
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ, 7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

Υπάρτοσν δύο ειδών άνθρωποι. Εκείνοι ποσ κάνοσν ηη δοσλειά κι 
εκείνοι ποσ διεκδικούν ηα εύζημα. Είναι προηιμόηερο να ανήκεις 

ζηην πρώηη καηηγορία. Εκεί ο ανηαγωνιζμός είναι μικρόηερος. 

 (Μαχάτμα Γκάντι) 

Φίιεο, θίινη 

Σε κία πεξίνδν πνπ ε πξνζσπηθή, ε θνηλσληθή θαη ε επαγγεικαηηθή καο δσή έθηαζε, 
αλ δελ μεπέξαζε, ηα όξηα αληνρήο καο, ζπλεηδεηά επηιέμακε λα κελ θνξηώζνπκε 
πεξαηηέξσ ην θιίκα. Επεηδή νη εμειίμεηο δείρλνπλ όηη νδεύνπκε ζε κία θαλνληθόηεηα, 
κέλεη βεβαίσο λα θαλεί ην απνηέιεζκα, επηιέμακε λα ζαο θάλνπκε κία πξώηε 
ελεκέξσζε γηα ηα όζα κέρξη ζήκεξα έρνπλ ζπκβεί. 

Τν ΤΥΠΕΤ, γη άιιε κία θνξά ζηελ ελελεθνληαεηή ηζηνξία ηνπ, βξίζθεηαη αληηκέησπν κε 
ηελ ίδηα ηνπ ηελ επηβίσζε. Οη αηηίεο θπζηθά δελ είλαη κόλν νη ελδνγελείο παξάγνληεο 
αιιά θαη νη εμσηεξηθνί, κεδέ ηεο παλδεκίαο εμαηξνπκέλεο. 

Σε πείζκα όκσο ησλ πξαγκαηηθά αληίμνσλ ζπλζεθώλ πηζηεύνπκε πξαγκαηηθά όηη 
κέιινλ ππάξρεη. Με πνιιή δνπιεηά θαη ζηνρεπκέλεο θηλήζεηο βέβαηα, αιιά θαη όξακα 
γηα έλα απηόθσην αύξην ζηεξηδόκελν ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο. 

Σεβόκελνη ην γεγνλόο όηη ιόγσ ηεο παλδεκίαο δελ έρνπλ ηεζεί ππ’ όςηλ ηνπ θπξίαξρνπ 
νξγάλνπ, ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο δειαδή, νη δηαπηζηώζεηο ηεο εμειεγθηηθήο επηηξνπήο 
δελ ζα ζαο κπιέμνπκε αθόκα κε ηνπο αξηζκνύο. ίγοσρα όμως δεζμεσόμαζηε γι 
ασηό αμέζως μεηά. 

Πεπνίζεζε ηεο παξάηαμήο καο, ηεο ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΡΑΜΜΗ, είλαη όηη ζηα δύζθνια 
πξέπεη λα ελσλόκαζηε θαη όρη λα δηαηξνύκαζηε. Καη απηό ην ηηκήζακε αθόκα θαη όηαλ 
δελ ζπκκεηείρακε ζην Πξνεδξείν, θαηαζέηνληαο κάιηζηα θαη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο, 
αλεμάξηεηα εάλ απηέο δελ έγηλαλ απνδεθηέο. 

Τα γεγνλόηα θαη νη εμειίμεηο έδεημαλ μεθάζαξα όηη απηέο νη πξνηάζεηο ήηαλ ζηελ ζσζηή 
θαηεύζπλζε. Γηα παξάδεηγκα ε πηνζέηεζε ησλ Ειιεληθώλ γελνζήκσλ ε νπνία κείσζε 
δξαζηηθά ην θόζηνο ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο ρσξίο λα απμάλεηαη ην θόζηνο γηα 
ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Αο ζεκεησζεί όηη ηα Ειιεληθά γελόζεκα ζεσξνύληαη από ηα 
θαιύηεξα παγθνζκίσο καδί κε ηα Ιζπαληθά, ηα Ιζξαειηλά θαη ηα Ειβεηηθά. 

Ταπηόρξνλα ε έληαμε ησλ ρξνλίσο παζρόλησλ ζηα ζεξαπεπηηθά πξσηόθνιια ζα 
ελδπλακώζεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ ζεξαπεπηηθώλ αγσγώλ ηνπο. 



  

Έλα άιιν κεγάιν βήκα ήηαλ ε πηνζέηεζε όιν θαη πεξηζζόηεξσλ ςεθηαθώλ 
δηαδηθαζηώλ κε ζηόρεπζε ζηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ. 

Δπζηπρώο πξέπεη λα γίλνπλ αθόκα πνιιά. Κπξίσο λα αληηκεησπηζζεί ξηδηθά ε 
αξηεξηνζθιεξσηηθή ινγηθή θάπνησλ κνλάδσλ θαη θπξίσο ε εμνκάιπλζε ησλ ξαληεβνύ, 
εηδηθά ζην νδνληηαηξηθό. 

Να είζηε ζίγνπξνη όηη γίλνληαη ζηνρεπκέλεο ελέξγεηεο θαη πνιύ ζύληνκα ειπίδνπκε λα 
εμνκαιπλζεί ε θαηάζηαζε. Μία θαηάζηαζε πνπ ελ πνιινίο επηδεηλώζεθε από ηελ 
παλδεκία. 

Τν ΤΥΠΕΤ έρεη έλα ζπγθεθξηκέλν ζρέδην επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο πνπ αλέπηπμε κόλν 
ηνπ θαη ζην νπνίν ζρέδην ε ζπκβνιή ηεο παξάηαμήο καο ήηαλ θαζνξηζηηθή, ηόζν ζε 
επίπεδν ΤΥΠΕΤ όζν θαη ζε επίπεδν ΣΥΕΤΕ (ηνπ νπνίνπ ε ζπκβνιή ήηαλ 
απνηειεζκαηηθόηαηε), θαη πάλσ ζ’ απηό ην ζρέδην ζα θηλεζεί, ζε πείζκα όζσλ ζέινπλ 
λα ην δνπλ λα απνηπγράλεη. 

Καη κία θξάζε, πξώηε θαη ηειεπηαία, ζε όζνπο ρξεζηκνπνηνύλ ην ΤΥΠΕΤ σο όρεκα 
γηα άιινπο ζθνπνύο. Πξνβιήκαηα πνπ επί δεθαεηίεο ιίκλαδαλ θαη έρνπλ επηιπζεί 
νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ηώξα, θαιό είλαη λα κελ ρξεζηκνπνηνύληαη σο εξγαιεία 
αληηπαξάζεζεο δηόηη, αλ κε ηί άιιν, δείρλνπλ κία θαθή πξόζεζε, πέξαλ ησλ 
αλαθξηβεηώλ, απέλαληη ζην παιαηόηεξν Τακείν Υγείαο ηεο ρώξαο.  

 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΗ 
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