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Η Μαριέττα-Γιαννάκου Κοιττσίκου γεννήθηκε το 1951 στο Γεράκι Λακωνίας. 

Είναι παντρεμένη με τον Παναγιώτη Κουτσίκο και είναι μητέρα μιας κόρης. 

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και ειδικεύτηκε στη 

Νευρολογία και την Ψυχιατρική.

Το 1974 δραστηριοποιείται στην πολιτική ζωή ως ιδρυτικό μέλος της 

ΟΝΝΕΔ, την ιεραρχία της οποίας εξαντλεί ως μέλος της Εκτελεστικής της 

Επιτροπής και Υπεύθυνη Τύπου και Διεθνών Σχέσεων. Το 1979 εκλέγεται 

μέλος της Διοικούσας Επιτροπής στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 

Γενική Γραμματεύς του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων και Γενική Γραμματεύς 

της Οργάνωσης Ιατρών της ΝΔ. Το 1981 γίνεται Οργανωτική Σύμβουλος 

του Προέδρου της ΝΔ Ευαγγέλου Αβέρωφ. Το 1984 εκλέγεται βουλευτής 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στη διάρκεια της θητείας της εκλέγεται Πρόεδρος της Επιτροπής για τα 

Ναρκωτικά στα Κράτη-Μέλη της Κοινότητας, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 

για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, και μέλος των επιτροπών Κοινωνικών 

Υποθέσεων και Απασχόλησης, Μεταφορών, Ελέγχου του Προϋπολογισμού, 

Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, Υγείας και Περιβάλλοντος, καθώς 

και της Επιτροπής για τις σχέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα 

Κοινοβούλια της Λατινικής Αμερικής.

Το 1989 επανεκλέγεται Ευρωβουλευτής και γίνεται αρχηγός της Ομάδας 

των Ευρωβουλευτών της ΝΔ, εκλέγεται Πρόεδρος μιας νέας Επιτροπής για 

τα Ναρκωτικά, ενώ ταυτόχρονα εκλέγεται στη διοίκηση της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης Γυναικών. Επίσης, ορίζεται από την Οικουμενική Κυβέρνηση εκ

πρόσωπος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καταπολέμησης των



Στις 8 Απριλίου 1990 ορκίζεται Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων στην Κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσστάκη, χάνοντας τη θέση 

του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω ασυμβιβάστου. Στο 

Υπουργείο παραμένει μέχρι τον Αύγουστο του 1991. Εν συνεχεία εκλέγεται 

από τους αντιπροσώ πους της Δ ιεθνούς Κοινότητας (Ο μάδα του 

Δουβλίνου για τα Ναρκωτικά) Πρόεδρος του Τομέα "Βαλκανικός Αξονας- 

Εγγύς Ανατολή".

Το 1992 αναλαμβάνει την ευθύνη των διεθνών σχέσεων της ΝΔ, ενώ ταυτό

χρονα είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Διεθνούς των Χριστιανοδη

μοκρατών, της Ευρωπαϊκής Ενωσης Χριστιανοδημοκρατικών Κομμάτων, 

του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και της Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής 

Ενωσης. Το 1993 εκλέγεται Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης Χρι- 

στιανοδημοκρατικών Κομμάτων.

Η νέα διάσταση στην κοινωνική αντίληψη

“Η δική μας Πρόνοια δεν είναι διανομή επιδομάτων με τυχαία ή μικροκομ- 

ματικά κριτήρια. Κάθε δαπάνη πρόνοιας έχει στόχο τον πόλεμο στις κοινω

νικές ανισότητες. Ο πολίτης ενισχύεται με διάφορους τρόπους και ενθαρ- 

ρύνεται από το Κράτος να ξεπεράσει αυτοδύναμα τις ανισότητες, να στα

θεί στα δικά του πόδια και να αναλάβει με δική του πια ευθύνη να βελτιώ

σει την ποιότητα της ζωής του. Η Πρόνοια είναι ένας συνεχής αγώνας και 

για την κοινωνία που την προσφέρει και για τον πολίτη που τη δέχεται. 

Αγώνας για την αξιοπρέπεια και την ανάπτυξη του ατόμου".

Σε περίοδο λιτότητας η Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων



Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου αξιολογεί προτεραιότητες, αυξάνει τους 

πόρους του Υπουργείου της με κοινοτικά κονδύλια και μεταξύ άλλων:

- Προωθεί 1237 λαϊκές κατοικίες κληρώνοντας τα πρώτα 172 διαμερί

σματα στη Δραπετσώνα
- Αυξάνει την μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα απροστάτευτα παιδιά 
κατά 30%
- Αυξάνει πς χρηματικές παροχές σε εργαζόμενες ανασφάλιστες μητέ

ρες κατά 25%
- Ρυθμίζει τη χορήγηση του επιδόματος για το τρίτο παιδί(34.000 δρχ)
- Ρυθμίζει την ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας
• Αυξάνει τα προνοιακά επιδόματα (10%) και το επίδομα καυσίμων 
(100%) των ατόμων με ειδικές ανάγκες
- Αυξάνει τα κονδύλια για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, τις παιδι

κές κατασκηνώσεις και για την

Αγωγή υγείας

"Η μάχη της υγείας δεν κερδίζεται στα νοσοκομεία. Πρωταρχική υποχρέω

ση της Πολιτείας είναι να προλαμβάνει την αρρώστεια. Να ενημερώνει συ

νεχώς τον πολίτη για το τι πρέπει να αποφύγει ή τι πρέπει να κάνει για να 

παραμείνει υγιής. Η πρόληψη της αρρώστειας είναι η επιβράβευση του 

αγώνα για την ενημέρωση".

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η Μαριέττα Γιαννάκου- 
Κουτσίκου συμμετέχει στη διαμόρφωση των ενιαίων κανόνων που διέ- 
πουν την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας με την ιδιαίτερη 
συμβολή της κυρίως στην καταγραφή των καρκινογόνων ουσιών στους 
χώρους εργασίας και την προφύλαξη των εργαζομένων από αυτές.



Ως Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων η Μαριέττα 
Γιαννάκου-Κουτσίκου μεταξύ άλλων:

- Οργανώνει τη συστηματική εκστρατεία "Η Ελλάδα κατά του καρκίνου" 

με κινητά συνεργεία ενημέρωσης και έγκαιρης διάγνωσης σε όλη την 
Ελλάδα
- Οργανώνει τη συστημαπκή εκστρατεία για την πρόληψη του AIDS

- Προωθεί και υλοποιεί στην Ελλάδα το πρόγραμμα της Παγκόσμιας 

Οργάνωσης Υγείας κατά του καπνίσματος
• Προσαρμόζει την Ελληνική Νομοθεσία προς την αντίστοιχη της ΕΟΚ 
για τη σήμανση στα προϊόντα καπνού

- Εκπαιδεύει μεγάλο αριθμό εκπαιδευτών που θα προωθήσουν περαι
τέρω τα προγράμματα υγείας.

"Κράτος Πρόνοιας είναι πρωταρχικά το υπεύθυνο και σοβαρό κράτος που 

η καλή του λειτουργία δημιουργεί εμπιστοσύνη στον πολίτη και τον συν

τρέχει στην άσκηση των δικαιωμάτων του. Ο πολιτικός προϊστάμενος του 

Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δεν ασκεί εξου

σία στον πολίτη. Αγωνίζεται μαζί του βήμα-βήμα για καλλίτερη ποιότητα 

ζωής και χρησιμοποιεί την εξουσία του εκεί όπου η ποιότητα αυτή υπονο

μεύεται."

Η Υπουργός Μαριέττα Γ ιαννάκου-Κουτσίκου

- Θέτει πς βάσεις και εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση για την ψυχιατρι
κή μεταρρύθμιση
- Επιβάλλει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου στην εισαγωγή 

και εξαγωγή ναρκωτικών ουσιών
- Επιβάλλει διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου στη χορήγηση



ναρκωτικών και ψυχοτρόπων φαρμάκων

- Πραγματοποιεί έρευνα και οργανώνει προγράμματα μετεκπαίδευσης 

και εξειδίκευσης κοινωνικών λειτουργών

- Καταγράφει στοιχεία απ’ όλη τη χώρα για τη λειτουργία των κοινωνι

κών υπηρεσιών και προωθεί την αναβάθμισή τους

- Οργανώνει στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου τμήμα κοινωνι

κής συμπαράστασης στους πολίτες μέσω τηλεφώνου (αριθμός κλήσεως

194)
- Εγκαθιστά ειδικές τηλεφωνικές συσκευές για κωφούς σε σιδηροδρομι

κούς σταθμούς, ΕΚΑΒ, Αμεση Δράση, Πυροσβεστική Υπηρεσία κ.λ.π.

- Σχηματίζει ομάδες εργασίας για επείγουσες αερομεταφορές τραυμα

τιών
- Καταρτίζει επτά διμερείς συμβάσεις για την ασφαλιστική προστασία 

Ελλήνων εργαζομένων σε χώρες εκτός ΕΟΚ.

Διοίκηση και Τεχνολογία

" Ο σημερινός πολιτικός που αναλαμβάνει καθήκοντα Υπουργού οφείλει να 

υιοθετήσει τις σύγχρονες αρχές Διοίκησης και να στηριχθεί σε εφαρμογές 

σύγχρονης τεχνολογίας".

Η Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων Μαριέττα Γιαννάκου- 

Κουτσίκου

- Συνιστά Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού

- Συνιστά Διεύθυνση Πληροφορικής

- Ιδρύει Διεύθυνση Εκπαίδευσης



• Πραγματοποιεί 154 εκπαιδευτικά σεμινάρια του προσωπικού
• Διασώζει το Κοινοτικό Πρόγραμμα ΜΟΠ Πληροφορικής για τα 
Νοσοκομεία, αποκαθιστώ σχέσεις εμπιστοσύνης με την Κοινότητα, ανα- 
σχεδιάζει το πρόγραμμα και πραγματοποιεί τη Μηχανοργάνωση 15 
Νοσοκομείων που είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των υπηρεσιών 
τους (διαχείριση και άμεση πλήρωση κενών κρεββατιών, διακίνηση 

ΕΚΑΒ, φαρμακεία κ.λπ.). Το έργο χρηματοδοτείται από την Κοινότητα με 

3,5 δισ. περίπου
- Εγκαθιστά κέντρα τηλεϊατρικής σε διάφορα σημεία της χώρας
- Προωθεί την αυτοτελή μηχανοργάνωση του ΙΚΑ και άλλων Ασφαλισπ- 
κών Ταμείων με στόχο την ταχύτερη έκδοση συντάξεων, την παρακο
λούθηση των προϋπολογισμών κ.λ.π.
- Υποστηρίζει την ίδρυση της μεγαλύτερης στην Ευρώπη βάσης δεδομέ

νων για κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα που γίνεται με πρωτοβουλία του 
Εθνικού Οργανισμού Πρόνοιας, και περιλαμβάνει σήμερα στοιχεία για 
την προσφορά και τη ζήτηση κοινωνικών υπηρεσιών κατά νομό σε όλη 
την Ηπειρωτική Ελλάδα πλην Πελοποννήσου.

Εργο για τις Γυναίκες

"Οι γυναίκες αποτελούν το 51% του πληθυσμού. Ομως δεν αρκεί να τις 

αντιμετωπίζουμε απλά ως αριθμητική δύναμη. Οι κοινωνίες επενδύουν σή

μερα πολλά στις γυναίκες. Σε χρήμα. Σε προσπάθεια. Σε προσδοκίες. Είναι 

επομένως ανάγκη ένα μέρος από την επένδυση αυτή να επιστρέφει στην 

κοινωνία ως προσφορά των γυναικών. Η επιστροφή θα καταστεί δυνατή αν 

οι γυναίκες αναλάβουν περισσότερες ευθύνες στα Κέντρα Λήψης των 

Αποφάσεων. Δεν αρκεί η νομική ισοτιμία. Χρειάζεται κοινωνική δράση για



να επιτευχθεί κάτι τέτοιο...."

Η Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για τα Δικαιώματα της 

Γυναίκας Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου, συντάσσει τη μεγάλη έκθεση 
με τίτλο: "Οι γυναίκες στα Κέντρα Λήψης των Αποφάσεων". Στην έκθεση 
αναλύεται η θέση της γυναίκας:

- Στις συνδικαλιστικές οργανώσεις

- Στη δημόσια διοίκηση

- Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

- Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

- Στην πολιτική ζωή

- Ως στελέχους του ιδιωτικού τομέα

- Ως επικεφαλής των ιδιωτικών επιχειρήσεων

Οι εισηγήσεις της υιοθετήθηκαν και έγιναν κοινοτική πολιτική.

Ως Υπουργός η Μαριέττα Γιαννάκου -Κουτσίκου εισάγει πρώτη από τους 
συναδέλφους της τον θεσμό της επιτροπής ισότητας στο Υπουργείο της 
και ενθαρρύνει την επιλογή γυναικών σε διευθυντικές θέσεις και σε 
Γ ενικές Διευθύνσεις.

Στον αγώνα κατά των Ναρκωτικών

Ως Ευρωβουλευτής και Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα ναρκωτικά, η Μαριέττα Γιαννάκου- 

Κουτσίκου

- Προωθεί διεθνείς συνεργασίες κατά του οργανωμένου εγκλήματος με



την έκθεσή της για το εμπόριο κοκαΐνης στη Λατινική Αμερική 
- Προκαλεί την πρώτη Κοινοτική πολιτική στον τομέα των ναρκωτικών.

'Το πρόβλημα των ναρκωτικών είναι σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα. Για τη 

λύση του δεν αρκεί μόνο η καταστολή. Χρειάζεται κυρίως να εντοπιστούν 

και να γίνουν γνωστά τα κοινωνικά του αίτια και να καλλιεργηθεί κατανόη

ση, εμπιστοσύνη και συνεργασία μεταξύ της κοινωνίας και των χρηστών."

Κατά τη διάρκεια της υπουργίας της, παρά την λιτότητα:

- Αυξάνεται η επιχορήγηση των προγραμμάτων για τις θεραπευτικές 
κοινότητες από 640 εκατ. σε 3 δισ. (1991). Με τα χρήματα αυτά : 
Αγοράστηκαν κτίρια, λειτούργησαν νέα προγράμματα σε όλη την 
Ελλάδα, εκπαιδεύτηκαν κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, ομάδες 

πρωτοβουλίας πολιτών και εκπρόσωποι Υπουργείων.
Εγιναν συστηματικές προσπάθειες ενημέρωσης της κοινής γνώμης. 
Ετσι αυξήθηκε η κατανόηση των πολιτών για το πρόβλημα και τα πραγ
ματικά αίτια της χρήσης των ναρκωτικών και δημιουργήθηκε κλίμα εμπι
στοσύνης των χρηστών και των οικογενειών τους απέναντι στα προ
γράμματα των Θεραπευτικών Κοινοτήτων.
- Το Υπουργείο συνεργάστηκε με κάθε τρόπο στη δραστηριότητα των 
Θεραπευτικών Κοινοτήτων και οργάνωσε παράλληλες εκστρατείες ενη
μέρωσης του κοινού
• Αμεσο αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας των Θεραπευτικών 
Κοινοτήτων και του Υπουργείου ήταν η δραστική μείωση των θανάτων 
από χρήση ναρκωτικών
- Η ενημερωτική τηλεοπτική ταινία του Υπουργείου Υγείας πήρε το 
πρώτο βραβείο κοινωνικής διαφήμισης στην Ελλάδα και χρησιμοποιήθη-



κε από πολλές ευρωπαϊκές χώρες επειδή θεωρήθηκε υποδειγματική
- Πολλές βαλκανικές χώρες καθώς και χώρες της Νοτιοανατολικής 
Ασίας ζήτησαν τεχνική βοήθεια και συνεργασία στον τομέα της πρόλη
ψης των ναρκωπκών από το Υπουργείο αλλά και από την Υπουργό προ
σωπικά.

- Ως Εθνική Συντονίστρια της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Καταπολέμησης Ναρκωτικών (CELAD) λαμβάνει ενεργό μέρος στο συ
ντονισμό των ενεργειών καταπολέμησης ναρκωτικών που πραγματοποι
ούνται από τα κράτη μέλη και την Κοινότητα και με βάση το προγράμμα 
που εκπονήθηκε με πρότασή της και εγκρίθηκε στην Σύνοδο Κορυφής 
της Ρώμης το Δεκέβριο του 1990.

Στον αγώνα κατά της φτώχειας

"Υπάρχουν 50 εκατομμύρια φτωχοί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Είναι οι άν

θρωποι που το εισόδημά τους είναι λιγότερο από το ελάχιστο όριο επιβίω

σης και που ταυτόχρονα στερούνται την πρόσβαση στην παιδεία και τον πο

λιτισμό. Σε τελευταία ανάλυση οι πολίτες αυτοί εξωθούνται στο περιθώριο 

του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος... Η οικονομική ανάπτυξη δεν εί

ναι αυτοσκοπός αλλά μέσον για την ανάπτυξη μιας κοινωνίας χωρίς αδικίες. 

Οι "φτωχοί” πρέπει να υποστηριχθούν για να επανενταχθούν στην ευρωπαϊ

κή κοινωνία."

Η Ευρωβουλευτής και μέλος της Επιτροπής των Κοινωνικών Υποθέσεων 

Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου συντάσσει πς εκθέσεις για τη φτώχεια και 
την κοινωνική ένταξη των λιγότερο ευνοημένων ατόμων. Οι εκθέσεις αυ
τές υποχρεώνουν την Κοινότητα να αναθεωρήσει προηγούμενες αποφά-



σεις της και να συνεχίσει τα προγράμματα κατά της φτώχειας. Στην 
Ελλάδα χρηματοδοτήθηκαν 11 προγράμματα σε διάφορες περιοχές της 

χώρας.

Η θητεία της ως Ευρωβουλειιτού συμπίπτει με την ευαισθητοποίηση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας στα κοινωνικά προβλήματα, με τη διαμόρφωση 

της Κοινωνικής Κάρτας και με την προαγωγή της κοινοτικής πολιτικής.

Η Μαριέττα Γιαννάκου-Κουτσίκου συμβάλλει ενεργά στη νέα αυτή πραγμα

τικότητα με τη συμμετοχή της στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και 

Απασχόλησης και στην Επιτροπή Υγείας, Περιβάλλοντος και Προστασίας 

των Καταναλωτών.

"Σήμερα η επιβίωση της Ευρώπης δεν εξαρτάται μόνο από την εφαρμογή 

των όρων της Συνθήκης του Μάαστριχτ. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και 

την πρόοδο είναι η μείωση των κοινωνικών διακρίσεων, η κοινωνική συνοχή. 

Είναι αναγκαίο να κερδηθεί η μάχη για την κοινωνική δικαιοσύνη, η μά
χη για την αξιοπρέπεια του πολίτη, σε τελευταία ανάλυση η μάχη για την 
πραγματική ελευθερία του ατόμου. Αυτή την ευρωπαϊκή προοπτική 
οφείλουμε να την καταστήσουμε ελληνική πραγματικότητα."



Ψ Η Φ Ι Σ Τ Ε

ΓΙΑ ΤΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Μ A Ρ I Ε Τ Τ Α 
Γ I Α Ν Ν Α Κ Ο Υ  - 
Κ Ο Υ Τ Σ Ι Κ Ο Υ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ’ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: Βασ.Γεωργίου Β’ 10 & Ρηγίλλης, 106 74, Τηλ.: 724 7555,724 7531 
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: Φειδιππίδου 22 & Μιχαλακοπούλου,115 27,Τηλ :775 5418,775 6418 

Ομήρου 8 & Πανεπιστημίου, 105 64, Τηλ.: 325 4799, 325 4899

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


