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Υποστήριξης

Καλή σας ημέρα κυρίες Υπουργοί, Κύριε Γενικέ στη φυσική Ηγεσία της
Ελληνικής Αστυνομίας και των υπόλοιπων Σωμάτων. Δεν είναι πολύ δόκιμο να
συναντιόμαστε. Νομίζω πάντως αυτό είναι από τα σημεία που είναι ευχής
έργον το ότι δεν συναντιόμαστε και θα πάρω την πάσα από την κυρία
Υφυπουργό που ανέφερε τον Σοπενχάουερ, εγώ να κάνω μια αναφορά σε ένα
Γάλλο φιλόσοφο τον Πιέρ Μπουρντιέ, ο οποίος έλεγε στις αρχές της
δεκαετίας του 90 ότι το αριστερό χέρι του κράτους, εννοώντας τα Υπουργεία
του κοινωνικού κράτους, το Υγείας, το Παιδείας, το Εργασίας έχουν την
αίσθηση ότι το δεξί χέρι του κράτους τα Υπουργεία λοιπόν του πιο στενού αν
θέλετε κρατικού μηχανισμού, το Οικονομικών, το Δημόσιας Τάξης, το Εθνικής
Άμυνας κάνουν ότι δεν ακούν ή κάνουν ότι δεν ακούν τι γίνεται από το
αριστερό χέρι του κράτους.

Νομίζω ότι αυτή την απόσταση προσπαθούμε αυτά τα χρόνια να την
μειώσουμε και είναι σημαντικό και αυτή είναι μια πρωτοβουλία που μειώνει
αυτή την απόσταση διότι υπάρχουν πολλά σημεία τελικά σύγκλησης στις δύο
αυτές περιοχές αν θέλετε παρέμβασης του κράτους, αφενός ότι και οι δύο
είναι ταγμένες στην εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και όσο πιο
αποτελεσματικοί είμαστε και όσο πιο πρώιμα το προλαβαίνουμε ώστε να μην
χρειάζεται μετά να δράσουμε, αυτό ισχύει και για τη Δημόσια Τάξη Προστασία
του Πολίτη, ισχύει και για την υγεία βεβαίως, τόσο πιο αποτελεσματικοί
είμαστε.

Ακούγοντας βέβαια και τους προηγούμενους θα διαπιστώσετε ότι έχουμε
πολλά κοινά σημεία τελικά και η Υπουργός ως Υγειονομικός με πολύ
σημαντική συνεισφορά και κοινοβουλευτικά, στο κομμάτι της Υγείας και η
Υφυπουργός έχοντας περάσει από το Υπουργείο Υγείας και ο Γενικός
Γραμματέας, δεν τον άφησα θα τα πει σε λίγο, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι
περισσότερο επηρεασμένος λόγω της μεταξύ μας σχέσης, οπότε έχει και
αυτός μια άποψη νομίζω πολύ δομημένη και συγκεκριμένη για το ζήτημα,
επιβεβαιώνουν αυτή την πραγματικότητα.

Χαίρομαι λοιπόν πολύ που μπορούμε και συναντιόμαστε, αυτή είναι μια
εξαιρετική, μια πολύ καλή πρακτική, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Θα σας
εκμυστηρευτώ ότι παράλληλα σχεδιάζουμε στο κομμάτι και της ψυχικής
υγείας αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, για συγκεκριμένες
ομάδες πληθυσμού.



Άρα για ακόμη μία φορά, βλέπω ότι μπορείτε να δείχνετε το δρόμο ακόμη και
σε πεδία που θεωρούμε ότι έχουμε το πρώτο λόγο και αντίστοιχα και στο
κομμάτι της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας υπάρχει ένα αντίστοιχο έργο σε
εξέλιξη. Μακάρι να συναντιόμαστε πολύ πιο συχνά στο μέλλον για τέτοιες
πρωτοβουλίες και το σημαντικό νομίζω ότι είναι μία υπηρεσία που είναι
σχεδιασμένη και προσανατολισμένη και αυτό απέδειξε και με την μέχρι τώρα
λειτουργία της προς τους εργαζόμενους.

Μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι της Ελληνικής Αστυνομίας είναι εργαζόμενοι
πρώτα και κύρια και ακόμη και όταν δεν μπορούμε να τους ανταμείψουμε
οικονομικά, όσο θα θέλαμε, όσο θα άξιζαν και αυτό ήταν μεγαλύτερη
δυσκολία τα χρόνια τα προηγούμενα της δημοσιονομικής προσαρμογής και
των μνημονίων, ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε μία μεγαλύτερη
ευχέρεια, τουλάχιστον μπορούμε να δείχνουμε την μέριμνα μας και την
φροντίδα μας με άλλους τρόπους με άλλες υπηρεσίες που θα τους
υποστηρίζουμε στο έργο τους και αυτή είναι μία τέτοια βεβαίως περίπτωση.

Ευχαριστώ πολύ και καλή μας συνέχεια.


