
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Γρεβενά, 22 Ιουλίου 2003

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης εγκαινίασε σήμερα χο νέο Γενικό 
Νοσοκομείο Γρεβενών, χο οποίο ο ίδιος είχε θεμελιώσει στις 19 
Οκτωβρίου 1997.

Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας κατά την τελετή των εγκαινίων, είπε τα

«Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ.

Εδώ βλέπουμε τη μακέτα του Νοσοκομείου. Επειδή πολλές φορές έχει 
λεχθεί ότι υπάρχουν μόνο μακέτες, βλέπουμε και την πραγματικότητα. Και 
αυτό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή στην πράξη 
απαιτούν ορισμένο χρόνο, ότι ξεκινάμε με ένα σχέδιο και ότι περνά ένας 
χρόνος προσπάθειας για να γίνει το σχέδιο αυτό πραγματικότητα.

Και το σχέδιο γίνεται πραγματικότητα, γιατί, για μας, το κοινωνικό κράτος 
δεν είναι λόγια και σχέδια. Είναι έργα και πράξεις. Είναι το αποτέλεσμα της 
καθημερινής μας δουλειάς, της συνεχούς προσπάθειάς μας, της αντίληψης 
που έχουμε, του προγράμματος για μια ισχυρή Ελλάδα τον 21ο αιώνα.

Με αυτό το νέο υπερσύγχρονο Νοσοκομείο Γρεβενών, η υγεία στην 
Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας περνά σε μια νέα εποχή. Το νέο 
Νοσοκομείο, που ξεκίνησε το 1997 και ολοκληρώθηκε πρόσφατα, κόστισε 
περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ.

Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους και καλό είναι να τα υπενθυμίζουμε για 
να βλέπουμε και το μέγεθος του έργου, το οποίο πραγματοποιούμε: Το νέο 
Νοσοκομείο είναι 11 φορές μεγαλύτερο από το παλαιό, μπορεί να αναπτύξει 
διπλάσιες κλίνες (134 έναντι 70 του παλαιού), έχει τετραπλάσιο αριθμό 
χειρουργείων και αυξάνει τη δυναμικότητα της μονάδας τεχνητού νεφρού 
κατά 50%. Σε στεγασμένους χώρους 14.000 τετραγωνικών μέτρων 
αναπτύσσονται σύγχρονα τμήματα και κλινικές και μάλιστα σε συνθήκες, 
που είναι εφάμιλλες των καλύτερων Νοσοκομείων της Ελλάδας και της 
Ευρώπης.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι το νέο Νοσοκομείο περιέχει την υποδομή 
για νέες υπηρεσίες (και πρόσθετες αργότερα), ώστε να εξυπηρετούνται οι 
κάτοικοι των Γρεβενών στον τόπο τους και να γίνεται μια σειρά εξετάσεων 
και επεμβάσεων, οι οποίες δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στην περιοχή. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, το Νοσοκομείο ενισχύθηκε και ενισχύεται με νέο 
προσωπικό.



Σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, το σύστημα υγείας ενισχύεται με 312 
εργαζόμενους, μόνιμους και εποχικούς. Από αυτούς, 60 στελεχώνουν το 
Νοσοκομείο Γρεβενών. Παράλληλα, σε όλη την περιφέρεια, υλοποιείται ένα 
μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο 
περιλαμβάνει τη νέα πτέρυγα του Νοσοκομείου Κοζάνης, την προμήθεια 
νέου εξοπλισμού, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της κτιριακής υποδομής σε 
όλα τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και τα Περιφερειακά Ιατρεία. Βήμα- 
βήμα υλοποιούμε το στόχο μας να αντιμετωπίζονται τα περισσότερα 
περιστατικά στις μονάδες υγείας της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και 
να περιορίζονται οι διακομιδές ασθενών μόνο στις εξειδικευμένες 
περιπτώσεις.

Αυτό που συμβαίνει στη Δυτική Μακεδονία δεν είναι εξαίρεση, είναι ο 
κανόνας. Σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας έχουμε κάνει την ίδια 
προσπάθεια και ήδη τους επόμενους μήνες θα δείξει η προσπάθεια αυτή 
ανάλογα αποτελέσματα.

Η Ελλάδα αλλάζει. Γίνεται ισχυρή. Σε κάθε νομό, σε κάθε πόλη, σε κάθε 
χωριό. Ο πολίτης αντιλαμβάνεται, ζει αυτές τις αλλαγές. Βλέπει τη ζωή στον 
τόπο του να βελτιώνεται καθημερινά. Και αυτό γίνεται παντού, ακόμη και 
στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Βεβαίως και υπάρχουν προβλήματα ακόμη. Ασφαλώς και χρειάζεται 
προσπάθεια για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Αλλά εδώ, 
ζωντανά, σήμερα, βλέπουμε ότι τα προβλήματα τα λύνουμε ένα-ένα, με 
σχέδιο, με στόχους. Οτι μπορούμε να πετυχαίνουμε τους υψηλούς στόχους 
που θέτουμε.

Και πιστεύω ότι το νέο Νοσοκομείο που εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ στα 
Γρεβενά αποτελεί μια απόδειξη ότι αυτή η προσπάθεια αξίζει. Να είστε 
βέβαιοι ότι θα τη συνεχίσουμε».

• Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το υπό κατασκευήν νέο κέντρο 
νεοσυλλέκτων, το οποίο θα λειτουργήσει από το Νοέμβριο. Αρχές Νοεμβρίου 
θα δεχθεί την πρώτη σειρά νεοσυλλέκτων.
Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε από το Διοικητή και τους Αξιωματικούς για 
τα υπό κατασκευή κτίρια και το χωροταξικό διάγραμμα του στρατοπέδου.

• Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Δημαρχείο της πόλης των 
Γρεβενών, όπου, από την αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου απηύθυνε την 
κεντρική ομιλία του (η ομιλία του Πρωθυπουργού στα Γρεβενά διανέμεται 
σε ξεχωριστό δελτίο Τύπου).

• Πριν την επίσκεψή του στη νέα μεταλλευτική μονάδα της «ΓΕΩ-ΕΛΛΑΣ», ο 
Πρωθυπουργός σταμάτησε στο χωριό Κνίδη του Καποδιστριακού Δήμου 
Βεντζίων, το οποίο είχε υποστεί σοβαρότατες ζημιές από τον καταστρεπτικό 
σεισμό του 1995 και το οποίο έχει πλέον ανοικοδομηθεί και 
ανασυγκροτηθεί πλήρως. Οι κάτοικοι του χωριού επεφύλαξαν στον 
Πρωθυπουργό θερμή υποδοχή.



• Τελευταίος σταθμός της περιοδείας του Πρωθυπουργού η νέα μεταλλευτική 
μονάδα της «ΓΕΩ-ΕΛΛΑΣ» (βλ. σχετικό δελτίο Τύπου).

Τον Πρωθυπουργό κατά τη σημερινή επίσκεψή του στα Γρεβενά συνόδευαν 
ο υπουργός Υγείας-Πρόνοιας Κώστας Στεφάνής, οι υφυπουργοί Εθνικής 
Αμυνας Λάζαρος Λωτίδης, ΠΕΧΩΔΕ Γιάννης Τσακλίδης, Εργασίας Λεύτερης 
Τζιόλας, Γεωργίας Βαγγέλης Αργύρης, Τύπου και υπεύθυνος του Γραφείου 
Τύπου του Πρωθυπουργού Τηλέμαχος Χυτήρης, η γενική γραμματέας της 
Περιφέρειας Μαρία Σκραπνάκη και το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου 
του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Θάνος.


