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λέπουμε όλο και περισσότερο τα παιδιά μας να υιοθετούν τον δυτικό 
τρόπο ζωής, να αφήνουν στην άκρη την παραδοσιακή κουζίνα, η 
οποία δεν τους είναι και πολύ αρεστή, και σε αυτό να συνηγορούν 

και οι οικογένειες τους. Σήμερα χτίζουμε, ωστόσο, την κοινωνία του αύριο και 
μέσα από τις δομές της κοινωνικής αρχιτεκτονικής θα δούμε να δοκιμάζεται 
στα ασφαλιστικά ταμεία η οικονομία της χώρας. 

Απ' όλες τις πλευρές, λοιπόν, πρέπει να λάβουμε μέτρα, δίνοντας προτε
ραιότητα στην υγεία του νέου ανθρώπου. Ενημέρωση, πρόληψη και άσκηση, 
όλα αυτά είναι ευθύνη της πολιτείας, η οποία μπορεί να στείλει το μήνυμα 
μέσα από τα ολοκληρωμένα προγράμματα της. Το Υπουργείο Υγείας και Κοι
νωνικής Αλληλεγγύης, θέλω να γνωρίζετε, ότι έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη 
με πραγματικά μεγάλη ευαισθησία. 

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερο, προωθείται το εθελοντικό κίνημα 
στη χώρα. Ανέφερα ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και οι εθελοντικοί 
οργανισμοί, πολύ πιο μπροστά ευρισκόμενες και ευρισκόμενοι από την ίδια 
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την πολιτεία, έχουν δραστηριοποιηθεί σε αυτό τον τομέα. Ο τομέας λοιπόν της 
κοινωνικής αλληλεγγύης, του δεύτερου συνθετικού της επωνυμίας αυτού του 
Υπουργείου αναβαθμίζεται. 

Θα έχετε, πιθανόν, πληροφορηθεί ήδη για τα ολοκληρωμένα προγράμματα 
που έχουν σκοπό να ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή. Κοινωνία, πολιτεία, 
μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εθελοντικό κίνημα, όλοι μαζί πλέον μπορούμε να 
διαμορφώσουμε ένα επιθετικό μέτωπο ενάντια σε κάθε απειλή της υγείας μας. 

Όλ' αυτά που προσπαθώ να σας περιγράψω με λίγα λόγια είναι βαθύτατα 
πολιτικό ζήτημα κι έχει να κάνει με όλους εμάς, που κατά καιρούς αναλαμβά
νουμε τη μεγάλη ευθύνη ν' ανοίξουμε δρόμους στην κοινωνία ώστε αυτή να 
προχωρήσει μπροστά. Κι όπως ανέφερα, πρωτύτερα, και το επαναλαμβάνω με 
την ευκαιρία αυτής της συγκέντρωσης, και πρέπει να περάσει στη συνείδηση 
της ελληνικής κοινωνίας, η υπόθεση της υγείας είναι πέραν και πάνω από οτι
δήποτε μπορεί να επιβάλει πολιτικά χρονοδιαγράμματα. Ανεξάρτητα με το αν 
αυτά έχουν να κάνουν με τη διάρκεια μιας κυβέρνησης ή με τη συμβατική υπο
χρέωση της να υιοθετήσει και να στηρίξει την κοινοτική πολιτική. 

Εμείς, εμβαθύνοντας και διευρύνοντας τις δράσεις μας στον τομέα της 
πρόληψης, προβήκαμε, προ ημερών, στη σύναψη ενός πρωτοκόλλου συνερ
γασίας με το διαδημοτικό δίκτυο δομών υγείας, που συναπαρτίζεται, όπως 
είναι ίσως γνωστό, από 40 δήμους και κοινότητες, με κύριο σκοπό την ανάπτυ
ξη συνεργιών ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας και την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε 
θέματα πρόληψης. 

Και τούτο το τελευταίο έχει σημασία, διότι όλα όσα σας προανέφερα, εάν 
δεν περάσουν μέσα από τις συντεταγμένες δομές της πολιτείας και δεν φτά
σουν στον πολίτη, είτε μέσω των MME, είτε μέσω των σχηματισμών των πιο 
κοντινών στον πολίτη, που είναι οι δήμοι και οι κοινότητες, τότε δεν θα μπορέ
σουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα στα οποία στοχεύουμε. Γι' αυτό είπα ότι 
αυτές οι ευθύνες αρθρώνονται, αναπτύσσονται οριζόντια και κάθετα στο σύνο
λο των δομών της κοινωνίας μας. 

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, με την καίρια επιλογή αυτών των θεματικών 
συζητήσεων, συμβάλλει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκολιών 
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που η σύγχρονη τεχνολογία μάς προσφέρει, ενώ περιορίζει συνάμα, με την 
ενημέρωση που παρέχει, τις αρνητικές συνέπειες τις οποίες ο σύγχρονος τρό
πος ζωής μπορεί να προκαλέσει. 

Σε καμία περίπτωση δεν είμαστε εναντίον, γιατί αυτό θα ήταν δημοκοπικό, 
του προτύπου ζωής που έχει κατακτήσει ο άνθρωπος με πολλές δυσκολίες και 
μέσα από πολλές περιπέτειες. Πρέπει, εξάλλου, να είμαστε ευγνώμονες στην 
Ιστορία ως γενιά, γιατί είμαστε ίσως η μοναδική εξαίρεση για τους λίγο παλαιό
τερους από μας που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, που δεν ζήσαμε ποτέ τον 
πόλεμο, δεν ζήσαμε ποτέ την καταστροφή, ίσως η μοναδική γενιά στην ιστορία 
του ανθρώπινου γένους. 

Παράλληλα, αναπτύχθηκαν με πολύ γρήγορους ρυθμούς οι νέες τεχνολο
γίες, οι τρόποι επικοινωνίας. Ζούμε μια επαναστατική περίοδο, αυτή όμως έχει 
προκαλέσει μια διαταραχή στη σχέση μας με τη φύση, με το περιβάλλον, με 
τον τρόπο που μεγάλωσαν γενεές γενεών στο παρελθόν. Αρνηθήκαμε έναν 
ιδιότυπο τρόπο ζωής που μας έδινε μέχρι πριν από λίγα χρόνια ξεχωριστή 
θέση σε παγκόσμια κλίμακα ως προς τη μακροζωία. Ήμαστε τρίτοι, νομίζω, 
πριν από 10 χρόνια ή μάλλον ήμαστε πρώτοι και γίναμε τρίτοι, που σημαίνει 
ότι αν δεν λάβουμε τα μέτρα μας, αν δεν γυρίσουμε πάλι σε αυτό τον δικό μας 
ξεχωριστό ποιοτικό τρόπο ζωής, εάν δεν παρέμβουμε στον τρόπο λειτουργίας 
του συστήματος, αν δεν απομονώσουμε όλες αυτές τις νέες συνήθειες που μας 
έρχονται, φοβούμαι ότι τα προβλήματα που η συνάντηση αυτή καλείται να 
συζητήσει όλο και θα διογκώνονται. 

Γι' αυτό, λοιπόν, είπα πριν ότι η ευθύνη της πολιτείας είναι μεγάλη, το ζήτη
μα είναι βαθύτατα πολιτικό. Είναι, όμως, μεγάλη και η ευθύνη όλων, όσοι βρί
σκονται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας να ενημερωθεί ο κόσμος και να 
χαραχθούν να υιοθετηθούν πολιτικές αντιμετώπισης προληπτικά αυτών των 
μεγάλων προβλημάτων και για την κοινωνία και για την οικονομία της χώρας. 

Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις και με τη διαβεβαίωση ότι η πολιτεία θα κάνει 
τη δουλειά της, γιατί μπορεί να είμαι υπουργός της σημερινής κυβέρνησης η 
οποία πράγματι, με πολλή ευαισθησία, προωθεί αυτά τα προγράμματα, αλλά 
δεν παύω να είμαι και θεσμικός εκπρόσωπος της πολιτείας στη διαχρονική της 
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εξέλιξη, στην οποία, όπως είπα και πριν και θα ήθελα να σημειωθεί, όλοι πριν 
από μας και οι άλλοι που θα ακολουθήσουν θα συνεχίσουν με την ίδια υπευ
θυνότητα να υπηρετούν τη μεγάλη υπόθεση της υγείας. 

Κυρίες και κύριοι, δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, εύχομαι αυτή η 
συζήτηση να ολοκληρωθεί με χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία κι εμείς περι
μένουμε με ενδιαφέρον στο Υπουργείο μας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ότι θα είμαστε πάντοτε κοντά του, στηρίζοντας τις 
πρωτοβουλίες και τα προγράμματα του, γιατί ανέκαθεν πιστεύουμε ότι τέτοιου 
είδους θέσεις και προγράμματα βοηθούν την κοινωνία, τον τόπο, την οικονο
μία, τον Έλληνα πολίτη στη διαρκή του αναζήτηση καλύτερων ποιοτικών συν
θηκών ζωής. 
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