομε ζημκ πνυεδνμ ημο 

δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο ημ βηβιίμ ηεξ Ανγονμφπμιεξ με ηηξ υρεηξ ηεξ ηζημνίαξ ηεξ 

πυιεξ μαξ. Γοπανηζημφμε πάνα πμιφ. 

Γηώνγμξ Παημύιεξ: Θα ήζεια κα εοπανηζηήζς, βεβαίςξ ημ έθακα θαη πζεξ ημκ 

δήμανπμ ηεξ Ανγονμφπμιεξ, ημ εθιεθηυ ζηέιεπμξ, μ μπμίμξ είκαη θαη εηδηθυξ 

γναμμαηέαξ ημο δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο ημκ ακηηδήμανπμ θφνημ Γοζηαζηάδε, αιιά 

επίζεξ ζα ήζεια κα εοπανηζηήζς υια ηα ζηειέπε ημο δηαδεμμηηθμφ δηθηφμο ηηξ 

απαζπμιμφμεκεξ, ηα θμνίηζηα ηα μπμία είδαηε πανμφμεκα, εοπάνηζηα, πνμζέθενακ 

ημκ εαοηυ ημοξ  απ‟ ηεκ θανδηά μμο έκα μεγάιμ εοπανηζηχ, ηεκ αγάπε μμο. 

 



 




