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Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2000

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης κάλεσε σήμερα στις 11.00 το 
πρωί, στο Μέγαρο Μαξίμου, τον ιατρό Μάριο Σταματάκη και τον 
συνέχαρη για την τολμηρή απόφασή του να καταγγείλει προ 
ημερών υπόθεση δωροδοκίας διοικητικής υπαλλήλου του ΙΚΑ για 
διορισμό του στο υποκατάστημα ΙΚΑ Κορίνθου.

Ως γνωστόν, ο ιατρός με ειδικότητα ορθοπαιδικού είχε υποβάλει αίτηση 
για διορισμό του στο εν λόγω υποκατάστημα κατόπιν προκήρυξης 
σχετικής θέσεως και παρ’ ότι πληρούσε όλα τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα για την κάλυψη της θέσεως, του ...εζητήθη το ποσό των 2 
εκατομμυρίων δραχμών για τη... διευκόλυνση της διαδικασίας 
πρόσληψης!

Επισημαίνεται ότι ο ιατρός Μάριος Σταματάκης κατήγγειλε την αξιόποινη 
πράξη στην υποδιοικητή του ΙΚΑ Ευρυδίκη Χατζηανδρέου και αφού 
ενημερώθηκε ο διοικητής του ΙΚΑ Μιλτιάδης Νεκτάριος, αποκαλύφθηκε 
η δωροδοκία.

Ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε δεκαπεντάλεπτη συνομιλία με τον 
ορθοπαιδικό Μάριο Σταματάκη, υπογράμμισε πως άμεση 
προτεραιότητα της κυβέρνησής του είναι η καταπολέμηση και πάταξη 
φαινομένων διαφθοράς. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός τόνισε στον κ. 
Σταματάκη πως η πάταξη τέτοιων φαινομένων που πλήττουν τη 
σύγχρονη ελληνική κοινωνία δεν αφορά μόνον την Πολιτεία ή κάποιους 
ανώτερους κρατικούς λειτουργούς, αλλά το σύνολο των πολιτών που 
πρέπει να επαγρυπνούν και να έχουν το θάρρος και τη γενναιότητα να 
καταγγέλλουν κάθε φαινόμενο ή απόπειρα διαφθοράς που πλήττει τους 
ίδιους ή υποπίπτει στην αντίληψή τους.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Κάλεσα τον κ. Σταματάκη, σήμερα στο γραφείο μου, γιατί θέλω να τον 
συγχαρώ για το θάρρος που είχε να καταγγείλει εκείνους που 
προσπαθούσαν να τον εκβιάσουν να δώσει χρήματα για να προσληφθεί 
στο ΙΚΑ.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα για την 
κοινωνία μας, αλλά δεν θα πετύχουμε στην καταπολέμησή της, εάν οι 
ίδιοι οι πολίτες δεν κινητοποιηθούν, αν πάψουν να φοβούνται να



καταγγέλλουν γεγονότα εκβιασμών και διαφθοράς. Οι πολίτες δεν 
πρέπει να φοβούνται, πρέπει να γνωρίζουν ότι η Πολιτεία, η κυβέρνηση 
είναι μαζί τους”.

Εξάλλου, ο ιατρός Μάριος Σταματάκης, κατά την αποχώρησή του από 
το Μέγαρο Μαξίμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους:

“Μόνο μια δήλωση θα ήθελα να κάνω: Η δημοκρατία μας απαιτεί 
ενεργούς πολίτες. Η τιμητική αυτή πρόσκληση του Πρωθυπουργού 
απέναντι στο πρόσωπό μου, έχει ένα στόχο: Να ευαισθητοποιήσει 
όλους τους Ελληνες πολίτες να βοηθήσουν τόσο τον ίδιο, όσο και την 
κυβέρνησή του στο να παταχθούν τα φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία 
πλήττουν τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
Εγώ, προσωπικά, είμαι βέβαιος και πεπεισμένος ότι όλοι μαζί θα το 
πετύχουμε και θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός”.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Σταματάκη, τι σας είπε ο Πρωθυπουργός;

Μ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Ήταν μια απλή, ανθρώπινη συζήτηση και 
ενδιαφέρθηκε για τα απλά, καθημερινά προβλήματα.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κύριε Σταματάκη, ο Πρωθυπουργός έδειξε να 
ενδιαφέρεται και για συνολικότερα προβλήματα διαφθοράς που 
υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση;

Μ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ: Είμαι βέβαιος ότι είναι πρώτη προτεραιότητα του 
ιδίου η πάταξη της διαφθοράς. Είμαι βέβαιος ότι εάν βοηθήσουμε και 
εμείς οι πολίτες, όλοι μαζί θα το πετύχουμε.

Σας ευχαριστώ πολύ.


