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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Aπό τη
ΡΟδΗ ΚΡάΤσά*

Κ
αι τώρα, τι; Τι άλ-
λο μάς περιμένει; 
Σε ποια κατάστα-
ση θα βρεθεί η οι-

κονομία, η χώρα και η κοινωνία μας; Το 
Μεσοπρόθεσμο και ο εφαρμοστικός νό-
μος μπορεί να ψηφίστηκαν, αλλά τα ερω-
τήματα και η ανασφάλεια που κυριαρχούν 
στην κοινωνία, στους παραγωγικούς φο-
ρείς, αλλά και στους εταίρους μας στην 
Ε.Ε. είναι πολλά και κρίσιμα. Αν η κυβέρ-
νηση απέτυχε παταγωδώς στις εκτιμή-
σεις και στα αποτελέσματα στην πορεία 
της πραγματικής οικονομίας και της δη-
μοσιονομικής προσαρμογής, πώς θα κα-
τορθώσει να πιάσει τώρα τους στόχους 
συνεχίζοντας την ίδια πολιτική; 

Η κυβέρνηση ακόμη αδυνατεί να δημι-
ουργήσει αποτελεσματικό μηχανισμό για 
την πάταξη της φοροδια-
φυγής, διατηρεί κρατικές 
δαπάνες που δεν μπορεί 
να χρηματοδοτήσει, ακο-
λουθεί τις εύκολες λύσεις 
της επιβολής φόρων και 
της μείωσης μισθών και 
συντάξεων, με τεράστιες 
κοινωνικές και οικονο-
μικές συνέπειες, δεν έχει 
τόλμη και εναλλακτικές 
προτάσεις ανάπτυξης.

Το Μεσοπρόθεσμο 
όχι μόνο δεν αποτελεί 
«σωσίβιο», όπως παρου-
σιάστηκε και επιβλήθηκε 
από την τρόικα και την 
κυβέρνηση, αλλά, αντίθετα, αποτελεί τον 
πιο σίγουρο δρόμο προς την κατεύθυνση της 
ύφεσης, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ακόμα και αν εφαρμοστούν με συνέ-
πεια όλα τα μέτρα, αποδώσουν τα προβλε-
πόμενα έσοδα και υλοποιηθούν οι αποκρα-
τικοποιήσεις, δεν πρόκειται να τιθασευτεί η 
πηγή των δημοσιονομικών δεινών, που δεν 
είναι άλλη από το δημόσιο χρέος. Με προϋ-
πόθεση να εφαρμοστούν όλα όσα περιλαμ-
βάνονται στο Μεσοπρόθεσμο, το χρέος, από 
352,4 δισ. ευρώ που είναι σήμερα, θα υποχω-
ρήσει μόλις στα 351,4 δισ. ευρώ το 2015. Μην 
ξεχνάμε ότι το δυσθεώρητο χρέος επιβαρύ-
νει τον Προϋπολογισμό με υψηλούς τόκους, 
οι οποίοι θα φτάσουν τα 23,4 δισ. ευρώ το 
2015 και για την αποπληρωμή τους θα απαι-
τείται το 38% των φορολογικών εσόδων.

Δηλαδή, όσα χρήματα και αν συγκε-
ντρωθούν θα κατευθυνθούν στην αποπλη-
ρωμή του χρέους και όχι στην ανάπτυξη. 

Τραγική πορεία για μια χώρα που πνίγε-

ται και μια κοινωνία που αναζητεί απελπι-
σμένα διέξοδο.

H Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρός της 
Αντώνης Σαμαράς από την πρώτη στιγμή 
επιμένουν στην αναγκαιότητα αναπτυξια-
κής πολιτικής, με ένα πλέγμα αλληλένδετων 
μέτρων που θα μπορούσαν να δημιουργή-
σουν συνθήκες επανεκκίνησης της οικονο-
μίας, με αξιοποίηση των συγκριτικών πλεο-
νεκτημάτων μας και ενίσχυση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. 

Αυτό είναι το στοίχημα που έχασε η κυ-
βέρνηση, παρ' όλες τις παραινέσεις και προ-
τάσεις της Ν.Δ., και δυστυχώς το χάνει και 
η χώρα. Τι θα γίνει αν συνεχίσουν να μην 
επιτυγχάνονται οι στόχοι, όπως είναι, εξάλ-
λου, αναμενόμενο; Θα συνεχίσει η κυβέρνη-
ση να αποπληρώνει το «έλλειμμά» της με νέ-
ους φόρους; 

Οι εταίροι και οι δανειστές μας θα εφαρ-
μόσουν κάποιο άλλο σχέδιο χωρίς διαπραγ-
μάτευση, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα 
πραγματικά δεδομένα και τις πραγματικές 

ανάγκες της οικονομίας 
και της κοινωνίας; Τι θα 
περιλαμβάνει το υπό δι-
αμόρφωση δεύτερο πα-
κέτο χρηματοδότησης 
του Σεπτεμβρίου; Θα συ-
ζητηθεί στην ελληνική 
Βουλή και ποιος θα εί-
ναι ο ρόλος της Βουλής;

Τα ερωτήματα αυ-
τά είναι βασανιστικά για 
τους πολίτες, για τη δημο-
κρατία, για τη χώρα μας. 
Η Νέα Δημοκρατία θα 
συνεχίσει τον αγώνα για 
την ανάδειξη των κινδύ-

νων και των απειλών, για την κοινωνική συ-
νοχή και την οικονομική αντοχή, για την 
ανάγκη διαλόγου και επαναδιαπραγμάτευ-
σης των όρων και των εργαλείων διάσωσης. 

Πληθαίνουν σήμερα οι φωνές αναλυ-
τών, ειδικών και πολιτικών από όλες τις πα-
ρατάξεις, εντός και εκτός Ελλάδας, που 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου από την 
εφαρμοζόμενη πολιτική και συζητούν εναλ-
λακτικά σενάρια. Εμείς θα μείνουμε αδρα-
νείς; Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, συνετοί και 
αποφασισμένοι. 

Η διάσωση της χώρας δεν μπορεί να εί-
ναι ο μονόδρομος που έχει επιβληθεί ή αδι-
αφανή σχέδια που εξυφαίνονται από διά-
φορα κέντρα εξουσίας. Απαιτεί όραμα, πί-
στη στις δυνάμεις μας και τις αξίες της δη-
μιουργίας και της ανάπτυξης. «Θέλει αρετή 
και τόλμη η ελευθερία…»

*Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
μέλος της Επιτροπής Οικονομικών 

και Νομισματικών Θεμάτων του Ε.Κ.

Aπό τον
άθάνάσΙΟ ΓΙάννΟΠΟυΛΟ*

O κ. Λοβέρδος επι-
καλείται «πελατει-
ακές σχέσεις» που 
διαμόρφωσαν τη 

σημερινή ανάπτυξη των κλινών στα νοσοκο-
μεία. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο αποφά-
σισε να «κόψει τον γόρδιο δεσμό» με κατάρ-
γηση κλινών,  κλινικών ή και ολόκληρων νο-
σοκομείων. Η τακτική του αυτή, όμως, δεν 
είναι απλώς ανεδαφική. Είναι (κυρίως αυ-
τό) επικίνδυνη. Βασικότερο σημείο είναι ότι 
τελικά η αναμενόμενη αποτυχία του εγχειρή-
ματος αυτού των «συγχωνεύσεων» αυτόμα-
τα θα απαξιώσει ένα μέτρο εξορθολογισμού, 
που είναι βασικά επιβεβλημένο, για να μη δι-
αλυθεί το ΕΣΥ από εκεί που έχει σήμερα οδη-
γηθεί. Οι πελατειακές σχέσεις κατεξοχήν αρ-
μόζουν όχι τόσο στην ανάπτυξη των νοσοκο-
μείων όσο στη σημερινή έκφυλη κατάσταση 
στην οποία το έχει οδηγή-
σει το υπουργείο του με τη 
σημερινή κομματική δια-
κατοχή του. Μια διακα-
τοχή από τυχάρπαστους 
καιροσκόπους, επαγγελ-
ματίες της οκνηρίας, αμπε-
λοφιλοσόφους της κομμα-
τικής συμφοράς που «εί-
δαν φως και μπήκαν» στη 
δημόσια υγεία για να τη 
διαφεντέψουν. Και μαζί 
να στρώσουν μάνι μάνι 
το τραπέζι για φαγοπότι, 
άλλος με «μελέτες», άλλος 
με «επενδύσεις», άλλος με 
«φακελάκια».

Βέβαια, έκαναν λογαριασμό χωρίς τον 
ξενοδόχο. Και ξενοδόχος είναι το κορόιδο 
που τελικά πληρώνει το μάρμαρο. Ο κατα-
ναλωτής υγείας, ο άρρωστος (Ελληνας ή και 
πολίτης της Ε.Ε. -αυτό καθόλου να ΜΗΝ το 
ξεχνάμε), το ασφαλιστικό ταμείο, που, αν μέ-
χρι σήμερα από ΑΧΡΗΣΤΕΣ και ΑΝΙΚΑ-
ΝΕΣ ηγεσίες δεν έχει ξεσηκωθεί, δεν είναι κα-
θόλου σίγουρο ότι θα συνεχίσει να παραμέ-
νει απαθής θεατής αύριο. Θα θίξω για λίγο 
το «επιβεβλημένο» των συγχωνεύσεων των 
μονάδων υγείας. Τις υλοποίησε στην Αγγλία 
και η Θάτσερ και εκεί ΠΕΤΥΧΑΝ. Γιατί; Τις 
σχεδίασαν άνθρωποι που ΗΞΕΡΑΝ. Εδώ, οι 
«αρχιτέκτονες» δεν ξέρουν. Και επειδή «δει 
δη χρημάτων», θα θυμίσω ότι η Θάτσερ ΕΙ-
ΧΕ χρήματα και ΗΘΕΛΕ να τα επενδύσει με 
ορθολογισμό. Ο κ. Λοβέρδος απλά επιδιώκει 
να κόψει όπως όπως δαπάνες, γιατί χρήματα 
ΔΕΝ έχει. Τα προτεινόμενα σχέδια για «συγ-
χωνεύσεις» οδηγούν σε πλήρη εξάρθρωση 
του σημερινού δυσλειτουργικού ΕΣΥ. Δεν 

σέβονται δεδομένα γεωγραφίας, συγκοινω-
νιών, επικοινωνίας και τοπογραφίας. Προ-
σθέτουν στην υπάρχουσα διοικητική διάλυ-
ση το χάος των «μεγάλων μονάδων», χωρίς 
αυτό να σημαίνει καθόλου οικονομία μεγε-
θών. Και εύλογα διερωτάται κανείς: Μα αυ-
τοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν από νοσοκομεία; 
Η ξεκάθαρη απάντηση είναι ΟΧΙ. Τα νοσο-
κομεία είναι ΞΕΝΑ γι' αυτούς. Τα έμαθαν ως 
«άρχοντες». Ούτε ΕΙΔΙΚΟΙ είναι. Και ΟΣΟΙ 
από αυτούς τυχαίνει να φέρονται ως ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΟΙ σε νοσοκομεία, είναι οι ΓΝΩΣ-
ΤΟΙ ΤΕΜΠΕΛΗΔΕΣ του χώρου τους. Δεν 
δουλεύουν, δεν ΠΑΤΟΥΝ εκεί, δεν ενημε-
ρώνονται για τα συμβαίνοντα (εκτός δολο-
πλοκιών...). Οι άνθρωποι ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ και 
από ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ νοσοκομείων. Η εργα-
σία που παρέχει το ΕΣΥ δεν είναι κοστολο-
γημένη από ΚΑΝΕΝΑΝ. Γι' αυτό και το ση-
μερινό ΕΣΥ πορεύεται «κατά κρημνών». Ξέ-
ρετε π.χ. ότι το ΕΣΥ σήμερα ΑΔΥΝΑΤΕΙ 
να εισπράξει από ιδιωτική ασφάλεια λεφτά 
για νοσήλια; Μη με ρωτήσετε γιατί - ούτε κι 

εγώ ξέρω. Ρωτήστε τον 
κ. Λοβέρδο γιατί. Εγώ, 
ως απλός γιατρός, προ-
σπάθησα, όταν κατανό-
ησα το θέμα, να το λύσω. 
Ο κ. Λοβέρδος, καθηγη-
τής Νομικής, γιατί δεν το 
λύνει; Αυτό θα του λύ-
σει τα χέρια για εξορθο-
λογισμούς ΣΗΜΑΝΤΙ-
ΚΟΤΕΡΟΥΣ από τις 
«συγχωνεύσεις». Υπάρ-
χουν, για παράδειγμα, 
υπηρεσίες που ΜΠΟΡΕΙ 
και ΠΡΕΠΕΙ να συγ-
χωνευθούν. Η αιμοδο-

σία ΕΠΡΕΠΕ να μην είναι διεσπαρμένη σε 
95 «τράπεζες αίματος» ανά τη χώρα. Αλλη 
υπηρεσία που ΜΠΟΡΕΙ και ΠΡΕΠΕΙ να εί-
ναι «ενοποιημένη» είναι τα λεγόμενα «κέντρα 
αναφοράς». Οσο για τις «λοιπές» συγχωνεύ-
σεις; Κατά κοινή λογική νοσοκομεία που τα 
χωρίζει ένας δρόμος ή μια μεσοτοιχία ΠΡΕ-
ΠΕΙ να ΕΝΩΝΟΝΤΑΙ σε ένα (Σπηλιοπού-
λειο, «Μαρίκα Ηλιάδη» κ.ά.). Επίσης νοσο-
κομεία τα οποία υπάρχουν σε πολλούς νο-
μούς δεν θα πρέπει να κλείσουν, αλλά να 
έχουν λειτουργική προσθετική παρουσία. 

Αντί για όλα αυτά, βλέπουμε περικοπές 
που αντί να μειώνουν αυξάνουν το ανά κλί-
νη κόστος λειτουργίας νοσοκομείων και άλ-
λα πολλά, που ελπίζω να μην αποφασίσουν 
κάποιοι να αρχίσουν να υλοποιούν, γιατί τό-
τε οι «αγανακτισμένοι πολίτες» της Πλατεί-
ας Συντάγματος θα γίνουν «αγανακτισμέ-
νοι της οδού Αριστοτέλους 17».

Βουλευτής Φθιώτιδας,
τομεάρχης Υγείας Ν.Δ.

Ακόμα και αν εφαρμοστούν 
με συνέπεια όλα τα μέτρα,

αποδώσουν τα προβλεπόμενα
 έσοδα και υλοποιηθούν
 οι αποκρατικοποιήσεις, 

δεν πρόκειται να τιθασευτεί 
η πηγή των δημοσιονομικών
 δεινών, που δεν είναι άλλη

 από το δημόσιο χρέος

 Δεν σέβονται δεδομένα 
γεωγραφίας, συγκοινωνιών, 
επικοινωνίας, τοπογραφίας.

 Και εύλογα διερωτάται 
κανείς: Μα αυτοί 

οι άνθρωποι δεν ξέρουν 
από νοσοκομεία;

 Η ξεκάθαρη απάντηση 
λοιπόν είναι ΟΧΙ

Θέλει αρετή και 
τόλμη η ελευθερία 

Οι συγχωνεύσεις θα 
διαλύσουν το ΕΣΥ


